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N� KANSANSAIRAUDET KURIIN

Aivojen terveys on ihmisen elämäntapojen peilikuva. 
Stressin kuormittamia aivoja voi hoitaa liikunnan ja hyvän unen 
lisäksi myös monipuolisella muistiravinnolla. Aivot kykenevät toipumaan 
jopa vakavista vammoista, kunhan niitä hoidetaan oikein.
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Aivoautuuttaja Raija Kivimetsä:

”Stressi on 
aivomyrkkyä”

T
unnetko itsesi stres-
saantuneeksi? Jos 
vastasit kyllä, to-
dennäköisesti myös 
aivosi ovat ahdin-
gossa. Kiireinen ja 

suorituskeskeinen elämäntyyli 
kuormittaa aivoja ja vaarantaa 
näin ollen koko terveytemme. 
Stressi on aivoille arvaamaton-
ta myrkkyä.

– Meillä on arjessamme pal-
jon asioita, jotka kuormittavat 
aivoja sekä mielen puolella että 
rakenteellisesti. Muistiongelmis-
ta kärsivät entistä nuoremmat. Jo 
joka viides alle 35-vuotias kärsii 
muistihäiriöistä, toteaa filosofian 
maisteri, tietokirjailija, terveys-
toimittaja ja Aivoautuuttaja Raija 
Kivimetsä.

– Stressi eri muodoissa on 
ehdottomasti yksi todella paljon 
aivoja joka päivä kuormittava 
tekijä. Hektinen elämäntyyli ja 
tauttomuus yhdistettyinä ym-
päristötekijöihin, kuten langat-
tomiin älylaitteisiin ja verkossa 
olemiseen rasittavat kohtuutto-
man paljon aivoja.

Aivojen hyvinvointiin vai-
kuttavat myös omat elämäntavat. 
Tasapainoinen ravitsemus, riittävä 
liikunta ja lepo, hyvä uni ja tyyni 
mieli tukevat aivojen terveyttä. Jos 
nämä asiat eivät ole kunnossa, se 
heijastuu luonnollisesti aivoihin.

– Harva tulee miettineeksi, 
että monien aivo-ongelmien ta-
kana on ihan samoja syitä kuin 
esimerkiksi diabeteksen tai sy-

sairauksia ja ongelmia on, Kivi-
metsä toteaa.

– Joka suunnasta aivot tulivat 
vastaan. Mitä tahansa teinkin, 
aina törmäsin aivoihin ja aivo-
tutkimuksiin tai tapasin ihmisiä, 
jotka alkoivat puhua aivoista.

Aivotutkimusmatkan 
tuloksia

Terveystoimittajana Kivimetsä 
sukelsi aivoterveysmaailmaan 
ammattilaisen ottein. Tutkimuk-
sista syntyi ensin kirja Parasta 
aivoillesi – ohjeita aivojen hy-
vinvointiin (Otava). 

Kirja on toteutettu yhteistyös-
sä ravitsemustieteen maisteri ja ra-
vitsemusterapeutti Marja Ruutin 
ja liikunnanohjaaja, valmentaja ja 
kouluttaja Katja Keräsen kanssa.

– Itsehoitokirjan mukana on 
runsaasti käytännön neuvoja, 

däntautien takana, Kivimetsä 
muistuttaa.

– Jopa ylipaino kuormittaa 
lopulta myös aivoja ja on riski-
tekijä. Tiedetäänkin, että mitä 
isompi vyötärö, sitä pienemmät 
aivot.

Aivot vyöryvät 
elämään

Raija Kivimetsä on aivojen asial-
la. Reilut kymmenen vuotta sitten 
hän havahtui siihen, että hänen 
lähipiirissään ihmisillä tuntui 
olevan erinäisiä ongelmia, jot-
ka liittyivät mieleen ja aivoihin.

– Läheisilläni oli masennus-
ta, uupumusta ja burnoutia. Eräs 
sukulaiseni sai aivoinfarktin ja 
muuttui persoonaltaan ihan toi-
seksi. 

– Tuttavallani todetti in 
ADHD ja ystäväpiirissä oli myös 
Aspergerin syndroomaa ja MS-
tautia, Kivimetsä kuvaa. 

– Lisäksi suvussa sairastettiin 
Parkinsonin tautia. Ja täysin yl-
lättäen minulle hyvin läheinen 
ihminen sairastui aivosyöpään, 
johon menehtyi vuosien taiste-
lujen jälkeen.

Suurin pysäyttäjä oli kuiten-
kin Kivimetsän isän joutuminen 
auto-onnettomuuteen, minkä 
seurauksena isä sai aivovamman.

