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Muistelupäivä

Sinikka HiltunenSinikka Hiltunen

�� FK (FK (kkäääännnnööstiedestiede, 1992), 1992)

�� tulkki tulkki jaja kkääääntntääjjää (ven(venääjjää, saksa) v:sta 1975, saksa) v:sta 1975

�� NLPNLP--kouluttaja v:sta 1992, NLP Trainer (2000)kouluttaja v:sta 1992, NLP Trainer (2000)

�� Kognitiotieteen maisteri, 2008Kognitiotieteen maisteri, 2008

�� VVääititöösteema:  steema:  Konsekutiivitulkin eksperttiys: Konsekutiivitulkin eksperttiys: 
selitys muista poikkeaville muistitoiminnoille selitys muista poikkeaville muistitoiminnoille 

�� Muistikoulutuksia v:sta 2002, Muistikoulutuksia v:sta 2002, 
temperamenttikoulutuksia v:sta 2006temperamenttikoulutuksia v:sta 2006
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Muistelupäivä
� Mitä muistot ovat?

� Tapahtumamuisti ja tietomuisti

� Miksi meillä on muistoja?

� Myönteiset muistot painottuvat nuoruusvuosiin

� Muistojen ominaisuuksista:
� tunneintensiteetti

� valenssi

� Unohtaminen – muistojen loppuunkäsittely:
� muistojen hälveneminen

� hiljaiset ja jaetut muistot

� torjutut ja ehkäistyt muistot

� Muistomielikuvien näkökulma: sisäinen vs. ulkoinen

� Mielikuvien etäännyttäminen
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Tehtävä 1: Nimen opettelu

AssosiOi  AssosiOi  -- liitliitää -- yhdistyhdistää
�� aikaisempaan: ketaikaisempaan: ketää samannimisisamannimisiää tunnet? tunnet? 

�� muihin sanoihinmuihin sanoihin

�� etuetu-- ja sukunimi toisiinsaja sukunimi toisiinsa

�� kkäädenpuristukseen denpuristukseen -- persoonallisuuspersoonallisuus

�� toista nimi toista nimi ääääneenneen

�� kommentoi nimekommentoi nimeää ääääneenneen

�� keskustele nimen alkuperkeskustele nimen alkuperääststää tai mittai mitää se tuo se tuo 
mieleesimieleesi

© S.Hiltunen/9.11.2012

Silti nopeasti!Silti nopeasti!

Mitä muistot ovat?

�� Omakohtaiset (autobiografiset) muistotOmakohtaiset (autobiografiset) muistot

�� Muistot herMuistot heräättttäävväät mielikuvia t mielikuvia 
(autobiografiset mielikuvat)(autobiografiset mielikuvat)

�� Mielikuvat ovat Mielikuvat ovat havaintohavaintokuvien kaltaisiakuvien kaltaisia

�� Niiden piirteet vastaavat havaintojen Niiden piirteet vastaavat havaintojen 
aistimusten piirteitaistimusten piirteitää ssääililöömuistissa:muistissa:

�� visuaaliset, auditiiviset, tuntoon, hajuun ja makuun visuaaliset, auditiiviset, tuntoon, hajuun ja makuun 
liittyvliittyväät piirteett piirteet

�� painottuvat yksilpainottuvat yksilööllisesti eri tavoinllisesti eri tavoin

�� ilmeisesti myilmeisesti myöös tapahtuman laatu vaikuttaa s tapahtuman laatu vaikuttaa 
painotukseenpainotukseen

© S.Hiltunen/9.11.2012
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Muistin jaottelua

�� SemanttinenSemanttinen muisti eli tietomuisti (tosiasiat)muisti eli tietomuisti (tosiasiat)

�� tiedtiedäät muttet muista: t muttet muista: 

�� Suomen presidentit, valtiot ja pSuomen presidentit, valtiot ja pääääkaupungit jne.kaupungit jne.

�� oma syntymoma syntymääppääivivää

�� merkittmerkittäävväät tapahtumat: aikat tapahtumat: aika-- ja paikkatiedotja paikkatiedot

�� ylioppilaaksi tulo, opiskelun pylioppilaaksi tulo, opiskelun päääättöös, hs, hääääppääivivää, , 
muutot toiselle paikkakunnalle, lasten muutot toiselle paikkakunnalle, lasten 
syntymsyntymääppääiviväät, avioero...t, avioero...

