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Tarina herättää tunteet

E telä-Kalifornian yliopiston neurotieteen professori Antonio Damasio tut-

ki 1970- ja 1980-luvuilla potilaita, joiden aivot olivat vaurioituneet. Vauri-

oista huolimatta heidän kognitiiviset kykynsä – asioiden ymmärtäminen, 

havainnointi, oppiminen – olivat säilyneet ennallaan.

Eräiden potilaiden kohdalla Damasio törmäsi outoon ongelmaan: he eivät enää 

kyenneet tekemään päätöksiä. Tutkittuaan asiaa syyksi paljastui, että heidän aivo-

jensa mantelitumakkeet olivat vaurioituneet. Mantelitumakkeissa sijaitsee ihmisen 

tunnekeskus. Potilaat eivät tunteneet mitään ja siksi olivat kyvyttömiä päättämään 

mitään. Damasion löydös vahvisti, että tunne on päätöksenteon välttämätön edel-

lytys.

Tunteet liittyvät kaikkiin valintoihimme: mitä syödä aamiaiseksi, ketä pyytää 

treffeille, mitä työtä hakea. Mitä isommista asioista on kyse, sitä isompi rooli tun-

teilla on. Kuka haluaisi ostaa kodin, joka ei tunnu kodilta? 

hajukäämi

hypotalamus

mantelitumake

talamus

hippokampus

septum

LIMBINEN JÄRJESTELMÄ
läpileikkaus
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Tarinat vaikuttavat aivokemiaamme

Voimakkaat tunnekokemukset kiihdyttävät aivojen hormonituotantoa. Ihminen, 

joka tempautuu tarinaan, erittää muun muassa kortisolia, oksitosiinia ja dopamii-

nia.

Kortisolia eli stressihormonia erittyy tilanteissa, joihin liittyy jännitystä ja 

pelkoa. Jos humalainen uhkaa sinua rikkinäisellä pullolla, kortisolin tuotantosi 

kiihtyy: sydän hakkaa, kämmenet hikoavat. Kortisoli auttaa keskittymään ja rajaa-

maan välittömän hetken kannalta epäolennaiset asiat pois mielestä. Sen tehtävänä 

on pitää meidät hengissä. 

Kiinnostavaa on, että aivot eivät tee eroa sen välillä, onko uhka totta vai keksit-

tyä. Kun olin lapsi, äitini luki minulle kirjaa, jossa sankari kiipesi kerrostalon ka-

tolle, kompastui ja liukui katon reunan yli, mutta sai otteen räystäästä ja jäi siihen 

roikkumaan. Kämmeneni alkavat yhä hikoilla kun muistelen kohtausta. Keksitty 

tilanne aiheuttaa fyysisiä reaktioita.

Kun päähenkilön vastoinkäymiset herättävät meissä empatiaa, elimistö alkaa 

tuottaa oksitosiinia, onnellisuushormonia. Jos suljet silmäsi ja kuvittelet jonkun 

sinulle rakkaan henkilön halaamaan itseäsi, voit ehkä tuntea rentouden aallon. 

Oksitosiini vahvistaa ihmisten välistä kiintymystä ja luottamusta toisiinsa. Tähän 

perustuu samastuminen päähenkilöön. Me tunnemme päähenkilön edesottamuk-

set kuin ne tapahtuisivat meille.

Kun tarina päättyy, ja vastoinkäymiset ja uhkat vihdoin raukeavat, aivot tarjoa-

vat palkinnon eli dopamiiniruiskeen. Myös kovien huumeiden vaikutusmekanismi 

perustuu dopamiinin kohottamaan olotilaan. Tarinat ovat kuin heroiinia mielelle.

1) Päätökset tehdään tunteella.

2) Tarinat herättävät tunteita, vaikuttavat aivokemiaamme ja sitä kautta  

ajatteluumme ja käyttäytymiseemme.

Pähkinänkuoressa
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Tarina järjestää kaaosta 

T arina on sokkeli, johon ihmismieli kauhoo kohtaamansa kaaoksen ja sat-

tumanvaraisuuden. Niin todellisuudesta tulee mielelle hallittava. Meillä 

on esiymmärrys, että millä tahansa tapahtumaketjulla on alku, keskikoh-

ta ja loppu. Vaikkemme tietäisi niitä, me tulkitsemme asiat tätä rakennetta vasten.

