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Projektimme tarkoituksena oli edistää musiikkikasvatusta varhaiskasvatuksen ammattilaisten 
parissa. Pyrimme luomaan musiikkipedagogiikan alkeita valottavan nuottivihkon varhaiskasvatuk-
sen ammattilaisille. Lastenmusiikkiyhtye Soiva Siili tilasi meiltä tuotteen jaettavaksi konsertteihin-
sa sekä musiikkityöpajoihin, joita he pitävät alan ammattilaisille. 
 
Tavoitteenamme oli luoda pedagogisin perusteluin ja leikkiohjein varustetut nuottivihot Soivalle 
Siilille. Pyrimme tekemään vihosta helposti ymmärrettävän ja käytännönläheisen oppaan musiik-
kipedagogiikan perusteisiin. Halusimme madaltaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten kynnystä 
käyttää musiikkia työvälineenä.  
 
Pääasiallinen aineistomme oli Soivan Siilin musiikkikappaleet, joita hyödynsimme tuotteessam-
me. Toimintamme perustui holistiseen ihmiskäsitykseen. Hyödynsimme tuotetta tehdessä Vy-
gotskyn teoriaa lähikehityksen vyöhykkeestä sekä Piaget'n teorioita lapsen kehitysvaiheista. 
Teimme tuotteestamme mahdollisimman monipuolisen Varhaiskasvatussuunnitelman mainitse-
miin sisällöllisiin orientaatioihin nähden. Olemme tutkineet empiirisesti nuottivihkomme sisältämi-
en kappaleiden perusedellytyksiä ja toimivuutta erilaisten ryhmien kanssa. Hyödynsimme toisen 
Soivan Siilin perustajan opinnäytetyötä laulujen merkityksestä kasvatustavoitteisiin pyrkimisessä. 
 
Saamastamme palautteesta kävi ilmi, että rohkaisimme tuotettamme testanneita varhaiskasvatta-
jia käyttämään musiikkia työssään. Muokkasimme lopullista tuotetta vielä testiryhmämme palaut-
teen perusteella tarkoituksenmukaisemmaksi. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin tuotteemme vastaan-
otetaan laajemmin. 
 
Opinnäytetyöprosessi on kannustanut meitä tutkimaan ja kehittämään musiikin roolia varhaiskas-
vatuksessa entisestään. Työskentelemme musiikkipäiväkodissa, ja työssämme olemme tehneet 
jo useita lastenlauluja yhdessä lasten kanssa heitä kiinnostavista aiheista. Näistä lauluista voim-
me kenties luoda uusia, musiikin lapsilähtöisyyttä korostavia tuotteita, kuten nuottivihkoja ja äänit-
teitä. On selvää, että musiikin käyttäminen on suomalaiselle varhaiskasvatukselle edelleen vaike-
aa. Olemme omalta osaltamme kuitenkin rohkaisseet varhaiskasvattajia, ja tulemme jatkamaan 
tätä työtä edelleen. 
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The purpose of our project was to advance music education amongst early childhood education 
professionals. We pursued to compile a sheet music booklet to enlighten the basics of music 
pedagogy for them. Children’s music group Soiva Siili assigned us to create a product to be dis-
tributed in music workshops they have for professionals. 
 
Our object was to create a sheet music booklet containing pedagogic explanations and play in-
structions for Soiva Siili. We pursued to mold our booklet into an easily understandable and prac-
tical guide to the basics of music pedagogy. We wanted to lower early childhood education pro-
fessionals’ threshold of using music as a tool. 
  
Our main data were Soiva Siili’s tunes which we used in our product. Our operation was based on 
holistic view of human beings. As we worked on the product, we explored Vygotsky’s theory of 
Zone of Proximal Development. We made our product as diverse as possible considering the 
substantive orientations mentioned in the National curriculum guidelines on early childhood edu-
cation and care in Finland. We have empirically researched the basic requirements and function-
ality of the songs included in our booklet in different kind of groups. We also exploited the thesis 
of one of Soiva Siili’s founding members covering the significance of songs in striving for peda-
gogic objectives. 
 
The feedback we received implied that we had already encouraged our respondents to use music 
in their work. We edited the final product into a more purposeful direction based on the feedback 
received from the test group. How favorable the final broader reception, remains to be seen. 
 
The thesis process has encouraged us to research and develop the role of music in childhood 
education further. We work in a music kindergarten and in our work we have already composed 
several children’s songs, together with the children, about subjects of their interests. Of these 
songs, we might just create new, child-centeredness emphasizing products, such as music sheet 
booklets and records. It is clear that using music is still difficult for Finnish early childhood educa-
tion. For our part, we have still encouraged the childhood educators and will continue to do so. 
 
 
 
 
 
Keywords: child-centeredness, children’s music, music pedagogy, music education, childhood 
education 
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JOHDANTO 

Jostain syystä monella varhaiskasvattajalla tuntuu olevan suuri kynnys heittäytyä musiikkikasva-

tukseen. Liekö niin, että Suomessa musiikki otetaan liian vakavana asiana? Miksi esimerkiksi 

ruotsin ja englannin kielessä soittamista tarkoittava sana tarkoittaa myös leikkimistä, mutta suo-

men kielessä ne ovat kaksi erillistä sanaa?  

 

Varhaiskasvatusyksikköjen taiteellisen toiminnan tavoitteellisuus ja ammattimaisuus vaihtelevat 

henkilökunnan osaamisen mukaan. Vaikka varhaiskasvatusopintoihin liittyy aina jonkin verran 

taide- ja musiikkiopintoja, olisi tärkeää tasata varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen välistä 

epätasa-arvoa. Kaikilla lapsilla on oikeus yhtä hyvään kasvatukseen, ja musiikilla on todistetusti 

valtavan laajat vaikutukset lapsen kasvuun ja kehitykseen.  

 

Syrjäytyminen ja muut sosiaaliset ongelmat haastavat nykypäivän nuorisoa enemmän kuin kos-

kaan. Usein syrjäytymisessä on kyse siitä, että yksilö ei koe kuuluvansa mihinkään yhteisöön, 

olevansa tärkeä ja tarkoituksellinen toimija. Oman äänensä kuuluviin saamattomuus voi johtaa 

esimerkiksi päihteiden väärinkäyttöön tai mielenterveysongelmiin. Tämän takia ihmisen olisi hyvä 

oppia ilmaisemaan itseään useilla eri tavoilla. (Heikkinen 2014, 10.) Musiikki onkin täysin uniikki 

kommunikaatiotapa. Heal ja Wigram (1999, 8) kirjoittavat, että musiikki vahvistaa emotionaalisia 

siteitä toisiin ihmisiin. Varhaisessa iässä alkava musiikkikasvatus luo ihmisille pysyviä itseilmai-

sun kanavia, jotka voivat luoda elämälle merkitystä epätoivoisissakin tilanteissa (Lehtonen, Juvo-

nen & Ruismäki 2008). 

 

Projektimme tarkoituksena oli edistää musiikkikasvatusta varhaiskasvatuksen ammattilaisten 

parissa. Opinnäytetyömme on tuotekehityshanke, jonka yhteistyökumppanina on Soiva Siili. Soi-

va Siili on Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla vuonna 2014 palkittu lastenmusiikkiorkesteri. Soiva 

Siili on musiikkinsa lisäksi toiminut yhteistyössä esimerkiksi nykytanssijoiden, teatteriryhmien, 

runoilijoiden ja sarjakuvataiteilijoiden kanssa. Soiva Siili järjestää varhaiskasvattajille musiikki- ja 

luovuuskoulutuksia, sekä on profiloitunut yleisökasvattajaksi. (Soiva Siili 2014, viitattu 

25.11.2014.) Tekemämme nuottivihko ei ole kokonaisvaltainen varhaiskasvatuksen musiikkipe-

dagogiikan ohjekirja, sillä siinä ei käsitellä musiikkia lasten soittamana. Vihko ei siis ole soitto-

opas päiväkoti-ikäisille. Halusimme pitää materiaalin yksinkertaisena, koska kaikilla varhaiskas-

vattajilla ei välttämättä ole musiikillisia tai välineellisiä valmiuksia soittohetkien järjestämiseen. 
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Haluamme kuitenkin muistuttaa, että kaikkia käsittelemämmiämme kappaleita voi myös sovittaa 

helposti esimerkiksi erilaisille rytmi- tai laattasoittimille. Ehkä tulemme luomaan soittamista käsit-

televän oppaan vielä myöhemmin ammatillisella urallamme. Opinnäytetyömme kuitenkin lähestyy 

varhaiskasvatuksen musiikkipedagogiikkaa vain laulamisen ja laululeikkien näkökulmasta. 

