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Miksi muistamme?

Evoluution näkökulmasta muistin ensisijainen funktio liittyy 
päätöksenteon ohjaamiseen 

Muistin avulla kykenemme välttämään vaarallisia tilanteita, 
oppimaan virheistä, suunnittelemaan elämää eteenpäin ja 
nauttimaan menneistä mukavista kokemuksista

Muistot mahdollistavat kokemusten jakamisen ja 
yhteenkuuluvuuden tunteen

Psykologisesta näkökulmasta muisti merkitsee jatkuvuutta ja 
kertoo, keitä me olemme
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Kuinka muistijärjestelmät ohjaavat mieleen 
painamista ja palauttamista?

1. Samanaikaiset asiat ja tapahtumat kytkeytyvät toisiinsa melko 

mekaanisesti ja sattumanvaraisesti ja myös palautuvat 

mieleen yhdessä

2. Voimakkaat tunteet ”liimaavat” niihin liittyviä tapahtumia 

yhteen 

3. Muistoja järjestellään temaattisesti kytkemällä yhteen erilaisia 

elementtejä; myös ajankohtaiseen tilanteeseen liittyviä => 

muistot muuttuvat aina kun palautamme ne mieleen 
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Aivojen näkökulmasta …

muisto on olemassa vain silloin, kun se 

on aktiivisena mielessäni. Kun en enää 

tarvitse sitä, se hajoaa sirpaleiksi 

hermoverkkoihini koostuakseen jälleen, 

kun palautan sen mieleeni tai kun jokin 

ulkopuolinen ärsyke saa sen 

ilmaantumaan. 
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Tarina Madeleine-leivoksesta
Mutta heti kun kakunmurut ja tee koskettivat kitalakeani, minä 

hätkähdin, jännityin ja tarkkasin mitä eriskummallista 
minussa tapahtui. Minut oli vallannut, eristänyt suloinen 
nautinnon tunne, ja ilman mitään näkyvää syytä.  Ja tämä 
nautinto sai elämän käänteet heti tuntumaan 
samantekeviltä, elämän tappiot vähäpätöisiltä, elämän 
lyhyyden pelkältä kuvitelmalta, se vaikutti kuin rakkaus, ja 
minuun tulvahti jokin kallisarvoinen elinaine, tai oikeammin:                       
tämä aine ei ollut minussa, se olin minä.                            
En enää tuntenut itseäni keskinkertaiseksi,            
epävakaiseksi, kuolevaiseksi. 

(Kadonnutta aikaa etsimässä, osa 1, s. 55)
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Proustilainen muisto
Muisto pulpahtaa mieleen odottamatta, vaikka sitä 

koskeva tapahtuma on jo kauan sitten unohtunut. 

Tyypillisesti muisto liittyy johonkin lapsuuden 
aikaiseen tapahtumaan. 

Sen käynnistää jokin ulkopuolinen ärsyke; 
useimmiten aistivaikutelma, mutta toisinaan myös 
jokin abstraktimpi asia

Muistoon liittyy yleensä voimakas kokemus 
menneisyyden uudelleen elämisestä ja sitä seuraava 
odottamaton ilon ja onnen tunne.
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Onko proustilainen tahaton muistaminen runollista 

haihattelua vai tieteellisesti todennettavissa oleva 

fakta? 

Erilaiset ulkoiset ja mielen sisäiset ärsykkeet laukaisevat  

muistoja. Joskus muistikuvat voivat perustua 

sattumanvaraiseen samanaikaisuuteen, joskus tämän 

hetken mielialoihin ja tunnesävyihin ja joskus ne taas 

viriävät jonkin teeman mukaisesti. 
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Muistot ja proustilainen aikakäsitys 

Julia Kristevan mukaan Marcel Proust loi aivan uuden 
tavan tarkastella aikaa ja ajallisuutta. Proustin aika on 
psyykkistä aikaa. Kahden ajallisesti kaukaisen tapahtuman 
leikkauskohta on inhimillinen ruumiillinen kokemus. 
Ajankohtaiset tapahtumat maailmalla ja omassa 
elämässämme muistuttavat toisista ajoista ja menneistä 
tapahtumista; tunnistamme nykyhetkessä menneen ja 
menneessä nykyhetken, ja nämä kaksi kietoutuvat yhteen 
aivan kuin proustilaisissa tahattomissa muistoissa.

