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1 Johdanto 
 

Musiikin harrastamisen yhteyttä ihmisen hyvinvointiin on tutkittu paljon. Musiikilla on to-

dettu olevan lukemattomia positiivisia vaikutuksia kaikenikäisiin ihmisiin aina vauvasta 

senioriin asti, mutta eri tahojen tarjoamat musiikin harrastamisen mahdollisuudet ovat 

kuitenkin pitkälti painottuneet lapsiin ja nuoriin. Musiikkioppilaitoksilla on pitkät perinteet 

juuri näiden ikäryhmien musiikkiharrastusten tarjoajina. Miksei olisi mahdollista laajentaa 

harrastustarjontaa kohdennetusti myös eläkeläisille? 

Opinnäytetyöni kehittämisprojektin myötä sukelsin untuvikkona seniorien musiikkitoimin-

nan maailmaan. Perehdyin siihen, miten musiikki ja sen harrastaminen vaikuttavat ikään-

tyvään ihmiseen, ja aloin ohjata elämäni ensimmäistä senioriryhmää. Minulla ei ollut ryh-

män käynnistämistä suunnitellessani minkäänlaista valmista toimintamallia käytössäni, 

vaan pohdin käytännön järjestelyjen toteuttamista ja toimintamallin rakentamista alusta 

alkaen yhdessä työnantajani kanssa. Sain myös senioriryhmiä ohjanneilta tuttaviltani 

jonkin verran vinkkejä käytännön asioihin ja erityisesti toiminnan sisällön suunnitteluun. 

Haluan opinnäytetyöni avulla painottaa kulttuurisen vanhustyön tärkeyttä ikääntyvän ih-

misen terveyden ja hyvinvoinnin tukemisen kannalta erityisesti tulevaisuudessa, kun 

suuret ikäluokat ikääntyvät ja eläkeikäisiä on yhä enemmän. Toivon myös työni rohkai-

sevan muitakin musiikkipedagogeja tarttumaan rohkeasti itselleen ehkä uusiin haastei-

siin ja tarjoamaan musiikin iloa ikääntyneille tavalla tai toisella. Jokainen ihminen on oi-

keutettu nauttimaan musiikista elämänsä alkutaipaleelta myöhemmälle iälle saakka. 

Opinnäytetyössäni kerron ensin kehittämisprojektini taustoista luvussa 2. Luku 3 tarkas-

telee lähdekirjallisuuden pohjalta musiikin vaikutusta ikääntyvän ihmisen terveyden ja 

hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Neljäs luku käsittelee musiikkipedagogin monipuolistuvaa 

työnkuvaa ja omaa taustaani aloittaessani tätä projektia. Luvussa 5 kerron, miten pilotti-

ryhmä saatiin käyntiin, ja kuudennessa luvussa valotan tarkemmin toimintajaksojemme 

sisältöjä, toimintatutkimuksen periaatteita ja niitä asioita, joita toimintatutkimuksen avulla 

tässä projektissa tutkin. Seitsemännessä luvussa pohdin kulttuurisen vanhustyön kehit-

tämistä ja esitän erilaisia vaihtoehtoja seniorien musiikkitoiminnan malleiksi, ja luku 8 

kokoaa yhteen tutkimukseni tulokset ja omat pohdintani seniorien musiikkitoiminnan 

merkityksestä sekä oman ammatti-identiteettini kehittymisestä tämän projektin aikana. 
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2 Kehittämisprojektin taustat 
 

2.1 Seniorien musiikkiryhmätoiminta Suomen musiikkioppilaitoksissa  
 

Seniorien musiikkitoiminta on alue, jolla on valtavasti mahdollisuuksia ja kehitettävää ja 

jolle on tulevaisuudessakin varmasti paljon kysyntää. Selvitin sähköpostikyselyn avulla, 

kuinka monessa Suomen musiikkioppilaitoksessa tällä hetkellä tarjotaan säännöllistä, 

osallistavaa musiikkitoimintaa ryhmäopetuksena nimenomaan senioreille. Yli 90 oppilai-

toksesta 25 vastasi, että senioreille suunnattua ryhmätoimintaa ei järjestetä syystä tai 

toisesta. 12 oppilaitosta vastasi tarjoavansa toimintaa tai tarjonneensa sitä viime vuo-

sina. Viimeksi mainitut oppilaitokset sijaitsevat hyvin eri puolilla Suomea, joten vastauk-

sista ei voi päätellä, että seniorien musiikkitoiminta musiikkioppilaitoksissa olisi tällä het-

kellä keskittynyt millekään tietylle alueelle Suomessa. Pääosin toiminnan vastattiin ta-

pahtuvan musiikkipedagogin ohjaamana palvelutaloissa, mutta myös joitakin oppilaitok-

sen tiloissa kokoontuvia senioriryhmiä on olemassa. Parissa oppilaitoksessa toimii se-

niorikuoro tai –orkesteri. Loput oppilaitoksista eivät vastanneet kyselyyn.  

Kyselyn vastausten perusteella Suomen musiikkioppilaitoksissa tuntuu olevan jonkin 

verran senioritoimintaa vireillä, mutta uskon, että sille olisi varmasti vielä paljon enem-

män kysyntää kuin mitä tarjonta tällä hetkellä on. On vain löydettävä kullekin oppilaitok-

selle sopivat toimintamuodot. Useat muutkin tahot, kuten kansalaisopistot ja erilaiset yh-

distykset, järjestävät varmasti monenlaista laadukasta musiikkitoimintaa eläkeläisille, ja 

kaikki se toiminta on tietenkin yhtä arvokasta kuin musiikkioppilaitoksen tarjoama toi-

minta. Tässä opinnäytetyössä perehdyn seniorien musiikkiryhmätoiminnan järjestämi-

seen nimenomaan musiikkioppilaitoksen alaisuudessa, koska se tuntuu olevan vielä 

suhteellisen tuore alue musiikkioppilaitosten työkentällä. Aiemmin senioreihin liittyvissä 

kulttuurialan opinnäytetöissä on tutkittu muun muassa sukupolvien välisen musiikkitoi-

minnan edistämistä ja sukupolvien kohtaamista musiikin keinoin, musiikkipedagogin 

luotsaamia erilaisia projekteja palvelutaloissa sekä seniori-ikäisten improvisointia (mm. 

Närhi 2017; Rantama 2015; Lamppu 2014; Sorvo 2015), mutta musiikkiopistolla kokoon-

tuvan seniorien musiikkiryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia ryhmän osallistujiin ei käsit-

tääkseni ole ennen tutkittu. 
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2.2 Tutkimuksen tavoite 
 

Kehittämisprojektini tavoitteena oli selvittää, miten seniorien musiikkiryhmän aloittami-

nen musiikkioppilaitoksessa tapahtuu ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia musiikkioppi-

laitoksella on järjestää senioreille musiikkitoimintaa. Kehittämisprojektin myötä muotou-

tui toimintamalli, jota voi käyttää, kehittää ja soveltaa eläkeikäisille musiikkitoimintaa jär-

jestettäessä. Senioritoiminta antaa uuden ulottuvuuden musiikkioppilaitoksen tarjontaan, 

mutta sen järjestämisessä on myös tietynlaisia haasteita. Tämän opinnäytetyön avulla 

haluan jakaa kokemuksiani senioriryhmän käynnistämiseen liittyvistä asioista ja antaa 

vinkkejä haasteiden ratkaisemiseen. 

 

Opinnäytetyöni tarjoaa hyödyllistä tietoa sekä musiikkitoimintaa järjestäville tahoille että 

yksittäisille musiikkipedagogeille toiminnan ohjaajina. Musiikkioppilaitokset ja muut jär-

jestävät tahot saavat ideoita erilaisista toimintamuodoista, vinkkejä toiminnan käynnistä-

miseen liittyviin asioihin ja mahdollisiin ongelmakohtiin, joita toimintaa suunnitellessa voi 

tulla eteen. Musiikkipedagogeille työni tarjoaa vertaistukea ryhmän ohjaukseen ja ideoita 

toiminnan käytännön asioiden suunnitteluun. Keskityn tässä tutkimuksessa nimenomaan 

musiikkioppilaitoksen alaisuudessa tapahtuvaan toimintaan ja sen erilaisiin mahdolli-

suuksiin, mutta yhtä lailla tutkimuksen tuloksia ja opinnäytetyön antia voi soveltaa minkä 

tahansa muunkin tahon järjestämään senioritoimintaan. 

 

Kehittämisprojektini keskiössä on syksyllä 2017 Vaasan Kuula-opistolle perustettu se-

niorien musiikkiryhmä, jonka ohjaajana toimin. Ryhmän ohjaamisen ohella tutkin toimin-

tatutkimuksen myötä musiikkitoiminnan merkityksellisyyttä ryhmän osallistujille ja toimin-

nan vaikutusta osallistujien hyvinvointiin. Kerron toimintatutkimuksen periaatteista tar-

kemmin luvuissa 5.1 ja 6.1. Pyrin selvittämään, tuoko tämä toimintamalli jotain uutta tar-

jolle ja miksi toimintaa kannattaisi jatkaa ja kehittää. Tutkin kirjallisuuden pohjalta musii-

kin harrastamisen vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnin eri osa-alueisiin ja peilaan lukemaani 

käytäntöön havainnoidessani senioriryhmän toimintaa ja kerätessäni ryhmän osallistu-

jilta aineistoa eri tavoin. Kirjallisuuden sekä opinnäytetyötutkimukseni pohjalta peruste-

len, miksi musiikin harrastaminen on hyödyllistä seniori-ikäisille ja miksi seniorien mu-

siikkitoimintaa on tärkeää järjestää.  
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2.3 Oma ammatillinen kasvu tarkastelussa 
 

Projektin aikana havainnoin myös oman musiikkipedagogin ammatti-identiteettini kehit-

tymistä. Olin ennen tätä projektia tehnyt töitä vain lapsiryhmien kanssa. En ollut aiemmin 

ohjannut senioriryhmiä, enkä myöskään ole ollut tällaisissa kehittämisprojekteissa mu-

kana, joten kaikki tämä oli minulle uutta. Ylipäätään seniorien kohtaaminen ja vuorovai-

kutus heidän kanssaan on aiemmin elämässäni ollut aika vähäistä, joten ryhmän ohjaa-

jana minun oli lähdettävä liikkeelle ihan perusasioista. Miten kohdata ryhmässä jokainen 

seniori arvokkaasti, mutta ei liian virallisesti, vaan tilanteeseen sopivalla tavalla? Miten 

toimia niin, että jokainen ryhmän seniori kokee tulevansa kuulluksi ja olevansa tärkeä 

osa ryhmää? Miten ohjata tuokioita niin, että musisoinnista kumpuaville ajatuksille ja 

keskusteluille jää sopivasti tilaa, mutta toiminta pysyy myös tarpeeksi aktiivisena eikä 

koko tuokio mene pelkäksi jutteluksi? Miten tasapainotella ryhmän ohjaajan roolin ja op-

pijan roolin välillä, kun koen itse olevani ohjaustilanteessa yhtä lailla oppija tehdessäni 

jotain itselleni täysin uutta? 

 

Toivon tämän projektin myötä saavani entistä laajemmat valmiudet toimia musiikkipeda-

gogina erilaisissa toimintaympäristöissä ja eri ikäisten kohderyhmien parissa sekä löytä-

väni uudenlaisia näkökulmia musiikkipedagogin työhön. Uskon, että senioriryhmien ja 

musiikkileikkikouluryhmien ohjaaminen tukevat toisiaan, vaikkakin niissä on omat erityis-

piirteensä ja eroavaisuutensa. Haluan syventää tietämystäni ikääntymisestä ja sen tuo-

mista haasteista, sekä siitä, millä tavoin musiikki ja musisointi vaikuttavat ikääntyvän ih-

misen hyvinvointiin. ”Musisointi” käsitteenä toimii omasta mielestäni tässä kontekstissa 

ehkä paremmin kuin pelkkä musiikki, sillä ainakin itse käsitän musisoinnin sisältävän niin 

musiikin tekemistä itse laulaen, soittaen tai jopa tanssien kuin musiikin kuunteluakin, 

mikä voidaan mieltää sinänsä passiivisemmaksi musisoinnin muodoksi. Käsite ”musiikki” 

ja sen vaikutus ihmiseen luo minulle mielikuvan nimenomaan kuunnellun musiikin vaiku-

tuksista. Käytän tässä työssä molempia käsitteitä, tilanteesta riippuen. 
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3 Musiikin vaikutus ikääntyvän hyvinvointiin 
 

3.1 Ikääntymisestä ja ennusteista 
 

Suomen väestön ikärakenteen ennustetaan muuttuvan tulevaisuudessa merkittävästi. 

Niin kutsutut suuret ikäluokat ikääntyvät ja väestöllinen huoltosuhde (alle 15-vuotiaiden 

ja yli 64-vuotiaiden lukumäärä sataa työikäistä kohden) kasvaa. Vuonna 2010 Suomessa 

oli 51 lasta ja eläkeläistä sataa työikäistä kohti, mutta vuoteen 2050 mennessä luvun 

ennustetaan kasvavan 77:ään. Vuonna 2011 eläkeikäisten osuus Suomen väestöstä oli 

18 prosenttia. Yli 80 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan 2,5-kertaistuvan nykyiseen 

nähden vuoteen 2050 mennessä. (Koskinen, Martelin & Sihvonen 2013, 31–32.) Suo-

messa suuriin ikäluokkiin määritellään kuuluvan vuosina 1945–1950 syntyneet (Karisto 

2013, 84). Väestön ikääntyessä esimerkiksi muistisairaudet yleistyvät huomattavasti, ja 

julkisen terveydenhuollon resursseja ajatellen muistisairauksien ennaltaehkäisyyn on 

aika tarttua vakavalla otteella (Särkämö, Laitinen, Numminen, Tervaniemi, Kurki & Ran-

tanen 2011, 9). Näiden ikärakenteellisten muutosten vuoksi on entistäkin tärkeämpää 

pitää huolta iäkkäiden ihmisten terveydestä ja toimintakyvystä koko väestön terveyden 

ja hyvinvoinnin kannalta (Sainio, Koskinen, Sihvonen, Martelin & Aromaa 2013, 50).  

 

3.2 Miksi kulttuuria ikäihmisille? 
 

Kun ikääntyminen on noussut yhä puhutummaksi aiheeksi suurten ikäluokkien vanhene-

misen myötä, musiikin vaikutuksesta ikääntyvän ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on 

kiinnostuttu entistä enemmän (Creech, Hallam, Varvarigou & McQueen 2014, 152). 

Taide- ja kulttuuriharrastuksilla on tutkittu olevan myönteisiä vaikutuksia ihmisen tervey-

teen. Ikääntyneiden ihmisten kulttuuriharrastusten myönteisiä vaikutuksia on jopa ver-

rattu ohjatun liikunnan terveyttä edistäviin vaikutuksiin. Taide- ja kulttuuriharrastuksilla 

voi siis olla hyvin suuri merkitys eläkeikäisille, ja erityisesti heille, jotka eivät syystä tai 

toisesta kykene harrastamaan liikuntaa tarpeeksi. Kulttuuriharrastusten ehdoton hyvä 

puoli on siinä, ettei niillä ole haitallisia sivuvaikutuksia. Näin ollen kulttuuripalvelujen tar-

jonnan lisääminen ja niiden mahdollistaminen ikäihmisille matalan kynnyksen toimintana 

sekä ikäihmisten innostaminen kulttuurin pariin on erittäin tärkeää. (Hyyppä & Liikanen 
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2005, 182.) Opinnäytetyöprojektissani perustetun seniorien musiikkiryhmän tärkeim-

pänä tavoitteena oli nimenomaan tarjota matalan kynnyksen toimintaa, johon kuka ta-

hansa voi osallistua, vaikka ei omaisi aiempaa musiikkitaustaa tai ei kokisi itse olevansa 

musikaalinen. Projektin myötä pohdin myös muunlaisia musiikkitoiminnan muotoja, jotta 

musiikin harrastaminen tavalla tai toisella olisi mahdollisimman monelle seniorille mah-

dollista.  

 

Hyypän mukaan kulttuuriharrastuksen positiivisesta vaikutuksesta puhuttaessa omaa 

aktiivista tekemistä ei välttämättä edes tarvita, vaan osallistuminen kulttuuritilaisuuksiin 

riittää hyvinvointia tukevaksi kulttuuriharrastukseksi. Tutkimusten mukaan kulttuuritilai-

suuksiin harvoin tai ei lainkaan osallistuvilla on jopa 60 prosenttia suurempi kuoleman 

riski kuin aktiivisesti kulttuuria harrastavilla. (Hyyppä 2002, 187.) Tämän vuoksi on mie-

lestäni tärkeää tehdä elävän musiikin kuunteleminen myös palvelutaloissa ja muissa 

vastaavissa laitoksissa asuville senioreille mahdolliseksi järjestämällä asukkaille pieniä 

esiintymisiä, konsertteja tai osallistavia musiikkituokioita, koska hyvin harva palveluta-

lossa asuva pystyy itsenäisesti lähtemään kaupungille kulttuurin pariin. Myös palveluta-

lojen henkilökunnan aktiivisuus on tärkeää: koen hyvin merkitykselliseksi sen, että hen-

kilökunta pyrkii aktiivisesti järjestämään joko yhteisiä käyntejä kulttuuritapahtumissa ta-

lon ulkopuolella tai kutsumaan paikalle taiteilijoita eri aloilta. Useimmiten tällaiset tapah-

tumat, vierailut ja retket ovat vanhuksille elämyksiä, joista riittää muisteltavaa vielä pit-

kään (Hyyppä & Liikanen 2005, 138). 

 

Musiikki tukee myös seniorien itsenäisyyden ja itsensä toteuttamisen kokemuksia 

(Creech ym. 2014, 155). Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen seniori-ikäiset osallistu-

jat kokivat saaneensa musiikin harrastamisesta sekä henkilökohtaisia että sosiaalisia 

hyötyjä. Hyödyiksi lueteltiin muun muassa kehittyminen musiikissa, fyysinen ja psykolo-

ginen hyvinvointi, ilo, itseilmaisun mahdollisuus, uusien ystävien saaminen ja sosiaalis-

ten verkostojen luominen. (Fung & Lehmberg 2016, 73.) Iso-Britanniassa toteutetussa 

Music for Life –projektissa osallistujilta kysyttiin, mikä musiikissa vaikuttaa niin syvästi 

verrattuna muihin aktiviteetteihin, ja tärkeäksi huomioksi nousi musiikin kommunikointi-

voima (Creech ym. 2014, 31). Näiden ja lukuisten muiden tutkimustulosten myötä ei jää 

epäselväksi, että kulttuuriharrastuksesta ja erityisesti musiikista todella on hyötyä ihmi-

sen elämänlaadun parantajana monin erilaisin tavoin. 
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3.3 Toimintakyky, fyysinen ja psyykkinen terveys 
 

Sainion ym. mukaan (2013, 56) ”toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykyä selviytyä päivit-

täisen elämänsä tehtävistä itseään tyydyttävällä tavalla omassa elinympäristössään”. 

Viime vuosikymmenten aikana suomalaisten iäkkäiden ihmisten terveys ja toimintakyky 

ovat kohentuneet monin tavoin, ja pitkäaikaissairaiden osuus väestöstä on pienentynyt. 

Ikäihmisten fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky ja arkitoimista suoriutuminen ovat pa-

rantuneet. Kognitiivinen toimintakyky käsittää tiedon vastaanottamiseen, säilyttämiseen 

ja käyttöön liittyviä toimintoja. Sosiaalinen toimintakyky taas tarkoittaa ihmisen suoriutu-

mista yhteisössä – sekä yhteiskunnassa että omissa lähiyhteisöissään. Sosiaalinen toi-

mintakyky näkyy esimerkiksi sosiaalisena aktiivisuutena, osallistumisena ja osallisuuden 

kokemuksina sekä vuorovaikutuksena sosiaalisissa yhteyksissä. Tutkimuksissa on viime 

vuosikymmeninä havaittu pääosin myönteisiä mutta myös kielteisiä muutoksia ikäihmis-

ten sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueella: Tuttavien tapaaminen on 2000-luvulla hie-

man vähentynyt, mutta harrastustoimintaan osallistuminen taas on lisääntynyt. (Sainio 

ym. 2013, 56–63.) Senioriryhmän keskustelujen myötä huomasin, että monella eläkeläi-

sellä arki todella on hyvin aktiivista ja harrastuksia ja muuta tekemistä on paljon, mikä on 

hyvä asia toimintakyvyn ylläpidon kannalta. Toisaalta seniorit kertoivat myös silloin täl-

löin olevansa väsyneitä, koska tekemistä ja kiirettä on niin runsaasti. Uskon, että omaan 

tutkimusryhmääni ilmoittautui nimenomaan elämässään muutenkin aktiivisia senioreja – 

on myös varmasti paljon kotona asuvia ikäihmisiä, jotka eivät käy ohjatuissa harrastuk-

sissa tai tapaa muita ihmisiä kovinkaan paljon, vaikka liikkumiskyky sen mahdollistaisi-

kin. Haaste onkin siinä, miten saada tällaiset seniorit mukaan toimintaan.  

 

Kun väestö vanhenee, toimintarajoitteisten ja apua tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa. 

Viime vuosikymmenten positiivinen kehitys väestön toimintakyvyn paranemisessa auttaa 

osaltaan tähän ongelmaan, mutta edelleen on tehtävä töitä iäkkäiden ihmisten toiminta-

kyvyn tukemiseksi ja myönteisen kehityksen jatkumiseksi. Tärkeitä keinoja ovat muun 

muassa sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito, terveiden elintapojen omaksumisen tu-

keminen sekä fyysisen, henkisen ja sosiaalisen aktiivisuuden edistäminen. (Sainio ym. 

2013, 64.) Kun tälläkin hetkellä kuulee palvelutalojen ja kotihoidon arjesta pahimmillaan 

järkyttäviä tarinoita siitä, kuinka vanhuksia kohdellaan, on pelottavaa ajatella, millaista 

hoito tulee olemaan väestöllisen huoltosuhteen kasvaessa entisestään, jos mikään ei 

muutu. Hoitohenkilökunnalle on saatava enemmän resursseja ja aikaa kohdata vanhus 

yksilönä; ihmisenä, jolla on yksilölliset tarpeensa ja toiveensa. Vain näin voidaan taata 
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ihmiselle arvokas vanhuus elämänsä loppuun saakka. Ikäihmisen toimintakykyä voidaan 

ylläpitää ja tukea lähes missä tahansa tilanteessa, kun sille vain annetaan mahdollisuus 

– eli aikaa. Vanhustyötä tulisikin kehittää osallistavampaan suuntaan, ja vanhusten tar-

peita ja toiveita tulisi kuunnella. Kuten Malla Hintsala (2013, 36) toteaa: ”Ihmisen hyvin-

voinnin perusta on siinä, että hänet kohdataan arvostavasti ja kunnioittaen, olemassa 

läsnä hetkessä.”  

 

Toivon, että jokaisessa Suomen palvelutalossa otettaisiin mallia Ylellä muutama vuosi 

sitten esitetystä Hoivakoti kuntoon –televisiosarjan projektista, jossa kehitettiin laitos-

maista hoitokulttuuria osallistavammaksi ja asukaslähtöisemmäksi. Tulokset olivat mer-

kittäviä, ja koko neljän kuukauden projekti toteutettiin ilman lisähenkilökuntaa tai –rahaa, 

joten sama olisi varmasti toteutettavissa missä tahansa vanhusten asumisyksikössä. 

Esimerkiksi asukkaiden ahdistusta lieventävien lääkkeiden käytön määrä väheni, he 

pääsivät useammin ulkoilemaan ja retkille, he saivat itse vaikuttaa siihen, milloin herää-

vät ja menevät nukkumaan, ja heillä oli mahdollisuus olla arjen askareissa mukana hen-

kilökunnan kanssa. (Yle.fi, 2015.) Myös kotihoidon henkilökunnalle sekä kotona asuvien 

ikäihmisten omaisille suosittelen ohjelmaan tutustumista ja siitä vaikutteiden ottamista. 

Kaiken tämän toimintakulttuuriin kohdistuvan muutostyön keskiössä on asenteisiin vai-

kuttaminen. Huhtinen-Hildén (2013, 49) kiteyttää asian mainiosti: ”Toimintakulttuurin 

muutokseen tarvitaan ennen kaikkea mielikuvien muutosta.” 