�� EpisodinenEpisodinen muisti eli tapahtumamuisti muisti eli tapahtumamuisti 

= muistot= muistot

�� tallentuvat erikseen tosiasiatiedoista (Tulving)tallentuvat erikseen tosiasiatiedoista (Tulving)

© S.Hiltunen/9.11.2012

1.1. OhjaavaOhjaava tehttehtäävvää::
�� menneen ymmmenneen ymmäärtrtääminen:minen:

�� menneestmenneestää opiksi: oman kopiksi: oman kääytytööksen tuleva ohjausksen tuleva ohjaus

�� toisten ktoisten kääytytööksen ymmksen ymmäärtrtääminen: kminen: kääyttyttääytymissytymissäääännnnöött

�� muistojen avulla voi kuvitella tulevaa:muistojen avulla voi kuvitella tulevaa:
�� ssäääännnnöönmukaisuudet mennyt kokemus nmukaisuudet mennyt kokemus –– tulevan ktulevan kääytytööksen ksen 

ohjausohjaus

�� miten toimia, mitmiten toimia, mitää uskoa uskoa 
�� ongelmanratkaisu ongelmanratkaisu 

�� ppäääättöökset, suunnittelu, kuvittelukset, suunnittelu, kuvittelu

�� muiden antama malli: minmuiden antama malli: minääkin pystyn siihen!kin pystyn siihen!

�� luovuus, kekseliluovuus, kekseliääisyys, inspirointi isyys, inspirointi 
�� motivointimotivointi

�� uudet ideat, uudet ratkaisut...uudet ideat, uudet ratkaisut...

�� eri taidemuodoteri taidemuodot

Ohjaavat muistot Ohjaavat muistot 

rikkaampia kuin muutrikkaampia kuin muut

Miksi meillä on muistoja?

© S.Hiltunen/9.11.2012
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Miksi meillä on muistoja?

2.2. MinMinääkuvaakuvaa yllyllääpitpitäävvää tehttehtäävvää::

�� yhtenyhtenääinen (koherentti) mininen (koherentti) minääkuva syntyy jo kuva syntyy jo 
varhaislapsuudessa:varhaislapsuudessa:

�� muisteleminen yhdessmuisteleminen yhdessää aikuisten kanssa aikuisten kanssa olennaisen tolennaisen täärkerkeääää

�� Italialainen tutkimus: suurperheiden lasten varhaisin muisto Italialainen tutkimus: suurperheiden lasten varhaisin muisto 
varhaisempi kuin ydinperheen lapsillavarhaisempi kuin ydinperheen lapsilla

�� omaelomaeläämmääkerrallisen muistin kehittkerrallisen muistin kehittääminen!minen!

�� minminään n jatkuvuusjatkuvuus –– koherentti minkoherentti minääkuvakuva

�� sama kuin ennen mutta parempi!sama kuin ennen mutta parempi!

�� itsen jatkuva itsen jatkuva kehittkehittääminenminen::

�� muistot ohjaavat muistot ohjaavat ihanneihanneminminääkuvan muokkausta:kuvan muokkausta:

�� otamme opiksi kielteisistotamme opiksi kielteisistää tapahtumista (syyllisyys, htapahtumista (syyllisyys, hääpepeää...)...)

�� liioittelemme myliioittelemme myöönteisten merkitystnteisten merkitystää (v(väähhään mn mää oon hyvoon hyvää!)!)

© S.Hiltunen/9.11.2012

Miksi meillä on muistoja?

3.3. SosiaalinenSosiaalinen tehttehtäävvää::

�� toisen ymmtoisen ymmäärtrtääminen: toisen kenkiinminen: toisen kenkiin

�� empaattisuus: olen kokenut samaaempaattisuus: olen kokenut samaa

�� sosiaalisten siteiden vahvistaminen, sosiaalisten siteiden vahvistaminen, 
sitoutuminen sitoutuminen 

�� evoluutiivisesti edistevoluutiivisesti edistäänyt selviytymistnyt selviytymistää

�� opastaminen ja tiedottaminen opastaminen ja tiedottaminen 

�� etenkin lapset ja nuoretetenkin lapset ja nuoret

�� kulttuurievoluutiokulttuurievoluutio

�� muistojen jakaminen tekee keskustelusta muistojen jakaminen tekee keskustelusta 
uskottavammanuskottavamman © S.Hiltunen/9.11.2012
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MyMyöönteisetnteiset muistot painottuvat elmuistot painottuvat eläämmään 1. kolmannekseen:n 1. kolmannekseen:

�� nuorilla 18nuorilla 18--20 vv v20 vv väälillelille

�� iiääkkkkääillillää 2121--30 vv v30 vv väälillelille

�� kulttuurisesti tkulttuurisesti täärkerkeäät tapahtumat t tapahtumat ohjaavat painotusta: ohjaavat painotusta: 

ylioppilasjuhla, hylioppilasjuhla, häääät, lapsen syntymt, lapsen syntymää, koulun/opintojen alku, , koulun/opintojen alku, 

kotoa lkotoa läähthtöö, kuolemantapaukset, eka ty, kuolemantapaukset, eka työöpaikka ym.paikka ym.

