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Menneisyys, muisti ja rajat  
Ekaterina Melnikova (2015) 

Meillä on tapana ajatella, että aika on kuin tie, joka kulkee eteenpäin. Itse asiassa menneisyys ei häviä 
mihinkään, vaan se ympäröi meitä. Talot muistuttavat meitä ajasta, jolloin ne rakennettiin. 
Sotamuistomerkit muistuttavat meitä menneistä sodista. Vanhempiemme, mummojemme ja 
pappojemme kertomukset muistuttavat meitä perheemme ja sukumme historiasta. Kaikki nämä ovat 
merkkejä menneisyydestä, joka on läsnä nykyajassa.  
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1. Mitä muisti on? 
2. Miksi unohdamme jotkut asiat ja toiset säilytämme muistissa koko elämän ajan? 
3. Miten saamme tietoa menneestä? 
4. Muisti ja rajat 

 

1. Mitä muisti on? 

Muisti on ominaisuus, joka on kaikilla ihmisillä. Ihmisen muisti on ainutlaatuinen, sillä mikään eläin ei pysty 
pitämään muistissaan niin paljon tietoa kuin ihminen. 

Yli kaksituhatta vuotta sitten elänyt antiikin kreikkalainen filosofi Platon vertasi muistia vahatauluun, jolle 
lapset opettelivat kirjoittamaan. Platon ajatteli, että tälle taululle painautuu se, minkä me näemme ja 
kuulemme; meidän tietomme, ajatuksemme ja tuntemuksemme. Kun vaha pyyhitään tai kun taululla ei ole 
enää tilaa uusille merkinnöille, me unohdamme. 

2. Miksi unohdamme jotkut asiat ja toiset säilytämme muistissa koko elämän ajan? 

Platonin jälkeisten kahden tuhannen vuoden aikana ihmiset ovat moneen kertaan yrittäneet ymmärtää, mitä 
ja miten me muistamme. Nyt me tiedämme jo varmasti, että muisti on valikoiva. Vahataululle ei painaudu 
lähellekään kaikki se, mitä meille tapahtuu. 

Kyse ei ole pelkästään siitä, että meidän aivomme eivät pysty kiinnittämään ja säilyttämään kaikkea, mitä 
ympärillämme tapahtuu. Muistissa säilyy kaikkein parhaiten se, mitä meidän yhteiskunnassamme on tapana 
muistaa. Se, mitä ei ole tapana muistella ja mistä ei ole tapana kertoa, unohtuu. 

Erilaisia ihmisiä yhdistävää muistia kutsutaan kollektiiviseksi muistiksi. Yksilöllinen muisti ja 
kollektiivinen muisti ovat yhteydessä toisiinsa. Ihmisen henkilökohtaiset muistot kietoutuvat muiden 
ihmisten muistoihin. Kollektiivinen muisti puolestaan muodostuu monista henkilökohtaisista muistoista.[1] 

3. Miten saamme tietoa menneestä? 

”Suullinen historia” on sitä, mitä me kuulemme ja kerromme menneestä. On olemassa paljon muitakin 
muistamisen muotoja. 
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”Historialliseksi muistiksi” nimitetään tietoa menneestä ajasta – sitä, mitä me itse emme ole kokeneet, mutta 
siitä huolimatta muistamme. Esimerkiksi milloin ja kuka perusti kaupungin tai kylän, jossa me asumme; 
milloin päättyi yksi sota ja toinen alkoi; ketä asui meidän valtiomme alueella muinaisina aikoina jne. 
Tällaista tietoa me emme yleensä saa ystäviltämme tai läheisiltämme, vaan oppikirjoista ja kertomuksista 
koulutunneilla. 

Erilaiset taiteen muodot kuten elokuvat, maalaukset ja teatteri pitävät sisällään ”kulttuurista muistia”. Se on 
tietoa menneisyydestä, jota saamme kun katsomme historiallisia elokuvia tai luemme kirjoja 
menneisyydestä.[2] 

Suullinen historia, historiallinen muisti ja kulttuurinen muisti ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Meidän 
muistimme tukeutuu tietoon, jota olemme saaneet kotona ja koulussa, nähneet elokuvissa, museoissa ja 
internetissä. 

4. Muisti ja rajat 

Valtioiden väliset rajat eivät erota toisistaan pelkästään valtioita, vaan myös muistamisen muotoja: 
Historiallinen ja kulttuurinen muisti yhdistävät yhdessä maassa asuvia ihmisiä toisiinsa ja erottavat heitä 
toisen valtion asukkaista. Meillä tärkeänä pidettävillä historian tapahtumilla voi olla aivan eri merkitys rajan 
toisella puolella. 

Yksilöiden muistot voivat kuitenkin olla hyvin samankaltaisia, vaikka eri maissa asuvat ihmiset eivät olisi 
koskaan tavanneet toisiaan ja puhuisivat eri kieltä. Juuri tällä tavalla on käynyt esimerkiksi 1940-luvun 
siirtolaisten muistojen kanssa. Monia tuhansia ihmisiä lähti tuolloin Karjalasta nykyisen Suomen alueelle, 
kun Karjala siirtyi sodan jälkeen Neuvostoliitolle. Karjalaan muutti ihmisiä Neuvostoliiton eri osista 
aloittamaan elämäänsä ja työntekoa. Suomalaisten ja neuvostoliittolaisten siirtolaisten välisistä eroista 
huolimatta heidän kertomuksensa omasta menneisyydestään ovat hyvin samankaltaisia. Tämä johtuu siitä, 
että sota-ajan tapahtumat olivat osa heidän perheidensä historiaa. Sota ja kärsimys olivat yhtä merkittäviä 
ihmisille, riippumatta siitä, olivatko he suomalaisia vai neuvostoliittolaisia. 

Muisti ei näin ollen vain erota ihmisiä, vaan tuo heitä lähemmäksi toisiaan. Valtioiden väliset rajat voivat 
menettää merkityksensä, ja ihmiset, jotka asuvat eri maissa ja puhuvat eri kielillä voivat ymmärtää toisiaan. 

Käsitteitä: 
 
kollektiivinen muisti = Muisti, joka yhdistää ryhmän jäseniä. Kollektiivinen muisti muodostuu monien 
yksilöiden muistoista. 
 
yksilöllinen muisti = Yhden ihmisen eli yksilön henkilökohtaiset muistot. Esimerkiksi ihmisen muistot 
lapsuudesta. 
 
muistamisen muodot = Tapoja saada tietoa menneestä ja muistaa menneitä asioita ja tapahtumia. 
 
suullinen historia = Suullisesti eli kertomalla välitetty tieto menneisyydestä. 
 
historiallinen muisti = Tieto menneestä ajasta, jota on historiallisissa lähteissä (esim. asiakirjoissa) ja 
kirjallisuudessa. 
 
kulttuurinen muisti = Tieto menneisyydestä, jota saamme esimerkiksi elokuvista, teatterista ja 
maalauksista. 
 
siirtolainen = Ihminen, joka muuttaa pysyvästi toiseen maahan. Siirtolainen voi muuttaa omasta tahdostaan 
tai omaa tahtoaan vasten esimerkiksi sodan takia. 
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evakko = Toiselle paikkakunnalle tai toiseen maahan evakuoitu eli siirretty ihminen. Evakoilla tarkoitetaan 
yleensä talvi- tai jatkosodan jälkeen evakkoon lähteneitä suomalaisia, jotka siirtyivät Suomen 
Neuvostoliitolle menettämiltä alueilta muualle Suomeen. 
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