 

Virkistysverso-tutkimuksen tulokset osoittavat, että säännölliseen musiikkitoimintaan 

osallistumisella on huomattava yhteys seniorin hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Musiikki-

toimintaan osallistuneita ja osallistumattomia, erilaisissa palvelukodeissa ja muissa lai-

toksissa asuneita vanhuksia vertailtiin, ja musiikkiryhmiin osallistuvien todettiin suoriutu-

van paremmin päivittäisistä toimista verrattuna niihin, jotka eivät musiikkitoimintaan osal-

listuneet. Musiikkiryhmien osallistujilla myös puhekyky parani ja puhumisaktiivisuus li-

sääntyi, ja mieliala oli yleisesti ottaen vertailuryhmää positiivisempi. Musiikkitoiminta aut-

toi senioreja arjen jäsentämisessä. (Ruokonen, Moilanen, Ollaranta & Ruismäki 2011.) 

 

Ikääntyminen tuo mukanaan monenlaisia fyysisiä haasteita. Esimerkiksi sorminäppäryys 

ja sensomotorinen taitavuus heikkenevät, liikeradat pienentyvät, ja kuulon tai äänen tuot-

tamisen kanssa voi tulla ongelmia. (Creech ym. 2014, 34.) Erilaiset sairaudet voivat hei-

kentää yleiskuntoa huomattavasti ja saada aikaan kiputiloja, ja terveelläkin vanhuksella 

peruskunto laskee hiljalleen, ellei sitä ylläpidä aktiivisesti. Musiikilla on tutkittu olevan 
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stressiä ja kipua lievittävä sekä immuunijärjestelmää ylläpitävä vaikutus. Erityisesti lau-

laminen voi vaikuttaa positiivisesti keuhkojen toimintaan, kielellisiin häiriöihin, liikuntara-

joitteisiin ja koordinaatiokykyyn. Laulamisen on myös todettu vaikuttavan suoraan hen-

gittämiseen ja verenkiertoon. (Creech ym. 2014, 62; Fung & Lehmberg 2016, 113.) Se-

niorien musiikkitoiminnassa onkin oleellista ottaa huomioon eri toimintojen ja tehtävien 

sovellettavuus kunkin osallistujan fyysisten kykyjen mukaisesti niin, ettei kukaan koe it-

seään toista huonommaksi omien rajoitteidensa takia ja myös niin, että fyysisesti hyvä-

kuntoisella seniorilla on mahdollisuus haastaa itseään. Tässä aktivoisin myös jokaista 

senioria itseään – pitää uskaltaa rohkeasti laulaa, jos siitä tulee hyvä olo tai tanssia, jos 

se tekee kroppaa virkeämmäksi. Aina on toimittava omien äärirajojen puitteissa, mutta 

ei pidä totuttaa itseään siihen ajatukseen, että ei enää osaisi tai kykenisi tekemään jotain 

vain koska ”on jo niin vanha”.  

 

Musiikin on todettu edistävän myös psyykkistä terveyttä monin tavoin. Music for Life –

projektin osallistujat kokivat musiikkiharrastuksensa kautta musiikin auttaneen heitä kä-

sittelemään paremmin stressiä, masennusta ja menetyksiä elämässä. Musiikkitoimin-

taan osallistuminen tarjosi mahdollisuuden luovaan itseilmaisuun. Jotkut olivat jopa lo-

pettaneet masennuslääkkeiden syömisen alettuaan harrastaa musiikkia. (Creech ym. 

2014, 26–27.) Jotkut ikääntyneet ovat kertoneet musiikin olevan heidän elämässään 

”selviytymiskeino” tai ”henkireikä”. (Creech ym. 2014, 23.) Nämä musiikin vaikutukset 

pätevät varmasti kaikenikäisiin ihmisiin - ja yhtä lailla samanlaisia positiivisia vaikutuksia 

voi saada mistä tahansa muustakin harrastuksesta. Musiikin erityisyys on kuitenkin mie-

lestäni siinä, että se on yksinkertaisimmillaan hyvin helposti saatavilla – kuunneltuna ra-

diosta, televisiosta, levyiltä tai internetistä, tai itse hyräilemällä ja laulamalla. Oma koke-

mukseni on, että erityisesti elämässä koettujen surullisten tapahtumien yhteydessä tietyt 

laulut ovat olleet merkittävässä asemassa surun ja muiden tunteiden käsittelyssä, ja mu-

siikki on tuonut sellaisissa tilanteissa lohtua ja voimaa. 

 

3.4 Kognitiivisten taitojen ylläpitäminen ja elämänmittainen oppiminen 
 

Musiikin vaikutusta lasten ja nuorten kognitiivisiin kykyihin on tutkittu paljon, mutta tutki-

mus seniorien keskuudessa on jäänyt vähemmälle – heidän kohdallaan on tutkittu enem-

män sosioemotionaalista ja fyysistä hyvinvointia musisoinnin yhteydessä. Aivotutkijat 

ovat todenneet aivojen muovautuvuuden jatkuvan läpi ihmiselämän, ja musiikillisten tai-

tojen kehittämisen ja musiikillisen oppimisen on tutkittu olevan mahdollista yhtä lailla 



10 

 

myöhemmällä iällä kuin lapsuudessa ja nuoruudessakin. (Creech ym. 2014, 33–34.) Mu-

siikin vaikutusta ihmisaivojen toimintaan on tutkittu viime aikoina runsaasti. Tutkimus on 

tuonut paljon uutta tietoa siitä, miten aivot käsittelevät musiikkia, miten musiikin kuunte-

leminen ja harrastaminen muokkaavat aivoja ja mihin musiikin kuntouttava vaikutus 

mahdollisesti perustuu. Musiikki eri muodoissaan aktivoi lähes koko aivoja, eikä vaikutus 

näy pelkästään ammattimuusikoiden aivoissa, vaan jokaisen musiikkia harrastavan aivot 

muokkautuvat musiikin harjoittelemisen myötä. (Särkämö ym. 2011, 15; Räty & Heikki-

nen 2017, 16.) 

 

Eri tutkimuksissa on osoitettu, että musiikin harrastaminen vanhemmalla iällä voi muun 

muassa pienentää riskiä sairastua muistisairauteen tai helpottaa sen oireita, kohentaa 

tarkkaavaisuutta, havaintokykyä ja motorisia toimintoja sekä vaikuttaa myönteisesti kie-

lelliseen työmuistiin ja puheen tuottamiseen, vain muutamia hyötyjä mainitakseni (Sär-

kämö ym. 2011, 16; Creech ym. 2014, 36). Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen osallis-

tujat kertoivat musiikin harrastamisen parantaneen heidän muistiaan ja keskittymiskyky-

ään (Creech ym. 2014, 38). Musiikki voi jopa saada puhumattoman ihmisen laulamaan. 

Muistaakseni laulan –tutkimuksen mukaan laulaminen ja puhuminen eivät ole aivojen 

toiminnan kannalta sama asia. Moni ikääntynyt voi esimerkiksi muistaa ulkoa kymmeniä 

lauluja, mutta runon lausuminen tai muun puhutun tekstin muistaminen voi tuottaa han-

kaluuksia. (Särkämö ym. 2011, 7.) Tämä saattaa johtua siitä, että aivojen musiikkimuistin 

alueet rappeutuvat yleensä hitaammin kuin muut alueet (Räty & Heikkinen 2017, 20). 

Musiikki voi herättää muistoja pitkältäkin menneisyydestä eloon: Siihen liittyy usein voi-

makkaita tunteita, ja tunteisiin liittyvän asian tallentaminen muistiin on yleensä tehokasta. 

Siksi myös muiston mieleen palauttaminen musiikin avulla onnistuu usein hyvin. Tämän 

takia musiikki, sen sanat ja sen aiheuttamat tunteet ja muistot voivat palautua monella 

iäkkäällä ihmisellä hyvin helposti mieleen, vaikka muistin kanssa olisi muuten haasteita 

arkielämässä. (Suutama 2013, 220.)  

 

Musiikilla on tärkeä merkitys muistelussa läpi koko ihmiselämän, mutta erityisen tärkeää 

siitä näyttää tulevan ikääntyessä (Creech ym. 2014, 41). Koin tähän liittyen merkittävän 

hetken joulun 2017 alla, kun vierailin hiljattain vanhainkotiin muuttaneen isoäitini luona. 

Hänellä on ollut haasteita muistin kanssa jo pidempään, ja jutellessamme musiikista hän 

on aina sanonut, ettei enää laula, koska ”laulunääni on mennyt huonoksi”, vaikka musii-

kista kovasti pitääkin. Nuorempana hän on ollut innokas laulamaan, erityisesti lapsuu-

denkodissaan isänsä ja sisarustensa kanssa. Vanhainkodissa sattui olemaan juuri vie-
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railuni aikaan jouluinen lauluhetki, ja asukkailta tiedusteltiin heidän omia lempijoululau-

lujaan. Isoäitini kertoi omaksi suosikikseen Jouluyö, juhlayö -kappaleen, jota oli kerto-

mansa mukaan laulanut lapsena perheen kanssa kaksiäänisesti. Kun laulattajat aloittivat 

laulun, isoäitini lauloi koko laulun ajan lapsena oppimaansa alttostemmaa mukana, eikä 

sanojakaan tarvinnut vilkuilla. Lauloin porukan mukana ja tarkkailin isoäitiäni liikuttu-

neena – oli ihana nähdä, että lapsuudesta rakas kappale sai hänet sittenkin laulamaan 

ja herätti muistoja. 

 

Suutaman mukaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen aktiivisuus ovat yhteydessä hy-

viin muistisuorituksiin. Tutkimuksissa on myös löydetty viitteitä siitä, että aiempien elä-

mänvaiheiden aikainen aktiivisuus voi ehkäistä kognitiivisten toimintojen heikkenemistä 

myöhemmällä iällä. Myös lisääntynyt aktiivisuus myöhemmällä iällä voi vaikuttaa myön-

teisesti muistiin ja muihin kognitiivisiin toimintoihin. Tutkimuksissa vaikutusten suuruudet 

poikkeavat toisistaan, mutta kaikesta voidaan silti päätellä aktiivisen elämäntavan, ter-

veiden elintapojen ja uusien kokemusten ja haasteiden olevan hyödyksi muistin toimin-

nalle ihmisen koko elämän aikana. (Suutama 2013, 219–220.) 

 

Elinikäisestä oppimisesta puhuttaessa on tärkeää huomata oppimisen tehokkuuteen vai-

kuttavia asioita. Oppiminen tehostuu, mitä syvällisemmin käsiteltävää asiaa prosessoi-

daan. Tutkimusten mukaan ikäihmisillä oppimisprosessointi on monesti pinnallisempaa 

kuin nuorilla aikuisilla, ja siksi oppimistulokset voivat olla heikompia, mutta ohjattaessa 

ikäihmiset kykenevät kuitenkin syvällisempään opittavan asian prosessointiin. Iän myötä 

keskushermoston toiminta ja muistitoiminnot hidastuvat, ja sen takia ikääntynyt tarvitsee 

enemmän aikaa oppimiseen, mutta oppimistulokset voivat olla aivan yhtä hyviä kuin nuo-

remmillakin, kun oppimiselle vain annetaan tarpeeksi aikaa. Vapaaehtoisesti opetukseen 

osallistuvat seniorit ovat usein hyvin motivoituneita, mikä on myös hyvin tärkeää hyviin 

oppimissuorituksiin pääsemisen kannalta. (Suutama 2013, 221–222.) Seniorien sään-

nöllistä musiikkitoimintaa suunnitellessa onkin hyvä pohtia, onko tarkoituksena uusien 

asioiden oppiminen, jolloin vaaditaan enemmän toistoa ja aikaa oppimiselle, ja jolloin 

samoja asioita tulee kerrata useammassa tuokiossa vai onko ajatuksena enemmänkin 

muistella tuttuja lauluja kertaluonteisesti ja suunnitella jokaiseen tuokioon uutta sisältöä. 

Tätä voi ja kannattaakin kysyä osallistujilta – ja suunnitella tuokioiden sisällön etenemi-

nen sen mukaan. 

 

Musiikillisen kehityksen ja edistyksen on ajateltu olevan lapsille ja nuorille ominaista, ja 

musiikkikasvatuksen ja –koulutuksen on ajateltu olevan keskittynyt nimenomaan heihin. 
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Useissa tutkimuksissa on sivuttu sitä, että myöhemmälläkin iällä voi oppia uutta musiikil-

lisesti, mutta useimmiten tämä aihe ei ole ollut tutkimuksen keskiössä. Creech ja muut 

esittelevät McPhersonin mukaan viisi musiikin oppimisen osa-aluetta, joita on tutkittu 

lasten oppimisen suhteen: nuotinluku, harjoitellun musiikin esittäminen, ulkoa soittami-

nen, korvakuulolta soittaminen ja improvisointi. Aikuisten harjaantumista näillä alueilla ei 

ole tutkittu. (Creech ym. 2014, 65.) Nämä ovat kuitenkin taitoja, joita yhtä lailla seniorikin 

voi harjaannuttaa ja oppia. Seniorit voivat löytää, ensi kertaa tai uudelleen, musiikin 

kautta oman musiikillisen minäkuvansa, jota vahvistavat uudet taidot, itseluottamuksen 

kasvu ja luovuus (Creech ym. 2014, 74). Omassa ryhmässäni halusin erityisesti painot-

taa improvisointia seniorien luovuuden herättelyn välineenä, ja korostaa sitä, että mu-

siikkia voi tuottaa itse ilman nuotinlukutaitoa tai kykyä soittaa jotain tiettyä soitinta. 

 

3.5 Ryhmätoiminnan sosiaalinen vaikutus 
 

Readin mukaan mielekäs harrastaminen ja toiminta ovat tärkeitä ihmisen elämän tarkoi-

tuksellisuudelle. Ne pitävät mielen ja kropan virkeänä ja tuovat siten merkitystä elämään. 

Osallistuminen erilaisiin toimintoihin tukee ihmisen itsetuntoa ja tarpeellisuuden tunnetta. 

Tutkimuksissa on huomattu, että sosiaalisella asemalla on merkitystä osallistumisessa: 

korkeammassa sosiaalisessa asemassa olevat osallistuvat useammin erilaisiin toimin-

toihin kuin matalammassa sosiaalisessa asemassa olevat. Osallistuminen riippuu myös 

ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista ja niiden saavutettavuudesta sekä yksilön kiin-

nostuksen kohteista ja valinnoista. Ihminen voi viettää aktiivista elämää osallistumatta 

yhteisiin harrastuksiin, ja osa ikäihmisistä viihtyykin mielellään itsekseen ja nauttii itse-

näisistä aktiviteeteista, kuten lukemisesta, musiikin kuuntelusta tai luonnon seuraami-

sesta. (Read 2013, 252, 289.) 

 

Hyvästä sosiaalisesta verkostosta on ihmiselle hyötyä myös terveyden kannalta. Sosi-

aalinen sitoutuminen lisää arvostuksen tunnetta ja yhteenkuuluvuutta, mikä taas edistää 

hyvinvointia. Aktiivisuus parantaa fyysistä toimintakykyä ja elämänlaatua. Sosiaalinen 

tuki ja verkosto auttavat käsittelemään monenlaisia elämänmuutoksia ja hankalia tilan-

teita. Tutkimusten mukaan yksinäisyys lisää muistisairauksiin sairastumisen riskiä, ja 

eräässä tutkimuksessa todetaan yksinäisyyden olevan jopa tupakoinnin tai ylipainon ver-

tainen riski terveydelle. (Tiikkainen 2013, 290.) 
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Myös Creech ja muut tutkimuksessaan (2014, 15–17) tunnustavat sosiaaliseen toimin-

taan osallistumisen myönteiset vaikutukset. Musiikilliseen ryhmätoimintaan osallistumi-

sen on todettu tukevan yhteisöllistä oppimista, ystävyyttä ja osallisuuden ja yhteenkuu-

luvuuden tunnetta. Tutkimukseen osallistuneet seniorit kokivat saaneensa viikoittaisesta 

musiikillisesta aktiviteetista lisää merkityksellisyyttä ja rakennetta elämäänsä. Ryhmätoi-

minnassa koettiin sekä vahvaa yhteisöllisyyden että henkilökohtaista voimaantumisen 

tunnetta. (Creech ym. 2014, 21.) Tutkimuksessa vertailtiin musiikilliseen ja ei-musiikilli-

seen ryhmätoimintaan osallistuvia. Musiikkiryhmiin osallistuneet kokivat elämänlaatunsa 

paremmaksi kuin ei-musiikilliseen ryhmätoimintaan osallistuneet. Muunlaisiin ryhmiin 

osallistuminen ei tietenkään ole merkityksetöntä tai vähemmän arvokasta, vaan kaikilla 

ryhmillä on tärkeä merkitys, mutta jokin erityispiirre musiikilla on, joka sai osallistujat ko-

kemaan elämänlaatunsa paremmaksi. (Creech ym. 2014, 29–30.) Fungin ja Lehmbergin 

tutkimuksessa (2016, 63, 67) havainnoitiin myös musiikillista ja ei-musiikillista ryhmää, 

ja tutkimuksen mukaan musiikin harrastamisella on suuri myönteinen vaikutus ikäihmi-

sen elämänlaatuun, vaikkakaan ero musiikki- ja ei-musiikkiryhmän välillä ei ollut suuri. 

Yhteenvetona tästä toivon, että jokaisella seniorilla olisi mahdollisuus osallistua jonkin-

laiseen harrastukseen tai muuhun sosiaaliseen toimintaan, joka tuottaa iloa ja turvalli-

suudentunnetta. On toki niitäkin ihmisiä, jotka eivät halua olla mukana sosiaalisissa ver-

kostoissa, mutta olisi ensiarvoisen tärkeää, että edes perhe- tai ystäväpiiristä löytyy sel-

laisia ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa elämäänsä, joiden kanssa välittäminen on molem-

minpuolista ja joista saa voimaa. Se auttaa jaksamaan arjessa ja tekee elämää merki-

tyksellisemmäksi. 
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4 Musiikkipedagogin laajeneva työnkuva 
 

4.1 Erilaisten työympäristöjen moniosaaja 
 

Musiikkipedagogin työkenttä ja työmahdollisuudet ovat vuosien saatossa laajentuneet 

paljon. Jo opiskeluaikana painotetaan monipuolistuvan työnkuvan vaatimia taitoja; on 

hyvä, että pystyy kohtaamaan sekä ryhmän että yksilön, hallitsee niin lapsi- kuin aikuis-

ryhmienkin ohjaamisen, kykenee tekemään työtä sekä itsenäisesti että yhteistyössä eri-

laisissa verkostoissa, on itse aktiivinen verkostoitumaan ja pystyy soveltamaan tietojaan 

ja taitojaan erilaisiin tilanteisiin ja oppijoihin. On tärkeää, että osaa toimia luontevasti eri-

laisissa työympäristöissä. Tavanomaisen musiikkioppilaitoksessa tai –koulussa, kansa-

lais- tai työväenopistossa tai yhdistyksen palveluksessa työskentelyn lisäksi musiikkipe-

dagogi voi työskennellä esimerkiksi erilaisissa moniammatillisissa hankkeissa, sosiaali- 

ja terveydenhuollon yksiköissä, taide- ja kulttuurikeskuksissa, kunnan palkkaamana tai-

depedagogina eri työympäristöissä tai itsenäisenä yrittäjänä. 

Työllistyminen musiikkipedagogiikan alalla tuntuu olevan hyvin paljon omasta aktiivisuu-

desta kiinni. Vahvoilla ovat he, jotka ovat valmiita heittäytymään ennakkoluulottomasti 

uusiin haasteisiin ja kehittämään itseään ja työympäristöään alan senhetkisiä tarpeita 

vastaaviksi. On osattava irtautua siitä, ”miten aina ennen on tehty” ja luotava itse uusia 

toimintaympäristöjä. Tästä hyvä esimerkki on seniorien musiikkitoiminta; mikäli toimin-

nan järjestäminen kiinnostaa, mutta pedagogilta itseltään tai työpaikasta ei löydy jo ole-

massa olevaa toimintamallia sille, on luotava puitteet toiminnalle lähtemällä liikkeelle täy-

sin nollasta. Se voi tuntua haastavalta ja vaatii paljon työtä, mutta on pidemmän päälle 

varmasti hyvin palkitsevaa. Monessa työpaikassa voi olla se tilanne, ettei esimerkiksi 

varhaisiän musiikinopettajalle riitä tarpeeksi lapsiryhmien tunteja, jotta vaadittu opetus-

tuntimäärä täyttyisi – silloin on hyvä mahdollisuus lisätä tuntimääräänsä ottamalla mus-

karituntien rinnalle myös seniorien musiikkiryhmiä, mikäli tulijoita vain on. Tuntimäärän 

kasvatus ei varmasti onnistu hetkessä, mutta yksikin käynnistetty ryhmä voi poikia tule-

ville vuosille lisää tietoisuutta toiminnasta ja useampia ryhmiä – parhaimmillaan jatku-

vasti kasvavan ”buumin”.  
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4.2 Musiikkipedagogi seniorien parissa 
 

Musiikkipedagogiikan moniosaajan tärkeimmät taidot rakentuvat yllättävän pienistä asi-

oista, joilla on kuitenkin valtavan suuri merkitys minkä tahansa ikäisen ihmisen elä-

mässä. Seuraavat Laura Huhtinen-Hildénin sanat ovat mielestäni perusta kaikelle mu-

siikkipedagogiikalle (Huhtinen-Hildén 2014, 9): 

 

”Ihmisen arjen merkitykselliset hetket muodostuvat lopulta pienistä asioista: koke-
muksista, kohtaamisesta, ymmärryksestä, kuulluksi tulemisesta, tunteiden ja ko-
kemusten jakamisesta, turvasta, tunteiden elämisestä. Nämä merkitykset ovat ole-
massa elämänkaaren jokaisessa vaiheessa. Taiteella ja itsensä luovalla ilmaise-
misella voidaan näitä merkityksiä vahvistaa.” 

 

Koen, että musiikkipedagogin näkökulmasta tärkeintä seniorien musiikkitoiminnassa on 

kohtaaminen. Lämmin vuorovaikutus, avoimuus, tunteiden tunnistaminen ja hyväksymi-

nen ja erilaisuuden pitäminen voimavarana luovat turvallisen toimintaympäristön ja ilma-

piiriin, jossa on mahdollisuus kokea elämyksiä, voimaantumista ja yhteisöllisyyden tun-

netta yhdessä taidetta tehden. Parhaimmillaan musiikkipedagogi voi tukea senioria voi-

maantumaan (empowerment; käytetään myös termejä valtaistuminen tai täysivaltaisuus) 

ja kokemaan omat mahdollisuutensa vaikuttaa omaa elämäänsä ja yhteisöä koskeviin 

päätöksiin (Kurki 2008, 57; Hyyppä 2002, 178). Opetus- ja ohjaustilanteessa kohtaami-

nen on kahden aikuisen ihmisen välillä tapahtuvaa dialogia – silloinkin, kun oppijan fyy-

sinen tai kognitiivinen kyvykkyys on iän myötä heikentynyt (Laes 2013, 313). 

Olen projektini myötä tutustunut sosiokulttuurisen innostamisen käsitteeseen. Se on syn-

tynyt Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen, kun sodan murtamaa yhteiskuntaa alet-

tiin rakentaa uudelleen tasa-arvoisuuden ja demokraattisuuden periaatteiden mukai-

sesti. Sosiaalisen kasvatuksen muodoksi se on kehittynyt 1960-luvulla vapaaehtoistyön 

pohjalta. Sosiokulttuurinen innostaminen on pedagoginen liike, jonka tärkein ajatus on 

ihmisten osallistaminen (Kurki 2008, 69–70). Kuten Kurki (2008, 107) mainitsee, innos-

tamista ei tehdä menneisyyttä tai tulevaisuutta varten, vaan tässä ja nyt. Sen kautta py-

ritään tukemaan ihmisiä pedagogisesti ja voimaannuttamaan heitä aktiivisiksi toimijoiksi 

omassa elämässään. Tavoitteena on, että ihmiset alkavat ottaa osaa, kommunikoimaan 
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sekä rakentamaan nykyisyyttään ja tulevaisuuttaan, jotta aktiivisuus elämässä pysyy 

yllä. (Kurki 2008, 67, 69.) 