Alussa tarina herättää kysymyksen (Onnistuuko Indiana Jonesin löytää Liiton-

arkki ennen natseja?). Kysymys virittää tarinan jännitteen ja nappaa lukijan mie-

lenkiinnon. Mielenkiinto kasvaa, koska keskikohta eli seikkailu lykkää kysymyk-

seen vastaamista heittämällä sankarin tielle esteitä ja vastoinkäymisiä (Indy törmää 

ansoihin, pettureihin, vihollisiin, omaan ylimielisyyteensä). Kun tarinan lopussa 

vastataan alun kysymykseen, jännite laukeaa ja lukijan mielenkiinto lakkaa (Indy 

nappaa Liitonarkin ja naisen, natsit kuolevat).

Me muunnamme tarinaksi kaiken mitä emme ymmärrä. Tähän perustuu 

Heider-Simmel-vaikutus. Tutkijakaksikko huomasi 1940-luvulla tekemissään 

psykologisissa kokeissa että ihmiset, jotka katsoivat ruudulla abstraktien muotojen 

liikettä – pallo, suorakulmio ja kolmio –, näkivät 

muodoissa henkilöhahmoja, joilla oli tunteet ja 

joiden toiminnalla oli motivaatio ja tarkoitus.

Tarinan muoto on siis inhimillisen ymmär-

ryksen muoto. Mitä tapahtui? Miksi niin tapah-

tui? Mitä tapahtumasta seurasi? Miten tapah-

tuma muutti minua? Satunnaisesta arkisesta 

tapahtumasta tulee merkityksellinen kokemus, 

identiteetin palanen, kun se sijoitetaan osaksi 

oman elämän syiden ja seurausten ketjua. 

Pähkinänkuoressa

1) Tarina on inhimillisen 

ymmärryksen muoto. 

2) Me muunnamme 

tarinaksi kaiken, mitä 

emme ymmärrä.
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Tarina jää muistiin 

P aitsi että tarinat vaikuttavat tunteisiimme, 

ne ovat muistimme perusta. Tarina on 

vanhin tiedontallennuksen ja tiedonsiir-

ron muoto. Kirjoitetun sanan historia juontaa muu-

taman tuhannen vuoden päähän, kirjapainotaito 

1400-luvulle ja Powerpoint 1990-luvulle. Tarinoita 

sen sijaan on kerrottu kymmeniä tuhansia vuosia. 

Jo muinoin niiden avulla välitettiin tietoa myrkyl-

lisistä kasveista, petojen tavoista ja juomapaikan 

sijainnista. Tarinoista rakentui heimon identiteetti. 

Ihmisellä on kahdenlaista muistia: lyhytkestois-

ta ja pitkäkestoista. Jos asia herättää tunteita, mieli 

tallentaa sen pitkäkestoiseen muistiin. Jos haluat 

jättää muistijäljen, jätä tunnejälki.

Yalen yliopiston psykologian professorina toimi-

nut Roger Schank näkee, että muistin ja tarinoiden 

yhteys on elimellinen. “Tarinankerronta ei ole jotain mitä vain satumme tekemään. 

Se on jotain mitä meidän on pakko tehdä, jos ylipäänsä haluamme muistaa mitään.” 

Identiteetti = johdonmukainen tarina

Muistiin tallentuva uusi tieto rakentuu aina aiemman ymmärryksen varaan. Me 

tulkitsemme kohtaamamme asiat ja vedämme niistä johtopäätöksiä suhteessa tari-

Vaellustarinat

A ustralian aboriginaalit ovat  

yksi vanhimmista alkuperäis-

kansoista. He ovat kuuluisia tarina-

perinteestään, jolla tietoa on siirretty 

sukupolvelta toiselle kymmenien 

tuhansien vuosien ajan. Eräs heidän 

tarinatyypeistään on matkatarina. 

Matkatarinan tarinan avulla 

saattoi kulkea jopa satoja kilomet-

rejä karttaa käyttämättä. Riitti, että 

lauloi kävellessään tarinamuotoista 

laulua. Laulun tarina johdatti kulkijat 

laaksoissa sijaitseville juomapaikoil-

le ja niiden kautta perille.
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naan, jota kerromme itsellemme niin itsestämme kuin maailmasta. Me selitämme 

asiat niin, että mielen kertoma tarina pysyy johdonmukaisena. Mielen tehtävänä 

on säilyttää eheytensä.

