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vapaaehtoistyöstä sekä musiikin vaikutuksista kertoviin tutkimuksiin, artikkeleihin ja opinnäytetöihin. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kyselytutkimus. Kyselyihin vastasivat musisoivat vapaaehtoiset sekä vapaaehtoistyötä koordinoivat seurakunnan työntekijät.
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seurakunnan ja esiintymispaikkojen välille.
Musiikillinen vapaaehtoistyö on uusi toimintamuoto Tampereen seurakuntayhtymän vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistyön koordinaattorit kokivat musiikillisen vapaaehtoistoiminnan tärkeäksi,
mutta työaikaa toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen ei tällä hetkellä ole. Työntekijöiltä löytyi
vinkkejä toiminnan kehittämiseen.
Kyselyn perusteella musiikillisen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnille on tarvetta. Musiikillisen vapaaehtoistyön koordinointi tarvitsee työntekijän, jolla on selkeä työnkuva, riittävästi työaikaa toiminnan organisointiin sekä määrärahaa toiminnan toteuttamiseen.
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This thesis was a study of the present state of music volunteering in the evangelical Lutheran
congregation of Tampere. The volunteer experiences of musical volunteerism are the essence of
the study in the thesis. The commissioner of the thesis was the evangelical Lutheran congregation
in Tampere. The aim of the thesis was to find perspectives for future activities.
The information used in this thesis was based on volunteer guides, parish materials and research
information on volunteering and the effects of music on studies, articles, and thesis. Volunteers and
volunteer co-ordinators of the evangelical Lutheran congregation of Tampere answered a
questionnaire that was selected as the research method of this thesis.
The shape and condition of the current state of music volunteering was easy to see from the
answered questionnaires. Musical volunteers are currently working very independently and they
are mostly satisfied with their activities but there are plenty of ideas on how to develop the activity
in the future years. Musical volunteers need suggestions of venues, peer support, and open cooperation between volunteers, the congregation and venues.
Musical volunteering is a new form of activity in the Tampere voluntary service. The volunteer coordinators of the evangelical Lutheran congregation of Tampere experienced the importance of
musical volunteering in the congregation, but there is currently no time to expand and develop the
activities. However, the workers had some ideas how to improve the volunteer activities.
According to the questionnaire, there is a need for co-ordination of musical volunteering but that
requires a worker with a clear work profile, sufficient time to organize the activities, and a budget
in order to implement the needed activities.

Keywords: Volunteering, music, congregations, Evangelical Lutheran Church
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1

JOHDANTO

Työkokemukseni perusteella kiinnostuin seurakuntien musiikillisesta vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoisten musisointi rikastuttaa seurakunnan musiikkielämää. Valmistun pian kanttoriksi. Mielestäni
on tärkeää, että seurakunnan viranhaltijat mahdollistavat vapaaehtoisten toimimisen heidän lahjojensa, osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan seurakunnan yhteiseksi hyväksi. Tampereen
evankelisluterilaisesta seurakuntayhtymästä otettiin yhteyttä ja tiedusteltiin, olisinko kiinnostunut
tekemään selvityksen heidän seurakunnan musiikillisesta vapaaehtoistyöstä osana opinnäytetyötäni. Seurakuntayhtymän toiveena oli, että tutkimustehtävänäni selvittäisin vanhusten parissa tehdyn musiikillisen vapaaehtoistoiminnan nykytilan ja kartoittaisin vapaaehtoisten kokemuksia, toiminnan koordinointia sekä kehittämiskohtia. Myös työntekijöiden mielipide kiinnosti, erityisesti toiminnan kehittämisen ideoinnissa.
Tampereen seurakuntayhtymälle 1.6.2017 saapuneessa valtuustoaloitteessa ehdotettiin seurakuntien koordinoiman musiikillisen vapaaehtoistoiminnan vahvistamista ja lisäämistä vanhusten
parissa hoivakodeissa ja sairaaloissa. Tampereella seurakuntien yhteisinä strategisina linjauksina
on ollut jo vuosien ajan siirtää toimintaa ja vuorovaikutusta pois omista tiloista ja tilaisuuksista sekä
mahdollistaa tamperelaisten toimiminen monipuolisissa vapaaehtoistehtävissä. (Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 5/2017, 10, viitattu 3.5.2018.) Valtuustoaloite herätti seurakunnan mielenkiinnon musiikillisen vapaaehtoistoiminnan nykytilaa kohtaan.
Valtuustoaloitteessa mainitaan musiikin vaikutuksista. Musiikki koskettaa elämän kaikissa vaiheissa ja tutkitusti se lisää erityisesti vanhuusiän hyvinvointia niilläkin, joiden mahdollisuudet kommunikoida ulkomaailman kanssa ovat jo hyvin rajalliset (Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 2018,
10, viitattu 3.5.2018). Jokainen on osallinen – vapaaehtoistoiminnan oppaassa kerrotaan vapaaehtoistoiminnan merkityksestä vapaaehtoiselle itselleen. Seurakunnan vapaaehtoistoiminta voi olla
tapa elää todeksi kristillistä uskoa. Parhaimmillaan se on palkitsevaa, henkisesti rikastuttavaa ja
arvostettua. Seurakunnat pyrkivät mahdollistamaan monipuolisen vapaaehtoistyön vapaaehtoisten
kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. ”Voimaannuttava työote vapaaehtoistyössä pitää toimijat mukana ja houkuttelee uusia ihmisiä seurakuntien vapaaehtoistoiminnan piiriin.” (Harju, Nummela,
Gröndlund, Kalmanlehto, Lunden, Raitanen & Setälä 2015, 2, 12.)
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Tutkimustehtävän aineistoa kerättiin kyselylomakkeella musisoivilta vapaaehtoisilta ja vapaaehtoistyötä koordinoivilta työntekijöiltä laadullisen tutkimuksen periaattein. Opinnäytetyön tietoperustana käytettiin aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä, artikkeleita sekä kirjallisuutta. Työn keskeisiä asioita ovat vapaaehtoisten kokemukset sekä musiikillisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisideat.
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2