Musiikkipedagogi voi toimia seniorien parissa sosiokulttuurisen innostajan tavoin – itse 

koen nimenomaan ”innostaja”-termin olevan mitä parhain kuvaamaan sitä, mitä seniori-

ryhmän ohjaajan tulisi olla. Innostaja toimii senioreja aktivoiden, motivoiden ja rohkais-

ten. Hänen syvällinen tavoitteensa on asenteiden muuttaminen; passiivisen asenteen 

muuttaminen aktiiviseksi, tyytyvän asenteen muuttaminen päätöksenteossa oma-aloit-

teiseksi, mahdottomalta tuntuvan muuttaminen mahdolliseksi (Kurki 2008, 70–71). Tämä 

tapahtuu pienin askelin, musiikin, vuorovaikutuksen ja läsnäolon keinoin. Pyrin ottamaan 

sosiokulttuurisen innostamisen aineksia mukaan projektiini, ja toiveenani olikin luoda se-

nioriryhmästä sellainen toimintaympäristö, joka herättelee osallistujien luovuutta ja omia 

ideoita ja jossa osallistujat kokevat voivansa tuoda ideansa rohkeasti esiin ja ne otetaan 

huomioon. Sosiokulttuurisella innostamisella ei Kurjen (2008, 71) mukaan ole varsinaisia 

omia toimintamenetelmiä, vaan sitä voi toteuttaa monin eri tavoin – kaiken toiminnan 

perustana on kuitenkin osallistava pedagogiikka, joka edesauttaa vuorovaikutusta ihmis-

ten välillä. Hän tiivistää sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteet hyvin: ”Ikäihminen ei 

ole pelkkä palveluiden vastaanottaja, vaan hän on sosiaalinen toimija kaikissa itseään ja 

yhteisöjään koskevissa asioissa.” (Kurki 2008, 162). 

 

4.3 Omat lähtökohtani projektin toteuttamiselle 
 

Olen valmistunut Lahden ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi vuonna 2010 

suuntautumisvaihtoehtonani varhaisiän musiikkikasvatus. Siitä asti olen toiminut var-

haisiän musiikinopettajana tehden pitkiä sijaisuuksia eri puolilla Suomea. Vaasaan muu-

tin vuonna 2016, ja tämän projektin käynnistyessä aloittelin siis toista opetusvuottani pai-

kallisessa musiikkiopistossa, Kuula-opistossa. Olen opettanut vuosien varrella monen-

laisia musiikkileikkikouluryhmiä aina vauvamuskarista 8-vuotiaiden musiikkivalmennuk-

seen, mutta aikuisten opettamisesta ja ohjaamisesta minulla ei ollut aiempaa kokemusta 

yksittäistä päiväkotihenkilöstön lyhyttä koulutusta lukuun ottamatta. Lahdessa opin-

toihimme kuului muutaman opintopisteen laajuinen kurkistus seniorien musiikkitoimin-

nan maailmaan, mutta heti valmistuttuani en vielä tuntenut suurta paloa päästä ohjaa-
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maan senioreja, enkä senhetkisillä tiedoillani ja taidoillani olisi myöskään siihen rohjen-

nut vielä ryhtyä. Kiinnostus kuitenkin kasvoi vuosien mittaan, ja keväällä 2017 aloin poh-

tia, miten tällaisen uuden projektin ja uudentyyppisen ryhmän käynnistäminen konkreet-

tisesti hoidettaisiin. Esittelin ideani työnantajalleni, ja Kuula-opisto näytti vihreää valoa 

opinnäytetyöprojektilleni. Tämän jälkeen Metropolia Ammattikorkeakoulusta tuli kesällä 

iloinen uutinen opiskelupaikasta – oli siis oikea hetki tehdä ammatillinen hyppy tuntemat-

tomaan. 

Ryhmäpedagogiikka on aiemmista opinnoista asti ollut lähellä sydäntäni. Arvostus ikään-

tyneitä kohtaan on kasvanut viime vuosina entisestään. Olenkin viime vuosina pohtinut, 

millä tavoin voisin omilla taidoillani ja osaamisellani olla avuksi ikääntyneille, tuoda heille 

iloa ja mahdollistaa musiikista nauttimisen kokemuksia. Olen jännittänyt tuntemattomien 

ikäihmisten kohtaamista, koska olen ollut epävarma siitä, osaanko kohdata heidät tar-

peeksi kunnioittavasti. Myös tuokioiden suunnittelu ja toteutus on jännittänyt etukäteen: 

Löydänkö riittävästi senioreille sopivaa materiaalia? Onko toteutustapa ryhmälle sopiva? 

Mitä jos aika loppuu kesken; onko minulla taitoa kehittää ”lennosta” senioreille lisää te-

kemistä samalla tavoin kuin pystyn muskariryhmässä tekemään? Olen kuitenkin muis-

tuttanut itseäni siitä, että musiikkipedagogin työssä oppii parhaiten tekemällä, ja siitä aja-

tuksesta rohkaistuneena lähdin toteuttamaan tätä projektia.  
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5 Pilottiryhmän suunnittelu, käynnistäminen ja toiminta 
 

5.1 Ideasta toteutettavaksi projektiksi 
 

Ajatus senioreille suunnatun musiikkiryhmän perustamisesta syntyi keväällä 2017. Olin 

jo aiemminkin haaveillut senioriryhmän ohjaamisesta, mutta idea odotti toteutustaan tä-

hän saakka. Hain Metropolia Ammattikorkeakouluun opiskelemaan, ja hakuprosessin ai-

kana hahmottelin suurpiirteisiä raameja ryhmän toiminnalle. Tämänhetkinen työpaikkani, 

Vaasan Kuula-opisto, otti ehdotukseni senioriryhmän perustamisesta mielenkiinnolla 

vastaan, ja pohdimme yhdessä apulaisrehtori Helena Tiaisen kanssa ryhmään perusta-

miseen liittyviä käytännön asioita. Tiainen on toiminut projektissa toimintaa järjestävän 

tahon hallintopuolen edustajana. Selvitimme myös yhteistyömahdollisuutta Vaasa-opis-

ton eli kaupungissa toimivan kansalaisopiston kanssa, mutta heillä ei siinä vaiheessa 

ollut mahdollisuutta lähteä kyseiseksi lukuvuodeksi mukaan yhteistyöhön. 

 

Kuula-opisto on taiteen perusopetusta järjestävä taideoppilaitos, joka tarjoaa sekä mu-

siikin- että tanssinopetusta. Opetustarjonnasta suuri osa on suunnattu lapsille ja nuorille, 

ja avoimella osastolla kuka tahansa voi opiskella musiikkia. Avoimella osastolla on vuo-

sien aikana ollut opiskelijoina muutamia seniori-ikäisiä, mutta tarjonta on ollut suurim-

malta osin laulu- tai soittotunteja - ei juurikaan ryhmäopetusta. Senioreille suunnattu ryh-

mätoiminta on Kuula-opistolle uusi toiminta-alue. Aiemmin on ollut satunnaista yhteis-

työtä esimerkiksi palvelutalojen kanssa niin, että musiikkiopiston soitto- ja lauluoppilaita 

on käynyt esiintymässä palvelutaloissa. Musiikkiopistolla tapahtuva, säännöllinen ryh-

mätoiminta senioriväestölle tarjottuna on kuitenkin täysin uutta. Monesti musiikkiopiston 

ajatellaan tarjoavan opetusta lapsille ja nuorille sekä avoimen osaston kautta myös ai-

kuisille, mutta Kuula-opisto on lähtenyt hienosti mukaan toteuttamaan ajatusta elämän-

mittaisen oppimisen tukemisesta, ja tämän projektin myötä sen tarjonta ryhmäopetuk-

senkin osalta kattaa ihmisen koko elämänkaaren aina vauvamuskarilaisista senioreihin 

saakka.  

 

Haastattelin apulaisrehtori Helena Tiaista marraskuussa 2017 projektini tiimoilta. Tiainen 

näkee senioritoiminnan uutena, kehittämisen arvoisena alueena. Oppilaitoksella on halu 

tehdä itseään sisällöltään ja sijainniltaan tunnetuksi ja kiinnostus toimia koko elämän-

kaaren kattavan musiikkitoiminnan tarjoajana. Kuula-opistolla kokoontuvan ryhmän 
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etuna Tiainen näkee sen, että tilat ovat valmiina; seniorit pääsevät kokoontumaan päi-

väsaikaan, jolloin esimerkiksi ryhmäopetukseen tarkoitetut tilat ovat usein vapaana, ja 

kaupunki tietysti toivoo tiloilleen suurinta mahdollista käyttöastetta. Myös soittimien ja 

muiden välineiden helppo saatavuus on oppilaitoksen tiloissa kokoonnuttaessa selvä 

etu. Tiaisen mukaan senioreille tarjottava musiikkitoiminta voisi olla ”portti tulevaisuu-

teen”. Eläkeläiset ovat kiitollisia opin vastaanottajia, ja heillä on valtava halu oppia uutta 

sekä avoin ja vastaanottavainen asenne. Toisaalta Tikkasen (2013, 523) mukaan ikäih-

miset ovat myös hyvin kriittisiä opiskelijoita, jotka osallistuvat toimintaan vain, jos he ko-

kevat saavansa siitä sisältöä elämäänsä – siksi on hyvä, että heillä on mahdollisuus vai-

kuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 

Toimintatutkimukselle on ominaista se, että tutkija on aktiivisesti mukana tutkittavassa 

prosessissa ryhmän jäsenenä, ei vain ulkopuolisena tarkastelijana ja päätelmien teki-

jänä. Toimintatutkimuksen periaatteiden mukaan kehitettävään toimintaan osallistuvat 

henkilöt ovat itse parhaita toiminnan tutkijoita ja kehittäjiä. (Suojanen, 2004.) Myös Ant-

tila (2005, 101) myötäilee samaa periaatetta kirjoittaessaan kokemuksellisesta ja luo-

vasta prosessista tutkivana toimintana: Tekijä (subjekti), luova teko (prosessi) ja artefakti 

(objekti) ovat kaikki vuorovaikutuksessa toisiinsa tutkivassa taidetoiminnassa ja yhtä tär-

keässä osassa taideprosessin tutkimisen onnistumisen kannalta. Sovelsin Anttilan kaa-

viota omaan kehitysprojektiini (kuva 1): Koen itse olevani ryhmän ohjaajana subjekti. 

Ohjaamani musiikkitoiminnan kokonaisuudessaan voi määritellä isoksi luovaksi proses-

siksi, ja lukuvuosi koostui tietysti myös useista pienistä luovista prosesseista, joita tuoki-

oissa ryhmän kanssa toteutimme. Ohjaamani ryhmä on objekti eli tutkivan toiminnan 

kohde, ja yhtä lailla koen objektiksi kaiken ryhmässä tapahtuneen oppimisen ja vuoro-

vaikutuksen.  

  

Kuvio 1. Anttilan kaavio vuorovaikutuksesta sovellettuna omaan kehitysprojektiini 
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Oli siis luonnollista, että tätä tutkimusta tehdessäni toimin itse pilottiryhmän ohjaajana, 

jotta sain tutkimukseeni helposti tietoa siitä, miten toimintaa olisi hyvä jatkossa kehittää 

ja mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Myös ryhmän osallistujien osallisuus on tär-

keää. Toiminta on heille kohdistettua, joten heidän on hyvä saada äänensä kuuluville, 

jotta toiminta vastaisi mahdollisimman hyvin heidän toiveitaan ja odotuksiaan. Seniorien 

musiikkitoiminnan laajentuessa on tärkeää, että toiminnan suunnittelussa ja kehittämi-

sessä on mukana useampi henkilö; erityisesti ne, jotka toimintaa ohjaavat. Suojasen 

mukaan perinteiset tutkimusmenetelmät, joissa opettaja ei ole itse aktiivisesti mukana 

kehitystyössä vaan hänet nähdään tutkimuksen kohteena ja tulosten soveltajana, on ko-

ettu huonoksi tavaksi kehittää erityisesti koulumaailman käytäntöjä. Niinpä opettajat ovat 

alkaneet hanakammin vaatia itselleen mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä toimin-

tamalleja ja käytäntöjä; he itse tietävät parhaiten, mitkä asiat heidän omassa työssään 

tarvitsevat kehittämistä tai muutosta eniten. Suojasen (2004) mukaan myös muilla aloilla 

on menty aiempaa enemmän kohti toimintatutkimuksellisen toimintatavan käyttöä orga-

nisaatioiden ja toimintamallien kehittämisessä. 

 

5.2 Termit 
 

Ryhmän perustamista suunnitellessa pohdin pitkään, miten nimeäisin ryhmän ja mitä 

termejä käyttäisin osallistujista sekä itsestäni ryhmän vetäjänä. Esiin tulleita nimivaihto-

ehtoja ryhmälle olivat muun muassa ”mummo- tai pappamuskari”, ”ikäihmisten musiikki-

kerho”, ”seniorimuskari” ja ”seniorien musiikkiryhmä” – osa näistä onkin käytössä muu-

alla Suomessa virallisesti tai epävirallisemmin ryhmän lempinimenä. Asiaa pohdittuani 

totesin, että haluan jättää ikäviittauksen pois ryhmän virallisesta nimestä, ja siksi sen 

nimeksi valikoitui Virkeyttä musiikista –ryhmä (mainoksissa tarkentavana alaotsikkona 

oli ”musiikkiryhmä senioreille”). En halunnut myöskään käyttää ”muskari”-sanaa, koska 

siitä saattaisi tulla liian lapsellinen mielikuva toiminnasta – vaikka käytinkin seniorien 

kanssa paljon samoja työtapoja kuin muskaritunneilla käytetään. Mietin myös, mitä nimi-

tystä ensisijaisesti käyttäisin opinnäytetyössäni ryhmän osallistujista, ja tähän kysyin 

neuvoa omalta isoäidiltäni. ”Seniori” on nimityksistä mielestäni neutraalein, ja isoäitinikin 

mielestä paras nimitys käytettäväksi, kun taas termien ”ikäihminen” ja ”vanhus” saate-

taan ajatella korostavan vanhuutta jokseenkin turhan paljon. ”Seniori” on myös laajalti 

käytetty termi esimerkiksi eläkeläisyhdistysten nimissä, mikä tekee siitä ehkä käyttökel-

poisimman tässäkin yhteydessä. Myös ”eläkeläinen” toimii terminä hyvin. 
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Omaa rooliani miettiessä oli selvää, että en halunnut kutsua itseäni opettajaksi. Vaikka 

ryhmässä tapahtuu oppimista, koen, että tärkein tehtäväni tuokioissa on olla miellyttävän 

ilmapiirin luoja, luovuuden herättelijä, musiikillisten ideoiden antaja ja innostaja. Päädyin 

käyttämään itsestäni nimitystä ”ohjaaja”, mikä ei tee osallistujille mielikuvaa liian tiukasti 

ohjatusta ja valmiiksi pureskellusta sisällöstä ja ohjelmasta, kun taas ”opettaja” voisi vii-

tata siihen. Ehkä eniten ajattelen itseäni innostajaksi, mutta se taas terminä voi jäädä 

epäselväksi esimerkiksi markkinoinnissa, joten ohjaaja on hyvä yleisnimitys tässä yhtey-

dessä. 

 

Tuulikki Laes käyttää artikkelissaan (Laes 2013, 311) eläkeikäisille suunnatusta musiik-

kitoiminnasta nimitystä myöhäisiän musiikkikasvatus, joka on hänen mielestään neut-

raali nimitys ja jolla voi viitata tarpeeksi laajaan ikäryhmään; hän vertaa käsitettä termei-

hin seniori, ikäihminen tai vanhus. Myöhäisiän musiikkikasvatusta ehdotetaan ajatelta-

van samalla tavalla musiikkikasvatuksen alalajiksi kuin esimerkiksi varhaisiän musiikki-

kasvatusta – molemmilla on erityispiirteitä, jotka vaativat ammatillista syventymistä. En 

ollut aiemmin kuullut kyseistä termiä, ja mielestäni se on terminä sinänsä hyvä, mutta 

arkikielessä vielä asiakaskunnalle tuntematon, ja siksi en käyttäisi sitä esimerkiksi se-

nioriryhmien markkinoinnissa ainakaan tässä vaiheessa. 

 

5.3 Puitteiden luominen 
 

Virkeyttä musiikista –ryhmä (ViMu-ryhmä) kokoontui lukuvuonna 2017–2018 Kuula-opis-

tolla kerran viikossa, seitsemän viikon toimintajaksoissa. Kokoontumistila oli pieni tans-

sisali, jossa samana iltana pidin myös muskariryhmiä. Tilassa oli cd-soitin, kosketinsoitin, 

kitara ja pieni siirrettävä hyllykkö muskarin soittimille, joita käytimme myös ViMu-ryhmän 

kanssa. Senioreja varten tilaan tuotiin aikuisten tuolit, jotka asettelin puolikaareen, jotta 

näimme kaikki toisemme. Tanssisalissa on mukavasti tilaa liikkumiselle, mikä oli tämän 

ryhmän kanssa hyvinkin mahdollista osallistujien hyvän fyysisen kunnon vuoksi. Ryhmä 

kokoontui iltapäivällä klo 14, ja tuokion pituudeksi määriteltiin alussa 45 minuuttia. Koska 

tuokiot tapasivat monesti venyä hieman, varasin tammikuusta lähtien ryhmälle aikaa 60 

minuuttia. Halusin, että tuokioissa on aikaa ja tilaa osallistujien omille ajatuksille ja vuo-

rovaikutteiselle keskustelulle, ja siksi keskustelut veivät joskus tuokioista hiukan enem-

män aikaa kuin mitä olin ajatellut. Fung ja Lehmberg (2016, 242) tukevat ajatusta viikoit-

tain järjestettävästä musiikkitoiminnasta. Jokapäiväinen toiminta olisi todennäköisesti lii-
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kaa senioreille, kun taas harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuva kokoontuminen hi-

dastaisi uuden oppimista tai kehittymistä musiikissa niillä senioreilla, joille kyseiset asiat 

ovat tavoitteita harrastuksessaan. 

 

Suunnitteluvaiheessa pohdin pitkään, mikä olisi sopiva ryhmäkoko. Kuten aiemmin mai-

nitsin, halusin pitää tuokiot vuorovaikutteisina ja antaa jokaisen osallistujan äänen kuu-

lua, joten en halunnut ryhmäkoon olevan liian suuri. Päädyin siihen, että ryhmään voisi 

ilmoittautua enintään kahdeksan osallistujaa; se vaikutti minusta sopivalta määrältä. 

Myöhemmin selvisi, että myös Vaasan kaupungin Ikäkeskuksen järjestämissä seniorien 

harrastusryhmissä, joihin ilmoittaudutaan etukäteen, on usein ryhmäkokona 7–8, mikä 

tuki omaa päätöstäni. 

 

5.4 Markkinointi ja yhteydenpito 
 

Nykypäivän musiikkioppilaitoksessa tiedottaminen ja yhteydenpito oppilaisiin tai heidän 

vanhempiinsa alkaa olla pitkälti sähköistä. Tiedotteet lähetetään sähköpostitse ja ilmoit-

tautuminen opintoihin tapahtuu internetin kautta. Myös oppilaitoksen markkinointi on 

suurelta osin sähköistä: musiikkiopiston omat nettisivut sekä sosiaalinen media ovat 

nousseet vahvasti perinteisten paperimainosten rinnalle esimerkiksi hakuaikaa tai kon-

sertteja markkinoidessa. Senioritoimintaa suunnitellessa pitää kuitenkin muistaa, että lä-

heskään kaikki eläkeläiset eivät käytä internetiä, sähköpostia, sosiaalista mediaa tai äly-

puhelinta. Osallistujia voi siis olla vaikea tavoittaa esimerkiksi mainoksella, joka jaetaan 

sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa mainostaminen on kuitenkin hyvä lisä 

senioritoiminnan markkinointiin, sillä se voi tavoittaa seniorien lapsia ja lapsenlapsia, 

jotka voivat kertoa näkemästään mainoksesta läheiselleen. 

 

Tein Virkeyttä musiikista –ryhmästä elokuussa mainoksen (liite 1), josta tulostin värillisiä 

paperiversioita ja jota jaoin myös internetissä. Vein paperimainoksia kauppojen ilmoitus-

tauluille, Kuula-opiston omille ilmoitustauluille, kirjastoon sekä palvelutaloihin ja se-

niorien päivätoimintaa järjestäviin paikkoihin. Pyrin kertomaan mainoksessa selkeästi, 

mutta ytimekkäästi, mitä ryhmässä tehdään ja korostamaan, että osallistujalla ei tarvitse 

olla aiempaa musiikkitaustaa. Laitoin mainokseen oman työpuhelinnumeroni, johon otin 

vastaan ilmoittautumiset; puhelimitse ilmoittautuminen on varmasti senioreille helpointa. 

Sainkin ensimmäisen ilmoittautumisen jo heti mainoksen julkaistuani. Syksyllä aloitta-

neista osallistujista osa oli nähnyt ilmoituksen kaupan ilmoitustaululla, osa oli kuullut siitä 
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lapseltaan, joka oli nähnyt ilmoituksen, ja osa taas tuttavaltaan, joka oli jo ilmoittautunut 

ryhmään. Keväällä mukaan tulleista uusista osallistujista yksi oli nähnyt ilmoituksen kir-

jastossa ja toinen saanut sen sähköpostitse Ikäkeskuksen kautta. 

 

Kuula-opistossa opetusryhmistä pidetään kirjaa sähköisesti kansliassa, mutta ViMu-ryh-

män ollessa pilottiprojektin ainoa ryhmä ja maksuton sellainen, osallistujia ei kirjattu 

Wilma-järjestelmään. Pyysin osallistujilta ilmoittautumisen yhteydessä ainoastaan nimen 

ja puhelinnumeron, ja ilmoitin samat tiedot myös Kuula-opiston kansliaan, jotta sielläkin 

tiedetään, keitä ryhmään kuuluu ja voidaan tarvittaessa ilmoittaa esimerkiksi tunnin pe-

ruuntumisesta, jos ohjaaja ei itse pysty ilmoitusta tekemään. Osallistujille annoin syksyn 

alussa pienet paperiset infolaput, joissa oli tieto kunkin jakson alkamis- ja loppumispäi-

vämääristä, kokoontumispäivä ja –kellonaika, Kuula-opiston osoite sekä oma nimeni ja 

puhelinnumeroni. Pyysin osallistujia ilmoittamaan minulle, mikäli eivät pääse jollakin ker-

ralla osallistumaan, jotta tietäisin, kuinka monta henkeä on millekin kerralle tulossa. 

Tämä helpotti suunnittelua, varsinkin kun ryhmä oli niin pieni. Joillakin kerroilla oli jopa 

vain kaksi osallistujaa paikalla; periaatteeni oli, että pidän tuokiot, vaikka paikalla olisi 

vain yksikin osallistuja. On hyvä tietää suurpiirteinen osallistujamäärä etukäteen, jotta 

osaa tarvittaessa suunnitella yksilöllisempää tekemistä pienemmälle porukalle. Pidin pa-

perista päiväkirjaa osallistujista ja läsnäoloista. Yhteydenpito ryhmän osallistujiin tapah-

tui puhelimitse. Lukuvuoden aikana jouduin muutaman kerran perumaan tuokion olles-

sani sairaana, ja ilmoitin asiasta ryhmäläisille tekstiviestillä, koska olin aiemmin havain-

nut heidän käyttävän tekstiviestejä ilmoittaessaan minulle poissaoloista. Myöhemmin 

syksyllä ilmoitin myös muista asioista tekstiviestitse, ja yhteydenpito toimi meidän ryh-

mässämme sillä tavalla oikein hyvin. 

 

5.5 Lukuvuoden jako jaksoihin 
 

Pohdin suunnitteluvaiheessa, mikä olisi paras tapa jäsentää lukuvuotta: ilmoittautuvatko 

seniorit kokonaiseksi lukuvuodeksi kerrallaan vai jaetaanko lukuvuosi pienempiin osioi-

hin. Ajattelin, että seniorille voi tuntua mukavammalta sitoutua lyhyemmäksi ajaksi ker-

rallaan kuin kokonaiseksi lukuvuodeksi, sillä esimerkiksi terveydentilaan tai muuhun elä-

mäntilanteeseen voi tulla nopeastikin muutoksia. Halusin toiminnan olevan matalan kyn-

nyksen toimintaa myös sitoutumisen osalta, ja päätin jakaa lukuvuoden neljään seitse-

män viikon mittaiseen toimintajaksoon. Jaksot nivoutuivat hyvin yhteen muun lukujärjes-
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tykseni kanssa: ensimmäinen jakso oli ennen syyslomaa, toinen jakso syysloman ja jou-

luloman välissä, kolmas jakso alkukeväästä ennen talvilomaa ja neljäs sen jälkeen. Jo-

kaiselle jaksolle sai ilmoittautua mukaan, jos ryhmässä oli paikkoja vapaana. Ajattelin, 

että näin ehkä useampi seniori uskaltautuu mukaan kokeilemaan harrastusta, kun sitou-

tumisaika ei ole niin pitkä. Toiminnan sai tietysti aloittaa myös kesken jakson tai halutes-

saan jäädä pois kesken, jos siltä tuntui. Tässä vaiheessa se oli myös helppoa senkin 

vuoksi, että toiminta oli osallistujille ilmaista, eikä näin ollen tarvinnut huolehtia osallistu-

mismaksujen mahdollisesta palauttamisesta tai jakamisesta käytyjen kertojen mukaan. 