 

Nuotinsimme Soivan Siilin kappaleita Cd-levyiltä ”Soiva Siili”, ”Pääosassa Soiva Siili” ja ”Soivan 

Siilin joulu”. Niihin kappaleisiin, joihin kuuluu laululeikit, kuvitimme ja kirjoitimme myös leikkioh-

jeet. Jokaisen kappaleen kohdalle kirjoitimme lyhyet ja ytimekkäät pedagogiset ohjeet ja peruste-

lut. Esimerkiksi yksi kappale voi soveltua keskittymiskyvyn harjoitteeksi ja toisen kappaleen leikki 

voi kehittää lasta motorisesti. Tuotimme itse vain tuotteen sisällön - painotyö jäi yhteistyökump-

panillemme. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa on määritelty tietyt osa-alueet, orientaatiot, jotka muodostavat 

lapsen kokonaisvaltaisen varhaiskasvatuksen. Työmme kumpuaa esteettisestä orientaatiosta, 

mutta toimii työvälineenä myös muiden orientaatioiden käsittelemiseen ja niiden työstämiseen. 

Autamme varhaiskasvatuksen ammattilaisia toimimaan poikkiorientaatiollisesti: musiikkia voi 

esteettisen orientaation työstämisen lisäksi hyödyntää vaikkapa luonnontieteellisen tai matemaat-

tisen orientaatioiden alueella. Musiikki kehittää sekä yhdistää aivoalueita ja luo aivoihin uusia 

hermoyhteyksiä. Niinpä musiikki on tavallaan erilaisen tiedon ja osaamisen kollaasi. (Sacks 2012, 

xi.) Lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukeva musiikkikasvatus vaatii ammatillista tietotaitoa, 

sekä aikaa (Chydenius & Hänninen 2009, 5). Opinnäytetyömme on siis vain pintaraapaisu aihee-

seen. Mikäli varhaiskasvattajat saisivat lisää työvälineitä varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuk-

seen, he voisivat käyttää musiikkia monipuolisemmin tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua. 

 

Pohjaamme toimintamme holistiseen ihmiskäsitykseen. Käsitämme lapsen kokonaisuutena, joka 

hyötyy kokonaisvaltaisesta moniaistillisesta toiminnasta. Esimerkiksi Maria Montessorin käsite 

stereognostisesta aistista nivoutuu holistiseen lähestymistapaamme. Kokonaisvaltaisen ihmiskä-

sityksen perusteella tunnustamme tuotteemme sisällön kokonaisvaikutteisen luonteen: musiikki-

pedagoginen toiminta metodina ulottuu niin fyysiselle kuin psyykkiselle ja sosiaaliselle tasolle ja 

palvelee lasta monen eri varhaiskasvatuksen orientaation alueella samanaikaisesti. Hyödyn-

nämme työskentelyssämme Lev Vygotskyn ja Jean Piaget'n oppimis- ja kehitysteorioita. Piaget'n 

konstruktivistinen kehitysteoria on työmme pohja ja sen perusteella olemme todenneet valitse-

miemme kappaleiden sopivan juuri varhaiskasvatusikäisiin lapsiin. Piaget ei teoriassaan kuiten-

kaan huomioi aikuisen ja lapsen välistä yhteisleikkiä tai ohjauksellisia toimenpiteitä, joten lapsen 
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ja aikuisen välisiä toimintoja käsitellessämme pohjaamme Vygotskyn teorioihin (Karila, Kinos & 

Virtanen 2001, 164). Vygotskyn teoria lähikehitysvyöhykkeestä auttaa ymmärtämään, kuinka 

varhaiskasvatukse musiikikasvattaja voi toiminnallaan kehittää lapsen jo olemassaolevia valmiuk-

sia. Kulttuurihistoriallinen teoria sen sijaan käsittelee tiedon alkuperää. 

   

Chydenius & Hänninen (2009, 9-10) kirjoittivat, että kuunteleminen on perustavanlaatuinen osa 

kielen kehitystä sekä kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot ovat puolestaan yh-

teydessä identiteetin rakentumiseen sekä mielenterveyteen. Laadukas varhaiskasvatuksen mu-

siikkikasvatus antaa lapsille mahdollisuuden oppia kuuntelemaan - ja malttamaan kuulemaan. 

 

Kehitysteorioiden kautta asiakastyön osaamisemme laajenee ja opimme entistä paremmin otta-

maan huomioon lapsen ikätasoon liittyvät seikat. Vygotskylaisen ajattelutavan iskostuttua käyttö-

teoriaksi, opimme käyttämään lähikehityksen vyöhykettä hyödyksi kaikessa lasten kanssa tehtä-

vässä toiminnassa. Sosiaalialan eettiseen osaamiseen liittyy se, että ammattilainen osaa ottaa 

huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuuden, sekä edistää tasa-arvoa yhteiskunnan, yhteisön ja 

yksilön näkökulmasta (TAMK 2015.). Vygotskyn teoriat auttavat meitä suhtautumaan jokaiseen 

lapseen yksilöllisesti, lapsen mielenkiinnosta lähtien. Koko opinnäytetyömme pohjalla on halu 

edistää musiikkikasvatuksen tasavertaisuutta varhaiskasvatusikäisten lapsien keskuudessa. Tä-

mä edistää kriittistä ja osallistavaa yhteiskuntaosaamistamme. Opinnäytetyömme on prosessina 

tutkimuksellinen ja sen tarkoitus on kehittää jotain sosiaalialan osa-aluetta. Tämä kehittää myös 

meidän tutkimuksellista kehittämisosaamistamme. 
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1 MUSIIKKI JA LAULULEIKIT VARHAISKASVATUKSESSA 

1.1 Lapsilähtöinen ohjaaminen  
 

Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan varhaiskasvatuksellista metodia, jossa lapsella on aktiivinen rooli. 

Lapsi on siis toimintansa subjekti. Lapsilähtöisyys eroaa lapsikeskeisyyden käsitteestä siten, että 

aikuisen rooli kasvatustapahtumassa on määritelty eri tavalla: Lapsikeskeisyyden lapsikäsityk-

seen kuuluu lapsen rooli aikuisuuteen valmistautujana, kun taas lapsilähtöisen ajattelutavan mu-

kaan lapsi ja aikuinen ovat tasa-arvoisia toimijoita. Lapsilähtöisyydessä aikuinen on oppimisen 

tukija ja mahdollistaja, eikä varsinainen ohjaaja kuten lapsikeskeisesti ajateltuna. (Kurvinen, Neu-

vonen, Sivén, Vartiainen, Vihunen & Vilén 2006, 221–222.) Lapsilähtöisessä ajattelutavassa lapsi 

nähdään luonnostaan uteliaana ja tiedonhaluisena. Aikuisen tehtävänä on tukea lapsen oppi-

misinnostusta ja luoda lapselle virikkeellinen ja aktivoiva kasvuympäristö. (Kemppainen, Lampela 

& Tenkula 1997, 27–28.) Aikuinen toimii oppimistapahtumassa myös osaavampana toimijana, 

joka mahdollistaa lapsen kehityksen. 

 

Vaikka esimerkiksi 5-6 – vuotias lapsi saattaakin olla kiinnostunut kynän ja paperin avulla toteu-

tettavasta oppimisesta, ei kynä-paperitehtävillä ole todettu olevan pysyviä kognitiivisia vaikutuksia 

vielä kyseisessä ikäryhmässä. Käytännönläheisempi oppiminen on päiväkoti-ikäisille paras tapa 

oppia. Lapsi yhdistää sadun ja todellisuuden luontevasti, eikä valmista oikeaa tietoa tule lapselle 

tarjotakaan. Lapsi oppii parhaiten ja kokonaisvaltaisesti käsittelemällä asioita itsensä kautta tut-

kimalla, kokeilemalla ja toimimalla muiden lasten kanssa yhdessä. Tunne liittyy aina lapsen op-

pimiseen. (Kurvinen ym. 2006, 220–221.) Kerronnallisen laulun tarjoama dramatiikan elementti 

on siis omiaan lapsen oman etiikan kehitykselle. Lapsi peilaa omaa itseään tarinan hahmoihin, ja 

omaksuu siksi tarinan opetuksen luontevasti. 

 

1.2 Piaget'n ja Vygotskyn teoriat työmme viitekehyksinä 
 

Kehitimme tuotettamme kahden kehityspsykologian keskeisen teoreetikon näkökulmien pohjalta. 

Lev Vygotskyn näkemykset mahdollistavat lapsilähtöisen ohjaamisen huomioimalla lapsen, sekä 

pyrkivät selittämään ohjaajan ja ohjattavan välistä suhdetta. Jean Piaget’n konstruktivistinen teo-

ria sen sijaan auttaa ymmärtämään tietyn ikäisten oppimisvalmiuksia.  
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Jean Piaget'n konstruktivistisen teorian mukaan lapsi tulkitsee ja järjestelee kokemuksiaan luo-

dakseen tietorakenteita ja sopeutuakseen ympäristöön. Piaget'n teoria on vaiheteoria, jossa kehi-

tys tapahtuu tiettyjen vaiheiden kautta. Kehitysvaiheet ovat kuitenkin kulttuurista riippumattomia, 

sillä ne etenevät kaikkialla samassa järjestyksessä (Karila ym. 2001, 159–160.)  