Kielteiset muistotKielteiset muistot painottuvat painottuvat ympympääristristöön historiallistenn historiallisten

tapahtumien mukaan!tapahtumien mukaan!

Muistot painottuvat nuoruuteen

© S.Hiltunen/9.11.2012

Glück & Bluck, 2007

((reminiscence bumpreminiscence bump))

-- minminääkuvankuvan muodostuminenmuodostuminen

-- painottuu mypainottuu myöös unissa!s unissa!

Muistot painottuvat nuoruuteen

Vaikutusmahdollisuudet Vaikutusmahdollisuudet 

tapahtumahetkelltapahtumahetkellää::

�� MyMyöönteisetnteiset tapahtumat, tapahtumat, 

joihin joihin tunsi pystyneenstunsi pystyneensää

vaikuttamaanvaikuttamaan, , jjääiviväät mieleen t mieleen 

�� tapahtumat tapahtumat hyvin merkitthyvin merkittääviviää

itsen kehityksenitsen kehityksen kannaltakannalta

�� aiheuttivat aiheuttivat painotuksen painotuksen 

nuoruusnuoruusvuosiinvuosiin

�� tavoitteena yhtentavoitteena yhtenääinen inen 

eleläämmääntarinantarina

�� toimii palautusvihjeentoimii palautusvihjeenää © S.Hiltunen/9.11.2012

Glück & Bluck, 2007
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Tunneintensiteetti

Tunneintensiteetti Tunneintensiteetti mmäääärräääävvää ominaisuusominaisuus

�� intensiiviset muistot:intensiiviset muistot:

�� muistetaan kauemminmuistetaan kauemmin

�� niihin luotetaan enemmniihin luotetaan enemmäänn

�� niitniitää muistellaan (yksin tai yhdessmuistellaan (yksin tai yhdessää) useammin) useammin

�� muiston alkupermuiston alkuperääiset ominaisuudet siset ominaisuudet sääilyvilyväätt

�� etenkin keskeiset yksityiskohdatetenkin keskeiset yksityiskohdat

�� etenkin kielteisissetenkin kielteisissää (esim. traumamuistot)(esim. traumamuistot)

�� muistoihin elmuistoihin elääydytydytääään kuten alkupern kuten alkuperääiseen tapahtumaaniseen tapahtumaan

�� muodostavat yhteinmuodostavat yhteinääisen tarinanisen tarinan

© S.Hiltunen/9.11.2012

Valenssi

Valenssi: myValenssi: myöönteinen, neutraali, kielteinennteinen, neutraali, kielteinen

© S.Hiltunen/9.11.2012

MyMyöönteisetnteiset muistot:muistot:

�� muistetaan mmuistetaan määäärräällisesti llisesti 

enemmenemmäänn

�� helposti saatavilla helposti saatavilla 

�� helpompi palauttaa mieleen helpompi palauttaa mieleen 

(etenkin kaukaiset muistot)(etenkin kaukaiset muistot)

�� hhäälvenevlveneväät hitaammint hitaammin

�� kerrataan ehkkerrataan ehkää useamminuseammin

�� enemmenemmään aistiyksityiskohtian aistiyksityiskohtia

�� enemmenemmään n 

tilanneyksityiskohtiatilanneyksityiskohtia

KielteisetKielteiset muistot:muistot:

�� vaimennetaan enemmvaimennetaan enemmäänn

�� prosessoidaan prosessoidaan 

aistitiedosta ylaistitiedosta ylööspspääinin

�� esim. jokin paikka tuo esim. jokin paikka tuo 

mieleen jonkin ikmieleen jonkin ikäävvään n 

muistonmuiston

�� muistetaan tarkemmin muistetaan tarkemmin 

(etenkin traumamuistot)(etenkin traumamuistot)
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Hälveneminen

�� KielteisetKielteiset hhäälvenevlveneväät enemmt enemmäänn kuin kuin 

mymyöönteiset mutta tasaisestinteiset mutta tasaisesti

�� Kielteiset kaukaisetKielteiset kaukaiset muistot muistot ––

intensiteetti intensiteetti voimakkaampivoimakkaampi kuin muillakuin muilla

�� Usein muisteltuUsein muisteltu muisto hmuisto häälvenee lvenee 

vväähemmhemmäänn

�� Jaettu myJaettu myöönteinennteinen muisto muisto eiei hhäälvenelvene

�� MUTTA:MUTTA: jaettu kielteinen hjaettu kielteinen häälvenee!lvenee!
© S.Hiltunen/9.11.2012