 

Päätin jokaisen jakson ajankohdan ja annoin jaksoille vuodenaikoja kuvaavat nimet, 

jotka ovat otteita laulujen sanoista. 

 

Jaksot 

 

1 ”Metsään on tullut jo syys” VKO 35–41 
2 ”Taivas on sininen ja valkoinen” VKO 43–49 

3 ”Pohjolan peittävi lumi ja jää” VKO 2–8 
4 ”Lehto loistaa, linnut laulaa” VKO 10–16 

 

Lukuvuoden neljäs toimintajakso ei myöhäisen ajankohtansa takia mahtunut mukaan tä-

hän tutkimukseen, mutta olen kirjoittanut työhön sen, mitä jaksosta oli suunnitteluvai-

heessa tiedossa. 
 

Jaksojen nimet kuvasivat samalla hieman niiden sisältöä, jotta nimillä olisi jonkinlainen 

merkitys. Ensimmäiseen jaksoon sisältyi paljon syksyaiheista tekemistä, toisella jaksolla 

juhlittiin Suomen itsenäisyyttä, joulua ja valmisteltiin pientä esitystä Suomi100-aiheiseen 

konserttiin, kolmannella jaksolla laulettiin enimmäkseen talviaiheisia lauluja ja neljän-

nelle jaksolle siirryttäessä oltiin jo vahvasti kevättunnelmissa. 

 

Kyselin syksyn alussa osallistujilta, mikä olisi heille mieluisinta: Suunnittelenko jokaiseen 

tuokioon eri sisällöt vai kaipaavatko he enemmän toistoa. Heistä jälkimmäinen vaihto-

ehto tuntui mukavammalta. Osallistujat olivat selvästi innokkaita oppimaan uutta, ja tois-

ton myötä se mahdollistui paremmin. Suunnittelin tuokioihin aina jonkin verran kertausta 

edellisen kerran asioista, mutta myös jotain uutta. Näin sisältö pysyi mielekkäänä ja mo-

nipuolisena. 
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5.6 Toiminnan sisällön suunnittelu ja toteutustavat 
 

Monipuolisuus on avainsana tämän ryhmän toiminnassa. Eläkeläisille on Vaasassa tar-

jolla paljon musiikkitoimintaa, mutta se painottuu suurimmalta osin kuorolauluun, yhteis-

laulutilaisuuksiin tai musiikin kuunteluun erilaisten esiintymisten tai konserttien seuraa-

misen muodossa. ViMu-ryhmässä käytin monipuolisesti erilaisia toimintatapoja, jotka 

ovat tuttuja myös musiikkileikkikoulun puolelta: laulamista, soittamista, liikkumista musii-

kin mukana, runoja, kehorytmiikkaa, musiikin aktiivista kuuntelua ja keskustelua musii-

kista. Musiikkiopiston tiloissa tapahtuva toiminta mahdollistaa erinomaisesti sen, että ni-

menomaan soittaminen erilaisilla rytmi- ja laattasoittimilla on vahvasti mukana tuoki-

oissa, mikä taas muualla voi jäädä vähäisemmäksi. Musiikkiopistolla soittimet ovat hel-

posti saatavilla, ja osallistujilla on enemmän mahdollisuuksia valita, mitä soitinta he ha-

luavat milloinkin soittaa. Käytimme ryhmän kanssa muun muassa kanteleita, ksylofo-

nipaloja, rumpuja, BoomWhackers-soittoputkia, sitroja sekä pienemmistä rytmisoittimista 

muun muassa rytmimunia, triangeleja, rytmikapuloita ja guiroja. 

 

Musiikkitoimintaa vietäessä muuhun toimintaympäristöön on tietysti mahdollista, että oh-

jaaja ottaa työpaikaltaan soittimia ja muita tavaroita mukaan, mutta niiden määrä on kui-

tenkin aina rajallinen kuljetusmahdollisuuksien takia. Lisäksi musiikkiopistolla on joka 

tuokiossa käytössä useampi säestyssoitin (piano, kitara, kantele, ukulele) ja erilaisia vä-

lineitä, joilla voi elävöittää tuokioita (hallaharsot, leikkivarjot, rytmirinkulat, höyhenet, hui-

vit ym., kuva 2). Musiikkileikkikoulusta tutut välineet voivat jonkun mielestä vaikuttaa lap-

sellisilta, mutta olen todennut, että niitä käytettäessä missä tahansa aikuisten ryhmissä 

osallistujat kuitenkin innostuvat niistä. Harva aikuinen puhaltelee arjessaan höyheniä, 

keskittyy toisen ihmisen kanssa herättelemään tuntoaistia pehmeän pensselin sivelyllä 

tai heittelee jättikokoista ilmapalloa ihan aikuisten kesken. Olen huomannut tällaisten 

hetkien elävöittävän tuokioita huomattavasti. 
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Kuvio 2. Tanssi värikkäiden huivien kanssa. Kuva: Lauri Kukkonen. 
 

 

Musiikkimateriaalia kokosin tuokioihin osallistujien toiveiden pohjalta, VirkistysVerso-

materiaalista ja muista laulukirjoista sekä oman harkintani mukaan myös muista läh-

teistä. Suurin osa lauletuista lauluista oli osallistujille entuudestaan tuttuja, halusin herä-

tellä niillä muistoja ja keskustelua. Käytin myös joitakin uusia lauluja, jotta oppimisen 

aspekti tulisi vahvemmin esiin. Liitin uusiin lauluihin monesti pieniä soitto- tai kehoryt-

miikkatehtäviä. Liikkumisen osalta tämän ryhmän osallistujat olivat varsin virkeitä, ja siksi 

heille oli helppo suunnitella erilaisia musiikkiliikuntahetkiä käyttäen monipuolisesti erilai-

sia liikkumistapoja. Jokaisen omat rajoitteet otettiin tietysti huomioon, ja annoin aina eh-

dotuksia siitä, miten mitäkin tekemistä voi soveltaa oman jaksamisen ja omien rajoittei-

den mukaan. Pyrin sisällyttämään tuokioihin sopivasti sekä ohjatumpaa liikkumista, ku-

ten tansseja, että mahdollisuuksia omaan luovuuteen ja improvisointiin. Liitimme pariin 

tuokioon myös kuvataidetta. Syksyllä osallistujat piirsivät omat Suomi-puut opeteltu-

amme aiheeseen liittyvän laulun, ja keväällä jokainen sai hahmotella paperille oman mu-

siikillisen elämänkertansa. 
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Helmikuinen tuntisuunnitelma (liite 2) toimii esimerkkinä siitä, millaisia asioita senioriryh-

män tuokiossa voi tehdä ja miten tuokion voi jäsentää. Saimme tuokion aluksi vieraak-

semme harmonikkaoppilaan, joka esitti meille kaksi kappaletta. Tämän jälkeen toivo-

timme kunkin osallistujan tervetulleeksi tuokioon tutulla lyhyellä alkulaululla, joka oli 

sama läpi lukuvuoden. Samalla kyselin osallistujien kuulumiset. Alkurutiinien jälkeen lau-

loimme laulun Kultainen nuoruus, minkä myötä työstimme samaa laulua ksylofonipaloilla 

soittaen. Yksinkertaistin A-duurissa lauletun laulun säestyksen kolmeen perussointuun 

(A, D, E) ja kullekin osallistujalle oli pöydällä valmiina kolme ksylofonipalaa; yksi jokaisen 

soinnun sävelistä. Valitsin paloihin myös muita kuin sointujen perussäveliä, jotta harmo-

niasta tulisi rikkaampaa. Merkkasin palat muskarin kanteleryhmistä tutuilla mansikka-, 

lakka- ja mustikkatarroilla, ja samoja kuvia käytin magneettitaululle kokoamassani nuo-

tissa, jota seuraten laulun säestystä soitettiin. Seuraavalla viikolla lisäsimme soitinvali-

koimaan myös kanteleen ja sitran helpoilla näppäilysäestyksillä, samojen väritarrojen 

mukaan soitettuna (kuva 3).  

 

 

Kuvio 3. Ohjeistusta soittohetkeen. Kuva: Lauri Kukkonen. 
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Soittohetken jälkeen istuimme alas katselemaan ja muistelemaan edelliskerralla osallis-

tujien valitsemia kuvakortteja, jotka kuvastivat tai toivat mieleen tärkeitä asioita heidän 

elämästään. Pienen keskustelun myötä lähdimme improvisoimaan kuvakorteista ja niistä 

nousseista aiheista liikettä rytmikkään musiikin soidessa taustalla. Näytin kutakin kuvaa 

vuorollaan, ja osallistujat saivat keksiä liikkeitä, jotka heidän mielestään kuvaavat kutakin 

kortin aihetta – joko konkreettisemmin tai vertauskuvallisemmin. Liikkeestä siirryimme 

ääneen, tuotimme kuvakorttien aiheista erilaisilla soittimilla ääniä, ja nauhoitin seniorien 

soittaman äänimaiseman puhelimellani. Kuuntelimme sen seuraavalla kerralla ja pala-

simme vielä ajatuksiin, joita kuvat, liikkeet ja äänet herättivät. Kaiken tämän pohjalta syn-

tyi helmikuun viimeisellä kerralla osallistujien itse keksimä runo, joka löytyy luvusta 6.5. 

Tuokion lopuksi tehtiin vielä rentoutumisharjoitus, jossa siveltiin parin selkää paksulla 

pensselillä kauniin musiikin siivittämänä (kuva 4), ja sen jälkeen lauloimme loppulaulun 

ja toivotimme toisillemme mukavaa viikonjatkoa. 

 

Kuvio 4. Rentoutushetki parin selkää pensselillä sivellen. Kuva: Lauri Kukkonen. 
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6 Virkeyttä musiikista –ryhmän toimintajaksot 
 

6.1 Toimintatutkimus ja tiedonkeruutavat 
 

Toteutin kehittämisprojektini toimintatutkimuksena. Toimintatutkimukselle tyypillisesti jä-

sensin projektini sykleihin, jotka koostuivat suunnittelusta, toiminnasta, havainnoinnista 

ja reflektoinnista (Suojanen, 2004). Kerron tämän projektin sykleistä eli toimintajaksoista 

ja niiden tavoitteista enemmän myöhemmin tässä luvussa. Suojasen (2004) mukaan toi-

mintatutkimuksessa tärkeää on käytännön toiminnan ja teorian vuorovaikutus. Toiminta-

tutkimus on tässä projektissa hyvä tapa kehittää uusia toimintamalleja ja –muotoja: Oh-

jaaja saa itse kehittää toimintaa hyväksi havaitsemaansa suuntaan. Myös ryhmään osal-

listuvat seniorit ovat myös aktiivisesti kehittämässä toimintaa kertomalla omia toiveitaan 

toimintatavoista ja tuokioiden sisällöistä, mikä toteuttaa toimintatutkimukselle tyypillistä 

osallistavuuden ulottuvuutta. Toimintatutkimus on oivallinen menetelmä projektilleni 

myös siksi, että se sallii muutoksia, tilanteenmukaisia kokeiluja ja uusia innovaatioita 

tutkimuksen aikana (Anttila 2005, 443). Toimintatutkimus eroaa tavallisesta kehittämis-

hankkeesta siten, että se tapahtuu yhteisössä, jossa työtä ja toimintaa reflektoidaan, toi-

minnan taustaa pohditaan ja sen pohjalta kehitetään erilaisia vaihtoehtoja mahdollisten 

haasteiden ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnasta tuotetaan toi-

mintatutkimuksen myötä uutta tietoa. (Anttila 2005, 445.) Toimintatutkimuksen tärkein 

lopputuotos ei ole kirjallinen raportti, vaan käytännöllinen tuotos, joka voi olla tutkimuk-

sesta riippuen esimerkiksi tuote, palvelu tai tässä yhteydessä uudenlainen toimintamalli 

(Anttila 2005, 445).  

 

Toimintatutkimus painottuu toiminnan kehittämiseen sekä haasteelliseksi koettuun toi-

mintatilanteeseen vaikuttamiseen (Suojanen, 2004). Tämän projektin ydin on uudenlai-

sen toiminnan kehittämisessä; haasteellista tilannetta ei niinkään ole aiemmin ollut, 

koska senioreille suunnattua ryhmätoimintaakaan ei ylipäätään ole musiikkiopistos-

samme ollut. Projektin haaste on ollut luoda toiminnalle puitteet ja tietynlaiset raamit, ja 

saada toiminta käyntiin. Suojasen (2004) mukaan toimintatutkimuksen tulee täyttää seu-

raavanlaiset ehdot: 
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-tutkimuksessa on tarkoituksena yhteistyönä kehittää jotain sosiaalista kohdetta, 
ryhmän toimintaa, tiettyä hanketta tai tuotetta, 

-tutkimus toteutetaan suunnittelu-toiminta-havainnointi-reflektointi-sykleinä, 

-tutkimusprojektin jäsenet osallistuvat aktiivisesti kaikkiin tutkimusprosessin vai-
heisiin ja 

-tutkimuksen kulku raportoidaan 

 

Halusin kerätä tutkimustani varten jokaiselta toimintajaksolta tietoa sekä itse havainnoi-

malla että osallistujilta aineistoa keräämällä. Valitsin kullekin toimintajaksolle erilaisen 

tavan kerätä osallistujilta aineistoa, ja pyrin valitsemaan mahdollisimman motivoivia ai-

neistonkeruutapoja, jotta seniorit innostuisivat antamaan mahdollisimman paljon pa-

lautetta. Nämä tiedonkeruumenetelmät tukivat toimintatutkimuksen periaatteita, kun 

sekä osallistuva tutkija että muut projektin osallistujat olivat mukana antamassa pa-

lautetta ja kokoamassa aineistoa. Pyysin ryhmäläisiltä tutkimuslupalomakkeella luvan 

käyttää keräämääni aineistoa osana tutkimustani (liite 3). 

 

Ensimmäisen toimintajakson päätteeksi keräsin palautetta ryhmän toiminnasta äänitetyn 

ryhmäkeskustelun muodossa. Halusin luoda vapaan keskusteluilmapiirin, jossa kukaan 

ei kokisi, että tenttaisin heitä yksilöinä, koska olimme siinä vaiheessa tunteneet toi-

semme vasta niin vähän aikaa, vaan kaikki saivat vapaasti kertoa omia ajatuksiaan an-

tamistani aiheista ryhmän tuen ympäröimänä. Siksi en toteuttanut yksilöhaastatteluja, 

joita myös jossain vaiheessa harkitsin. Myös paperilomakkeena toteutettu kysely tuntui 

turhan kankealta vaihtoehdolta palautteen keräämiseksi. Ryhmäkeskustelussa tieduste-

lin osallistujilta heidän ajatuksiaan muun muassa siitä, mitä he olivat tällaiselta uudelta 

toiminnalta odottaneet ja olivatko odotukset täyttyneet. Keskustelu keskittyi enemmänkin 

käytännön asioihin, ei vielä niinkään toiminnan merkityksellisyyteen yksilötasolla. 

 

Toisen toimintajakson ajaksi annoin jokaiselle osallistujalle täytettäväksi oman kokemus-

kirjan, johon pyysin heitä kirjoittamaan ajatuksiaan toiminnan merkityksellisyydestä heille 

itselleen ja heidän omasta suhteestaan musiikkiin. Liitin kokemuskirjaan tekstin, jonka 

avulla toivoin osallistujien saavan paremmin käsityksen siitä, millaisia asioita pyrin koke-

muskirjan avulla selvittämään. Halusin heidän kuitenkin kirjoittavan vapaasti, joten tar-

koitus ei ollut vastata yksiselitteisesti antamiini kysymyksiin vaan ne johdattelivat aihee-

seen, jonka pohjalta kokemuskirjaan sai kirjoittaa, runoilla, piirtää tai vaikkapa liittää 
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omien lempilaulujen sanoja – mitä tahansa luovaa! Kokemuskirjan valitsin aineistonke-

ruutavaksi siksi, että sen avulla pystyin keräämään tietoa yksilöllisemmin ja henkilökoh-

taisemmin. Osallistujilla oli mahdollisuus kirjoittaa asioista, joita eivät halunneet sanoa 

ääneen muun ryhmän läsnä ollessa – jos sellaisia asioita heillä mielessä oli. Kokemus-

kirjan avulla sain myös koottua aineistoa pidemmältä aikaväliltä eli kokonaisen toiminta-

jakson ajalta. 

 

Kolmannen toimintajakson lopuksi toteutin kyselyn, jonka avulla halusin vielä selvittää 

syvemmin, miten tähän harrastukseen osallistuminen on vaikuttanut senioreihin (kuva 

5). Kirjoitin suurille papereille 13 kysymystä, joihin jokaiseen rajasin kolme aluetta vas-

tausvaihtoehdoiksi; paljon, jonkin verran tai vähän. Kiinnitin kysymyspaperit luokkamme 

seinille ja osallistujat saivat liimata pienen värikkään muistilapun kuhunkin kysymyspa-

periin sille alueelle, minkä noista kolmesta vaihtoehdosta kokivat parhaaksi omalla koh-

dallaan. Vastaaminen tapahtui nopeasti ja kätevästi muistilappujen avulla. Tähän kyse-

lyyn peilasin nimenomaan asioita opinnäytetyöni alkupuolelta, lähdekirjallisuuden avulla 

tutkimistani vaikutuksista ja musiikkiharrastuksen hyödyistä. Halusin tässä kohtaa käyt-

tää sellaista menetelmää, joka antaa rajattujen vastausvaihtoehtojen myötä selkeät tu-

lokset, kun aiemmat menetelmät taas antoivat osallistujille mahdollisuuden vastata va-

paammin, omin sanoin. 

 

Pidin koko projektin ajan omaa työpäiväkirjaa, johon kirjoitin itselleni muistiin projektin 

kulun kannalta tärkeitä hetkiä ja huomioita. Päiväkirja oli tärkeä erityisesti oman pedago-

gisen ammattitaitoni kehityksen havainnoimisessa. Siihen pystyi pidemmänkin ajan jäl-

keen palaamaan ja sen avulla oli mahdollista palauttaa mieleen pienemmätkin havain-

not, joita projektin aikana oli tehnyt. Lisäksi keräsin tietoa Kuula-opiston apulaisrehtorilta 

toteuttamalla äänitetyn haastattelun, ja lähetin Suomen musiikkioppilaitosten rehtoreille 

sähköpostikyselyn selvittääkseni missä kaikkialla Suomessa musiikkioppilaitokset jo 

mahdollisesti järjestävät senioreille säännöllistä musiikkitoimintaa. Verkostoituminen on 

tämän projektin toteuttamisessa avainasia; yksin ei tällaista projektia pysty toteuttamaan, 

vaan tutkimukseen välittömästi liittyvien henkilöiden lisäksi tarvitaan yhteistyötä useiden 

eri tahojen välillä; varsinkin siinä vaiheessa, kun toimintaa aletaan kehittää pilottiprojektia 

isommaksi ja sille halutaan jatkumoa. 
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Kuvio 5. Kolmannen jakson päätteeksi toteutettu muistilappukysely. 
 

6.2 Jaksoista ja sykleistä 
 

Jaoin lukuvuoden toimintajaksoihin, jotka samalla olivat toimintatutkimuksen syklejä. 

Tässä luvussa kerron kunkin jakson sisällöstä, tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä 

ryhmän osallistujilta keräämästäni palautteesta. Alla oleva kaavio esittää kiteytetysti lu-

kuvuoden kulun ja kohokohdat sekä jaksojen tavoitteet. 
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Taulukko 1. Projektin toimintajaksot  

 

Jakso         Ajankohta Kohokohtia          Tavoite  

1. jakso Elokuu– 

lokakuu 

Tutustumista, ryhmäyty-

mistä 

Tutustuminen, miellyttävän 

toimintaympäristön luominen, 

osallistujien toiveiden kuule-

minen 

2. jakso Lokakuu–

joulukuu 

Esiintyminen perhepäivä-

hoidolle suunnatussa kon-

sertissa 

Toiminnan merkityksellisyy-

den selvittäminen osallistujille 

yksilötasolla 

3. jakso Tammikuu–

helmikuu 

Vierailu palvelutalossa, leh-

tijuttu 

Toiminnan tunnettuuden li-

sääminen ja laajentaminen 

4. jakso Maaliskuu–

huhtikuu 

Valmistautumista lukuvuo-

den päättävään seniorikon-

serttiin 

Toiminnan jatkomahdolli-

suuksien selvittäminen 

 

 

Jokainen toimintajakso oli tutkimuksessani yksi sykli, joista toimintatutkimukseni muo-

dostui. Ennen ensimmäistä toimintajaksoa tapahtunut projektin suunnittelu muodosti 

myös yhden syklin, samoin kuin tutkimuksen viimeisen toimintajakson jälkeinen lyhyt yh-

teenvetosykli, jonka kanssa samaan aikaan oli vielä meneillään tutkimuksen ulkopuolelle 

jäänyt neljäs toimintajakso. Suunnittelusykli piti sisällään luvussa 5 esittelemäni asiat, ja 

yhteenvetosyklin tulokset tulevat esiin pohdinnassa luvussa 8. Toimintatutkimus etenee 

sykleittäin niin, että yksi sykli sisältää seuraavat vaiheet: suunnittelu, toiminta, havain-

nointi ja reflektointi (Suojanen, 2004). Omassa tutkimuksessani syklit menivät vähän li-

mittäin, kun yhden toimintajakson ollessa käynnissä saatoin jo suunnitella samalla seu-

raavaa jaksoa. Toimintatutkimuksessa toimintaa tulee voida tarvittaessa muuttaa ja 

muokata, jos tutkimuksen aikana koetaan, että jokin asia ei ole hyvin tai ei toimi (Suoja-

nen, 2004). Itse koin, että tärkein tutkimuksellinen menetelmä projektissani oli reflek-

tointi; vain omaa työtään havainnoimalla ja reflektoimalla voi tunnistaa mahdolliset on-

gelmakohdat ja kehittää niitä parempaan suuntaan jatkoa ajatellen. Oikeastaan opetta-

jan tai ohjaajan työ ylipäätään on mielestäni jatkuvaa reflektointia, tai ainakin pitäisi olla 

– hänen tulisi koko ajan pohtia työskentelyään ja työtapojaan ja olla valmis kehittämään 

niitä.  
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Näen toimintatutkimuksessa ja sosiokulttuurisessa innostamisessa joitakin samankaltai-

sia piirteitä. Molemmissa on tärkeää, että toiminta on osallistavaa ja että toimintaa kehi-

tetään sisältäpäin, tekijälähtöisesti - ei ulkopuolelta tai ”ylemmältä taholta” tulevien sää-

dösten pakottamana. Tietysti aina tulee ottaa huomioon organisaation yhteiset ohjeet ja 

mahdollinen toiminta- tai opetussuunnitelma, mutta näiden ohjeistusten puitteissa toi-

minnan suunnittelun ja kehittämisen tulee mielestäni olla luovaa, reflektoivaa, kokeilevaa 

ja ennen kaikkea osallistujalähtöistä. 

 

6.3 ”Metsään on tullut jo syys” – tutustumista ja ryhmäytymistä 
 

Ensimmäinen toimintajakso oli iso harppaus tuntemattomaan. Olin onnellinen, että ryh-

mään saatiin ilmoittautumisia ja se pääsi alkamaan, vaikkakin pienehköllä osallistuja-

määrällä. Ryhmään ilmoittautui syksyllä viisi aktiivista eläkeläisnaista. Ensimmäisellä 

jaksolla tavoitteina oli tutustua toisiimme, luoda miellyttävä toimintaympäristö ja ilmapiiri 

ja rakentaa luottamus osallistujien ja ohjaajan välille. Pyrin alusta asti kyselemään osal-

listujilta heidän toiveitaan toiminnan sisällöstä ja toimintatavoista, ja toteutin niitä syksyn 

mittaan parhaani mukaan. Erityisesti ensimmäisellä jaksolla toimintatutkimuksen eri vai-

heet sekoittuivat osittain päällekkäin, koska tein suunnittelua vielä toiminnan käynnistyt-

tyä osallistujien toiveita kuultuani, ja samalla havainnoin toimintaa koko ajan. Pyrin myös 

välittömään reflektointiin jokaisen tuokion jälkeen, jotta pystyin kehittämään asioita jo heti 

seuraavaa tuokiota ajatellen.  