 

Piaget'n mukaan kahden ensimmäisen elinvuoden aikana lapsi elää sensomotorista vaihetta. 

Tässä vaiheessa lapsi omaksuu tietoa aistien kautta ja motorisen toiminnan tuloksena. Lapsen 

kehityksen ensimmäinen kulminaatiokohta on noin 18 kuukauden iässä tapahtuva pysyvän koh-

teen saavuttaminen. Tällöin lapsi ymmärtää, että esineet ovat olemassa vaikka ne eivät olisikaan 

välittömässä havaintokentässä. Tästä alkaa symbolinen vaihe, jolloin lapsi oppii esittämään toi-

mintaa tai esinettä toisen välityksellä. (Piaget 1988, 12–13.) Esioperationaalisessa vaiheessa, 

kahdesta seitsemään ikävuoteen, symbolien hallinta, kuten sanaston oppiminen, kehittyy (Karila 

ym. 2001, 160.) Sanaston kehittyessä myös ajattelu kehittyy. 

 

Lähikehityksen vyöhykkeellä Vygotsky tarkoittaa lapsen sen hetkisen itsenäisen osaamistason ja 

osaavamman ohjaajan avustuksella saavutettavan osaamistason välistä kuvitteellista aluetta. 

Lapsi siis yltää parempiin oppimistuloksiin, mikäli oppimisprosessissa on mukana osaavampi 

aikuinen tai leikkitoveri. Myös leikissä lähikehityksen vyöhyke on läsnä. Esioperationaalisessa 

vaiheessa leikillä on tärkeä merkitys kielen ja ajattelun kehityksessä: Sensomotorisessa vaihees-

sa lapsi on sidottu havaintokenttäänsä ja sanoilla on vain konkreettiset merkityksensä, mutta 

leikin kautta ajattelu ja merkitykset vapautuvat ja mielikuvituksen kehittyessä lapsi oppii ajattele-

maan abstraktilla tasolla. Leikeissä lapsi joutuu noudattamaan leikin sääntöjä, jonka ansiosta 

itsekuri ja moraalikäsitykset kehittyvät. (Karila ym. 2001, 167.) Varhaiskasvatuksen musiikkikas-

vatuksessa on hyvä ottaa huomioon lasten kehitysvaiheet ja valita opetusmateriaali niiden perus-

teella. Liian abstraktille tasolle ei kannata mennä, jos lapsi ei ole vielä saavuttanut symbolista 

vaihetta. 

 

Kasvattaja ohjaa ja opettaa lapsia sen mukaan, miten lapset toivovat ja mihin he ovat valmiita. 

Parhaimmillaan lapsilähtöisessä ohjauksessa aikuinen ja lapsi oppivat toisiltaan ja ovat aktiivi-

sessa dialogissa. Lapsi ei ainoastaan ota vastaan ohjausta, vaan vaatii ja etsii aktiivisesti ympäril-

lä olevien henkilöiden apua. Tässä kielellinen ilmaisutaito on erityisessä asemassa. Puhuminen 

toisten kanssa kehittää lapsen tietoisuutta omasta ajattelustaan ja kielen kautta lapsi pystyy il-

maisemaan halujaan ja tarkoituksiaan toisille. Vygotskyn mukaan lähikehityksen vyöhykkeellä 

toimittaessa vuorovaikutuksen osapuolet ovat parhaassa tapauksessa eri osaamistasoilla, mutta 
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heillä on dynaaminen suhde, johon kuuluu yhteinen ymmärrys tehtävän ja toiminnan tavoitteesta. 

Tämän vuoksi musiikkikasvattajan kannattaa hyödyntää dialogia ohjaustilanteissa ja valita ope-

tusmateriaalia, jossa lapset pääsevät vaikuttamaan musiikin sisältöön. On tärkeää muistaa, että 

osaavamman ohjaajan ja lapsen suhde ei saa perustua valtaan, vaan yhteiseen ymmärrykseen 

toiminnasta. (Karila ym. 2001, 174-175.)  

 

Lähikehityksen vyöhyke -teorian mukaisesti lapsi siis saavuttaa parempia oppimistuloksia yhteis-

työssä aikuisen tai osaavamman ikätoverin kanssa. Vygotskyn (1978, 84–85) mukaan lapsen 

oppiminen ja kehitys liittyvät toisiinsa lapsen syntymästä lähtien. Jean Piaget'n teorioissa oppimi-

sen tulisi myös aina vastata jollain tavalla lapsen kehitystasoa - muuten lapsi voi yli- tai alisuoriu-

tua. Kehitystaso ei ole pelkästään se "näkyvä" osaaminen, jonka lapsesta voi huomata: osaa-

vamman ohjaajan tarjotessa omaa osaamistaan, lapsen oppimispotentiaali kasvaa. Näin ollen 

oppiminen voi olla lähtöisin lapsen omista intresseistä, mutta parhaan oppimistuloksen saavutta-

minen edellyttää tukea osaavammalta osapuolelta. Opinnäytetyömme näkökulmasta tämä tarkoit-

taa käytännössä sitä, että varhaiskasvatuksen musiikkikasvatus vaatii ohjaajan, joka tuntee las-

ten kehitystasot, osaa näyttää toiminnallaan mallia ja kertoa, mitä lapsilta vaaditaan sekä osaa 

esittää oikeita, aktivoivia kysymyksiä. Kurvinen ym. (2006, 221.) painottavat, että jos lapsilla on 

omia ideoita, aikuisen täytyy mahdollistaa niiden toteuttaminen, eikä tarjota omia ideoitaan pa-

rempina vaihtoehtoina. Aikuisen tulee kuitenkin olla mukana mahdollistamassa ideoiden kehittä-

mistä lapsen toivomaan suuntaan. 

  

Vygotsky kehitti lähikehityksen vyöhykkeen lisäksi kulttuurihistoriallisen teorian, jonka mukaan 

kaikki lapsen tieto on alkuperältään sosiaalista, eli ulkopuolelta tulevaa. Jokainen opittava asia 

näyttäytyy ensin sosiaalisella tasolla, josta oppija sisäistää sen omaksi sisäiseksi tiedokseen. 

Tämä näkyy esimerkiksi lapsen tavasta matkia muita. Tiedon sisäistämiseksi lapsi tarvitsee tietty-

jä merkkijärjestelmiä kuten erilaisia liikkeitä, kuulokuvia ja tärkeimpänä puhuttua kieltä. Varhais-

kasvatuksen musiikkikasvatuksessa on siis tärkeää yhdistää musiikkiin paljon leikkejä ja liikettä. 

Kulttuurihistoriallinen teoria painottaa, että lapsen kehitykseen vaikuttaa sosiaalinen, kulttuurinen 

ja historiallinen ympäristö. Tämän vuoksi yksilön kehitys on sen ympäristön tuotetta, johon hän on 

syntynyt ja jossa hän elää. Lapsen toiminta liittää hänet ympäristöönsä, joten lapsen ja ympäris-

tön välillä vallitsee aina vuorovaikutussuhde. (Karila ym. 2001, 165–166.) Musiikki on vuorovaiku-

tuksellista toimintaa ympäristön kanssa, jonka kautta voidaan käsitellä tiedostettuja ja tiedosta-

mattomia asioita.  
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Musiikkikasvatus on aina yksilökohtaista vuorovaikutusta, johon kasvattaja ja kasvatettava osal-

listuvat. Esimerkiksi improvisaatio on oiva tapa opetella vuorovaikutuksellista kommunikaatiota. 

Musiikkikasvattajan tulisi aina reagoida lapsen musiikilliseen kommunikaatioon omalla toiminnal-

laan. Kun lapsi tulee kuulluksi ilman sanoja, hänen verbaalinenkin vuorovaikutuksensa ja rohkeus 

kommunikaatioon kehittyy. (Chydenius & Hänninen 2009, 6.) Vaikka musiikkikasvatus tapahtuisi 

ryhmässä, jokainen kokee musiikin yksilöllisesti oman historiallisen taustansa kautta. (Hongisto-

Åberg ym. 1994, 17.) Siksi sama sävelmä voi herättää eri ihmisissä niin monia eri tunteita ja siksi 

musiikkikasvatus on yksilöllistä kasvatussa, tapahtuipa se sitten kahden tai ryhmässä. Musiikki 

itsessään heijastaa Vygotskyn kulttuurihistoriallista teoriaa laajasti: se on vahvasti kulttuurisidon-

naista ja merkkijärjestelmänä musiikkikasvatuksessa voidaan käyttää tanssia, leikkejä, kuulokuvia 

sekä sanoja. 

 

1.3 Sisällölliset orientaatiot 
 

Varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot ovat toisistaan eroavia suhtautumis- ja suuntautumis-

tapoja asioihin ja ilmiöihin. Sisällöllisiä orientaatioita on kuusi, ja ne jakautuvat seuraavalla tavalla: 

 

Matemaattinen orientaatio perustuu vertaamiseen, laskemiseen ja päättelemiseen suljetussa 

käsitejärjestelmässä. Varhaiskasvatuksen alueella vertaaminen, laskeminen ja päätteleminen 

tapahtuvat arkitilanteissa leikinomaisesti lapsille tuttujen ja lapsia kiinnostavien konkreettisten 

materiaalien, välineiden ja esineiden avulla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 27.) 