Lue ylläoleva juttu Preussilainen vedätys. Miksi Voigtin huijaus onnistui? Edes 

pormestari, joka oli reservin upseeri ja ihmetteli kapteenin hatussa ylösalaisin 

ollutta kokardia, ei epäröinyt luovuttaa kassaa! 

Kyse ei ollut vain Voigtin röyhkeästä itsevarmuudesta vaan preussilaisten iden-

titeettitarinasta: heidän minuutensa rakentui sen varaan että he ovat sotilaskansaa. 

Sota oli heidän valtionsa olemassaolon oikeutus. Ja sotilaan ensisijainen tehtävä on 

totella auktoriteetteja – kyselemättä. 

1) Pitkäkestoiseen säilömuistiin tallentuvat asiat, jotka herättävät tunteita.

2) Ihmismielen tehtävä on rakentaa eheää ja johdonmukaista tarinaa.

Pähkinänkuoressa
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Preussilainen vedätys

K ovasta sotilaskuristaan tunnetussa Preussin valtakunnassa sat-

tui vuonna 1906 erikoinen tapaus. Suutari Wilhelm Voigt kärsi 

kroonisesta rahapulasta ja sitä helpottamaan teki leipätyönsä ohella 

huijausoperaatioita. 

Eräänä päivänä Voigt meni kirpputorille ja osti kapteenin 

univormun, lankkasi kenkänsä ja marssi sotilasvartioon. Sieltä 

valepukuinen suutari komensi mukaansa kymmenen sotilasta 

ja johdatti joukkion Köpenickin kaupungin raatihuoneelle. 

Perillä Voigt pidätti pormestarin sekä kassanhoitajan ja 

takavarikoi kassan. Sotilaat hän jätti vartioimaan 

pidätettyjä. Sitten hän katosi.
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Kuulija samastuu sankariin

O letko itkenyt elokuvissa? Pidättänyt henkeäsi kirjaa lukiessa? Tuntenut 

olevasi täynnä outoa virtaa teatteriesityksen jälkeen ?

Se johtuu samastumisesta. Se saa iloitsemaan kun ystäväsi kertoo 

saaneensa uuden työpaikan tai suremaan kun kuulet naapurin söpön lemmikki-

puudelin jääneen auton alle. Alat kuvitella miltä tuntuisi olla toisen saappaissa.  

Samastumisen mekanismi lähtee solutasolta. Aivoissa on empatianeuroneiksi 

kutsuttuja peilisoluja, jotka jäljittelevät mitä toinen ihminen tekee ja miltä se tuntuu. 

Elokuvassa Pelastakaa sotamies Ryan amerikkalaisjoukot matkaavat maihinnousu-

aluksilla kohti Normandian rantaa. Meille näytetään, miten Tom Hanksin esittämän 

upseerin käsi vapisee. Peilisolujen ansiosta sinun ja Hanksin aivoissa aktivoituvat 

samat alueet. Sinä tunnistat pelon ja tunnet samoin eli samastut Hanksin hahmoon.

Samastuminen on myötätuntoa, itsensä asettamisesta toisen asemaan. Tutkimuk-

set osoittavat, että kaunokirjallisuuden lukeminen kehittää kykyä myötätuntoon. 

Toisen ihmisen vastoinkäymisten tunnistami-

nen herättää omat tunteet ja tekee samastumi-

sen mahdolliseksi. 

Siksi omaa haavoittuvuuttaan ja omia epä-

onnistumisiaan kannattaa käyttää henkilökoh-

taisten anekdoottien perustana. Kun kuulijat 

– viallisia hekin – tunnistavat sinun vialli-

suutesi, heidän on helppo samastua sinuun 

ja seurata sinua. Minne ikinä heitä tarinallasi 

johdatkaan. 

Pähkinänkuoressa

1) Aivojen peilisolut jäjit-

televät, mitä toinen te-

kee ja miltä se tuntuu. 

2) Tunnistaessamme 

 toisen tunteet me 

samastumme häneen. 
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Tarina muuttaa kuulijan

H erakleitos sanoo, että maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoama-

ton muutos. Silti ihminen pitää kynsin hampain kiinni siitä miten asiat 

ovat, vaikka tilanne olisi katastrofaalinen. Miksi aviomiehen väkival-

tainen käytös ei saa naista jättämään parisuhdetta? Miksi työntekijä sietää kiusaa-

vaa pomoa? Koska sietämätönkin maailma on tuttu ja ymmärrettävä, ja muutos 

johtaisi tuntemattomaan. Me olemme muutosvastarintaisia, koska me pelkäämme 

sitä mitä emme tiedä emmekä ymmärrä. Siksi me tarvitsemme opastusta, miten 

muutos kohdataan, ja uskonvahvistusta että riski kannattaa. Onneksi meillä on 

tarinat. 