 

Ryhmän osallistujista muutama tunsi toisensa jo entuudestaan, mikä helpotti ryhmäyty-

mistä alusta alkaen. Ryhmässä kaikki ottivat toisensa huomioon ja jokainen sai oman 

äänensä kuuluville. Ilmapiiri oli avoin ja miellyttävä koko ajan, ja uskon, että minun ja 

osallistujien välille syntyi luottamus aika nopeasti. Osallistujista välittyi kiinnostus ja in-

nostus toimintaa kohtaan. Osallistujien joukossa oli vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka itse-

kin käyvät pitämässä musiikkihetkiä sairaaloissa ja palvelutaloissa iäkkäämmille ihmi-

sille. He kertoivat saaneensa tästä ryhmästä uusia ideoita niihin tuokioihin sovelletta-

vaksi. Oli hienoa huomata, että vaikka ryhmämme oli pieni, musiikin vaikutus levisi ryh-

män kautta kuitenkin paljon laajemmalle senioriväestön keskuudessa. 
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6.3.1 Ryhmäkeskustelu 
 

Ensimmäisen jakson päätteeksi pidimme yhteisen palautekeskustelun, jonka äänitin. 

Keskustelussa oli melkein koko ryhmä paikalla; viidestä vain yksi joutui olemaan poissa 

kyseiseltä kerralta. Halusin herätellä keskustelua muun muassa seuraavista asioista: 

mikä sai osallistujat ilmoittautumaan ryhmään, onko toiminta vastannut odotuksia, mikä 

mainoksessa vetosi, onko tuokion pituus sopiva ja millainen ilmapiiri ryhmässä on. Mai-

nosta kuvailtiin selkeäksi, kattavaksi, mutta myös hieman ”hempeäksi”, joka ei välttä-

mättä houkuttele miespuolisia osallistujia kovin tehokkaasti. Ryhmän kaikki osallistujat 

olivat naisia. Toiminnan monipuolisuus vetosi osallistujiin, ja päätös osallistumisesta oli 

ilmeisesti helppo tehdä. Tuokioiden sisällön osalta he olivat iloisia monipuolisuudesta ja 

soveltamismahdollisuudesta; he kokivat mukavaksi sen, että välillä esimerkiksi liikkumis-

hetket olivat hieman ohjatumpia ja välillä taas kukin sai improvisoida ja liikkua kuten ha-

lusi. Hieman räväkämpääkin musiikkiliikuntaa toivottiin, ja sen taustalle mahdollisesti lat-

tarimusiikkia, rokkia tai muuta menevämpää. 

 

Ilmapiiriä kuvailtiin avoimeksi, vapaaksi ja iloiseksi. Osallistujat kokivat, että ryhmässä 

sai olla juuri sellainen kuin on ilman pelkoa nolatuksi tai naurunalaiseksi joutumisesta. 

Heillä ei ollut juurikaan odotuksia toiminnalle, mutta he kokivat mukavaksi sen, että toi-

minnan käynnistyttyä heiltä kyseltiin toiveita ja niitä toteutettiin. Porukka kertoi keskuste-

lun jatkuvan aina pitkään tuokioiden jälkeenkin, ja he suunnittelivat myös yhteisiä tapaa-

misia ryhmän ulkopuolella. Ilmoittautumisen perusteella muodostuneen ryhmän eduksi 

he kokivat sen, että oppii tuntemaan paljon paremmin muita ryhmäläisiä ja ryhmähenki 

muodostuu tiiviimmäksi kuin sellaisessa avoimessa toiminnassa, johon kuka vain voisi 

millä viikolla tahansa tulla käymään. Osallistujat arvelivat myös, että on ohjaajallekin hel-

pompaa, kun ryhmässä on vakituiset kävijät.  

 

Kuula-opistolla on Vaasassa tietty status musiikkitoiminnan järjestäjänä. Osallistujista 

tuntui hienolta ja arvokkaalta olla mukana Kuula-opiston järjestämässä harrastuksessa. 

Toisaalta he pohtivat, että joillakin ihmisillä voi olla kynnys osallistua ryhmään ajatelles-

saan, että Kuula-opiston järjestämään toimintaan osallistumiseen vaadittaisiin aiempaa 

harrastuneisuutta tai musiikillisia taitoja. Osa ryhmän jäsenistä oli kysellyt tuttaviaan mu-

kaan harrastukseen, mutta haasteiksi olivat tulleet esimerkiksi oman liikuntakyvyn rajoit-

teet tai autottomuus. Joku oli myös vedonnut epämusikaalisuuteensa; ”en minä voi tulla, 
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kun minulla oli koulussa laulu kutonen”. Tällaisten näkymättömien kynnysten madalta-

minen on tässä toiminnassa tärkeää, jotta kuka tahansa kokisi olevansa tervetullut ja 

voisi nauttia musisoinnista, vaikka taustalla ei olisikaan harrastuneisuutta musiikissa. 

 

Osallistujien mielestä oli hienoa, että seniori-ikäisille tarjottavaa toimintaa arvostetaan, 

ja että iäkkäämmillekin tarjotaan mahdollisuuksia musiikin tekemiseen ja kokemiseen. 

Kuula-opisto mielletään helposti lasten ja nuorten harrastuspaikaksi, mutta tämän pro-

jektin myötä tarjonta kattaa koko elämänkaaren. Yhdeltä ryhmäläiseltä oli kysytty: ”Voiko 

näin vanhatkin käydä Kuula-opistolla?”. On merkittävää, että Kuula-opisto haluaa tule-

vaisuudessa profiloitua kaikenikäisten ihmisten harrastusmahdollisuuksien tarjoajana. 

 

6.3.2 Pohdintaa ensimmäisestä jaksosta 
 

Vaikka koko ensimmäinen toimintajakso oli jatkuvaa reflektointia, oli silti helpottavaa 

päästä tarkastelemaan kokonaisuutta jakson päätyttyä, koska silloin pystyin vielä parem-

min hahmottamaan, miten jakso oli mennyt ja millaisiin asioihin oli erityisesti hyvä kes-

kittyä seuraavaa toimintajaksoa suunnitellessa. Ryhmäkeskustelun perusteella voin pää-

tellä, että uudenlainen harrastustoiminta on ollut tervetullutta ja siihen oltiin ensimmäisen 

toimintajakson perusteella tyytyväisiä. Uskon, että ryhmäkeskustelu aineistonkeruuta-

pana toimi tässä kohtaa oikein hyvin – tilanne oli samanlainen kuin tuokioissamme kes-

kustelutilanteet muutenkin, eivätkä osallistujat joutuneet jännittämään mahdollisia yksi-

löhaastatteluja. Niistäkin olisin varmasti saanut hyvin tietoa, mutta halusin pitää ensim-

mäisen palautesession mahdollisimman rentona tilaisuutena, joka ei kummemmin eron-

nut normaaleista tuokioistamme ja jossa osallistujilla oli mahdollisuus vuorovaikutuksel-

liseen keskusteluun. Keskustelun aiheet johdattelivat osallistujia pohtimaan yhdessä sel-

laisia asioita, joita heille ei mahdollisesti olisi tullut yksilöhaastattelussa mieleen. 

 

Ryhmän osallistujilla oli avoin asenne uutta toimintaa ja uusia ihmisiä kohtaan. Vaikka 

osa tunsi toisensa jo entuudestaan, huomasin, että ennalta toisilleen tuntemattomatkin 

osallistujat ottivat toisensa hienosti vastaan heti ensimmäisistä kerroista lähtien. Osa on-

kin kertonut, että on ollut mukavaa saada uusia ystäviä ryhmästä. Jos jollain kerralla joku 

oli poissa tuokiosta, poissaolo ei ollut muulle ryhmälle yhdentekevää, vaan aina pohdit-

tiin, ketkä ovat tänään tulossa ja ketkä ovat poissa, ja poissaolijat lähettivät usein tervei-

siä ryhmätovereille ilmoittaessaan minulle poissaolosta. Samoin paikalla olleet kaipasi-

vat poissaolevia ja toivoivat, että nämä olisivat taas seuraavalla kerralla mukana. Tämän 
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takia koen positiiviseksi asiaksi sen, että ryhmään ilmoittauduttiin etukäteen ja osallistu-

jat ovat aina samat – yhteisöllisyyden tunne on varmasti paljon syvempää kuin ”hop on 

– hop off” –tyyppisessä toiminnassa. 

 

Jo ensimmäisen toimintajakson aikana oli onnistuttu luomaan miellyttävä ilmapiiri, joka 

koettiin avoimeksi ja turvalliseksi. Tällainen toimintaympäristö on loistava pohja uudelle 

harrastukselle, jota halutaan markkinoida laajemmin ja jonka tunnettuutta halutaan li-

sätä. Halusin pitää Virkeyttä musiikista –ryhmän mahdollisimman matalan kynnyksen 

toimintana, jotta kuka tahansa rohkenisi tulla mukaan, vaikka aiempaa musiikkiharrastu-

neisuutta ei olisi. Kuten ryhmäkeskustelussa pohdittiin, saattaa kuitenkin olla, että kun 

toiminnan tarjoajana on nimenomaan kaupungin arvostettu musiikkiopisto, jollekin mu-

siikkia harrastamattomalle voi tulla siitä ajatus, ettei rohkene lähteä mukaan, vaikka ai-

van hyvin voisi. Tämän projektin myötä onkin tärkeää levittää tietoisuutta matalan kyn-

nyksen toiminnasta ilman, että taustalle tarvitaan aiempia musiikkiopintoja. Tulevaisuu-

dessa toiminnan markkinoinnissa kannattaa mielestäni painottaa elämänmittaisen oppi-

misen tärkeyttä ja musiikin vaikutuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joista jo aiem-

min kerroinkin. 

 

6.4 ”Taivas on sininen ja valkoinen” – merkityksellisyyden selvittämistä 
 

Toinen toimintajakso jatkui samalla osallistujaporukalla, vaikkakin joinain viikkoina 

ryhmä kutistui aika pieneksi, kun jakson aikana oli pidempiä poissaoloja. Jakson teemaa 

ei tarvinnut kauaa miettiä – Suomen 100-vuotisjuhlallisuudet toivat meille laulun aihetta 

kerrakseen. Meitä pyydettiin myös esiintymään Vaasan kaupungin perhepäivähoitajille 

ja heidän hoitolapsilleen suunnattuun, Suomi100-aiheiseen konserttiin, jossa esiintyi 

meidän lisäksemme Kuula-opiston musiikkileikkikouluryhmiä, soitto-oppilaita ja nuoria 

balettitanssijoita. Suunnittelimme esityksemme itse ja harjoittelimme sen alkujakson ai-

kana esitysvalmiiksi. Esiintyminen oli ryhmäläisille hieman jännittävä, mutta kuitenkin hy-

vin mieluisa kokemus. Oli hienoa saada ryhmämme näkyville ja esiintymään konserttiin, 

jossa lavalla oli kaikenikäisiä. Konsertissa näkyi upeasti Kuula-opiston monipuolinen tar-

jonta.  

 

Toisen toimintajakson tuokioiden suunnittelu oli minulle jo paljon helpompaa, kun olin 

päässyt ensimmäisellä jaksolla hyvin kiinni siihen, mitä ryhmäläiset toivovat ja millaisin 

toimintatavoin tämän ryhmän kanssa on hyvä työskennellä. Ensimmäisellä jaksolla oli 
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myös jäänyt ajanpuutteen takia joitakin suunnittelemiani asioita tekemättä, joten siirsin 

niitä toisen jakson sisältöihin. Konserttiesityksen harjoittelu ja Suomi100-teema toivat 

automaattisesti sisältöä tuokioihin, ja tuntisuunnitelmat valmistuivatkin suhteellisen hel-

posti. 

 

Toisella jaksolla tavoitteeni oli selvittää ViMu-ryhmätoiminnan merkityksellisyyttä yksilö-

tasolla ryhmän osallistujille. Osallistujat täyttivät ajatuksiaan kokemuskirjoihin, eli pieniin 

vihkoihin, jotka jaoin jakson alussa ja keräsin viimeisellä kerralla itselleni. Kokemuskir-

jaan sai kirjoittaa tuntemuksiaan ja ajatuksiaan toiminnasta pitkin jaksoa päiväkirjatyyp-

pisesti, mutta useampi tuntui kirjoittaneen vain kerran, silloin toki vähän pidemmin. Sii-

hen sai halutessaan myös piirtää, liittää lempilaulujensa tai –runojensa sanoja, omia ru-

noja tai muita tekstejä ynnä muuta vastaavaa. Liitin kokemuskirjoihin pienen alustusteks-

tin (kuva 6), jossa kerroin, millaisia asioita haluaisin tällä menetelmällä saada selville. 

Kirjoitin auki muutamia kysymyksiä, joiden avulla toivoin osallistujien ymmärtävän hel-

pommin, mitä tällä jaksolla pyrin tutkimaan. Omista ajatuksistaan sai tietenkin kirjoittaa 

vapaasti, ja kaikenlaiset kirjoitukset olivat tervetulleita. 

 

 

Kuvio 6. Kokemuskirjan ohjeteksti. 
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6.4.1 Kokemuskirjojen satoa 
 

Toisen jakson päätyttyä seniorit olivat selvästi iloisia kuluneesta syksystä ja ryhmän toi-

minnasta. Kokemuskirjoissa oli kuvailtu ryhmän ilmapiiriä edelleen rennoksi ja yhteis-

henkeä hyväksi. ”Ryhmä on aivan mahtava”, kommentoi yksi osallistujista. Hän kertoi 

odottavansa tätä harrastusta joka viikko ja oli harmissaan siitä, että joutui päällekkäisten 

menojen takia olemaan useammalta kerralta poissa. Toinen mainitsi kaivanneensa juuri 

tällaista ryhmää, jossa tekeminen on monipuolista. Useampi kertoi tulleensa ryhmään 

uteliaalla ja kiinnostuneella mielellä ja kokevansa ryhmän turvalliseksi ympäristöksi sa-

noa omia toivomuksiaan ja kommenttejaan. Tuokiot koettiin rentouttaviksi hetkiksi, jolloin 

muut asiat unohtuivat. Tuokioiden kestoa useampi kommentoi liian lyhyeksi - joku toivoi 

jopa puolitoista- tai kaksituntista tuokiota. 

 
”Soittimet totta kai sopii, kun vain osaisi käyttää. Opetellaan!” 

Osa ryhmäläisistä koki toiminnan herätelleen kiinnostusta oppia lisää tai lisänneen luo-

vuutta, kun taas osa ei uskonut harrastuksen lisänneen luovuutta, mutta rohkaisseen 

niissä asioissa, mitä esimerkiksi vapaaehtoistyössään tai muissa harrastuksissaan jo te-

kee. Ryhmästä kerrottiin saavan hyviä ideoita vapaaehtoistyöhön, ja osalle se olikin mo-

tiivi osallistua ryhmään alun perin. Erityisesti soittaminen tuntui olevan ryhmäläisille mie-

luisaa ja suurelta osin uutta; sellaista, mitä haluaisi oppia lisää. Myös runot ja tarinat 

koettiin mukavaksi lisäksi musiikin lomaan. Itseilmaisulle koettiin olevan tilaa, ja ryhmä 

koettiin tasapuoliseksi, jossa kaikilla on mahdollisuus toteuttaa itseään ja tuoda omia 

ajatuksiaan ja mielipiteitään esiin. Joku kertoi, että on ollut merkityksellistä olla osa tätä 

ryhmää, kun taas toiselle merkityksellisyys on ollut ”vajavaista”, kun pääsee osallistu-

maan vain joka toinen viikko. Yksi kertoi kokevansa välillä väsymystä siitä, että harras-

tuksia on niin paljon. 

 

Tiedustelin ryhmäläisiltä myös, mikä on heille merkityksellistä musiikkia ja miten musiikki 

ja tähän ryhmään osallistuminen näkyvät heidän arjessaan. Moni mainitsi klassisen mu-

siikin, mutta myös kevyempää musiikkia kuunnellaan. Myös hengellinen musiikki koe-

taan tärkeäksi turvan ja lohdutuksen antajaksi, ja viihdemusiikin klassikot eri vuosikym-

meniltä viihdyttävät. Yksi osallistuja mainitsi tärkeäksi sen, että olemme ryhmässä laula-

neet silloin tällöin vanhoja, ”unohdettuja” lauluja heidän kouluvuosiltaan. Toinen kertoi 
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kuuntelevansa päivittäin musiikkia radiosta tai cd:ltä ja saavansa siitä inspiraatiota erilai-

sia käsitöitä tehdessään. Kolmas mainitsi voimistelevansa ja tanssivansa entistä enem-

män kotona ja kuuntelevansa musiikkia ja laulujen sanoja hieman tarkemmin kuin ennen. 

 
”Joka viikko odotan että alkais jo tämä meidän ”kerho”!” 

Osallistujat ovat kokeneet saaneensa ryhmässä uusia ystäviä sekä tutustuneensa van-

hoihin tuttuihin syvemmin. Useampi kertoi olevansa mahdollisesti kiinnostunut jatka-

maan tällaisessa ryhmässä seuraavanakin lukuvuonna, jos vain terveydentila ja muut 

asiat sen mahdollistavat. Yksi pohti osallistumistaan oman laulamisensa pohjalta; hän ei 

pysty laulamaan, ja koki siksi olonsa ylimääräiseksi ryhmässä, jossa osa oli aktiivisia 

kuorolaisia. Hän kuitenkin haluaisi lisätä musiikin käyttöä muilla tavoin omassa vapaa-

ehtoistyössään, mihin hän koki saavansa tästä ryhmästä ideoita. Myös vapaaehtoistoi-

minnan aikataulujen päällekkäisyys mietitytti häntä tämän harrastuksen jatkon kannalta. 

 
”Musiikilla on voimaa.” 

Yksi osallistuja kirjoitti kokemuskirjaansa kokemuksistaan musiikin käytöstä hoitotyössä 

työvuosinaan. Musiikki oli lieventänyt potilaiden jännitystä ja helpottanut toimenpiteitä. 

”Laulamalla tai hyräilemällä sain asiat sujumaan”, hän kertoi. 

 

6.4.2 Pohdintaa toisesta jaksosta 
 

Päiväkirjamainen ajatusten kirjoittaminen kokemuskirjaan saattoi tuntua senioreista vie-

raalta, ja siksi tekstiä ei kaikilta välttämättä tullut ihan niin paljon kuin olin ajatellut. Ryh-

mäläiset ovat monelta osin aktiivisia elämässään, ja kiireet verottivat varmasti kirjoitus-

aikaa tai kirjoittaminen pääsi joskus unohtumaan kiireiden takia. Jokainen oli kuitenkin 

kirjoittanut ainakin jonkin verran, mistä olin hyvin iloinen. Palautin aineiston tutkimisen 

jälkeen kokemuskirjavihot osallistujille, ja toivoin, että mikäli he kokevat kirjoittamisen tai 

piirtämisen mielekkääksi, he täyttäisivät niitä jatkossakin omaksi ilokseen, luovuuttaan 

herätelläkseen ja toteuttaakseen. Toiminnan merkityksellisyyden selvittäminen yksilöta-

solla oli asia, johon halusin nimenomaan henkilökohtaisen aineistonkeruutavan, ja siinä 

kokemuskirja toimi erittäin hyvin. 
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Voi olla, että toisella jaksolla toiminnan merkityksellisyyden tiedustelu oli vielä vähän ai-

kaista – pidemmän osallistumisjakson jälkeen merkitys olisi voinut syventyä ja merkityk-

sellisyys olisi jäsentynyt osallistujille itselleenkin vielä vähän selkeämmin. Olen kuitenkin 

iloinen positiivisista ajatuksista toimintaa kohtaan ja kiitollinen myös kehittämisehdotuk-

sista. Oli hienoa huomata, että seniorit olivat valmiita oppimaan uutta ja kokivat, että 

tuokioista on saanut uusia ideoita musiikin käyttöön ryhmän ulkopuolella – vapaaehtois-

työssä tai omassa arjessa. 

 

Musiikilla on selkeästi hyvin erilainen merkitys eri ihmisten elämässä. Se voi olla inspi-

raationlähde mitä moninaisimpiin asioihin: liikkeeseen ja tanssiin, käsitöihin, kuvataitee-

seen, valokuvaamiseen, muistelemiseen… Halusin ryhmän toiminnan olevan monipuo-

lista, sillä haluan innostaa senioreja käyttämään luovuuttaan monipuolisesti ja löytämään 

itsestään uusia luovuuden piirteitä. Monipuolisen tekemisen myötä mahdollisimman mo-

nella on mahdollisuus päästä tuokioissa sekä omalle mukavuusalueelle että haastaa it-

seään myös sen ulkopuolelle sellaisissa toiminnoissa, jotka eivät ehkä ole ennalta kovin 

tuttuja. Erityisesti soittaminen oli tälle ryhmälle mieluisaa (kuva 7), ja soittimien monipuo-

lisen käytön kannalta olikin erittäin hyvä, että kokoonnuimme nimenomaan musiikkiopis-

ton tiloissa, missä soittimet olivat hyvin saatavilla. 

 

Kokemuskirjojen pohjalta sekä tuokioiden lomassa käydyistä keskusteluista nousi esiin 

toive kokoontumisajan pidentämisestä. Vaikka ryhmässä oli syyskaudella vain viisi osal-

listujaa, 45 minuuttia tuntui lyhyeltä ajalta ja usein tuokiot venyivätkin lähes 60-minuutti-

siksi. Tästä viisastuneena lisäsin meille kevätpuolelle toiminta-aikaan 15 minuuttia, eli 

kokoonnuimme 60 minuuttia kerrallaan. Tämä oli mahdollista vaivattomasti, koska pilot-

tiryhmän toiminta oli osallistujille ilmaista ja minä ohjaajana en saanut opinnäytetyöhön 

liittyvästä projektistani palkkaa, eli raha-asioihin ei tarvinnut ajan lisäämisen takia puut-

tua. Olin myös suunnitellut tiistaipäivien lukujärjestykseni niin, että muskariopetus alkoi 

vasta myöhemmin, joten senioriryhmän keston pidentäminen oli senkin puolesta help-

poa. 

 

Seniorit toivoivat, että ”ryhmään saataisiin laulajia lisää”, mutta toisaalta uskon, että pieni 

ryhmä tuntui heistä mukavalta siksi, että siinä oli aikaa tutustua toisiin hieman syvälli-

semmin. Tein joulukuussa uuden mainoksen (liite 4) – ulkoasultaan erilaisen kuin mitä 

syksyn mainos oli – ja levitin sitä muun muassa kirjastoihin ja Ikäkeskukselle toiveena 

saada muutama osallistuja lisää. Pyrin ottamaan ensimmäisen toimintajakson palaute-

keskustelun kommentit mainoksesta huomioon muokatessani sitä. Vuodenvaihteessa 
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tapahtuikin vähän vaihtuvuutta, kun yksi syksyn osallistujista jäi harmillisesti aikataulu-

syistä pois ryhmästä ja mainoksen levittäminen tuotti kaksi uutta ilmoittautumista ke-

vääksi. 

 

 

Kuvio 7. Tutustumista erilaisiin soittimiin. Kuva: Lauri Kukkonen. 
 

 

6.5 ”Pohjolan peittävi lumi ja jää” – toiminnan tunnettuuden lisäämistä 
 

Kolmannen toimintajakson alkaessa osallistujaporukka oli hieman muuttunut, ja ilmoit-

tautuneita oli yhteensä kuusi. Jakso toteutui kuitenkin pääosin kolmen hengen vakiopo-

rukan kanssa, kun useampi osallistuja joutuikin olemaan pitkään poissa; osa jopa koko 

jakson ajan. Pieni, mutta aktiivinen ryhmä teki kuitenkin kaikenlaista innostavaa ja luovaa 

jakson aikana. Kaunis talvisää antoi aihetta talviteemalle, ja teimme jakson puolessavä-

lissä myös talviaiheisen musiikkivierailun vaasalaiseen palvelutaloon, jossa sekä talon 

asukkaat että siellä kokoontuvan päivätoiminnan ryhmän osallistujat saivat tulla mukaan 

osallistavaan musiikkituokioomme. Helmikuussa saimme myös muun muassa kuulla 11-
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vuotiaan harmonikkaoppilaan taitavaa soittoa, työstimme ryhmän itse keksimää runoa 

kuvakorttien, äänimaiseman ja liikkeen kautta, nautimme pehmeän pensselin kosketuk-

sesta selässä ystävänpäivän alla ja soitimme kanteletta tulossa olleen Kalevalan päivän 

kunniaksi. 