 Julia Kristeva: Proust and the sense of time. New York: Columbia University Press. 
1993. 
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Aikatasojen limittyminen muistelussa 
Muisti mahdollistaa aikamatkailun, vaikka muistamisen kohde 

sellaisenaan on iäksi kadonnut 

Muistin aika ei ole lineaarista – siinä on päällekkäisyyttä, 
limittäisyyttä, temaattisia ja emotionaalisia tihentymiä ja 
huokoisuutta

Muistojen aika on kerrostunutta: emme muista ainoastaan 
alkuperäistä tapahtumaa vaan myös ne kerrat, jolloin olemme 
aikaisemmin muistaneet saman tapahtuman 

Muistoihin sekoittuu jatkuvasti nykyhetken elementtejä, vaikka 
emme välttämättä huomaa sitä 
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Paikkoihin, esineisiin ja teksteihin 
kiinnittyneet muistot

Muistin paikat: hautausmaat, museot, arkistot, 

kirkot, palatsit, muistomerkit, muistoesineet,  

rituaalit, tekstit, valokuvat … 

Muistin paikat ”pysäyttävät ajan” ja ehkäisevät 

unohtamista
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Yksilöllinen ja kollektiivinen muisti

Kollektiivinen muisti näyttäytyy myytteinä ja historiallisina tarinoina, 

jotka tarjoavat kehykset yksilöllisille muistoille

Eri kokoiset ”muistiyhteisöt” perheistä ja suvuista erilaisiin muihin 

ryhmiin ja yhteisöihin sekä aina kansakuntiin asti rakentavat, 

kertaavat, ylläpitävät ja muokkaavat omaa muistivarantoaan

Muistot siirtyvät sukupolvelta toiselle tavoissa ja käytännöissä sekä 

rituaaleissa, arkisessa keskustelussa ja usein toistetuissa 

kertomuksissa (ns. toisen sukupolven muistot – postmemory)
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Muistot, koherenssi ja kerronnallisuus

• Yleisesti ottaen muistin aukot paikataan aineksella, joka on 

sopusoinnussa ihmisen minäkäsityksen kanssa ja täyttää 

kerronnallisen eheyden kriteerit

• Pyrkimys todenmukaisuuteen ja pyrkimys kerronnalliseen 

koherenssiin voivat olla ristiriidassa keskenään

• Tarinallisuus on sekä tapa antaa selityksiä ja merkityksiä 

kokemuksille että eräänlainen kognitiivinen instrumentti
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Muistelu ja hyvinvointi 
 Muistelu on ominaista kaiken ikäisille ihmisille aina siitä lähtien, kun se on 

psykologisen kehityksen kannalta mahdollista

 Muistelemalla rakennetaan  ja ylläpidetään minuutta, tarkastellaan suhteita 
maailmaan ja muihin ihmisiin, opitaan tulevaisuutta varten ja kiinnitytään 
muihin ihmisiin

 Muistelu voi lähtökohtaisesti sekä vahvistaa ja tukea hyvinvointia että pitää 
yllä sitkeitä kielteisiä käsityksiä itsestä, ympäröivästä maailmasta ja muista 
ihmisistä

 Yhteinen muistelu lujittaa perheitä ja yhteisöjä silloin, kun se on 
vastavuoroista ja arvostavaa sekä antaa tilaa tutkia sekä yhtäläisyyksiä että 
eroja ja tarjoaa aineksia kunkin muistelijan omille tulkinnoille ja tunteille  
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Pieni episodi lapsenlapseni H:n (2v)kanssa käymästäni 
keskustelusta viime perjantailta:

M: Mitäs sanoisit, jos Mimmi ottais keväällä koiranpennun? 
Olisko ihanaa?
H:  Olis. Ja sulla on myös Siiri (keväällä kuollut koirani).
M: Niin, mutta nyt ei Siiriä enää ole.
H: Se on sun Siiri.
M: Niin on.
H: Ja Siirin pallo on siellä.
M: Niin, Siirin pallo on edelleen siellä.
H: Ja Mimmi-lehmä ja varis.
M: Juu, sekin on siellä.
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Kiitos!
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