 
Luonnontieteellinen orientaatio on orientaatio, jossa syvennytään elävän luonnon ilmiöihin 

tutkimalla, kokeilemalla ja havainnoimalla. Luonnontieteellisen orientaation aiheet moninaisine 

ilmiöineen - kasveineen ja eläimineen - näkyvät lapsen lähiympäristössä ulkona ja sisällä eri vuo-

denaikoina. Luonnontieteellisen orientaation parissa suositaan kokeellisia menetelmiä. Kontrol-

loiduissa koeolosuhteissa tarkkaillaan luonnon ilmiöiden syy-seuraussuhteita, joiden kautta ilmiöt 

ja tekijät niiden taustalla alkavat vähä vähältä avautumaan lapsille. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2006, 28.) 

 
Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio rakentaa kuvaa menneisyydestä ja nykyisyydestä, 

aihealueisiin liittyvien esineiden ja dokumenttien avulla. Kotiseudun ja lähiympäristön nähtävyydet 

ja kohteet saavat aikaulottuvuuden ja uusia merkityksiä lasten historiallisen ymmärryksen laajen-

tuessa. Lapsia vanhemmat ihmiset, lasten vanhemmat ja toiset lapsetkin voivat toimia sillanra-
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kentajina menneisyyden ja nykyhetken välillä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 28.) Historial-

listen tapahtumaketjujen ymmärtäminen luo lapsessa hyvän pohjan syy-seuraus-suhteiden tulkit-

semiseen tarvittavalle kausaliteettiajattelulle. Lähiseutu- ja kansallinen historia ja tieto nyky-

yhteiskunnan rakenteista ja tapahtumista sitovat lastaan taas omaan ympäristöönsä luoden yh-

teenkuuluvuuden tunnetta ja sitä kautta hyvinvointia. 

 

Esteettinen orientaatio on luonteeltaan monitahoinen ja laaja. Sitä avataan lasten parissa kuun-

telemisen, havaitsemisen, tuntemisen, luomisen, kuvittelun ja intuitiivisen toiminnan avulla. Orien-

taation kohteista ja orientaation kohteisiin lapsille syntyy harmonian, melodian, kauneuden, ryt-

min, tyylin, jännityksen ja ilon, mutta myös niiden vastakohtien kautta omakohtaisia tuntemuksia, 

aistimuksia ja kokemuksia. Esteettisen orientaation kautta lapsen arvostukset, näkemykset ja 

asennoituminen alkavat hahmottua. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 28.) Kun historiallis-

yhteiskunnallinen orientaatio sitoo lasta ympäristöönsä, sitoo esteettinen orientaatio lasta itseen-

sä ja ihmisyyteensä. Esteettisen tutkimisen prosessi on olennaista ihmisyyteen kasvamisen kan-

nalta.  

 
Eettinen orientaatio luo mahdollisuudet arvo- ja normimaailmoiden kysymysten tarkastelulle. 

Orientaatio toimii jokapäiväisessä arjessa, kun pohditaan mikä on oikeaa tai väärää, hyvää tai 

pahaa, totta tai valhetta. Myös oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon sekä vapauden ja kunnioituk-

sen kysymyksiä voidaan käsitellä varhaiskasvatuksessa yhdessä lasten kanssa päivittäisten ta-

pahtumien lomassa. Eettisiä asioita punnitessa on huomioitava lapsen kehitystason määräämä 

kyky käsittää abstraktioita ja kausaliteetteja. Myös ns. negatiivisia tunteita, kuten pelkoa, ahdis-

tusta ja syyllisyyttä, voidaan käsitellä turvallisessa ympäristössä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2006, 28-29.) 

 

Uskonnollis-katsomuksellinen orientaation ytimessä ovat uskonnolliset, henkiset ja hengelliset 

ilmiöt ja asiat. Toteutus on usein lapsen oman katsomuksen tai uskonnon tapoihin ja perinteisiin 

perehtymistä. Lapselle annetaan mahdollisuus ihmettelyyn, hiljaisuuteen, pohdintaan ja hartau-

den tunteen saavuttamiseen. Lapsen kykyä ymmärtää symbolista ja sanatonta maailmaa ja nii-

den abstraktioita kunnioitetaan, vahvistetaan ja tuetaan. Myös lasten lähipiiristä löytyvien katso-

musten ja uskontojen pääpiirteisiin ja ominaisuuksiin tulisi tututstua. Tämän orientaatioalueen 

lapsikohtaiset sisällöt sovitaan aina lapsen huoltajien kanssa lapsikohtaista varhaiskasvatus-

suunnitelmaa tehtäessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 29.) 
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Sisällölliset orientaatiot eivät ole täysin erillisiä kokonaisuuksia, vaan ne täydentävät toisiaan. 

Orientaatioiden käsitteiden avulla kasvattaja pystyy jakamaan lapsen oppimista eri osa-alueisiin, 

ja siten käsittämään ja havaitsemaan lapsen kasvua ja kehitystä tarkemmin. Sisällölliset orientaa-

tiot eivät ole oppiaineita. Niiden avulla kasvattaja voi ohjata lasta oppimaan valmiuksia ja perus-

taitoja, joiden avulla lapsi voi myöhemmin opiskella asioita. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 

26.) 

 

Kielellisten taitojen ja valmiuksien opettelu on varhaiskasvatusajalle toki olennaisen tärkeää, mut-

ta kielellistä orientaatiota erikseen ei ole. Sen sijaan Sosiaali- ja terveysministeriö (2006, 27) ko-

rostaa kielen asemaa kommunikaation ja vuorovaikutuksen välineenä kaikkien orientaatioiden 

alueella ja linjaa myös, että kielen käytön tulisi olla mahdollisimman tarkkaa ja korrektia lasten 

kanssa toimiessa. Vastaanottavaisessa varhaiskasvatusiässä lapset oppivat kielenkäytön suo-

raan ympäristöstään. Myös uusien käsitteiden avaaminen lapsille on tärkeää. Se on pääasiallinen 

tapa käyttää kieltä pedagogisena välineenä muiden orientaatioiden alueilla. 

 

Vaikka musiikki toimintana liitetäänkin usein esteettiseen orientaatioon, se on oiva keino käsitellä 

muitakin sisällöllisiä orientaatioita. Musiikkia voidaan käyttää kolmitahoisesti kasvatustoiminnas-

sa: musiikin tietämyksessä, musiikin ilmaisussa kasvamiseen ja musiikin avulla. (Ruokonen 2011, 

123.) Musiikki on myös universaali kieli: se synnyttää kuulijassaan reaktioita tunnetasolla. Yksi 

musiikin hieno ominaisuus on, että sen kautta voidaan käsitellä vaikeitakin tunteita, mutta irral-

laan todellisuudesta ja tunteiden luomasta "kivusta". (Sacks 2012, xii.) Antiikin roomalaiset mää-

rittelivät musiikin vielä matematiikan alalajiksi, mikä kertoo osaltaan musiikin matemaattisesta 

luonteesta. Vaikka musiikki perustuukin tiettyihin matemaattisiin suhteisiin, voi musiikkia tehdä ja 

ymmärtää, vaikkei numeroista mitään ymmärtäisikään. Laulujen lyriikat puolestaan voivat käsitel-

lä mitä tahansa aihealuetta. Musiikki on siis erittäin monipuolinen pedagoginen keino, jota voi-

daan käyttää kaikkien sisällöllisten orientaatioiden käsittelyyn. 

  

1.4 Musiikin muoto 
 

Sibelius-akatemian dosentti Eero Hämeenniemi kirjoittaa kirjassaan Tulevaisuuden musiikin his-

toria (2007, 11), että "ihminen ymmärtää musiikin, kun se rakentuu hänelle mielekkäänä. Kun se 

ei kuulosta satunnaiselta meteliltä, vaan hän havaitsee soivassa kudoksessa erilaisia elementtejä 

ja niiden välisiä suhteita." Kaikella on alkunsa ja loppunsa, niin myös musiikilla. Musiikissa alun ja 

lopun välisillä tapahtumilla on tietty järjestys, sisältö ja kesto. Tätä kokonaisuutta kutsutaan muo-
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doksi. (Hongisto-Åberg, Lindberg-Piiroinen & Mäkinen 1994, 23.) Musiikin etu pelkkään kielelli-

seen toimintaan verrattuna on sen moniaistillinen olemus. Musiikkia voi laulaa, soittaa, ja tanssia. 

Tanssilla on myös visuaalinen ulottuvuus. Alle kouluikäisten lasten on huomattu oppivan parhai-

ten toiminnassa, jossa he voivat käyttää monipuolisesti kaikkia aisteja (Kurvinen ym. 2006, 220). 