 

Saan iloa luonnon äänistä 

Rakkaus metsään tuo terveyttä 

Voisipa tulevaisuudessakin 

Lapset kirmata ja iloita luonnossa 

 

Rohkeutta uuden oppimiseen 

Oli vanha tai nuori 

Kevät saa ihmisen heräämään 

Luo toivoa uudesta kesästä 

 

ViMu-ryhmän itse keksimä runo, 20.2.2018 

 

Työstimme yllä olevaa runoa yhteensä neljässä tuokiossa. Aloitimme kuvakorteista, 

joista osallistujat poimivat sellaisia kuvia, jotka he kokivat tällä hetkellä elämässään jol-

lain tavalla merkityksellisiksi. Seuraavalla kerralla kuvakorttien pohjalta tehtiin vapaata 

improvisoitua liikettä musiikin mukana ja nauhoitettiin erilaisilla rytmisoittimilla äänimai-

sema, joka kuvastaa kuvakorttien pohjalta syntyneitä ajatuksia tärkeistä asioista. Kol-

mannella kerralla kuuntelimme nauhoitetun äänimaiseman ja kirjoitimme ylös sanoja tai 

sanapareja kiteytetysti kuvakorttien aiheista, ja jakson päätöskerralla noiden sanojen ja 

ajatusten pohjalta hahmottelimme oman runon. Runossa nousee esiin hienoja ajatuksia; 

rakkaus luontoa kohtaan, huolenpito lapsista, elämänmittainen oppiminen, terveys sekä 
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uusi kesä vertauskuvana valoisalle tulevaisuudelle. Oman tuotoksen työstäminen oli luo-

vuutta herättelevä prosessi, jossa osallistujilla oli vapaat kädet. 

Kolmannen jakson tavoitteeksi olin asettanut ryhmän toiminnan tunnettuuden lisäämisen 

ja laajentamisen. Tämä tavoite oli enimmäkseen kiinni minusta ja minun toimistani; pyrin 

saamaan ryhmälle ja toiminnalle näkyvyyttä erilaisin keinoin, jotta mahdollisimman moni 

kaupunkilainen tietäisi ryhmän olevan ylipäätään olemassa. Suuntasin myös ajatuksia jo 

lukuvuoden viimeiseen toimintajaksoon, jonka päätteeksi haaveissani oli järjestää luku-

vuoden päätöskonsertti senioreille. 

Pohdin, miten voisin kerätä ryhmän osallistujilta aineistoa toiminnan tunnettuuden lisää-

miseen liittyen. Totesin, että he voivat omalta osaltaan toki kertoa ryhmän toiminnasta 

eteenpäin omille tuttavilleen, kuten osallistujat olivat tehneetkin. He olivat myös pitkin 

vuotta antaneet omia ideoitaan erilaisista mainostustavoista, mutta muutoin en keksinyt, 

miten voisin kerätä heiltä sen suuremmin tietoa jakson varsinaiseen tavoitteeseen liit-

tyen. Päätin siis toteuttaa jakson lopussa kyselyn, jonka aiheet eivät liittyneet tunnettuu-

den lisäämiseen vaan harrastuksen merkityksellisyyteen ja vaikuttavuuteen. Toiminnan 

tunnettuuden laajentamista pystyin taas havainnoimaan ja tutkimaan tarkemmin itsek-

seni. Kyselyn avulla halusin vielä selvittää hieman uudesta näkökulmasta musiikkihar-

rastuksen vaikuttavuutta osallistujiin, varsinkin kun joukossa oli uusia senioreja, jotka 

eivät olleet vielä syyskaudella mukana ryhmässä eivätkä näin ollen olleet kirjoittaneet 

ajatuksiaan kokemuskirjaan. 

 

6.5.1 Palvelutalovierailu, lehtiartikkeli ja kysely 
 

Pyrin kolmannen toimintajakson aikana luomaan sellaisia yhteistyöverkostoja, jotka voi-

sivat jatkossakin olla molemminpuolisesti hyödyksi senioritoimintaa järjestettäessä. Yksi 

tärkeistä yhteistyökumppaneista tässä projektissa oli Ikäkeskus, jonka henkilökunnan 

kautta sain muun muassa mainosta levitettyä sekä sovittua vierailusta palvelutaloon. Ikä-

keskuksen kautta saimme myös tuokioihimme lainaksi soittimia. 
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Vierailimme vaasalaisessa palvelutalossa 30.1.2018. Tuokio oli tavallaan kuin demotunti 

siitä, mitä normaalistikin tuokioissamme teemme, ja kaikki tekeminen oli koko ryhmää 

osallistavaa. Tuokiota oli mainostettu sekä palvelutalon vakituisille asukkaille että siellä 

säännöllisessä päivätoiminnan ryhmässä käyville, lähialueella asuville senioreille. Pai-

kalla olikin sekä asukkaita että päivätoiminnan ryhmäläisiä, sekä lisäksi talon henkilö-

kunnan jäseniä ja päivätoiminnan ohjaajia. Meidän ryhmästämme paikalle pääsi kolme 

osallistujaa. Yhteensä ihmisiä oli arviolta noin 25–30. Tuokio järjestettiin palvelutalon 

monitoimitilassa, joka oli suurin piirtein tavallisen luokkahuoneen kokoinen. Tuolit ase-

teltiin rinkiin, ja osa asukkaista tuli paikalle rollaattorilla tai pyörätuolilla. Tila oli mielestäni 

juuri sopiva paikalla olleelle osallistujajoukolle. Noin 45 minuutin mittaisen tuokion aikana 

ehdimme muun muassa keksiä toiveita uudelle vuodelle, rytmitellä Rati riti rallan tahdissa 

kapuloilla ja marakasseilla, loimutella värikkäitä revontulihuiveja ja heiluttaa suurta hal-

laharsoa kauniin musiikin soidessa taustalla. Tuokioon osallistuneet palvelutalon seniorit 

olivat ilmiselvästi ilahtuneita musiikista; jotkut osallistuvat aktiivisemmin, jotkut keskittyi-

vät enemmän kuuntelemaan, mutta loppua kohden yhä useampi lauloi tai liikutteli itse-

ään musiikin mukana. Meille tarjottiin tuokion jälkeen kahvit, ja samassa kahvipöydässä 

istuneet päivätoiminnan osallistujat kiittelivät ja toivoivat, että tällaisia tuokioita saataisiin 

lisää. 

Lähetin tammikuussa kahteen vaasalaiseen paikallislehteen juttuvinkin palvelutalovierai-

lustamme ja toivoin, että he tulisivat tekemään lehtijutun. Toisesta lehdestä ei kuulunut 

koskaan mitään, mutta toisesta otettiin minuun yhteyttä. Kyseinen Vaasan Ikkunan toi-

mittaja harmitteli, ettei pääse palvelutalotuokioon, mutta tarjoutui tulemaan seuraavalle 

normaalille kerrallemme Kuula-opistolle seuraamaan tuokiotamme. Niinpä seuraavalla 

viikolla toimittaja oli mukana tuokiossa – osallistuen innokkaasti kaikkeen, mitä teimme 

– ja haastatteli meitä lehtijuttua varten. Juttu julkaistiin seuraavalla viikolla Vaasan Ikku-

nassa (liite 5), joka jaetaan viikoittain ilmaisjakeluna kaikkiin ilmaisjakelun hyväksyviin 

talouksiin Vaasan alueella ja ympäryskunnissa. Toimintamme sai siis toivottavasti lehti-

jutun avulla paljon näkyvyyttä! Uusia yhteydenottoja minun suuntaani artikkeli ei heti poi-

kinut, mutta uskon, että se sai ehkä monen ihmisen kiinnostuksen heräämään. 

Laitoin ennen talvilomaa päivitetyn mainoksen uudelleen julki sosiaalisen median kautta 

ja toivoin, että ihmiset vinkkaisivat ryhmästä läheisilleen, mikäli mainos ei sosiaalisessa 

mediassa tavoita senioreja suoraan. En ollut vielä oikein löytänyt tehokasta mainostus-

kanavaa – ryhmän osallistujat ovat nähneet mainoksen kuka missäkin. Minkään tietyn 

kanavan kautta ei siis isoa määrää ilmoittautumisia tullut. Markkinointi tulee olemaan 
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haaste jatkossakin, mikäli musiikkiopiston tiloissa kokoontuva ryhmä saa jatkoa tulevana 

lukuvuonna. Palvelutaloihin on varmasti paljon helpompaa markkinoida tietynlaista val-

mista pakettia, kun asukkaat ovat niissä jo valmiiksi paikalla. 

Jakson viimeisen tuokion päätteeksi toteutin kyselyn, jossa pyrin selvittämään tarkoin 

rajattujen vastausvaihtoehtojen myötä, millaisia hyötyjä osallistujat ovat kokeneet saa-

neensa tästä harrastuksesta. Sisällytin kysymyksiin sellaisia asioita, joita olen tässä 

opinnäytetyössä muiden tutkimusten pohjalta tutkinut, koska halusin selvittää, onko teo-

ria siirtynyt käytäntöön tässä ryhmässä. Tarkastelussa oli koko lukuvuosi, ei pelkästään 

kolmas toimintajakso. Jakson viimeiselle tunnille osallistui vain kolme senioria, joten 

otanta ei ole järin suuri, mutta tulokset (taulukko 2) ovat kuitenkin positiivisia ja antavat 

ymmärtää, että harrastus on ollut näille osallistujille monella tapaa tärkeä. 

Taulukko 2. Kolmannen jakson kyselyn kysymykset ja vastaukset. 

Alla kysymykset, sivussa vastausvaihtoehdot. 
Vaihtoehtojen alla rastit merkkaavat osallistujien 
vastauksia (X=osallistuja) 

Paljon Jonkin 
verran 

Vähän 

Kuinka paljon olet musisoinut elämäsi aikana ennen tä-

män harrastuksen aloittamista? 

X X X 

Oletko kokenut oppineesi uusia musiikillisia asioita? X X X  

Oletko oppinut uusia ei-musiikillisia asioita? X X X  

Onko ryhmässä annettu tarpeeksi aikaa uuden oppimi-

selle? 

X X X 

Oletko kokenut harrastuksen pitävän yllä fyysistä toimin-

takykyäsi? 

X X X  

Oletko huomannut laulamisen tai musiikkiliikunnan ko-

hentavan oloasi? 

X X X   

Oletko ollut tuokioista lähtiessäsi pirteämpi kuin tulles-

sasi? 

X X X  
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Koetko musiikin harrastamisen lievittävän stressiä? X X X   

Ovatko tuokioissa tehdyt soitto-, liikunta- ja koordinaa-

tiotehtävät saaneet sinut tarkkaavaisemmaksi ja keskit-

tyneemmäksi? 

X X X  

Onko itseluottamuksesi kasvanut tämän harrastuksen 

myötä (äänenkäytön ja laulamisen rohkeus, omien ideoi-

den jakaminen muille, improvisointi, tanssi ja liike ym.)? 

X X X   

Oletko kokenut ryhmässä yhteisöllisyyden ja yhteenkuu-

luvuuden tunnetta? 

X X X   

Onko musiikkitoimintaan osallistuminen parantanut elä-

mänlaatuasi? 

X X X  

Koetko tämän harrastuksen itsellesi tärkeäksi? X X X   

 

6.5.2 Pohdintaa kolmannesta jaksosta 
 

Jakson ensisijaisen tavoitteen toteutumista eli tunnettuuden lisääntymistä on vaikea mi-

tata. Lehtiartikkelin myötä uskon toimintamme saaneen näkyvyyttä, vaikka uusia yhtey-

denottoja sen jälkeen ei tullutkaan. Vaasan Ikkunan levikki on yli 55 000 Vaasassa ja 

ympäryskunnissa, ja lehteä lukevat erityisesti eläkeläiset, joten uskon jutun tavoittaneen 

suuren osan kaupunkilaisista. Myös palvelutalovierailun kautta toimintamme sai näky-

vyyttä nimenomaan kohdeikäryhmän keskuudessa. Kuula-opiston Facebook-sivulle lait-

tamani mainos saavutti Facebookin mukaan yli 4000 ihmistä, ja sen kautta tulikin yksi 

tiedustelu. Alkukevään kovat pakkaskelit vaikuttivat varmasti myös ikäihmisten liikkumi-

seen ja harrastamiseen - näin ainakin ryhmämme osallistujat arvelivat - voi olla, että joku 

olisikin ollut kiinnostunut tulemaan mukaan ryhmään, mutta ei halunnut lähteä kylmällä 

ja liukkaalla kelillä ulos.  
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Muistilappukyselyn tulokset ovat erittäin ilahduttavat. Vaikka otanta on pieni, oli sitäkin 

hienompaa kuulla, että osallistujat kokivat harrastuksen vaikuttavan heihin positiivisesti 

sekä fyysisellä että henkisellä tasolla. Uuden oppimista oli vastausten perusteella tapah-

tunut, vaikkakin yksi osallistujista oli sitä mieltä, että aikaa uuden oppimiselle on annettu 

vain vähän. Olin myös ilahtunut siitä, että kaikki osallistujat kokivat itseluottamuksensa 

kasvaneen tämän harrastuksen myötä. Näinkin pienimuotoisen kyselyn tulokset osoitta-

vat toiminnan olevan tärkeää, ja tulosten avulla on helppoa perustella, miksi tällaista toi-

mintaa kannattaa järjestää. 

Kyselyn avulla oli helppo kerätä tietoa osallistujien ajatuksista, mutta pyrin myös pitkin 

jaksoja havainnoimaan ryhmän dynamiikkaa ja osallistujien tunnelmia. Minulla oli projek-

tin aikana tapana jäädä heti tuokioiden jälkeen kirjoittamaan työpäiväkirjaani ajatuksia 

päivän tuokiosta, jotta saisin kirjattua tuokioiden aikana tekemäni havainnot tuoreeltaan 

muistiin. Tuokioiden aikana en ajatellut olevan sopivaa pysähtyä tekemään muistiinpa-

noja kesken kaiken. Videointi toimisi yhtenä hyödyllisenä tapana havainnoida tuokiota ja 

omaa ohjaajuutta jälkeenpäin, ja harkitsinkin, että videoisin loppukeväästä jonkin tuo-

kion, jotta pystyisin itse irtautumaan tilanteesta ulkopuoliseksi tarkkailijaksi ja tekisin 

mahdollisesti sellaisia havaintoja, joita en ohjaustilanteessa pysty tekemään. 

 

6.6 ”Lehto loistaa, linnut laulaa” – kohti lukuvuoden päätöskonserttia 
 

Lukuvuoden viimeinen jakso ei myöhäisen ajankohtansa vuoksi mahtunut varsinaiseen 

tutkimukseeni, mutta olin tietysti jo kolmannen jakson lomassa tehnyt suunnitelmia nel-

jättä jaksoa ajatellen. Kantavaksi teemaksi valikoitui vuodenajan mukaisesti kevät. Suun-

nitelmissa oli neljännen jakson aikana esimerkiksi harjoitella osallistujien omien soitti-

mien soittoa; yhdellä seniorilla oli oma kantele, ja toinen oli hiljattain ostanut kirpputorilta 

mandoliinin, jota halusi oppia soittamaan. Olimme saaneet Ikäkeskukselta myös pari sit-

raa lainaksi, joiden soittoa kokeilimme. Mandoliini ja sitra olivat itsellenikin täysin uusia 

soittimia, joten oli mielenkiintoista tutustua niihin. Myös ukulelen opettelua oli toivottu; 

innostus heräsi varmasti siitä, kun olin itse käyttänyt ukulelea tuokioissa säestyssoitti-

mena. 
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Olin jo syksyllä miettinyt, että olisi upeaa päättää senioriryhmän lukuvuosi jonkinlaiseen 

konserttiin. Laskin neljännen jakson viimeisen kokoontumiskerran osuvan juuri sopivasti 

Soivalle viikolle, jolloin Kuula-opistolla järjestetään paljon erilaisia konsertteja, esiinty-

misvierailuja ja muuta toimintaa. Ehdotin joulukuussa Kuula-opiston esiintymis- ja kon-

serttityöryhmälle seniorikonsertin järjestämistä huhtikuussa Soivan viikon tiistaina, ja eh-

dotus sai kokouksessa kannatusta. Konsertista lähdettiin hahmottelemaan tapahtumaa, 

joka esittelisi läpileikkauksen Kuula-opiston tarjonnasta aina pienimmistä vauvamuska-

rilaisista senioriryhmään asti. Konserttiin päätettiin kutsua yleisöksi senioreja palveluta-

loista. ViMu-ryhmässä aloimme talviloman jälkeen pohtia, millaisen esityksen haluai-

simme harjoituttaa konserttia varten. 

 

Talviloman jälkeen oli myös aika ryhtyä toden teolla selvittämään, onko ryhmätoimintaa 

mahdollisuutta jatkaa tulevana lukuvuonna ja miten rahoituspuoli järjestyisi. Myös mui-

den toimintamallien, kuten säännöllisen musiikkitoiminnan vieminen palvelutaloihin, to-

teuttamismahdollisuuksia selviteltiin. 

 

6.7 Toimintatutkimuksen tulosten yhteenveto 

Toimintatutkimuksen erilaiset aineistonkeruumenetelmät antoivat mahdollisuuden tutkia 

musiikkitoiminnan vaikutusta senioreihin sekä yleisemmin että henkilökohtaisemmin. 

Ryhmäkeskustelussa selvisi, että uudenlainen musiikkitoiminta otettiin ilolla vastaan. Ko-

vin erityisiä odotuksia osallistujilla ei toiminnalle ollut, vaan he tulivat mukaan avoimin 

mielin ja olivat tyytyväisiä toiminnan sisältöön ja toimintatapoihin. Ryhmän ilmapiiri muo-

dostui hyvin nopeasti avoimeksi, ja minun ja osallistujien välille syntyi jo varhaisessa 

vaiheessa hyvä vuorovaikutussuhde. Osallistujat kokivat tulleensa kuulluiksi ja saavansa 

olla ryhmässä omia itsejään ja ilmaista omia mielipiteitään ilman pelkoa siitä, mitä muut 

ajattelevat. He saivat esittää toiveitaan vapaasti sekä tuokioiden musiikkivalinnoista että 

yleisistä toimintatavoista. Yhteishenki oli alusta saakka lämmin, ja ryhmäläiset suunnit-

telivat kokoontuvansa yhdessä myös muulla ajalla. Ryhmäkeskustelussa pohdittiin 

Kuula-opiston asemaa seniorien musiikkitoiminnan järjestäjänä; toiminnan tarjoaminen 

koettiin arvokkaaksi, mutta toisaalta myös pohdittiin sitä, jättääkö joku ilmoittautumatta 

siksi, että kokee Kuula-opistolle vaadittavan aiempaa musiikillista osaamista. 

 

Kokemuskirjat antoivat uudenlaista näkökulmaa ryhmäläisten omaan musiikkisuhtee-

seen ja musiikin harrastamiseen. Suurin osa heistä kertoi musiikin olevan tärkeä osa 

omaa arkea eri tavoin; sitä kuunnellaan kotona, se saa tanssivarpaat liikkeelle ja sen 
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kerrottiin antavan inspiraatiota myös esimerkiksi käsitöiden tekoon. Osa ryhmäläisistä 

kertoi ViMu-toiminnan olevan yksi viikon kohokohdista, jota aina odottaa innolla, kun 

osalle taas harrastuksen merkitys oli muiden päällekkäisten menojen vuoksi jäänyt vä-

häisemmäksi. Toiminnan koettiin lisänneen luovuutta ja rohkaisseen käyttämään musiik-

kia entistä enemmän muissakin yhteyksissä eri tavoin. Erityisesti tuokioissa toteutetut 

soittohetket ja uusiin soittimiin tutustuminen tuntuivat osallistujista mieluisalta, ja ne he-

rättivät kiinnostuksen oppia ja opetella lisää. 

 

Viimeinen toteuttamani tutkimuksen osa eli kolmannen jakson kysely selvitti vielä hieman 

eri näkökulmasta musiikkitoiminnan vaikutuksia osallistujiin. Tarkasti rajatut vastausvaih-

toehdot tekivät vastaamisen ja vastausten analysoinnin helpoksi. Oli mielenkiintoista 

analysoida tuloksia siltä pohjalta, että kullakin kyselyyn vastanneella osallistujalla oli ker-

tomansa mukaan hyvin erilainen musiikillinen tausta. Taustasta huolimatta useimmissa 

kysymyksissä vastattiin musiikin ja sen harrastamisen vaikuttaneen osallistujaan paljon. 

Sen koettiin muun muassa kohentavan fyysistä oloa ja toimintakykyä, lievittävän stres-

siä, parantavan elämänlaatua ja kasvattavan itseluottamusta erilaisilla musisoinnin osa-

alueilla. Osallistujat kokivat oppineensa ryhmässä uutta sekä musiikillisten että ei-musii-

killisten asioiden osalta. Osan mielestä uuden oppimiselle oli annettu hyvin aikaa, osan 

mielestä taas sitä olisi voinut olla enemmänkin. Jo ensimmäisen toimintajakson aikana 

esiin noussut yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne oli edelleen merkittävä. 
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7 Senioritoiminnan mahdollisuuksia musiikkioppilaitoksessa 
 

7.1 Vinkkejä senioritoimintaa suunnitteleville 
 

Seniorien musiikkiryhmien perustaminen voi tuoda paljon hyötyjä sekä toimintaan osal-

listuville että sitä järjestävälle taholle. Säännöllisen musiikkitoiminnan hyvinvointi- ja ter-

veyshyödyt ovat merkittävä asia osallistujille, kuten jo aiemmin kävi ilmi. Järjestävällä 

taholla on aluksi tietysti työnsarkaa toiminnan käynnistämisessä, mutta kun käytännön 

asiat on saatu järjestettyä, toiminnan pyörittäminen on varmasti yhtä helppoa kuin minkä 

tahansa muun ryhmätoiminnan organisointi. Järjestävä taho voi parhaimmillaan profiloi-

tua elämänmittaisen oppimisen mahdollistajaksi ja verkostoitua kunnassaan ja yhteisöis-

sään entistä paremmin sekä saada näkyvyyttä. Toiminnan ohjaajalle seniorien musiikki-

toiminta tarjoaa tietysti työtä, mutta myös arvokkaita sukupolvien välisen vuorovaikutuk-

sen hetkiä ja mahdollisuuden oppia itsekin paljon uutta. 

 

Jotta seniorien musiikkitoiminta saadaan käyntiin, on otettava useita asioita huomioon. 

Suunnitteluvaiheessa on hyvä ottaa selvää erilaisista markkinointikanavista, joita kun-

nasta ja yhteistyöverkostoista löytyy. Esimerkiksi minä otin projektini mainostuksen tii-

moilta yhteyttä Vaasan kaupungin Ikäkeskukseen, jonka työntekijä ehdotti, että hän voisi 

lähettää ViMu-ryhmän mainoksen heidän postituslistansa kautta listalla oleville, sähkö-

postia käyttäville senioreille. Internetistä tai muuta kautta kannattaa etsiä tietoa kun-

nassa olevista eläkeläisten harrastus- ja kokoontumispaikoista, joihin mainoksia voisi 

viedä. Myös seurakuntien kautta voi olla mahdollista saada mainos jakoon. Perinteiset 

lehtimainokset sekä kirjastojen ja kauppojen ilmoitustaulut ovat potentiaalisia mainostus-

kanavia. Sosiaalisessa mediassa on kätevää mainostaa seniorien musiikkitoimintaa eri-

tyisesti eläkeikäisten lapsille ja lapsenlapsille. Markkinoida voi esimerkiksi mahdolli-

suutta hankkia läheiselleen lahjaksi virkistävä musiikkipaketti tietyksi ajanjaksoksi. Mark-

kinointiin kannattaa panostaa, ja se on tärkeää ajoittaa oikein; ei liian aikaisin, etteivät 

mainoksen nähneet ehdi unohtaa näkemäänsä, mutta ei myöskään liian myöhään, ett-

eivät seniorit ajattele mahdollisuuden jo menneen ja ryhmän jo täyttyneen. 

 

Toiminnan järjestäjän tuntiresurssit ja aikataulut on tietysti hyvä selvittää ajoissa: kuka 

ohjaa ryhmää, milloin se tapahtuu, miten ryhmät asettuvat ohjaajan muuhun lukujärjes-

tykseen, millaisia siirtymäaikoja mahdollisesti tulee paikasta toiseen kuljettaessa ja niin 
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edelleen. Seniorien musiikkiryhmissä on etuna se, että niitä on mahdollista järjestää aa-

mupäivä- tai päiväaikaan, jolloin esimerkiksi muskari- tai soitonopetukselle jää aikaa il-

taisin. Aikatauluttaminen voi olla kuitenkin haastavaa erityisesti silloin, jos ohjaaja kiertää 

useassa palvelutalossa ympäri kuntaa, koska monilla palvelutaloilla on omat aikatau-

lunsa ja päivärutiininsa, ja heille sopivat ajat voivat mennä päällekkäin toistensa kanssa. 