– Sitä kautta aivot ja kaikki 
siihen liittyvä lähtivät vyörymään 
valtavalla voimalla elämääni. 
Sain ison oivalluksen siitä, mi-
ten monenlaisia aivoihin liittyviä 

liikuntaohjelmia, rentoutushar-
joituksia, hyviä ravinto-ohjeita 
sekä vihjeitä riskitekijöiden vält-
tämiseen, Kivimetsä kertoo.

Kirja on otettu vastaan todella 
hyvin. Jopa niin hyvin, että siitä 
ollaan ottamassa nyt jo neljättä pai-
nosta. Kirjan viesti kiteytyy siihen, 
että koskaan ei ole liian myöhäistä 
aloittaa uudelleen aivojen kanssa. 

– Aivot ovat uskomattoman 
plastiset ja ne voivat tervehtyä 
vakavistakin vaurioista. Myös 
tutkimusten valossa tiedetään, 
että aina on toivoa ja aina voidaan 
tehdä jotakin aivojen hyväksi, 
Kivimetsä sanoo.

Aivotutkimusmatkan var-
rella Kivimetsä on perustanut 
Autuutta aivoille® -sivuston ja 
Autuutta aivoille® -tavaramer-
kin ja luonut Hoitavat kortit®. 
Hän järjestää myös aivojen hy-
vinvointiin liittyviä kursseja ja 

– Harva tulee miettineeksi, 
että monien aivo-ongelmien 
takana on ihan samoja syitä 
kuin esimerkiksi diabeteksen 
tai sydäntautien takana.

Raija ja Jouko 
Kivimetsä ovat kehittäneet

 myös verkkokurssin: 
Ummikosta hortoilijaksi. 
Verkkokurssi kestää neljä 

viikkoa. Verkkokurssimateriaali 
on käytettävissä kurssin loputtua 

vielä parin viikon ajan. 
Uusin alkaa 

18. toukokuuta.
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matkoja sekä kouluttaa ihmisiä 
Aivoautuuttajiksi. Seuraava kou-
lutus alkaa kesäkuussa, ja haku 
on vielä käynnissä.

Mustikka on 
muistiruokaa

Raija Kivimetsä korostaa, että 
monenlaiset muistiongelmat 
ovat lisääntyneet suomalaisten 
keskuudessa, ja esimerkiksi 
Alzheimerin tauti on suorastaan 
räjähtänyt. 

On selvää, että ravinnolla 
on suora yhteys aivojen hyvin-
vointiin. Kivimetsä nostaa esiin 
etenkin yhden ravitsemukseen 
liittyvän asian, joka kuormittaa 
erityisen paljon aivoja.

– Sokerin, valkojauhotuot-
teiden ja rasvan yhdistelmä on 
cocktail, joka kerääntyy aivoihin 
ja kuormittaa hippokampusta ja 
sitä kautta pitkäkestoista muis-
tia. Tämä vaarallinen yhdistelmä 
kerää aivoihin tahmaa, jolla on 
todettu olevan yhteys myös Alz-
heimerin tautiin.

Millaista sitten on hyvä ai-
voruoka tai muistiruoka, kuten 
Kivimetsä sitä kuvaa?

– On sekä kansainvälisiä että 
suomalaisia tutkimuksia siitä, 
että parasta muistiruokaa olisi 
välimerellinen ruokavalio, jossa 
on kohtuullisen vähän lihatuot-
teita, paljon kasviksia, kuten 
kaaleja ja vihreitä vihanneksia, 
Kivimetsä vastaa.

– Lisäksi syödään rasvaista ja 
vaaleaa kalaa, paljon siemeniä 
ja pähkinöitä ja kohtuullisesti 
hedelmiä. Jos mukana on mai-
totuotteita, ne ovat enemmänkin 
hapanmaitotuotteita.

Yksittäisistä ruoka-aineista 
Kivimetsä nostaa esiin kaalien, 
pähkinöiden ja siemenien lisäksi 
avokadon, hyvät kylmäpuriste-
tut öljyt eli oliiviöljyt, pinaatit, 
omenan, kananmunan, tumman 
kaakaon ja suklaan, villivihan-
nekset.

– On vielä mainittava erikseen 
mustikka, joka on superfoodia 
myös aivoille, toteaa aivoautuut-
taja Kivimetsä. N

Lisätietoja aivojen hyvinvoin-
nista ja kesäkuussa alkavasta 
Aivoautuuttaja-koulutuksesta 
www.autuuttaaivoille.fi.

Luontaisterveys-lehden 25-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi Raija 
Kivimetsä lahjoittaa lukijoille 
tästä numerosta lähtien vuoden 
2015 jokaisessa Luontaisterveys-
lehden numerossa luomansa Hoi-
tavan kortin®.