Maria Montessori puhui stereognostisesta aistista, jolla hän tarkoitti näköhavainnon ja lihasmuis-

tin yhdistymistä oppimisen metodiksi (Parkkonen 1991, 100). Samaa asiaa Vygotsky käsitteli 

puhuessaan merkkijärjestelmistä. Musiikkipedagogisessa toiminnassa erilaisten aistiärsykkeiden 

yhdistäminen siis maksimoi oppimisen tehokkuuden. Oppiminen on lapselle tällöin myös mielek-

käämpää, eikä lapsi pitkästy. 

 

Nykykäsityksen mukaan oppiminen on parhaimmillaan aktiivista tutkimista passiivisen tiedon 

omaksumisen sijaan (Surakka 1994, 10). Musiikki, kuten taide aina, muodostuu valmiiksi vasta 

taiteen kuluttajan tulkinnan myötä. Musiikin etu oppimisen välineenä perustuu paljolti tähän. Eri-

laiset mielikuvat, värimaailmat ja konnotaatiot punoutuvat musiikin kokijan mieleen: musiikillinen 

kokemus on aina henkilökohtainen. Mikäli musiikin osafunktio on opettaa, nivoutuu opittavaan 

aiheeseen automaattisesti satoja mielikuvia, mitkä luonnollisesti helpottavat oppimista. 

 

Rytmi, musiikin perussyke, muodostaa musiikillisen selkärangan kappaleelle (Hongisto-Åberg 

ym. 1994, 23). Rytmi määrittää musiikin perusyksikön, tahdin. Tahtia ilmaistaan tahtilajimerkin-

nöillä. Rytmi on kuitenkin muutakin, kuin musiikin ominaisuus. Rytmi auttaa lasta jäsentämään 

aikaa (Kurvinen ym. 2006, 504). Oikean sisäisen rytmin löytäminen on avuksi esimerkiksi motori-

sissa tehtävissä (Hongisto-Åberg ym. 1994, 25). Kirjoittaessa rytmitajun rooli on huomattavan 

tärkeä: saadakseen soljuvaa tekstiä, on kirjoittajan osattava käyttää sivu- ja päälauseita ja erimit-

taisia virkkeitä sopivassa suhteessa. Tekstilläkin on siis rytmi. 

 

Tempolla tarkoitetaan musiikin etenemisen nopeutta. Tempo voi pysyä samana, nopeutua tai 

hidastua musiikin sävyn ja luonteen mukaisesti. (Hongisto-Åberg ym. 1994, 28) Tempon tai ryt-

min vaihtelusta puhuttaessa käytetään termiä agogiikka. (Hongisto-Åberg ym. 1994, 266.) 

 

Sointiväri on äänilähteen värähtelytaajuuden luonne tai ominaispiirre. Kaikki kuulijat eivät ole ns. 

synesteetikkoja, eli he eivät kuule ääniä väreinä. Tämän vuoksi hylkäämme Hongisto-Åbergin ym. 

(1994, 269) määritelmän sointiväristä äänilähteen värinä tai sävynä, ja käytämme sointivärin si-

jaan termiä ”soundi” kuvaamaan tätä ilmiötä. Esimerkiksi viulun soundi on erilainen kun kellopelin. 



  

16 

Sointivärilliset vaihtelut harjaannuttavat lasta esteettisen orientaation alueella, sekä opettavat tätä 

tunnistamaan erilaisia soittimia. 

 

Hongisto-Åbergin ym. (1994, 266) mukaan dynamiikalla tarkoitetaan äänenvoimakkuuden vaih-

telua. Kunkin soittimen sointiväri vaihtuu äänenvoimakkuuden mukaan (Hongisto-Åberg ym. 

1994, 23). Tämä kuitenkin pätee vain akustisiin soittimiin, eikä esimerkiksi digitaalisiin soittimiin, 

kuten syntetisaattoreihin. 90-luvun jälkeen musiikissa on yleistynyt kompressointi, joka tarkoittaa 

eri sointivärien äänenvoimakkuuksien tasaamista. Näin ollen dynamiikkaa voidaan luoda sointivä-

rien vaihteluilla ilman äänenvoimakkuuden muutoksia. Myös hiljaisuus on musiikin perusedellytys 

(Hongisto-Åberg ym. 1994, 33); hiljaisuus on musiikkia. 

 

Melodia koostuu peräkkäisten sävelten sävelkorkeuksista ja niiden kestoista (Hongisto-Åberg 

ym. 1994, 28–29, 267). Kahden sävelen sävelkorkeudellista erotusta kutsutaan intervalliksi. Me-

lodia rakentuu yleensä jonkin tietyn asteikon, skaalan, sävelien keskinäisistä vaihteluista. Sävel-

ten kesto on yleensä suhteutettu musiikin tempoon ja rytmiin (Hongisto-Åberg ym. 1994, 28–29, 

267). Melodiarytmi pitää sisällään myös melodiassa ilmenevät tauot. 

 

Harmonia rakentuu samanaikaisesti soivista sävelistä. Sävelten sointivärien ja sävelkorkeuksien 

keskinäistä yhteensopivuutta voidaan arvioida harmonisuuden käsitteen avulla. Harmonia saattaa 

kuulostaa joskus dissonoivalta, riitasointuiselta. Harmonia ei siis aina ole "kaunista". (Hongisto-

Åberg ym. 1994, 23, 267.) 

 

1.5 Laululeikkien merkitys  
 

Kuten aiemmin jo kirjoitimme, leikki ja liike toimivat Vygotskyn kulttuurihistoriallisen teorian mu-

kaan merkkijärjestelminä, joka yhdistää musiikkipedagogiikkaan kokonaisvaltaisemman pedago-

gisen ulottuvuuden. Tässä kappaleessa sana "laululeikki" tarkoittaa kaikkea musiikin ohessa 

tehtävää liikunnallista ja motorista toimintaa. Laululeikit ovat oiva pedagoginen keino, sillä niitä on 

helppo keksiä itse lähes mihin tahansa lauluun. 

 

Laululeikkien helpoiten ymmärrettävä taso on motoristen taitojen kehittäminen. Erilaiset hieno- ja 

karkeamotoriset koreografiat tukevat lapsen luonnollista motorista kehitystä. Senja Kemppainen 

kirjoittaa opinnäytetyössään (2010, 27-28), että kuullessaan musiikkia ihminen pyrkii muuttamaan 
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musiikin liikkeet omaksi sisäiseksi liikkeekseen, jolloin musiikki liikuttaa ihmistä. Näin ollen musii-

killa on olemassa jo lähtökohtaisesti liikunnallinen puoli, vaikkei valmista koreografiaa olisikaan. 

 

Laululeikkien kautta lapsi voi helposti kehittää motorisen osaamisensa lisäksi emotionaalisia ja 

kognitiivisia taitojaan. Ikätasoon sopivien laululeikkien valitsemisessa auttaa jälleen sekä Piaget'n 

että Vygotskyn kehitys- ja oppimisteoriat. Kuten edellisessä kappaleessa kävi ilmi, musiikilla on 

välitön suhde liikkeeseen, joten väsynyt lapsi voi saada purettua väsymystään laululeikin kautta. 

Liikkuminen saa myös lapset viihtymään ja motivoitumaan, joka taas helpottaa lapsen keskitty-

mistä. (Kemppainen 2010, 30.) 

 

Perinteisten laululeikkien kautta lapsi voidaan tutustuttaa kulttuuriinsa. Kulttuurille tyypillisten 

merkkijärjestelmien, kuten musiikin ja tanssin osaaminen edesauttaa lapsen kasvua osaksi kult-

tuuriaan. Näiden merkkijärjestelmien kautta lapsi oppii toimimaan vallitsevassa ympäristössään. 

Tähän lapsi tarvitsee kuitenkin aikuisen opastusta ja vuorovaikutusta. (Kemppainen 2010, 31.) 
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2 TOTEUTTAMINEN 

2.1 Idean muotoutuminen 
 

Aloitimme opinnäytetyöprosessimme syyskuussa 2014. Oli selvää, että halusimme tehdä toimin-

nallisen opinnäytetyön, joka liittyisi varhaiskasvatukseen ja taiteeseen. Kummallakin meistä oli 

vahva musiikillinen tausta, joten rajasimme aihealuen varhaiskasvatuksen musiikkikasvatukseen. 

Oululainen lastenmusiikkiyhtye Soiva Siili tuntui luonnolliselta yhteistyökumppanilta, sillä toinen 

meistä oli jo soittanut ko. yhtyeessä ja näin ollen omasimme valmiiksi kontaktin heihin. Päätimme 

ottaa Soivaan Siiliin yhteyttä ja sovimme palaverin. Palaverissa mietimme yhdessä, mitä Soivalle 

Siilille hyödyllistä voisimme tehdä opinnäytetyönä. He ehdottivat mm. asiakastyytyväisyystutki-

musta heidän järjestämiinsä työpajoihin liittyen, mutta koska halusimme tehdä nimenomaan toi-

minnallisen opinnäytetyön, päädyimme pian yhteiseen ideaan musiikkipedagogisesta nuottivihos-

ta. 

