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Käännöstiede (DKK, 1975; FK, 1992)
Kognitiotiede (FM, 2008)
Kognitiotieteen tohtoriopiskelija - Helsingin
yliopisto
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Muistista ja tulkin muistista
• Mitä

ja missä muisti on?

• Muistimalleista
• Miten

- lyhyesti

muistia tutkitaan

• Eksperttien,

etenkin tulkkien muistista

• Monikielisyys

ja toiminnanohjaus

• Muististratetioista
• Kysymyksiä

ja ihmettelyn aiheita
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Muisti – mitä se on?
Unohtaminen
Kielen päällä -tilanteet

Muistissa säilyttäminen
Tarkkaavaisuus

Säilömuisti

Assosiointi

Mieleenpainaminen

=

Hakuvihjeet

Mieleenpalauttaminen

Työmuisti

Työmuisti

20-30 s

Aistikanavat ja kieli
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Muisti ja oppiminen
= sisäisten mallien rakentamista ja
muuttamista
 mallit = tietorakenteita:
 muistissa olevat tiedot eivät irrallisia vaan
kytkeytyvät toisiinsa
vaatii aktiivista tiedonkäsittelyä
 iäkkäiden etu: paljon
vanhoja malleja, joihin
uutta tietoa voi liittää!
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Muisti - missä?
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Korteksi eli (iso)aivokuori


Havaitseminen - aistialueet



Toiminnan ohjaus - otsalohko



Assosioimalla oppiminen:
- tiedon yhdistäminen
- aikaisempien yhdistelmien
tuottaminen
- assosiaatioalueet päälaella



Tiedon säilytys = säilömuisti

SAMA hermoverkko
aktivoituu:
•

oppimisvaiheessa JA
mieleenpalautettaessa

Muisti - missä?
Etuotsalohko
(PFC)

Aivojen syvät osat
Assosiaatioalueet
Näköaivokuori

Aivokurkiainen

Pikkuaivot

Kuuloaivokuori
Hippokampus

http://www.shockmd.com/2009/06/02/hippocampus-and-depression/
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Limbiset alueet =
Tunnealueet
• mantelitumake pelot
• hippokampus –
lyhytkestoinen
muisti, paikkamuisti
• pihtipoimu virheet
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Muistimalleista - lyhyesti
Muistin varastomalli:
 Baddeley 1986, 1990,
2000
 termi TYÖMUISTI:



ylläpito
prosessointi
 lähinnä äänetön
hokeminen, toisto

Keskusyksikkö

Visuaalisspatiaalinen
varasto

Visuaalinen
semantiikka

Episodinen
puskuri

Fonologinen
kehä

Episodinen pitkäkestoinen muisti

Kieli

Kuva 2: Baddeleyn uudistettu työmuistimalli
(Baddeley, 2000, 421 mukaan)

Työmuistin kapasiteetti (Miller, 1956):
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 maaginen luku: 52 irrallista yksikköä

Muistimalleista - lyhyesti
Muistin aktivaatiomalli:
•

Cowan, 2001

•

TARKKAAVAISUUS

Tarkkaavai
-suuden
kohde

Työmuistin kapasiteetti:
maaginen luku onkin:
•

41 irrallista yksikköä

•

tehtävän tavoite vie
yhden yksikön

Säilömuistin
aktivoitunut
osa

Cowanin tarkkaavaisuusmalli
Modifioitu: Cowan, 2001, 95, kuva 1
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Lyhyesti muistitesteistä
1. Ärsykkeet: numeroita, kirjaimia,

sanoja, epäsanoja, lauseita, tekstejä,
geometr.kuvioita, kuvia jne.
2. Esitystapa: auditiivinen vs. visuaalinen
3. Muististapalautus:
 esitysjärjestyksessä (serial recall) tai

vapaassa järjestyksessä (free recall)
 suullisesti, kirjoittamalla, nappia
painamalla…
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Kuka on ekspertti?
Ericsson ja Smith, 1991:
 expert

performance – consistently superior
performance on a specified set of
representative tasks for a domain

 vähintään

10 vuoden kokemus kyseiseltä
erikoisalalta
 simultaanitulkit:

Obler, 2012
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Kuka on ekspertti?
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 opittu

taito, ei synnynnäinen 
määrätietoinen harjoittelu
 Mutta

– Tiselius, 2013: kokeneet
simultaanitulkit:
 parantavat kielitaitoaan (lisää kieliä
valikoimaan)
 parantavat yleistietouttaan
 kuuntelevat taitavien kollegojen tulkkauksia

Yksilölliset erot työmuistissa
Unsworth & Engle, 2006, 2007:

 Hyvä-

ja heikompimuistiset
eroavat toisistaan:

Tarkkaavai
-suuden
kohde
Säilömuistin
aktivoitunut
osa

Cowan, 2001
Kyky ylläpitää tietoa tarkkaavaisuuden
kohteena
 Kyky hakea tietoa aktivoituneesta muistista:



 erotella olennainen tieto epäolennaisesta
 ehkäistä häiriöitä (inhiboida)
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Ekspertin muisti
Ericsson & Kintsch, 1991:

Ekspertin työmuisti on laajentunut säilömuistin
puolelle (extended working memory):
 sisältää

laajoja tietokokonaisuuksia
 kokonaisuudet haetaan säilömuistista työmuistiin
nopeasti tehokkaiden muistivihjeiden avulla
 MUTTA: ei yleensä nouse esiin tavanomaisissa
muistitesteissä, joissa ärsykkeet esitetään
satunnaisessa järjestyksessä (mielekkyys)
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Simultaanitulkkien muistista
Lukuisia tutkimuksia - hyvin kirjavia tuloksia
(yhteenveto, esim. Köpke & Signorelli, 2014; García, 2014):
 Christoffels ym. 2006: simultaanitulkit parempia kuin

kielten opettajat ja tulkkiopiskelijat mm.:
 sanakokeet (visuaalinen esitystapa), (luetun) tekstin muistaminen
 Signorelli ym., 2012: simultaanitulkit parempia kuin vanhat

ja nuoret kaksikieliset:
 (luetun) tekstin muistaminen

 Köpke & Nespoulous, 2006: tulkkiopiskelijat parempia kuin

simultaanitulkit:
 sanakokeet (auditiivinen esitystapa), (luetun) tekstin muistaminen
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Simultaanitulkkien muistista
Selitys tulosten kirjavuuteen, (Signorelli
ym., 2012):
 simultaanien eksperttiys: vähintään

10 v alalla
 vain kun palautusjärjestys on vapaa (vs.
järjestyksessä palauttaminen – serial
recall)
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Kokeet – Hiltunen ym. 2014
1. Sanakoe, vapaa pal.järj.:
 2 x 3 sanaa, 2 x 4 sanaa… 2 x 10 sanaa
2. Dikoottisen kuuntelun koe (cocktail-

party):
 eri korviin eri sanoja samassa rytmissä
 oikeaan korvaan tultua viestiä toistetaan
 vasemmanpuol.kanavalla oma nimi:

havaitsiko vai ei?
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Koeasetelma
Koehenkilöt:

Vaatimukset:

 simultaanitulkit, 21

Koulutus: alempi
korkeakoulututkinto

 konsekutiivitulkit, 22

 myös DKK, asioimistulkin

 kielten opettajat, 24

tutkinto hyväksyttiin

 muiden alojen ekspertit,

Kokemus: vähintään 10 v
omalla alalla (1619 v)

24
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1.Sanasarjat

Simultaanit ja
kielten opettajat
parempia kuin
muiden alojen
ekspertit
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Simultaanit
Konsekutiivit
Opettajat

Suurin oikein palautettu sanaryhmä

Kaikkien oikein
muististapalautettujen sanojen määrä
suhteessa maksimiin

Suhteellinen kokonaisjänne
Kaikkien oikein palautettujen sanojen
määrä 104:stä
1,00

Muiden alojen ekspertit
0,80

0,79

0,77

0,76

0,60

0,40

0,20

0,00
1

Konkreettiset sanat

0,71
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Pohdintaa – muistitesti
 simultaanit ja opettajat muistavat
kielellistä aineistoa paremmin kuin
muiden alojen ekspertit
 miksi eivät konsekutiivit?
 sanatesti ei vastaa eksperttiystaitoja?
 vrt. tekstin muistaminen 
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Nimen havaitseminen:
Simultaanit

ja
muiden alojen
ekspertit havaitsivat
nimensä
ja
opettajat eivät

Nimen havaitseminen
ryhmittäin prosentteina
80

Havaitsi nimensä, %

2.Cocktail-party

Simultaanit
Konsekutiivit
Opettajat
Muut ekspertit

60

65,2

61,9
40

31,6
20

22,7

Konsekutiivit

0

Ryhmät 1
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Pohdintaa - tarkkaavaisuustesti
 Tulokset kuvastavat eksperttiysalalla hyvin

harjaantuneita taitoja:
 simultaanit havaitsivat nimensä – eivät silti

tehneet virheitä sen jälkeen
 tulkkauskopin hiljaisuudessa vähän häiriöitä

 opettajat ja konsekutiivit tottuneet ulkoisiin

häiriöihin

(luokkahuone vs. neuvotteluhuone, verstas tms.)

 osaavat sulkea ne pois (inhibitio)
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3. Proosamuotoisen tekstin
muististapalautus (prose recall)
Raimo Raitasalo: Pakotettu yksinäisyys
 11 puhejaksoa
 823 sanaa/puhejakso

 kuuntelu ja muististapalautus suullisesti

jokaisen jakson jälkeen (äänitettiin)
 vrt. konsekutiivitulkin työskentelytapa
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Simultaanit