Teksti: Marjo-Kaisu Niinikoski
Kuvat: Erkki Makkonen

Hortoilu on parasta aivojumppaa
N�Villivihanneksiin eli hortaan hurahtanut koulut-
taja Raija Kivimetsä korostaa, että villivihannesten 
keruu eli hortoilu on mitä sopivin harrastus, sillä se 
hoitaa fyysisen kehon lisäksi myös aivoja ja mieltä.

– Hortoilu on aivojumppaa. Kun kulkee epätasai-
sessa maastossa, joutuu tekemisiin tasapainoaistin 
kanssa. Myös motoriikka, näköaisti ja muisti joutuvat 
hommiin, kun pitää muistaa, minkä näköisiä syötä-
väksi kelpaavat villikasvit ovat, Kivimetsä kuvaa.

Villivihannekset ovat myös mitä parhainta 
aivoruokaa, sillä ne sisältävät merkittävän määrän 
vitamiineja, hivenaineita ja antioksidantteja, jotka 
laittavat aivojen verenkierron tehokkaasti liikkeelle.

– Villiyrteissä saattaa olla jopa kymmenkertainen 
määrä antioksidantteja, vitamiineja ja hivenainei-
ta verrattuna kaupassa myytäviin, kasvatettuihin 
kasviksiin. Kaupan salaatti jää kirkkaasti kakkoseksi 
verrattuna voikukka- tai vuohenputkipuskaan.

Villin syöminen myös virkistää, energisoi ja laittaa 
suolen toimimaan.

– Villivihannekset myös puhdistavat maksaa, mikä 
helpottaa oloa etenkin kovan stressin aikana, jolloin 
maksa ja aivot ovat kovilla.

Raija Kivimetsän ja hänen miehensä Jouko Kivi-
metsän huippusuositut hortoilukurssit ovat löytäneet 
tiensä nyt myös Ummikosta hortoilijaksi -verkko-
kurssiksi.

Kurkkaa www.hortoilu.fi

Voikukkamunakas 
2 hengelle
(Reseptin kehittäjä: Jouko Kivimetsä)

4 luomumunaa
1 keskikokoinen luomusipuli pilkottuna
3 valkosipulin kynttä
reilu kourallinen tuoreita tai pakastettuja voikukanlehtiä
(tilkka vodkaa, grappaa, rakia tai koskenkorvaa)
öljyä paistamiseen

Marinointiin:
reilu rkl kylmäpuristettua oliiviöljyä
1–2 tl punaviinietikkaa
vajaa teelusikallinen kuivattua minttua
vajaa teelusikallinen kuivattua rakuunaa
ruususuolaa

N�Huuhtele voikukanlehdet huolellisesti. Jos käytät pakastettuja lehtiä, ei huuhtelua 
tarvita. Pilko lehdet silpuksi ja asettele ne syvälle lautaselle marinoitumaan. Ma-
rinadi valmistuu ripottelemalla lehdille minttua, rakuunaa ja suolaa sekä lorautta-
malla päälle öljyä ja punaviinietikkaa. Anna marinoitua parikymmentä minuuttia 
ennen paistamista.

Lehtien marinoituessa silppua sipuli ja valkosipuli ja kuullota pannulla. Li-
sää marinoidut voikukanlehdet ja anna muhia hetken aikaa. Vatkaa munat rikki 
haarukalla ja lorauta joukkoon tilkka rakia tai koskenkorvaa kuohkeuden aikaan-
saamiseksi. Siirrä voikukka-sipuliseos pannun toiseen reunaan ja kaada munaseos 
pannun vapaalle alueelle. Levitä sitten voikukka-sipuliseos tasaisesti munanestee-
seen. 

Laita kansi päälle ja anna kypsyä miedolla lämmöllä, sähkölevyn kolmosella, 
noin 15 minuuttia. Käännä munakas. Parhaiten kääntö onnistuu asettamalla sopiva 
lautanen pannun päälle ja keikauttamalla pannu ylösalaisin. Liu’uta sen jälkeen 
munakas takaisin pannulle toisin päin. Anna muhia pannulla vielä viisi minuuttia.

Tarjoile kuumana. Maistuu ihanalta tuoresalaatin, oliivien ja aurinkokuivattujen 
tomaattien kanssa. Juhlista munakas nauttimalla sitä kuivan, aromikkaan luomu-
valkoviinin kera.

– Hortoilu on 
aivojumppaa. Kun 
kulkee epätasaisessa 
maastossa, 
joutuu tekemisiin 
tasapainoaistin 
kanssa. Myös 
motoriikka, 
näköaisti ja muisti 
joutuvat hommiin, 
kun pitää muistaa, 
minkä näköisiä 
syötäväksi kelpaavat 
villikasvit ovat, Raija 
Kivimetsä kertoo.