 

 

 

Taulukko 1. Opinnäytetyön toteutuksen aikataulu 

 

 

2.2 Suunnitelma ja tietoperusta 
 

Marraskuussa 2014 aloimme toden teolla keskittyä opinnäytetyömme tietoperustaan ja suunni-

telmaan. Huomasimme melko pian, ettei musiikkipedagogiikkaan liittyvää tuoretta ammatillista 

kirjallisuutta juurikaan ole - ainakaan suomeksi. Tietoperustan rakentaminen osoittautui aluksi 

melko vaativaksi tästä syystä. Kun tietoperusta saatiin valmiiksi, aloimme suunnittelemaan itse 

tuotetta. 

 

2014-‐2015	   Syys	   Loka	   Marras	   Joulu	   Tammi	   Helmi	   Maalis	   Huhti	   Touko	   Kesä	   Heinä	   Elo	   Syys	   Loka	   Marras	  
Tietoperusta	   	  	   	  	   	  	   	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
    	  	  

Suunnitelma	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	       

	  	  

Tuote	   	  
       

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Raportti	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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2.3 Tuotteen sisältö 
 

Nuottivihkomme sisältö koostuu olemassa olevista musiikkikappaleista, jotka nuotinsimme itse. 

Mikäli kappaleeseen liittyi laululeikki, nuottien oheen tuli kuvitettu leikkimisohje. Jokaisen kappa-

leen kohdalle kirjoitimme lyhyehkön selonteon kappaleen, ja kappaleeseen mahdollisesti kuulu-

van laululeikin, vaatimasta osaamisesta. Selostimme kappaleen ohessa myös, mitä pedagogista 

arvoa kappaleella ja sen laululeikillä on. Alun perin ideoimme myös internetvideoita, joilla voisim-

me valottaa leikkiä entistä tarkemmin.  Se olisi kuitenkin vaatinut liian paljon resursseja ja tuntui 

havainnollisten leikkikuvien valmistuttua turhalta, joten kesäkuussa 2015 päätimme lopullisesti 

jättää idean toteuttamatta.  

 

2.3.1 Nuotinnos ja graafinen ulkoasu 
 

Nuotinnostyö oli valmis toukokuussa 2015. Teimme nuotit itse Finale-nuotinnosohjelmalla. Py-

rimme tekemään nuottikuvasta mahdollisimman yksinkertaisen, joten välisoittoja ja sooloja emme 

kirjoittaneet. Nuoteissa näkyy laulumelodia sekä sointumerkit. Joissain kappaleissa yksinkertais-

timme rakennetta, mutta sävellajit ja tempon pidimme alkuperäisinä. Nuottien yhteyteen lisäsim-

me lyhyet pedagogiset perusteet kappaleiden sovellusmahdollisuuksista sekä yhteydestä var-

haiskasvatuksen sisällöllisiin orientaatioihin. Tuotteen leikkiohjekuvat valmistuivat kesäkuussa 

2015, jolloin aloimme rakentaa nuoteista, leikkikuvista ja muusta sisällöstä yhtenäistä tuotetta. 

 

Suunnittelimme ja toteutimme tuotteen graafisen ilmeen yhteistyössä graafikko-opiskelija Iida-

Sofia Peltosen kanssa. Hyödynsimme tuotteen värimaailmoissa albumien kansien väriteemoja 

kappalekohtaisesti. Teimme tuotteen taittotyön Adobe InDesign -ohjelmalla. Saatuamme ulko-

asun valmiiksi, tulostimme testikappaleet ja lähetimme ne testiryhmälle. Varsinaisen tuotteen 

painamisesta huolehtii Soiva Siili.  

 

2.3.2 Kappalevalinnat  
 

Soiva Siili määräsi levyt, joista valikoimme tuotteeseen otettavat kappaleet. Alun perin tarkoituk-

senamme oli käyttää yhteensä noin kymmentä kahden ensimmäisen levyn kappaletta, mutta 

koska he olivat samaan aikaan julkaisemassa levykohtaisia nuottivihkoja, valitsimme kaksi kap-
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paletta jokaiselta heidän julkaisemaltaan levyltä. Näin tuote toimii työvälineen lisäksi myös niin 

kutsuttuna ”teaserina”, eli tuotteemme toinen funktio on mainostaa Soivan Siilin omia nuottivihko-

julkaisuja. Itse kappalevalinnan suhteen saimme vapaat kädet. Valitsimme kappaleet seuraavin 

perustein: 

 

1) Kappaleella tulee olla pedagogista arvoa 

2) Koko kappalevalikoimassa tulee olla edustettuna jokainen varhaiskasvatussuunnitelmas-

sa määritetty sisällöllinen orientaatio.  

3) Tuotteen monipuolisuuden varmistamiseksi valitsemme kappaleita, joiden pedagoginen 

tavoite on helposti havaittavissa ja kappaleita, joissa pedagogiikka piilee syvemmällä. 

4) Osa kappaleista sisältää leikin 

 

Valitsimme työhömme seuraavat kappaleet: 

 

1. Äänenavauslaulu  
 
Kappaleessa opetellaan äänteiden selkeää lausumista, vastavuoroisuutta ja kuuntelutai-

toja. Säkeistöissä lapset toistavat esilaulajan laulamia sanoja - näin lapsi oppii matki-

maan laulussa esiintyviä tavuja sekä odottamaan omaa vuoroaan. Esilaulaja voi keksiä 

omia säkeistöjä, joita muut toistavat. Äänteiden lisäksi säkeistöihin voi keksiä erilaisia 

liikkeitä ja laululeikkejä. Säkeistön yksinkertainen laulumelodia on helppo toistaa ja eniten 

kappale kehittää kielellisiä taitoja. Äänenavauslaulu on hyvä esimerkki lähikehityksen 

vyöhykkeestä, jossa lapsi oppii uusia äänteitä ja sanoja osaavamman opettajan esimer-

kin kautta. Lapsilähtöisyyttä voi korostaa esimerkiksi antamalla jonkun lapsista keksiä 

omia säkeistöjään. Kappale sopii myös sensomotorisessa vaiheessa oleville lapsille, 

kunhan toistettavat äänteet eivät ole liian monimutkaisia; symbolista ajattelua laulussa ei 

vaadita. Tuotteeseen valituista lauluista Äänenavauslaulu on eniten musiikin ilmaisussa 

kasvamiseen keskittyvä teos – onhan sen funktio pääasiallisesti äänen avaaminen, ja 

huolellisen äänenavaamisen opettaminen lapselle. Kielellisiä valmiuksia se harjoittaa eri-

laisten konsonantti-vokaalikuvioiden varioinnilla. Äänenavaamisen lisäksi kappaleeseen 

liittyvä monipuolinen äänteiden läpikäyminen lämmittelee kasvojen lihaksiston suotuisak-

si laulamiselle. 
 

2. Matomoottori 
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Matomoottori on leikkikeskeinen laulu. Laulun pääasiallinen pedagoginen arvo on siis lei-

kissä, ja sitä kautta hieno- ja karkeamotoriikan kehittämisessä. Leikin sisältämät liikkeet 

ovat monipuoliset sekä vaativuuksiltaan, että funktioiltaan. Kertosäkeistön leikissä esiin-

tyvä peukaloiden pyörittely harjoittaa sormien hienomotoriikkaa, kun taas kehon keskivii-

van ylitys harjoittaa karkeamotorisia taitoja, ja on useamman lapsen tehtävissä. Hieno-

motorinen kehitys liittyy välillisesti esteettiseen orientaatioon: sorminäppäryys esimerkiksi 

parantaa lapsen valmiuksia askartelun ja kuvataiteellisen ilmaisun parissa. Pönkkö & 

Sääkslahti (2011, 139 - 140) painottavat leikin merkitystä oman kehon rajojen hahmotta-

misessa ja sitä kautta vaikkapa itsenäisesti pukemaan oppimisessa. Juuri tällainen moni-

puolinen venyttelyleikki auttaa eritoten viimeksi mainitussa. Leikki toimii myös Vygotskyn 

mainitsemana merkkijärjestelmänä, jossa kertosäe painautuu mieleen leikin ja laulun 

kautta. 

 

Säkeistöjen lapsilähtöinen leikkiosuus on mukaansatempaava ja antaa lapselle mahdolli-

suuden käyttää mielikuvitustaan ja toteuttaa itseään. Yhteisöllisyyden tunnetta luo se, et-

tä lapset oppivat uusia ”matomoottoreita” toisiltaan. Myös tässä laulussa osaavammat 

lapset voivat hyvin toimia lähikehityksen vyöhykkeen mukaisina ohjaajina keksimällä 

haasteellisempia liikkeitä.  