Hiljaiset muistot (silent)

�� Hiljaiset muistot:Hiljaiset muistot:
�� ei muistella: muistelu vaatii ponnisteluaei muistella: muistelu vaatii ponnistelua

�� eiveiväät niin rikkaita kuin muutt niin rikkaita kuin muut

�� Tahattomat muistot Tahattomat muistot –– tulevat mieleen tulevat mieleen 
itsestitsestäääänn
�� kielteiset useamminkielteiset useammin

�� Sosiaalisesti hiljaiset muistot Sosiaalisesti hiljaiset muistot ––
muistetaan muttei kerrota muillemuistetaan muttei kerrota muille

© S.Hiltunen/9.11.2012
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Jaetut muistot (disclosed)

�� Jakaminen vahvistaaJakaminen vahvistaa fysiologista reagointia fysiologista reagointia 
(syke, ihon s(syke, ihon säähkhköönjohtavuus ym.)njohtavuus ym.)

�� Jaetut muistot:Jaetut muistot:

�� eleläävväämpimpiää

�� ttäärkerkeäämpimpiää

�� herheräättttäävväät enemmt enemmään tunteitan tunteita

�� MyMyöönteisinteisiää muistoja muistoja jaetaan useamminjaetaan useammin kuin kuin 
kielteisikielteisiää

© S.Hiltunen/9.11.2012

Torjutut vs. ehkäistyt muistot

�� TorjututTorjutut muistotmuistot
�� ttääysin torjutut: ei muista vaikka miten yrittysin torjutut: ei muista vaikka miten yrittääää

�� EhkEhkääistytistyt muistot muistot –– palautuksenpalautuksen aikanaaikana
�� ehkehkääististääään tulemasta mieleen (inhiboidaan)n tulemasta mieleen (inhiboidaan)

�� vain kielteisivain kielteisiää ehkehkääististäääänn

�� palautuksen harjoittelu eduksipalautuksen harjoittelu eduksi

�� EhkEhkääistytistyt muistot muistot –– muistiprosessinmuistiprosessin aikana:aikana:
�� ehkehkääististääään esim. kielteisin esim. kielteisiää tunteitatunteita

�� etenkin miehet: tunteista ei puhuta!etenkin miehet: tunteista ei puhuta!

�� muistelu lopetetaan muistelu lopetetaan –– huomio khuomio käääännetnnetääään n 
muuannemuuanne

© S.Hiltunen/9.11.2012
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Loppuunkäsittely - closure

�� PelkkPelkkää ajan kuluminen ei riitajan kuluminen ei riitää siihen, siihen, 
ettettää muisto koettaisiin muisto koettaisiin 
loppuunkloppuunkääsitellyksisitellyksi

�� KeskenerKeskenerääisillisillää muistoilla kmuistoilla kääytytööststää
ohjaava vaikutusohjaava vaikutus

�� LoppuunkLoppuunkääsitelty muisto on sitelty muisto on 
miellyttmiellyttäävväämpimpi

© S.Hiltunen/9.11.2012

Mielikuvan näkökulma

SisSisääineninen nnääkköökulmakulma

�� kuin nkuin nääkisi omin silmin, kisi omin silmin, 

kuulisi omin korvin, kuulisi omin korvin, 

kokisi yhkokisi yhää kehossaan,...kehossaan,...

�� 1. persoonan n1. persoonan nääkköökulmakulma

�� minminään nn nääkköökulmakulma

�� NLP: assosioitu NLP: assosioitu 

mielikuvamielikuva
© S.Hiltunen/9.11.2012

Huippuhetket koetaan sisHuippuhetket koetaan sisääisinisinää??
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Mielikuvan näkökulma

UlkoinenUlkoinen nnääkköökulmakulma

�� nnääet itsesi kuvassa et itsesi kuvassa 

ulkoapulkoapääinin

�� takaa, edesttakaa, edestää

�� sivulta, ylhsivulta, ylhäääältltää

�� 3. persoonan n3. persoonan nääkköökulmakulma

�� kertojan nkertojan nääkköökulmakulma

�� NLP: dissosioitu NLP: dissosioitu 

mielikuvamielikuva © S.Hiltunen/9.11.2012

Muistojen näkökulma

�� Storm ja Jobe 2012: Muistoista jopa 68Storm ja Jobe 2012: Muistoista jopa 68--76% 76% 
palautetaan mieleen palautetaan mieleen sissisääisinisinää