 

Toimintatilaa valittaessa on tarkistettava tilan esteettömyys, eli että pääseekö tilaan tar-

vittaessa rollaattorilla tai pyörätuolilla. Tilan kokoon ja akustiikkaan kannattaa myös kiin-

nittää huomiota. Tilaksi kannattaa valita ryhmän koolle sopiva huone, jossa tuokio voi-

daan järjestää rauhassa niin, ettei ympärillä ole taustahälinää tai ylimääräistä liikuskelua 

ja vastaavasti myös niin, ettei ryhmän musisointi häiritse muita. Palvelutalon tai muun 

yhteistyötahon kanssa yhteistyötä tehtäessä on hyvä saada asiat sovittua jo hyvissä 

ajoin ennen toiminnan aloittamista ja tiedottaa selkeästi molempia osapuolia mahdolli-

sista vastuualueista toiminnan järjestämisessä.  

 

Toiminnan alettua ohjaajan on hyvä tiedustella osallistujilta heidän toiveitaan ja kiinnos-

tuksen kohteitaan, jotta hän pystyy suunnittelemaan toiminnasta nimenomaan kyseiselle 

ryhmälle yksilöityä. Osallistumisinnokkuus on suurimmillaan silloin, kun osallistujat ko-

kevat toiminnan mahdollisimman mielekkääksi, ja toiveiden ottaminen huomioon lisää 

sitä huomattavasti. Jokin ryhmä saattaa olla kiinnostunut erityisesti kuorolaulusta, toinen 

kanteleensoitosta, kolmas taas vaikkapa erilaisista tansseista – kaikenlaiset ideat kan-

nattaa ottaa huomioon. Myös jälkeenpäin on hyvä kerätä palautetta erilaisin osallistujia 

innostavin menetelmin, jotta toimintaa pystytään jatkossa kehittämään haluttuun suun-

taan. Opetus- ja ohjausmenetelmiä valitessa ja tuokioita suunnitellessa tulee ottaa huo-

mioon ikääntymisen luonnolliset seuraukset, kuten mahdollinen motoristen taitojen hei-

kentyminen tai yleinen oppimisen hitaus (Laes 2013, 312). 

 

Ohjaajan on hyvä tutustua laajalti käytettävissä olevaan musiikkimateriaaliin etukäteen. 

Sopivaa materiaalia löytyy esimerkiksi Musiikki- ja Kulttuurikeskus Verson julkaisemasta 

VirkistysVerso-materiaalikokonaisuudesta, Muistaakseni laulan –laulukirjasta, vanhoista 

koululaulukirjoista ja toivelaulukirjoista. Näiden lisäksi erilaisilta äänitteiltä löytyy lähes 

mitä tahansa musiikkia, mitä kuultavaksi tai laulettavaksi halutaan. Sanoisinkin, että vain 

mielikuvitus on rajana – ei kannata jäädä pelkästään ”entisajan laulujen” maailmaan 

vaan tuoda rohkeasti monenlaista musiikkia mukaan tuokioihin. 
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Merkittävin haaste senioritoiminnan järjestämisessä on ratkaista toiminnan rahoitus. Ra-

hoitukseen voi olla monia vaihtoehtoja, ja ne myös riippuvat siitä, millaisessa muodossa 

toiminta järjestetään. Musiikkioppilaitoksen tiloissa kokoonnuttaessa seniorit tulevat har-

rastukseen todennäköisesti kukin omasta kodistaan, eli harrastus ei ole sidonnainen pal-

velutaloon tai muuhun asuinpaikkaan. Tässä tapauksessa toiminta on osallistujille to-

dennäköisesti omakustanteista, ellei musiikkioppilaitos ole hakenut ulkopuolelta esimer-

kiksi hankerahoitusta toiminnan ylläpitämiseen. Palvelutalossa tai muussa eläkeläisten 

toimintapaikassa kokoonnuttaessa on taas useampia mahdollisuuksia rahoituksen jär-

jestämiseksi. Palvelutalo tai sitä ylläpitävä taho, kuten kunta, voi ostaa toiminnan musiik-

kioppilaitokselta, jolloin ryhmään voi sopimuksen mukaan osallistua jokaisella kerralla 

sama, etukäteen ilmoittautunut seniorijoukko, tai vaihtoehtoisesti ryhmä voidaan pitää 

avoimena, eli kuhunkin tuokioon voivat osallistua ne, jotka sinä päivänä kokevat jaksa-

vansa ja haluavansa osallistua. Palvelutaloissa on myös mahdollista, että ne asukkaat, 

jotka toimintaan haluavat osallistua, kustantavat osallistumismaksun itse, tai että heidän 

läheisensä ostavat heille musiikillisen virkistyspaketin musiikkitoimintaan osallistumisen 

muodossa. 

Toiminnan taustalle voi myös tiedustella eri tahoja sponsoreiksi rahoittamaan seniori-

ikäisille suunnattua virkistystoimintaa. Uskoisin, että jotkut suuret yritykset tai muut tahot 

saattaisivat olla kiinnostuneita tällaisesta yhteistyöstä, kun vain perustellaan tarpeeksi 

kattavasti, miksi musiikkitoiminta on tärkeää ja hyödyllistä senioreille, ja millaisia positii-

visia vaikutuksia pitkäkestoisella musiikkitoimintaan osallistumisella voi olla jopa yhteis-

kunnallisellakin tasolla. 

Hain kehittämisprojektilleni yksityishenkilönä apurahaa Päivikki ja Sakari Sohlbergin 

säätiöltä soitinhankintaa varten. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sellaisille tahoille, 

hankkeille ja projekteille, jotka edistävät lasten ja vanhusten henkistä ja fyysistä hyvin-

vointia. Apurahoilla tuetaan erityisesti lääketieteellistä ja terveydenhoidollista toimintaa, 

mutta myös muuta hyvinvointiin liittyvää, kuten erilaisia kulttuurihankkeita. Toivoin saa-

vani kehittämisprojektille apurahan, jolla olisin voinut hankkia senioriryhmän käyttöön vii-

sikielisiä kanteleita, joiden soittamisesta osallistujat olivat kiinnostuneita. Musiikkiopistol-

lamme on vain muutamia vanhoja, vaihtelevan kuntoisia kanteleita, joten soittimet olisi-

vat olleet tarpeen – mutta valitettavasti projektille ei apurahaa tällä kertaa myönnetty. 
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Seniorien musiikkitoiminnalle on kannattavaa hahmotella jonkinlainen opetussuunnitel-

man kaltainen toimintasuunnitelma. Kuula-opistolla senioritoiminta sijoittuu osaksi avoi-

men osaston toimintaa, eikä avoimella osastolla ole opetussuunnitelmaa, mutta apulais-

rehtori Tiaisen mukaan senioritoiminnalle voisi hyvinkin hahmotella kirjallisen suunnitel-

man, johon kirjataan toiminnan arvoja ja tavoitteita ja niitä asioita, joihin toiminnalla pyri-

tään vaikuttamaan. On helpompaa suunnitella ja toteuttaa toimintaa, kun on tietyt tavoit-

teet kirjattuna. Opetussuunnitelman kaltainen toimintasuunnitelma ja toiminnan säännöl-

lisyys erottaisivat Tiaisen mielestä tämän musiikillisen toiminnan muista senioreille tarjo-

tuista musiikkihetkistä.  

 

7.2 Kulttuurisen vanhustyön kehittämisestä 
 

Vaikka ikäihmisten toimintakyvyn tukemisen tarpeellisuus on yleisesti todettu, siihen liit-

tyvä kehittämistyö on kuitenkin vielä ”lapsenkengissä” (Rantanen 2013, 417). Kehittä-

mistyö vaatii pitkäjänteisyyttä, jotta uusia vakiinnutettavia ja vaikuttavia toimintamalleja 

sekä toiminta- ja yhteistyömuotoja saadaan aikaan (Helin & von Bonsdorff 2013, 441–

442). On selvää, että tulevaisuudessa tulee kehittää entistä enemmän monialaista yh-

teistyötä, jotta musiikin ja musisoinnin hyödyt saadaan mahdollisimman laajalti käyttöön. 

Eri ammattiryhmien edustajien tulee pyrkiä yhteiseen päämäärään, jonka saavutta-

miseksi tarvitaan monenlaista osaamista – esimerkiksi musiikkipedagogiikan, liikunnan, 

terveydenhuollon tai kuvataiteen saralla. Yhteistyömahdollisuuksia on lukemattomia, kun 

vain asioista otetaan selvää ja niistä keskustellaan avoimesti. On osattava irtautua sel-

laisista vanhoista ajattelumalleista, jotka eivät enää toimi nykypäivänä.  

Tärkeää on myös osata tunnistaa ja tunnustaa toisen ammattikunnan edustajan osaa-

minen ja reflektoida sitä, mitä itse voisi toiselta oppia ja miten kaiken sen yhteisen osaa-

misen pohjalta voidaan rakentaa ja kehittää jotain uutta. Kohti luovaa arkea –tutkimuk-

sen mukaan ”luovuuden, taiteen ja taidetoiminnan mahdollisuudet vahvistuvat merkittä-

västi yhteistoimijuudessa eri tavoin profiloituvan ammatillisen osaamisen myötä” (Huhti-

nen-Hildén, Puustelli-Pitkänen, Strandman & Ala-Nikkola 2017, 104). Tunnumme elävän 

vielä sellaista aikaa, jolloin eri alojen ammattilaiset pysyttelevät visusti ”omissa lokerois-

saan” ja vierastavat ajatusta moniammatillisesta yhteistyöstä. Kukin on oman alansa asi-

antuntija, ja ehkä saatetaan kokea uhkana tilanne, jossa toisen alan ammattilainen tulee 

niin sanotusti omalle tontille. Tällaisia ennakkoluuloja ja raja-aitoja on syytä alkaa rikkoa, 
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jotta moniammatillisen yhteistyön potentiaali saataisiin parhaiten esiin. On tultava ulos 

omista pedagogisista yksiöistä ja tarkasteltava työelämän mahdollisuuksia laajemmin – 

tämä pätee mielestäni ihan mihin tahansa ammattiryhmään.  

Suomessa on ollut paljon hyviä kehitysprojekteja ja hankkeita kulttuurisen vanhustyön 

saralla, mutta yksittäiset projektit eivät ole kuitenkaan vielä onnistuneet muokkaamaan 

yleisiä käytänteitä pysyvästi (Huhtinen-Hildén 2013b, 11–12). Tikkasen mukaan elämän-

mittaisen oppimisen käytäntöjen laajentaminen niin, että ne kattavat seniorien omat kiin-

nostuksen kohteet, kaipaa monelta taholta rohkeaa ja kehityshaluista asennetta ja ihmi-

siä, jotka ovat motivoituneita uudistamaan käytäntöjä (Tikkanen 2013, 524). Kulttuurisen 

vanhustyön kehittämisessä tulee tutkia toimintakulttuuriin keskeisesti vaikuttavia teki-

jöitä, selvittää, millaista ammattitaitoa eri ammattiryhmien näkökulmasta vaaditaan ja ke-

hittää sitä, perehtyä käytössä oleviin menetelmiin ja tarvittaessa uudistaa niitä sekä ke-

hittää työelämän rakenteita niin, että kulttuurisen vanhustyön moniammatillinen ammat-

titaito pystytään parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään (Huhtinen-Hildén 2013c, 

19–21). 

Fung ja Lehmberg (2016, 242–243) kehottavat musiikkitoiminnan tarjoajia järjestämään 

senioreille säännöllistä musiikkitoimintaa, jotta he sitoutuisivat tekemiseen paremmin 

eikä toiminta jäisi satunnaiseksi tai lyhytaikaseksi. He eivät näe kiinnostuksen musiikkia 

kohtaan vähenevän ikääntymisen tai terveydentilan heikentymisen myötä, vaan yhtä 

lailla heikompikuntoiset tai avustettavat vanhukset voivat olla kiinnostuneita musiikista 

kuten muutkin. Heidän mielestään tarjottavan musiikkiharrastuksen tulisi mahdollistaa 

senioreille oman elämän muistelua, laajan valikoiman erilaista musiikkia, sosiaalista ver-

kostoitumista ja osallistumismahdollisuuden riippumatta musiikillisista taidoista tai aiem-

masta harrastuneisuudesta – tärkeää on siis matalan kynnyksen toiminta. 

 

7.3 Pohdintaa erilaisista toimintamuodoista 
 

Virkeyttä musiikista –ryhmä toimi erinomaisena pilottiryhmänä selvitettäessä sitä, miten 

musiikkiopiston tiloissa kokoontuva senioriryhmä toimii ja mitä toiminnan suunnittelussa 

ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon. Toiminnan saadessa lisää näkyvyyttä ja tullessa 

tunnetummaksi senioriväestön keskuudessa uskon, että potentiaalisia osallistujia löytyisi 
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tulevaisuudessa enemmänkin. On kuitenkin hyvä pohtia, millaisia muita musiikkitoimin-

nan vaihtoehtoja musiikkioppilaitos voisi tarjota senioreille. Osa alla esitellyistä toiminta-

muodoista on sellaisia, joita on jo toteutettu Suomessa – ainakin hankemuotoisesti, jos 

ei pidemmällä aikavälillä jatkuvana toimintana. 

 

7.3.1 Palvelutaloyhteistyö 
 

Musiikkipedagogin jalkautuminen palvelutaloihin tai muihin seniorien laitoksiin ohjaa-

maan säännöllistä, osallistavaa musiikkitoimintaa olisi varmasti kysytyin seniorien mu-

siikkitoiminnan muoto, ja tällä hetkellä myös ilmeisesti yleisin. Kulkeminen toisaalla jär-

jestettävään harrastukseen on monelle seniorille haaste, ja varsinkin palvelutaloissa 

asuville usein mahdotonta. Monessa palvelutalossa on harrastustila, jossa toimintaa 

voisi järjestää. Tämä vaihtoehto tuo tietysti musiikkipedagogille haasteen siinä, että työ-

päivän aikana voi joutua kulkemaan useampaankin otteeseen paikasta toiseen ja kuljet-

tamaan mukanaan soittimia ja muita välineitä, mutta uskon, että moni musiikkipedagogi 

on työssään jo tottunut siihen. Palvelutalolle haastetta taas voi tuoda musiikkitoiminnan 

aikataulujen sovittaminen normaaliin arkiaikatauluun tai resurssien vähäisyys, mikä voi 

aiheuttaa sen, ettei esimerkiksi ole tarpeeksi henkilökuntaa tuomaan ikäihmisiä musiik-

kituokioon, kun päivittäisten hoitotoimenpiteiden suorittaminen on kuitenkin etusijalla. 

Palvelutalojen henkilökunnan osallistuessa musiikkituokioihin heillä olisi mahdollisuus 

myös saada omaan työhönsä ideoita erilaisista musiikin käyttömahdollisuuksista. Esi-

merkiksi Lahdessa joitakin vuosia sitten toteutetun Care Music –hankkeen musiikkituoki-

oista kerätty palaute kertoo, että säännöllinen musiikkitoiminta oli merkityksellistä niin 

senioreille kuin henkilökunnallekin. Hankkeessa myös pohdittiin vaihtoehtona sitä, että 

hankkeeseen tuokioiden ohjaajina osallistuneet musiikkipedagogiopiskelijat kouluttaisi-

vat palvelutalon henkilökuntaa ohjaamaan musiikkituokioita, jos palvelutalolla ei olisi 

mahdollisuutta ostaa ulkopuolista ohjaajaa tuokioihin (Vuori & Mäkitalo 2013, 90, 96). 

 

Kuula-opistoon otettiin syksyllä 2017 yhteyttä, kun tieto uudesta senioriryhmästä oli kan-

tautunut erään vaasalaisen palvelutalon henkilökunnalle. Palvelutalo toivoi seuraavasta 

syksystä lähtien musiikkitoimintaa tiloihinsa, ja pian jo selviteltiinkin käytännön asioita 

toiminnan aloittamiseksi. Yhteistyö päätettiin aloittaa syksystä 2018 lähtien niin, että 

Kuula-opiston musiikkipedagogi käy tietyn jakson ajan kerran viikossa pitämässä palve-

lutalossa 45 minuutin osallistavan musiikkituokion. Toiminta on Kuula-opiston avoimen 
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osaston toimintaa, ja palvelutalo ostaa toiminnan Kuula-opistolta. Keväällä 2018 selvi-

teltiin myös muiden Vaasan palvelutalojen kiinnostusta säännölliselle musiikkitoimin-

nalle. 

 

Palvelutaloon siirtyminen on seniorille suuri askel, ja usein se voi myös olla omasta tah-

dosta riippumatonta. Tässä siirtymävaiheessa olisi tärkeää nähdä taidetoiminta osana 

ihmisen elämää ja tarpeita, ja tukea seniorin omaa mahdollista taideharrastusta. Tulee 

muistaa, että palvelutaloissa asuvat seniorit ovat yhtä lailla kulttuuritoimen tasavertaisia 

asiakkaita kuin kotonaan asuvatkin. (Hyyppä & Liikanen 2005, 178–179.) 

 

Palvelutaloihin on mahdollista viedä myös lapsiryhmiä; muskariryhmä voi aivan hyvin 

kokoontua säännöllisesti palvelutalossa. Seniorit ilahtuvat nähdessään lasten innostuk-

sen ja kehityksen, ja lapsilla taas on muskaritoiminnan lomassa mahdollisuus harjoitella 

ottamaan kontaktia vanhempiin ihmisiin, mikä on erityisen tärkeää silloin, jos lapsella ei 

ole enää omia isovanhempia tai heitä nähdään harvoin. Uskoisin, että tämä toiminta-

muoto olisi helposti järjestettävissä, jos palvelutalo tarjoaa toimintatilan ja perheet mak-

savat normaaliin tapaan muskarin lukukausimaksun; seniorit saavat olla mukana toimin-

nassa halunsa mukaan joko aktiivisemmin tai enemmän ”kuunteluoppilaina”.  

 

7.3.2 Isovanhempi-lapsi-muskari 
 

Musiikkioppilaitos voisi tarjota uudenlaista sukupolvien yhteistä musisointiaikaa oppilai-

toksen tiloissa järjestämällä isovanhempi-lapsi-muskariryhmiä. Fyysisesti hyväkuntoiset 

isovanhemmat voisivat käydä lapsenlapsensa kanssa muskarissa, ja he saisivat näin 

oman, kahdenkeskisen hetkensä, joka lujittaa suhdetta ja syventää molemminpuolista 

vuorovaikutusta – unohtamatta tietysti sitä, miten mukavaa on nauttia musiikista yh-

dessä. On toki paljon isovanhempia, jotka jo käyvät lapsenlapsensa kanssa muskarissa 

tavallisissa lapsi-vanhempi-ryhmissä, mutta erityisesti isovanhemmille ja lapsille suun-

nattu ryhmä voisi olla isovanhemmille hyvin mieluisa, kun samalla tapaa muita saman 

ikäpolven ihmisiä. Creech ja muut (2014, 100–102) viittaavat useisiin tutkimuksiin maini-

tessaan, että yhteinen aktiivinen musiikkitoiminta pienentää sukupolvien välistä kuilua ja 

auttaa syventämään sukupolvien välistä kommunikaatiota ja ymmärrystä. Lasten kiin-

nostus ja oppimiskyky voivat lisääntyä ja seniorit taas voivat kokea itsensä tarpeellisiksi 

ja tuotteliaiksi, kun voivat jakaa tietoa ja elämänkokemuksia nuoremmille. 
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7.3.3 Vapaaehtoistyöntekijöiden ja omaishoitajien ryhmät 
 

Musiikkiopistolla kokoontuvia senioriryhmiä voisi myös kohdentaa tietylle osallistujakun-

nalle. Esimerkiksi vapaaehtoistyötä tekevien eläkeläisten tai omaishoitajien oma ryhmä 

voisi olla toivottu. Samassa tilanteessa olevat ihmiset voisivat jakaa kokemuksiaan ja 

ajatuksiaan ja saisivat ryhmästä ideoita ja materiaalia, joita voisivat omissa tilanteissaan 

hyödyntää. Muistaakseni laulan –tutkimusraportissa todetaan, että nimenomaan omais-

ten avulla toteutettu musiikkitoiminta voi olla tulevaisuudessa yksi merkittävä tekijä muis-

tisairaiden kuntoutuksessa (Särkämö ym. 2011, 18). On myös todettu, että esimerkiksi 

lempimusiikin kuuntelu vauhdittaa aivoinfarktipotilaiden toipumista, ja että tuttujen laulu-

jen laulaminen ja kuuntelu yhdessä omaisten kanssa tukee muistisairaiden muistia ja 

mielialaa (Tervaniemi 2017). Myös läheiset saavat musiikista voimia haastavaan elä-

mäntilanteeseen. Musiikin positiivinen vaikutus pätee yhtä lailla muihinkin kuin muistisai-

raisiin ja aivoinfarktipotilaisiin; vapaaehtoistyön ja omaishoitajien kautta musiikin iloa ja 

hyvinvointivaikutusta olisi mahdollista levittää yhä laajemmalle.  

 

7.3.4 Konserttikerho 
 

Yksi hieman erilainen vaihtoehto tuli mieleeni syksyllä projektin alettua; eläkeikäiset voi-

sivat olla kiinnostuneita konserttikerhosta, joka sisältäisi musiikkiopiston oppilaskonser-

teissa käymistä ja konserttien sisältämästä musiikista keskustelua. Tämä toimintamuoto 

toisi hyötyä molemmille osapuolille: seniorit verkostoituisivat, tapaisivat mahdollisesti uu-

sia ystäviä ja pääsisivät kuuntelemaan monipuolista musiikkia säännöllisin väliajoin, ja 

musiikkiopisto taas saisi vakituista yleisöä konsertteihin. Konserttikerhon haasteena on 

se, että kerholaisille tulisi tarjota konsertin jälkeen tila, jossa he voisivat keskustella kon-

sertista, mutta oppilaskonserttien myöhäinen aika saattaa olla este oppilaitoksen tiloihin 

jäämiselle konsertin jälkeen. Tämä on kuitenkin mielestäni pohtimisen arvoinen idea, ja 

hyvin sovellettavissa monenlaiseen tilanteeseen ja tarkoitukseen. Myös yksittäisiä kon-

sertteja voisi hyvin mainostaa kohdennetusti senioreille. 
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7.3.5 Esiintymiset, vierailut ja muu yhteistyö 
 

Musiikkioppilaitoksista pyydetään ja tarjotaan usein esityksiä palvelutaloihin ja muihin 

senioreille suunnattuihin tapahtumiin. Nämä esiintymiset ovat tärkeitä, ja niitä tulee eh-

dottomasti toteuttaa tulevaisuudessakin. Fungin ja Lehmbergin mukaan (2016, 227) mu-

siikin aktiivinen kuuntelukin mielletään musisoinniksi, ja sillä on myös positiivisia vaiku-

tuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Kaikenlainen yhteistyö musiikkiopiston eri osastojen 

oppilaiden ja senioritoimintaa järjestävien tahojen välillä on mielestäni tervetullutta ja tar-

peellista, ja varmasti hyvin kysyttyä. Kuula-opistolla suunniteltiin keväälle 2018 vierailuja 

palvelutaloihin, joissa esiintyisi niin muskari- kuin soitto-oppilaitakin. 

 

Yksi kiinnostava ajatus voisi olla sopia musiikkioppilaitoksen opettajille ”kummipalvelu-

talot”, joihin kummiopettajat järjestäisivät aika ajoin vierailuja, esiintymisiä ja muuta toi-

mintaa. Kummius voisi toimia samaan tapaan kuin esimerkiksi oppilaskonserttien vas-

tuuopettajuus: kummiopettaja kokoaa ohjelman ja sopii vierailun aikataulusta palveluta-

lon kanssa. Näin vastuuta saisi jaettua mahdollisimman monen opettajan kesken ja toi-

saalta myös tarjontaa riittäisi moniin kohteisiin. 
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8 Pohdinta 
 

Seniorien musiikkiryhmän perustaminen Kuula-opistolle onnistui suhteellisen lyhyellä 

suunnitteluajalla hyvin, ja oli hienoa, että ryhmä pysyi toiminnassa koko lukuvuoden. Kun 

ryhmä kuitenkin oli maksuton pilottiryhmä, suunnitteluvaiheessa rahoituspuolen järjestä-

misen pohdinta jäi vähäiseksi. Maksullista ryhmää perustettaessa tulee siis varata tar-

peeksi aikaa rahoitustavan selvittämiseen. Puitteiden luominen toiminnalle järjestyi hel-

posti yhteistyössä Kuula-opiston muun henkilökunnan kanssa. Pilottiryhmän perustami-

nen sai Kuula-opistolla aikaan sen, että muunkinlaisia senioritoiminnan muotoja alettiin 

kehitellä aiempien vuosien ajatusten pohjalta – toivotaan, että senioritoiminta jää pysy-

västi osaksi musiikkiopiston tarjontaa. 