 

3. Luonnon kulta 

 
Luonnon kulta käsittelee kuolemaa luonnon kiertokulun kautta. Vaikka laulu ei itsessään 

ota kantaa elämänkatsomuksellisiin kysymyksiin, on se omiaan herättämään ajatuksia ja 

keskustelua. Musiikki puhuttelee lapsen mielikuvitusta ja intuitiota ja siten vaikuttaa lap-

sen persoonallisuuteen (Pellikka 2011, 60). Taidekokeminen onkin oiva tapa käsitellä las-

ten mieltä painavia abstraktioita, kuten kuolemaa. Kappaleessa esitellään myös ravinto-

ketjun pääpiirteet. Luonnotieteellisten ilmiöiden ja vertauskuvien kautta voi helposti käsi-

tellä vaikeitakin asioita. Tässä kappaleessa luonnon kautta kehitetään eettistä, luonnon-

tieteellistä sekä uskonnollis-katsomuksellista orientaatiota. Vahvan symboliikan ja ei niin 

yksinkertaisen harmonian takia kappale ei välttämättä sovi sensomotorisessa vaiheessa 

oleville lapsille muuten kuin kuunteluharjoitteena. Abstraktiin ajatteluun kykeneville lapsil-

le laulu on taas omiaan. Ruokosen (2011, 134) mukaan taiteellinen ilmaisu voi toimia 

lapsen ahdistavien ja jännittävien tunteiden katarsiksena eli laukaisimena. Hän kirjoittaa 
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myös musiikin ja taiteen käyttökelpoisuudesta pelkotilojen käsittelyssä. Kuolema on yksi 

ihmisen suurimmista peloista, ja musiikki on turvallinen tapa käsitellä sitä.   

 

4. Ruuneperi 
 

Laulu tutustuttaa kuulijan hauskalla tavalla J. L. Runebergin elämään. Kappaleessa käsi-

tellään matemaattisen orientaation alueelta mm. vastakohtia ja kokoja. R-kirjaimen tois-

tuva käyttö ja alkusoinnit kehittävät kielellisiä taitoja. Historiallis-yhteiskunnallista orien-

taatiota kehitetään historiallisen teeman kautta. Merkkijärjestelmänä laulun lisäksi toimii 

koko kappaleen läpi mukana kulkeva leikki. Kappale toimii parhaiten symbolisessa vai-

heessa olevien lasten parissa, sillä sen monimutkainen leikki ja vaikeat äänteet saattavat 

olla pienemmille lapsille liian vaikeita. Kuuluvuus ympäröivään kulttuuriin ja perintöön on 

tärkeää lapsille, ja varhain saavutettu arvostus ja mielenkiinto oman kansan historiallisia 

vaiheita auttavat lapsia kulttuuriympäristöönsä kiinnittymisessä (Pääjoki 2011, 119). 

Ruuneperi ajaa lasten oikeutta tulla osalliseksi omasta kansanperimästään. Kulttuuriym-

päristöönsä kiinnittyminen on lapselle turvallisuuden tunnetta lisäävä tekijä. 

 

5. Joulu juoksee 
 

”Joulu juoksee” osallistaa lapsia ja rohkaisee heitä käyttämään mielikuvitustaan. Yksin-

kertainen melodia on helppo laulaa. Kappaleen sanat ovat helposti muokattavissa myös 

joulu-teeman ulkopuolelle - mikä muu voi juosta? Joulu juoksee on mainio esimerkki lap-

silähtöisestä kappaleesta, jossa aikuinen vain esittää oikean kysymyksen, ja lapset saa-

vat itse käyttää mielikuvitustaan ja tulla osaksi laulua. Tämäkin kappale toimii parhaiten 

symbolisessa vaiheessa olevien lasten kanssa, jotka osaavat jo ajatella abstraktilla tasol-

la, tai symbolista vaihetta kurottavien ja abstraktioiden kanssa eniten painivien lasten 

kanssa.  

 

6. Jouluaatto Australiassa 

 
Laulun vinksahtanut ja värikäs maailma haastaa lapsen kyseenalaistamaan ja ruokkii 

mielikuvitusta. Totuttujen ajattelutapojen kyseenalaistaminen voi herättää keskustelua 

kulttuurillisista eroista ja niihin suhtautumisesta. Tämä liittyy olennaisesti uskonnollis-

katsomukselliseen orientaatioon ja kenties eettisen orientaation tarjoamiin tasa-
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arvokysymyksiin. Omien laulujen avulla voi hauskasti käsitellä vuodenaikoja tai niihin liit-

tyviä juhlapyhiä. Parhaillaan tämäkin laulu on symbolisessa vaiheessa olevien lasten 

kanssa, jotka pystyvät kuvittelemaan täysin päälaellaan olevan tutun juhlan.  

 

2.4 Arviointi ja käyttäjäpalautteen hankkiminen  
 

Sovimme yhteistyökumppanimme kanssa väliarviointiaikoja, joiden avulla huolehdimme tuotteen 

aikataulunmukaisesta etenemisestä sekä laadukkaasta ja molempia osapuolia tyydyttävästä si-

sällöstä. Tuotteen valmistuttua toimitimme sen viidelle eri toimijalle, jotka ovat 1) kunnallinen per-

hepäivähoitaja Jaana Laulajainen, 2) saksankielinen päiväkoti Saksanpähkinä, 3) Musiikkipäivä-

koti Taikatahti, 4) Riihitontun päiväkoti sekä 5) Liikuntapäiväkoti Touhula. Kaikki tahot toimivat 

Oulussa. Toimijoilla on erilaiset painotukset tarjoamassaan varhaiskasvatuksessa. Pyrimme mo-

nipuolisella testiryhmällä saamaan ilmi mahdollisimman useita näkökulmia tuotteestamme. Taika-

tahti on näistä tahoista ainoa musiikkipedagogiikkaan erikoistunut toimija. 

 

Tuotteen testiversion valmistuttua elokuussa 2015, pyysimme yllä mainittuja toimijoita täyttämään 

verkossa olevan Webropol-kyselyn, jolla kartoitimme tuotteen onnistuneisuutta. Kävimme palaut-

teen läpi yhteistyökumppanimme kanssa ja arvioimme yhdessä mahdollisten muutosten tarpeen. 

Tämän jälkeen teimme tarvittavat muutokset lopulliseen tuotteeseen. Laulujen tarkoitusta ja so-

veltuvuutta selventävät osiot olivat palautteiden mukaan turhan lyhyitä, joten avasimme lauluja 

lopullisen tuotteeseen lisää. Tuotteen ulkoasu ja tarkoituksellisuus saivat positiivista palautetta 

kaikilta vastanneilta.  

 

2.5 Kyselyn toteutus 
 

Käyttäjäpalautteen koontia varten tekemämme Webropol-kysely koostui viidestä kysymyksestä ja 

"vapaa sana" -osiosta. Käytimme pääosin avoimia kysymyksiä, yhtä matriisikysymystä lukuunot-

tamatta. Kysymykset olivat: 

 

 1. Millainen on suhteesi musiikkiin (opiskelut, harrastuneisuus yms.)? 

 2. Arvioi seuraavien osa-alueiden onnistuneisuus (matriisikyymys asteikolla 1-5): 

kappalevalinnat, kappaleiden esittelytekstit, nuottikuvien selkeys, leikkikuvien 

selkeys, muu kuvitus, vihkon yleinen hyödyllisyys. 
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 3. Mikä Äänenavausvihossa oli erityisen hyvää? 

 4. Missä olisi vielä kehitettävää? 

 5. Rohkaisiko Äänenavausvihko sinua käyttämään omaa musikaalisuuttasi las-

ten kanssa tehtävässä työssä? Jos rohkaisi, millä tavalla? 

 

2.6 Palautteen analyysi 
 

Suurin osa vastaajista oli jossain vaiheessa elämäänsä harrastanut musiikkia. Jotkut olivat käy-

neet useita vuosia soittotunneilla ja soittaneet monia eri instrumentteja. Jokainen vastaaja mainit-

si mielellään kuuntelevansa musiikkia. 

 

Avoimien kysymysten lisäksi joukossa oli yksi matriisikysymys, jossa testikäyttäjät saivat antaa 

arvosanoja Äänenavausvihkon tietyille osa-alueille. Matriisikysymyksen vastaustulokset selviävät 

seuraavasta taulukosta: 

 

 

Taulukko 2. Käyttäjäkyselyn vastaukset matriisikysymykseen 

 

 

Kuten taulukosta käy ilmi, testikäyttäjät olivat Äänenavausvihkon testiversioon melko tyytyväisiä. 

Päätimme kuitenkin syventää kappaleiden esittelytekstejä niin, että vihkon yleinen hyödyllisyyskin 

paranisi. Kappaleiden esittelyteksteihin lisättiin hieman yleispätevämpiä ja laajemmasti sovellet-

tavissa olevia ideoita ja ohjeita.  

 

Käyttäjäpalautteesta näkyi myös, että erittäin hyvin Äänenavausvihkon testiversiossa oli onnistu-

nut laulujen valinnat, selkeys sekä kuvitus. Moni kuitenkin toivoi, että vihko olisi ollut hieman laa-
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jempi musiikilliselta sisällöltään. Lisää kappaleita ja kappalekohtaisten selitysten syventämistä 

ehdotettiin. Kuitenkin jokaisen vastaajan kohdalla kävi ilmi, että Äänenavausvihko rohkaisi työn-

tekijöitä käyttämään enemmän musiikkia työssään.  