�� Talarico ym. 2004: Muistot palautetaan Talarico ym. 2004: Muistot palautetaan yhtyhtää
useinusein mieleen sismieleen sisääisinisinää kuin ulkoisinakuin ulkoisina

�� Hiltunen ym. 2013: Hiltunen ym. 2013: kielteisikielteisiää palautettiin palautettiin 
enemmenemmään sisn sisääisinisinää: 56, 5 %: 56, 5 %

�� muut muut useammin ulkoisinauseammin ulkoisina: neutraaleista 52,2 % : neutraaleista 52,2 % 
ja myja myöönteisistnteisistää 60,9 %60,9 %

© S.Hiltunen/9.11.2012
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Muistojen näkökulma

SisSisääineninen::

�� ääskeiset tapahtumat skeiset tapahtumat 
(alle 1(alle 1--1,5 v)1,5 v)

�� tunteisiin keskittyvtunteisiin keskittyväät t 
(my(myöönt. tai kielt. vrt nt. tai kielt. vrt 
neutraalit)neutraalit)

�� onnelliset muistotonnelliset muistot

�� jjäännittnnittäävväät muistott muistot

�� itsen kannalta itsen kannalta 
oleellisetoleelliset

© S.Hiltunen/9.11.2012

SisSisääiset mielikuvatiset mielikuvat::

�� eleläävväämpimpiää

�� yhtenyhtenääisempiisempiää

�� helpommin saatavillahelpommin saatavilla

�� paljon paljon 
aistiyksityiskohtiaaistiyksityiskohtia

�� intensiivisempiintensiivisempiää

Muistojen näkökulma

UlkoinenUlkoinen::

�� kaukaiset muistot kaukaiset muistot 

�� tulevaisuuden tulevaisuuden 
kuvitelmatkuvitelmat

© S.Hiltunen/9.11.2012

UlkoisestaUlkoisesta

nnääkköökulmasta kulmasta 

muistellut muistellut 

tapahtumat:tapahtumat:

�� ihmisen kihmisen kääytytööststää

arvioitiin arvioitiin 

persoonallisuudenpersoonallisuuden, , 

ei tilanteen tasollaei tilanteen tasolla

�� Kuvittele tuleva Kuvittele tuleva 
onnistuminen onnistuminen 
ulkoisena:ulkoisena:

�� lislisääää motivaatiota!motivaatiota!
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� 1975, USA:
� John Grinder

� Richard Bandler

� taidon mallittamista 
� esim. kyky olla hyvä terapeutti

� sovelluskohteet:
� lyhytterapiamuoto

� koulutus ja opetus

� valmennus (myös urheiluvalmennus)

� liikkeenjohto ym. ym. © S.Hiltunen/ 9.11.2012

Kieli

Mielikuvat, 

mielteet

Keho

Kokemus

© S.Hiltunen/ 9.11.2012
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1. Palauta mieleesi jokin epämiellyttävä muisto 
viime ajoilta.

2. Miten näet sen ?

• omista silmistäsi = assosioitunut = sisäinen 
mielikuva

• ulkoa päin = dissosioitunut = ulkoinen mielikuva

� Siirrä sisäinen mielikuva kauemmaksi, astu siitä
ulos

3. Editoidaan edelleen - hälvennetään: värit, 
yksityiskohdat jne.

Mielle-editointi

© S.Hiltunen/ 9.11.2012

� Asikainen Riitta & von Harpe Peter (toim.), 1997: Monessa mielessä. NLP 

mielikirja II

� Hiltunen S., Kiviaho M., Vikeväinen-Tervonen L. 2003: NLP perusteet. 

Tampere: Tampere University Press: http://granum.uta.fi/granum/

� O’Connor, Joseph & McDermott, Ian, 1998: NLP:n aakkoset, Jyväskylä: Ai-ai 

Oy

� Toivonen Veli-Matti & von Harpe Peter (toim.), 1994: NLP Mielikirja I. 

Kuinka muuttaa mieltään, Helsinki: Ai-ai Oy

� Toivonen Veli-Matti & Kauppi Timo, 1999: Aika muovailuvahana, NLP ja 

henkilökohtaisen ajan rakenne, Jyväskylä: Ai-ai Oy, Gummerus

� Toivonen Veli-Matti & Kauppi Timo, 1995: Kielen taikaa - NLP Kielikirja

� Toivonen Veli-Matti & Kiviaho Matti, 1998: Tässä suhteessa, NLP 
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Suomen NLP-yhdistys: http://www.suomennlp-yhdistys.fi/
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