Kaikki ViMu-ryhmään osallistuneet seniorit olivat naisia, mikä tietysti herätti minussa ky-

symyksen, miksei yksikään miespuolinen ollut kiinnostunut toiminnasta tai tullut edes 

kokeilemaan. Ensimmäisen jakson palautekeskustelussa yksi osallistujista pohti, että le-

vittämäni mainos saattoi olla jollain lailla liian ”hempeä” miesten makuun. Mainoksen 

taustalla oli kesäinen luontokuva, ja kirjoitustyyli oli aika tavallinen, joten ihmettelen, mikä 

tekee mainoksesta hempeän. Muokkasin palautteen perusteella mainoksen ulkoasua 

vuodenvaihteessa, mutta muutoksen jälkeen ei miehiä silti kuulunut. Kun mietin eläke-

ikäisten harrastuksia yleisellä tasolla, ajattelisin, että miehillä voi jostain syystä olla suu-

rempi kynnys osallistua sekaryhmään, jossa on sekä naisia että miehiä. Ainoastaan mie-

hille tarkoitetut harrasteryhmät taas käsittääkseni vetävät hyvin osallistujia, ja aamupäi-

visin kaupungilla kävellessä näkee kahviloissa hyvinkin paljon isohkoja miesporukoita, 

jotka kokoontuvat oma-aloitteisesti kahvittelemaan ja keskustelemaan. Saattaa olla, että 

mies kaipaisi toisen miehen kaverikseen tällaiseen harrastukseen ja nimenomaan seka-

ryhmään, kun taas naiselle voi olla helpompaa osallistua yksin uuteen ryhmään ja tutus-

tua toisiin ryhmäkavereihin. Musiikki harrastuksena on yhtä lailla niin naisten kuin mies-

tenkin alaa, eikä musisoinnissa ole väliä esimerkiksi fyysisillä ominaisuuksilla, jotka su-

kupuolten välillä usein ovat erilaiset. Siksi olin yllättynyt, että ryhmäämme ei tullut lain-

kaan miehiä. 

Lukuvuoden aikana senioriryhmän toiminnalle muotoutui selkeä malli, jota on helppo 

muokata tarvittaessa. Tätä kirjoittaessa ei ole vielä tiedossa, onko ryhmällä mahdolli-

suutta jatkaa seuraavana lukuvuonna, mutta toivotaan parasta. Olisi sääli, jos alusta al-
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kaen rakennettu toiminta jäisi pilottivuoden mittaiseksi, mutta toisaalta suurin haaste jat-

koa ajatellen on markkinointi, koska pilottiryhmäänkään ei tahtonut löytyä kovin paljon 

tulijoita. Jatkossa ryhmän tulisi tavalla tai toisella olla maksullinen, jotta ohjaajan palkka 

tulee katettua, ja maksulliseen harrastukseen on varmasti vielä haastavampaa löytää 

osallistujia kuin maksuttomaan. Pyrin projektin aikana tekemään erilaisin tavoin ryhmän 

toimintaa tunnetuksi, mutta saattaa silti olla, että tieto ei vielä tavoittanut kaikkia potenti-

aalisia osallistujaehdokkaita syystä tai toisesta. Joka tapauksessa työssäni esittelemäni 

kokeiltu toimintamalli ja muut toimintamuotoehdotukset ovat käyttökelpoisia ja helposti 

sovellettavia monen tahon järjestämään musiikkitoimintaan. Toivon, että mahdollisim-

man usea taho hyötyy työstäni ja että seniorien musiikkitoimintaa tulee yhä laajemmalti 

tarjolle ympäri Suomea ja yhtä lailla ympäri maailmaa. 

Sain hyvää henkistä tukea ryhmän toiminnan suunnitteluun lukiessani sosiokulttuuri-

sesta innostamisesta (Kurki 2008), jonka perusperiaatteena on osallistava toiminta. Ym-

märsin, että minun ei tarvitse eikä pidä kehittää jokaiseen tuokioon tiukkoja, ennalta mää-

riteltyjä tuntisuunnitelmia, joita tulee orjallisesti noudattaa, vaan tärkeää on nimenomaan 

toteuttaa erilaisia oppimisen prosesseja yhdessä seniorien kanssa niitä pohtien ja suun-

nitellen, toiveita kuunnellen, osallisuutta tukien. Tuokioissa olimme jatkuvassa vuorovai-

kutuksessa seniorien kanssa ja opin heiltä koko ajan valtavasti. Olen todennut, että se-

nioriryhmän ohjaaminen ei ole ohjaajan osalta yksin selviytymistä, vaan se on yhteisöl-

listä toimintaa, jossa kaikki osapuolet oppivat toisiltaan. Sain osallistujilta aineiston ja 

tuokioissa käytyjen keskustelujen kautta paljon apua toiminnan kehittämiseen sekä käy-

tännön järjestelyjen että sisällöllisten asioiden osalta. Luvussa 5.1 esittelemäni Anttilan 

kolmiomainen malli tutkivasta taidetoiminnasta oli sovellettuna juuri sitä, mitä tämän tut-

kimuksen oli tarkoitus olla ja mitä ainakin itse koin sen olevan: vuorovaikutusta ohjaajan, 

toiminnan ja osallistujien välillä joka suuntaan. Tällaisen monisuuntaisen vuorovaikutuk-

sen pohjalta syntyy hedelmällinen toimintaympäristö uuden oppimiselle ja yhdessä toi-

mimiselle.  

Tutkimukseni myötä olen entistä vakuuttuneempi siitä, että musiikin harrastaminen myö-

hemmällä iällä on todella hyödyllistä. Harrastusmahdollisuuksia tulisi tarjota senioreille 

useissa eri muodoissa. Myös musiikin käyttöä osana hoito- ja hoivatyötä tulisi lisätä, sillä 

kaikilla ei ole mahdollisuutta ja voimia osallistua ryhmätoimintaan tai edes liikkua sinne, 

missä musiikkia olisi mahdollista päästä kuuntelemaan. Tutkimukseni tulosten perus-

teella uudenlainen, monipuolinen musiikkiryhmätoiminta oli pilottiryhmän osallistujille 

mielekästä ja tärkeää. Ryhmäytyminen kävi nopeasti, ja kesken lukuvuottakin mukaan 
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tulleet otettiin ilolla vastaan. Uusia ystävyyksiä syntyi ja vanhoja lujitettiin yhteisen har-

rastuksen myötä. Tuokiot olivat osallistujien mielestä rentouttavia, mutta aika kului usein 

liian nopeasti. Osallistujien palautteen perusteella pidensimmekin kokoontumisaikaa 

vuodenvaihteessa. Musiikin vaikutus levisi ryhmän ulkopuolelle vapaaehtoistyöntekijöi-

den mukana, mikä oli erityisen hieno asia. Ryhmä jäi osallistujamäärältään pieneksi, jo-

ten kovin suurella otannalla en musiikkiharrastuksen vaikutuksia pystynyt käytännössä 

tutkimaan. Pienen ryhmän havainnointi oli toisaalta taas intensiivisempää. Tutkimuksen 

tulokset tukevat lähdekirjallisuuden väitteitä siitä, millaisin eri tavoin musiikin harrastami-

nen voi kohentaa ihmisen terveyttä. ViMu-ryhmässä musiikin harrastamisen koettiin 

muun muassa lievittävän stressiä ja pitävän yllä fyysistä toimintakykyä. Ryhmässä koet-

tiin yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja harrastuksesta tuli nopeasti mo-

nelle osallistujalle tärkeä – sitä odotettiin aina innolla. Ryhmäläiset juttelivat paljon ennen 

tuokiota ja poistuivat luokasta yhdessä iloisen puheensorinan kaikuessa vielä käytäväl-

läkin. He kertoivat, että suunnittelivat tapaamisia keskenään tuokioiden ulkopuolellakin. 

Osallistujat kokivat oppineensa uutta ja tunsivat myönteisen ilmapiirin ansiosta saavansa 

olla ryhmässä juuri sellaisia kuin ovat. Lukuvuoden aikana opittiin esimerkiksi soittamaan 

kanteleella eri sointuja ja näppäilemään sitralla melodiaa kuvionuotin avulla. Tuokiot he-

rättivät osallistujissa kiinnostuksen erityisesti soittimia ja soittamista kohtaan, ja yksi oli-

kin jo katsellut ukuleleja musiikkiliikkeen ohi kävellessään. Toinen aloitti mandoliininsoi-

ton harjoittelun kotonaan antamani sointutaulukon pohjalta. Oman havaintoni mukaan 

ryhmäläisten ilmaisurohkeus kasvoi huomattavasti lukuvuoden aikana, ja he olivat itse-

kin samaa mieltä kolmannen jakson kyselyvastausten perusteella. Uskoisin myös, että 

tuokioiden myötä kukin osallistujista huomasi, että musiikkia voi tehdä ja toteuttaa mo-

nella eri tavalla, eikä siihen tarvita välttämättä vuosien harjoittelua, täydellisen puhdasta 

sävelkorvaa tai tarkkaa rytmitajua. Kukin sai ilmaista itseään juuri niin kuin itselle tuntui 

luontevimmalta. Kuula-opiston merkitys toiminnan järjestäjänä oli myös osallistujille 

suuri; heistä oli hienoa ja tärkeää, että paikallinen musiikkiopisto järjestää senioreille mu-

siikkitoimintaa, johon kuka tahansa voi osallistua. 

Mielestäni kaikki nämä asiat toimivat erinomaisena kannustimena sekä Kuula-opistolle 

että mille tahansa muullekin musiikkiharrastusten järjestäjälle tarjota ja kehittää seniorien 

musiikkitoimintaa tulevaisuudessakin. On seniorien etu, että he saavat nauttia musiikki-

harrastuksesta ja musisoinnin hyödyistä – ja on toiminnan järjestäjän etu, että se profi-

loituu tahona, joka tarjoaa tärkeää ja tutkitusti positiivisvaikutteista toimintaa eläkeläisille. 
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Tutkimukseen valikoimani aineistonkeruumenetelmät toimivat mielestäni tarkoituksen-

mukaisesti ja tukivat omaa havainnointiani. Ensimmäisen jakson päätteeksi toteutettu 

ryhmäkeskustelu oli luonteva tapa saada palautetta toiminnasta ja kuulla osallistujien 

ajatuksia ja toiveita, ja se oli hyvin helppo toteuttaa tuokion aikana. Vaikka äänitin kes-

kustelun, uskon, ettei äänittäminen jännittänyt osallistujia juurikaan eikä heitä arvelutta-

nut sanoa omia mielipiteitään ääneen. Toisen jakson kokemuskirja oli hyvä kokeilu ja 

antoi paljon tietoa, vaikkakin olisin toivonut kokemuskirjoista ehkä hieman päiväkirjamai-

sempia, eli että niihin olisi kirjoitettu useamman kerran. Aineistonkeruutapana se on osal-

listujaa kohtaan aika sitova, joten toteutusvaiheessa tulee tarkkaan miettiä, onko osallis-

tujilla tarpeeksi aikaa kirjoittaa ja onko kokemuskirjan kirjoittaminen heille tarpeeksi mo-

tivoiva muoto ilmaista omia ajatuksiaan. Siitä saattaa tulla jollekulle myös taakka, jos 

kirjoittaminen ei tunnu luontevalta. Kolmannen jakson kyselylle jäi hieman liian vähän 

aikaa tuokion lopusta, emmekä ehtineet keskustella osallistujien vastauksista ollenkaan. 

Toisaalta tutkimusta varten en ehkä olisi tarvinnutkaan lisäkommentteja vastauksista, 

koska aineistonkeruutapana oli nimenomaan hyvin rajatuin vaihtoehdoin toteutettu ky-

sely, jonka tulokset oli helppo analysoida sellaisinaan. Uskon värikkäiden muistilappujen 

motivoineen osallistujia vastausmenetelmänä enemmän kuin vaikkapa tavallinen täytet-

tävä lomake. Kaikki nämä aineistonkeruutavat oli helppo toteuttaa toiminnan lomassa. 

Projektin päätteeksi jäin pohtimaan, että olisin halunnut tehdä myös videonauhoituksen 

jostain tuokioista, mutta sen toteutus jäi vaiheeseen. Jos käyttäisin senioriryhmän 

kanssa kokemuskirjaa tiedonkeruumenetelmänä uudelleen, voisin kokeilla myös sel-

laista vaihtoehtoa, että jokaisen tuokion päätteeksi kaikki kirjoittaisivat lyhyesti pari tuo-

kiosta mieleen jäänyttä ajatusta yhteiseen kokemuskirjaan. Näin saisin viikoittain vähän 

aineistoa, ja osallistujien ei tarvitsisi muistaa kirjoittaa kotona omalla ajallaan tai palaut-

taa aineistoa erikseen minulle. 

Lukuvuoden mittainen kehittämisprojekti oli erinomaisen hyödyllinen oman pedagogisen 

ammattitaitoni syventämistä ajatellen. Olen päässyt laajentamaan osaamistani sellai-

selle osa-alueelle, jonka tiedoista ja taidoista on tulevaisuudessa varmasti paljon hyötyä. 

Olen oppinut valtavasti uutta sekä käytännön tekemisen että lähdekirjojen lukemisen 

kautta. Tärkein asia on se, että uskalsin ylipäätään ottaa uudenlaisen haasteen vastaan; 

jatkossa on paljon helpompaa lähteä mukaan uusiin projekteihin seniorien parissa, kun 

kyseisen ikäryhmän kanssa työskentelystä on jo kokemusta. Olen saanut kokea, mil-

laista vuorovaikutus eläkeikäisten ihmisten kanssa ryhmätilanteessa on, ja kokemusteni 

pohjalta pystynyt luomaan itselleni tietynlaisen asiallisen, arvostavan, mutta kuitenkin 
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rennon ammattiroolin ryhmän ohjaajana. Olen pyrkinyt toimimaan innostajana ja kannus-

tajana. Vaikka itse olen ollut ohjaajan asemassa, olen avoimesti näyttänyt omat oppimi-

sen hetkeni ja ollut rehellisesti sen aikakauden lapsi kuin olen – moni keskusteluissa 

esiin noussut asia oli minulle uutta, enkä yrittänyt peitellä tietämättömyyttäni, vaan osoi-

tin aitoa kiinnostusta ja kuulin mielelläni asioista lisää tai otin niistä selvää. Ja mikä hie-

nointa, olen saanut tutustua valloittaviin naisiin, jotka mahdollistivat tämän projektin osal-

listumalla ViMu-ryhmään! 

Koen, että tulevaisuutta varten olen myös saanut valmiuksia työskennellä erilaisissa pro-

jekteissa ja hankkeissa, joissa hyödynnetään moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. 

Nykyajan musiikkipedagogin työnkuva on niin monimuotoinen, että kapea-alainen osaa-

minen ei enää riitä. Markku Kaikkonen on jo vuonna 2009 todennut, että musiikkipeda-

gogiikan ala on vahvasti muuttumassa, ja että tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota 

lasten ja nuorten opetuksen lisäksi myös aikuisväestölle tarjottaviin musiikin harrastami-

sen mahdollisuuksiin. Hänen mukaansa musiikkipedagogien koulutuksessa tulee painot-

taa monipuolisuutta ja osaamisen hyödyntämistä erilaisissa toimintaympäristöissä ja eri-

laisten oppijoiden kanssa. (Halonen 2009, 11.) Tämä onkin enenevässä määrin toteutu-

nut koulutuksessa, mutta kouluttautumisen jälkeen osaamisen hyödyntämisen toteutu-

minen on myös kiinni pedagogin omasta rohkeudesta, oma-aloitteisuudesta ja heittäyty-

misestä. Vaikka koulutus antaisi valmiudet erilaisissa työympäristöissä toimimiseen, on 

silti uskallettava ottaa itse askel sen toteuttamista kohti. Uskon saaneeni tämän projektin 

myötä rohkeutta etsiä ja kehitellä itse erilaisia työskentelymahdollisuuksia seniorien pa-

rissa. 

Tärkeää kulttuurisen vanhustyön kehittämisessä ja toteuttamisessa on se, että hyviksi 

koetut, luovuutta ja aktiivisuutta edistävät toimintamallit saataisiin juurrutettua osaksi se-

niorien sekä toiminnan tarjoajien arkea, jotta pitkäaikainen vaikutus senioriväestön ter-

veyteen, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen pysyisi yllä. Hankkeet ja pilottiprojektit ovat 

avainasemassa uutta kehitettäessä, mutta niistä ei ole pitkäaikaista hyötyä, jos ne jäävät 

irrallisiksi ja niiden päätyttyä palataan taas vanhoihin käytäntöihin ja toimintamalleihin. 

Aivan ensimmäinen asia on vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja herättää entistä suurempi 

arvostus senioreja kohtaan, ja tämän jälkeen voidaan pohtia, millaisin eri tavoin arvostus 

pystytään osoittamaan heille. Yksi tapa on tarjota senioreille mielekästä, aktivoivaa ja 

parhaimmillaan jopa elämänlaatua parantavaa toimintaa, ja siihen musiikkitoiminnan jär-

jestäjillä on hieno mahdollisuus. Seniorien hyvinvointi ei vähennä muilta sukupolvilta tai 
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ikäryhmiltä mitään. Ruokonen ja muut (2011) tiivistävät ajatuksen Virkistysverson tutki-

musraportissa erittäin hienosti: ”Vanhusten hyvinvoinnista huolehtiminen heijastaa koko 

yhteiskunnan hyvinvointia ja arvomaailmaa.” Toivon, että kaikenlainen välittäminen ja 

huolenpito ovat yhä syvemmin osa yhteiskuntamme toimintakulttuuria tulevaisuudessa, 

ja että niistä voivat nauttia kaiken ikäiset ihmiset elääkseen arvokkaan, ainutlaatuisen 

elämän. 
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Esimerkki Virkeyttä musiikista –ryhmän tuntisuunnitelmasta 

ESIMERKKI	TUNTISUUNNITELMASTA	VIRKEYTTÄ	MUSIIKISTA	–RYHMÄLLE	

Tiistai	6.2.2018	

	

	

KUUNTELU:	Harmonikkaoppilas	esiintyy	meille	2	kappaleella	

	

ALKULAULU:	Hei	hei	Eeva,	kiva	kun	olet	täällä	

	 -toivotetaan	jokainen	tervetulleeksi	tuokioon	

	 -ukulelesäestys	

	

LAULU:	Kultainen	nuoruus	

	 -pianosäestys	

	

SOITTO:	Kultainen	nuoruus	

-ksylofonipalat	pöydällä,	säestys	yhdellä	sointusävelellä	kerrallaan	yhteisestä	

värinuotista	seuraten	

	

MOTIVOINTI/KESKUSTELU:	Katsellaan	edelliskerralla	valittuja	kuvakortteja,	jotka	valittiin	

kuvastamaan	omassa	elämässä	merkityksellisiä	asioita.	Keskustellaan	kuvista	heränneistä	

ajatuksista.	

	

LIIKUNTA:	Keksitään	vapaasti	liikettä	kuvakorteista	rytmikkään	musiikin	soidessa	taustalla.	

	 -musiikkina	Limusiini-levyn	raita	7:	”Body	Percussion”	

	

SOITTO:	Kokeillaan	erilaisia	rytmisoittimia,	keksitään	niillä	äänimaisemaa	kuvakorteista	nousseisiin	

teemoihin	liittyen.	Nauhoitetaan	äänimaisema.	

-soittimina	mm.	djemberumpu,	triangeli,	rytmimuna,	kulkuset,	ksylofonipalat,	

sormisymbaalit,	kapulat	ym.	

	

RENTOUTUS:	Sivellään	paksulla	pensselillä	parin	selkää	rauhallisen	musiikin	soidessa	taustalla.	

Tunnustellaan	miltä	pensselin	kosketus	tuntuu	ja	myötäillään	musiikin	dynamiikkaa.	

	 -musiikkina	Jukka	Linkolan	”Muistoja”	elokuvasta	Lumikuningatar	
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Tutkimuslupalomake 

 

Tutkimuslupalomake  

Virkeyttä Musiikista –ryhmä on osa Metropolia Ammattikorkeakoululle tekemääni ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
opinnäytetyön kehittämisprojektia. Projektin aikana havainnoin seniorien musiikkiryhmän käynnistämiseen, toimintaan ja 
kehittämiseen liittyviä asioita ja seniorien musiikkitoiminnan mahdollisuuksia musiikkioppilaitoksessa. Valmis 
opinnäytetyö antaa vinkkejä toimintaan muille musiikkipedagogeille ja tahoille, jotka ovat kiinnostuneita järjestämään 
samankaltaista toimintaa senioreille. Tutkimusta varten kerään yhtenä osa-alueena ryhmän osallistujilta palautetta 
ryhmän toiminnasta eri tavoin (tapoja voivat olla esimerkiksi äänitetty palautekeskustelu, kirjallinen palautelomake, 
valokuvaus, äänitys tai videointi).  

Opinnäytetyössäni en mainitse osallistujien nimiä, eikä valokuvia tai muita tallenteita julkaista ilman osallistujien lupaa. 
Olisi kuitenkin hienoa, mikäli saisin luvan käyttää keräämääni aineistoa tukemaan opinnäytetyötäni. Tällä lomakkeella 
voit antaa suostumuksesi mahdolliseen äänittämiseen, kuvaukseen, videointiin ja niiden julkaisemiseen osana 
opinnäytetyötä. Tallenteita ei käytetä muissa yhteyksissä. 

Sitoudun huolehtimaan aineiston käsittelystä luottamuksellisesti ja ainoastaan tämän toimintatutkimuksen tekemiseksi. 
Toimintatutkimuksen valmistuttua aineisto hävitetään asianmukaisella tavalla.  

 

____ Annan luvan käyttää valokuvaa, videota ja äänitallenteita tutkimuksen tulosten selvittämisessä  

____ Annan luvan käyttää valokuvaa, videota ja äänitallenteita julkistettavan opinnäytetyön osana  

Luvan antaja ja päivämäärä  

________________________________________________________________________________________________ 

Nimenselvennys  

________________________________________________________________________________________________ 

 

____ En anna lupaa käyttää valokuvaa, videota ja äänitallenteita tutkimuksen tulosten selvittämisessä 

____ En anna lupaa käyttää valokuvaa, videota ja äänitallenteita julkistettavan opinnäytetyön osana  

Luvan kieltäjä ja päivämäärä  

________________________________________________________________________________________________ 

Nimenselvennys  

 

yhteistyöterveisin  

Minttu Koivunen 

Vs. varhaisiän musiikinopettaja, Kuula-opisto / 040 575 0236 / Metropolia Ammattikorkeakoulu, YAMK-opiskelija 

 

Tutkimuksen ohjaaja: Annu Tuovila, MuT, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu 
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Virkeyttä Musiikista! 
 
Monipuolisen musisoinnin 
ryhmä senioreille 
 
Nautitko laulamisesta? Sykkiikö 
sisälläsi rytmi? Saako musiikki 
sinut liikkeelle?  
 
Tule mukaan musisoimaan yhdessä, et tarvitse aiempaa 
musiikkitaustaa! Muistellaan vanhoja lempilauluja, opitaan 
myös hieman uusia ja iloitaan musiikista monipuolisesti. 
Ryhmässä lauletaan, soitetaan, keskustellaan, kuunnellaan 
musiikkia ja liikutaan oman voinnin mukaisesti musiikin 
mukana. Voit tulla mukaan juuri sellaisena kuin olet – riittää, 
että nautit musiikista! 
 
Syksyllä alkaneessa ryhmässä on vielä muutama paikka 
vapaana; ilmoittaudu tai ilmoita läheisesi! Ryhmään 
osallistuminen on maksutonta. 
 
”Pohjolan peittävi lumi ja jää” 9.1.-20.2.2018 
”Lehto loistaa, linnut laulaa” 6.3.-17.4.2018 
 
Tiistaisin klo 14.00-15.00 Kuula-opiston Ballo-tanssisalissa 
(Laivakatu 16) 
 
Ohjaajana toimii Kuula-opiston varhaisiän musiikinopettaja, 
musiikkipedagogi Minttu Koivunen 
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot ohjaajalta: 
Puh. 040 575 0236 
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Vaasan Ikkunan lehtiartikkeli 14.2.2018 
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