Tekstin muististapalautus,
merkitykselliset yksiköt
(lause, lauseenvastike)

Opettajat
Muiden alojen ekspertit

1,0

Merk.yksiköitä maksimista (62)

Konsekutiivit

0,8

0,84

0,81

0,77
0,68

0,6

0,4

0,2

0,0

1

3.1. Määrällistä
analyysia
 KAIKKI
kieliryhmät
parempia kuin
muiden alojen
ekspertit
 LYHYET
puhejaksot
muistettiin
paremmin kuin
pitkät (1824
sanaa)
S. Hiltunen/12.3.2016

3.2 Laadullista analyysia
Kielten ammattilaiset parempia kuin
muiden alojen ekspertit mm.:
 Kausaalisuhteiden muistamisessa:
…voimakkaimmin hyvin iäkkäiden keskuudessa
 485746 % vs. 25 % (simut, konset, opet vs. muut)
… masentuneisuuteen liittyvää yksinäisyyttä
 tulkit: 71 ja 48 % (simultaanit parempia kuin
konsekutiivit)
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 opettajat ja muut: 24 ja 14 %

16.3.2016

3.2 Laadullista analyysia
LISÄKSI - tulkit parempia kuin opettajat ja
muiden alojen ekspertit, mm.:
 synonyyminen sanaluettelo: ei miellyttävä,
kiusaava, lamaannuttava, henkisesti halvaannuttava



tulkit 76 ja 48 % (simultaanit vielä parempia
kuin konsekutiivit)

 opettajat ja muut 38 ja 21 %
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Pohdintaa – tekstin muististapalautus
 Määrälliset tulokset: vieraiden kielten ekspertit vs.

kielellinen aineisto
 tekstin koherenssi, esim. kausaalisuhteet

 Laadulliset tulokset:
 tulkeilla ja etenkin simultaaneilla erityisen tarkka
kuuntelutaito
 Setton, 1998: tulkit kuuntelevat analyyttisemmin kuin muut
 Konsekutiivien kuuntelu tiivistävää – yksityiskohdat hukkuvat

kokonaisuuteen
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Monta
kieltä
aivois
sa
Kuva kirjasta Kieli ja
aivot, 2010
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Kaksi kieltä aivoissa
Kahden kielen sujuva käyttö edellyttää:
1. molempien kielten hallintaa

JA
2. toimivia ohjausprosesseja:
• kielten pito erillään
• käännösvastineiden haku
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Kaksi kieltä aivoissa
Pihtipoimun etuosa (ACC):
• ristiriidan havaitseminen: esim. molempien
kielten sana aktivoituu, toinen ehkäistävä
 signaali otsalohkolle, joka antaa käskyn
Tyvitumakkeet:
• väärän kielen sanojen tuottamisen ehkäisy
Etuohjauslohko (PFC) – ohjaa ja valvoo (suurelta osin tietoista):
• oikean kielen aktivointi oikealla hetkellä
• tehtävänvaihto (esim. tulkit/kääntäjät – järjestelmäll.kielenvaihto)
• käännösvastineiden haku muistista
• haetun tiedon vertailu ja järjestely (esim. tulkit ja kääntäjät:
lähdekielisen ja kohdekielisen viestin vertailu)

S. Hiltunen/16.3.2016

Muisti ja toiminnanohjaus
Toiminnanohjaukseen sisältyy mm.:





toiminnan aloittaminen
toiminnan joustavuus – vaihto tehtävästä toiseen
suunnittelu ja tavoitteen säilyttäminen mielessä
inhibitio eli tavoitteenvastaisen tekemisen ehkäisy,
- myös reaktion ehkäisy (tunteiden säätely)

 tarkkaavuus, tarkkaavaisuuden ohjaus
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Muististrategioista
Tehokkaat muistivihjeet – ASSOSIOI:
Näkö: väreihin, mielikuviin, kuvioihin
Kuulo: ääniin (luonto, ihmiset), lauluun, musiikkiin
Paikka: paikkaan, ympäristöön (muista tuoksut, maut)
Näe kirjoitettuna (muista fontit, värit), kuule sanottuna
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Muististrategioista
Tehokkaat muistivihjeet - ASSOSIOI
Kieli: muihin sanoihin: pätkäise, väännä ja käännä!!
Miellekartat ja kartat:
paleoseeni paljonko sieniä
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Muististrategioista
Tehokkaat muistivihjeet - ASSOSIOI
Kieli: muihin sanoihin: pätkäise, väännä ja käännä!!
Mielikuva:

Kieli, aakkoset:

Illinois – Springfield

Colorado – Denver

Mielikuva ja liike:

Kieli ja mielikuva:

Florida – Tallahassee

Mississippi - Jackson

Nebraska – Lincoln
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