Tarinat eivät ole viihdettä ajankuluksi vaan enemmän – ne ovat elämän käyttö-

oppaita. Ne opettavat mikä hinta muutoksesta pitää maksaa ja miksi kaikki on sen 

arvoista. 

Kaikki tarinat kertovat saman tarinan

Vaikka tarinat Punahilkasta ja Luke Skywalkerista on kirjoitettu eri aikoina ja eri 

kulttuureissa, ja vaikka niiden miljööt ja sankarit ovat näennäisen erilaisia, molem-

mat kuvaavat muutosta. Molempien tarinoiden lopussa maailma on erilainen kuin 

alussa. Metsää kauhun vallassa pitänyt susi kuolee, galaksia terrorisoinut Kuole-

mantähti tuhoutuu. Molempien tarinoiden lopussa myös päähenkilö on muuttu-

nut: Punahilkka on menettänyt viattomuutensa, Luke kasvanut pojasta täysveri-

seksi jediksi. 

Muutos on tarinan dynaamisen rakenteen tulos. Pohjimmiltaan kaikki tarinat 
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ovat variaatioita samasta rakenteesta, jota mytologian tutkija Joseph Campbell 

nimittää sankarin matkaksi. 

Kyse ei ole mistä tahansa lomareissusta, vaan pelottavasta löytöretkestä psyyken 

tuolle puolen. Päähenkilössä herää halu, jonka kohdetta hän lähtee jahtaamaan 

tuntemattomaan maailmaan. Siellä hän kohtaa vastustajansa, oman vastakohtansa, 

oman pimeän puolensa. Usein vastustajalla on jokin hyvä ominaisuus, joka sanka-

rilta puuttuu. Vastoinkäymiset pakottavat päähenkilön näkemään oman vaillinai-

suutensa. Oivallus itsestä vapauttaa hänet minän vankilasta taistelemaan jonkin 

itseä suuremman puolesta – rakastetun, kylän, kansakunnan. Päähenkilösta kasvaa 

sankari.

Kun sankari tietää kuka todella on,  hänen onnistuu lyödä vastustajansa ja saada 

puuttuva ominaisuus itselleen. Vastakohdat – teesi ja antiteesi – sulautuvat yhteen, 

synteesiksi. Päähenkilö palaa kotiin muuttuneena, uudistuneena.

Tällainen dramaattinen rakenne on nähtävissä kirjoissa ja elokuvissa keskitien 

viihdettä myöten, vaikkei populaaritarinoissa syvätasoa alleviivatakaan. On hyvä 

muistaa, että yksittäinen kirjailija tai käsikirjoittaja ei kirjoita syvätasoa tietoisesti 

mukaan vaan se kulkeutuu tarinoihin rakenteen 

sanelemana. Tuon rakenteen esiymmärrys on 

meissä kaikissa. Siksi me tunnemme vetoa 

klassisia tarinoita kohtaan. Mitä vaikuttavampi 

tarina, sitä vahvemmin kyse on oman vialli-

suutensa kohtaamisesta, itselleen sen myön-

tämisestä kuka todella on. Me samastumme 

siihen, koska mekin pelkäämme paljastuvam-

me. Siitä ihmiselämässä on kyse, uskalluksesta 

riisua roolit joita näyttelee itselleen ja toisille, 

uskalluksesta vapautua elämään vailla pel-

koa, koko potentiaalillaan. Se on muutoksen 

palkinto, vapaus olla oma itsensä ja palvella 

toisia. Muutoksen näkeminen valaa meihin 

toivoa, että mekin voimme tehdä saman.

Pähkinänkuoressa

1) Vaikuttavimmat tarinat 

kertovat samaa tarinaa 

sankarista, joka joutuu  

kohtaamaan oman 

viallisuutensa.

2) Tarinat näyttävät, 

miten muutos tehdään 

ja mikä on muutoksen 

palkinto: vapaus elää 

koko oma potentiaali 

todeksi.



“THERE’S ALWAYS ROOM FOR A STORY  
THAT CAN TRANSPORT PEOPLE  

TO ANOTHER PLACE. 
― J. K. ROWLING