 

Jälkeenpäin ajateltuna olisi ehkä ollut hyvä käyttää nuottivihkon esipuheessa työmme tietoperus-

taa enemmän hyväksi. Esipuheeseen olisi voitu lisätä viitteitä Vygotskyn ja Piaget'n teorioihin, 

sekä avata musiikin pedagogisia ja terapeuttisia mahdollisuuksia laajemmin. Vihkossa ei myös-

kään mainita mitään soittamisen merkityksestä. Ehkäpä vielä myöhemmin teemme jatko-osana 

oppaan, jossa ohjeistetaan varhaiskasvattajia hyödyntämään erilaisia soittimia varhaiskasvatuk-

sen musiikkipedagogiikassa. 

 

2.7 Raportti 
 

Aloimme kokoamaan opinnäytetyömme raporttia kesäkuussa 2015. Tietoperustan toki otimme 

suureksi osaksi opinnäytetyömme suunnitelmasta, joten pääsimme työssämme vauhtiin nopeasti. 

Koska meillä oli melkoisen selkeä kuva siitä, mitä raporttiin tahdomme kirjoittaa, emme käyttäneet 

oikeuttamme konsultoida ohjaavia opettajia ennen kuin marraskuussa 2015 - olimmehan toki 

seuranneet oppilaitoksemme tarjoamia opinnäytetyöhön liittyviä ohjemateriaaleja. Tässä vaihees-

sa raporttimme oli selkeästi vielä raakile, mutta toivoimme saavamme rakentavaa palautetta siitä, 

mitä kaikkea raporttiin tulisi vielä lisätä ja sisällyttää.  

 

Hyvää palautetta saimmekin, ja onneksemme saimme huomata, ettemme olleet tehneet yhtään 

turhaa työtä, vaikka olimmekin työskennelleet omin päin. Aloimme tarkentamaan tietoperustan ja 

työmme yhteyttä muun muassa syventämällä käyttämiämme oppimis- ja kehitysteorioita sekä 

lisäämällä tekstiä musiikin nykytilasta ja musiikin merkityksestä varhaiskasvatusta laajemmin 

sosiaalialalla. Meiltä pyydettiin myös laajempaa itsearviointia ja oppimistavoitteiden analysointia.  
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3 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

3.1 Musiikki terapiamuotona 
 

Internetin ansiosta musiikkia on nykyään tarjolla enemmän kuin koskaan - kuka tahansa voi lada-

ta omaa musiikkiaan kaikkien kuultavaksi. Tämä vaikuttaa ihmisten, myös lasten, kokemukseen 

musiikista. Ammattimuusikon silmin voi huomata, että musiikillinen ylitarjonta on aiheuttanut mu-

siikille tietynlaista inflaatiota: se on nykyään enemmänkin taustalla tapahtuvaa ääntä ja kertakäyt-

töistä pikaviihdettä, eikä niinkään kattavaa tunnepitoista taidetta. Nykymusiikin emotionaalisuus 

kuuluu lähinnä laulajan tulkinnassa, kun taas soittimien käyttö itseilmaisun välineenä on väistynyt 

ohjelmoitujen koneinstrumenttien tieltä. Olisi tärkeää, että tämän runsaudenpulan aikana varhais-

kasvatuksen musiikkikasvatuksella tähdättäisiin entistä monipuolisempaan itseilmaisuun musiikin 

keinoin. 

 

Vaikka musiikki on ollut olennainen osa jokaista kulttuuria, se on terapiamuotona varsin nuori. 

Taideterapia keskittyi aluksi kuvataiteisiin lähinnä siksi, koska psykoterapian suurmiehillä, Freudil-

la ja Jungilla oli kielteinen asenne musiikkia kohtaan. Nykyään kuitenkin musiikkiterapia on va-

kiinnuttanut asemansa mielenterveystyössä ja se on sopiva terapiamuoto ihmisille, joiden kanssa 

verbaalinen kommunikointi on vaikeaa tai mahdotonta. On ymmärretty, että musiikkiin osallistu-

minen tarjoaa mahdollisuuden ilmaista itseään, hallita häiritseviä tunteita sekä avata uusia kom-

munikaatiokanavia. Esimerkiksi autistisille lapsille musiikki voi estää taantumisen totaaliseen 

eristäytymiseen. (Heal, Wigram 1999, 7-8.) 

 

Heal ja Wigram (1999) esittelevät kirjoittamassaan musiikkiterapian oppikirjassa monenlaisia 

tapauskertomuksia, joissa musiikki on auttanut ihmisiä. Kirjan sisällysluetteloa selatessa voi 

huomata, että musiikilla on terapeuttisia vaikutuksia minkä tahansa ikäisten ihmisten kanssa. 

Tunnettu brittiläinen neurologian professori ja kirjailija Oliver Sacks kirjoitti teoksessaan Musi-

cophilia (2012) niin ikään tapauskertomuksia musiikin vaikutuksista aivoihin. Jo se, että ihminen 

saattaa musiikkia kuunnellessaan nähdä värejä tai tuntea tunteita "tyhjästä", kertoo paljon musii-

kin aivoja aktivoivasta luonteesta. Musiikki on valtavan tehokas terapiamuoto esimerkiksi al-

zheimerin tautiin, autismiin ja parkinsonin tautiin (Sacks 2012, xiii). Miksei tällaiseen voimavaraan 

siis satsata laajemmin sosiaali- ja terveysalalla? 
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3.2 Tavoitteiden saavuttaminen 
 

Tekemämme nuottivihko osoittautui helppokäyttöiseksi, selkeäksi sekä musiikkikasvatukseen 

rohkaisevaksi. Vihkon tekemisen suurin haaste oli sen suunnittelu ja pienten palasten yhteenso-

vittaminen. Pohdimme vielä melko myöhäisessä vaiheessa opinnäytetyöprosessiamme esimer-

kiksi internetvideoiden mahdollista osuutta tuotteessamme. Kun vihkon lopullinen muoto selkeni, 

sen toteutus oli kuitenkin melko helppoa. 

 

Mainitsimme johdannon viimeisessä kappaleessa sosionomin kompetensseihin liitettyjä oppimis-

tavoitteitamme. Opinnäytetyöprosessin aikana erityisesti asiakastyön osaamiseen sekä sosiaa-

lialan eettiseen osaamiseen kuuluvat tavoitteet toteutuivat hyvin: olemme sisäistäneet Vygotsky-

läisen ajattelumallin entistä paremmin ja pyrimme toimimaan lastentarhanopettajan työssämme 

entistä lapsilähtöisemmin sekä yksilökeskeisemmin. Tutkimuksellinen kehittämisosaamisemme 

sen sijaan ei noussut niin paljoa, kuin olisimme toivoneet. Tämä johtuu ehkä osittain siitä, että 

työmme ei ollut niin tutkimuksellinen, kuin suurin osa sosionomien opinnäytetöistä. 

 

Tuotteemme on jo kehittänyt vähän ja toivon mukaan kehittää edelleen sosiaalialaa ja yhteiskun-

taa lapsilähtöisempään ja musiikkia arkailemattomampaan suuntaan. Työmme on saanut meidät 

ajattelemaan entistä enemmän yhteiskunnallisia epäkohtia, sekä rohkaissut meitä tekemään niille 

jotain. Koemme itsemme opinnäytetyömme jälkeen rohkaisijoina, joiden viesti muille varhaiskas-

vattajille on, että musiikkikasvatusta ei tarvitse pelätä. 

 

3.3 Kehittämiskohteita 
 

Lapsilähtöiselle toiminnalle on kaikessa varhaiskasvatustyössä kysyntää jatkossakin. Lapsilähtöi-

sen musiikkitoiminnan juurruttaminen varhaiskasvatuksen standardiksi on tavoiteltavan arvoinen 

asia. Kun varhaiskasvattaja pääsee omien estojensa yli, on lapsilähtöinen musisointi ja laulujen 

tekeminen lasten kanssa kovin yksinkertaista, mutta hedelmällistä.  

 

Kuten aiemmin kävi ilmi, suurin osa löytämästämme lähdekirjallisuudesta oli melko vanhaa. Mu-

siikki kuitenkin taidemuotona uudistuu nopeasti, joten ajanmukaiselle kirjallisuudelle olisi kysyn-

tää. Esimerkiksi konemusiikki, jota valtaosa populaarimusiikista edustaa, on jätetty kokonaan 

huomioimatta käyttämissämme lähteissä. Ehkä tämän työn perintönä kirjoitamme vielä itse teok-

sen, joka käsittelee varhaiskasvatuuksen musiikkikasvatusta kokonaisvaltaisesti ja lapsilähtöisesti 
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nykypäivän musiikillisista lähtökohdista. Loppujen lopuksi, onhan kaikki tieto Vygotskynkin mu-

kaan kulttuurista sekä aikaan sidottua. 
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