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTELMAT

Jokainen on osallinen -kirkon vapaaehtoistoiminnan oppaassa todetaan:
Kymmenet tuhannet vapaaehtoiset toimivat kirkon ja seurakuntien eri tehtävissä. Oppaassa todetaan seurakuntalaisten osallistumisen kuuluvan seurakunnan perusolemukseen ja että, vapaaehtoistoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä kutsuu uusia ihmisiä toimintaan mukaan. Vapaaehtoisena toimiminen antaa merkitystä vapaaehtoisen elämään ja
kasvattaa ihmisenä. Harju ym. toteavat, että osallisuus seurakunnassa toteutuu, kun seurakuntalaisella on tilaa toimia ja olla mukana seurakuntayhteisön rakentamisessa. Ilman
vapaaehtoistoimijoiden arvokasta panosta seurakuntien toiminta olisi nykyistä suppeampaa. (2015, 2, viitattu 13.5.2018.)
2.1

Vapaaehtoistoiminnan määritelmät

”Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa yhteisön tai sen yksittäisen jäsenen hyväksi” (Harju, Niemelä, Ripatti, Siivonen & Särkelä 2001, 7). Vapaaehtoistoiminta voi olla hyväntekeväisyyttä, avun antamista, vertaistukea, osallistumista, edunvalvontaa tai
kampanjointia. Kaikelle vapaaehtoistoiminnalle yhteistä on vapaa tahto, yhteisöllinen hyöty ja palkattomuus. (Sama.) Sini-Tuulia Lehtinen määrittelee vapaaehtoistoiminnan näin: ”Vapaaehtoistoiminta on prosessi, jossa ihmiset yhdessä ryhtyvät parantamaan elämänlaatuaan ja voittamaan vaikeuksiaan” (1997, 17). Vapaaehtoistoimintaan osallistutaan tavallisen ihmisen taidoin (sama, 20).

2.2

Vapaaehtoistoiminnan merkitykset toimijalle

Vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistyötä ensisijaisesti auttamisen halusta mutta usein myös sen
takia, että saavat siitä tyydytystä myös itselleen. Vapaaehtoistyössä toimija voi kokea itsensä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi sekä nähdä tekemänsä työn merkityksellisyyden. Vapaaehtoistoimintaan voidaan tulla mukaan myös tekemisen halusta, toiveesta saada arkeen uudenlaista sisältöä,
halusta viettää vapaa-aikaa mielekkäästi tai toiveesta kuulua johonkin yhteisöön. (Harju ym. 2001.
36–37.)
Kirkon vapaaehtoistoiminnalla on pitkä historia. Kirkko pyrkii jatkuvaan uudistumiseen ja toiminnan
jäntevöittämiseen ajan hengessä. Seurakuntalaisilla on tarve uskonsa ja arvojensa etsimiseen ja
toteuttaa niitä käytännön elämässä. Vapaaehtoistyössä heillä on halu olla apuna ja palvella. Kirkko
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on yhteisö, joka mahdollistaa palvelemisen omien lahjojen ja osaamisen puitteissa, jotka annetaan
yhteiseen käyttöön. (Harju ym. 2015, 4–5, viitattu 10.5.2018.)

2.3

Ammatillisen työn ja vapaaehtoistoiminnan rajat

Vapaaehtoistoimijalta ei odoteta mitään erityisosaamista vaan tavallisen ihmisen taidot riittävät.
Halutessaan vapaaehtoinen voi käyttää omia taitoja ja vahvuusalueita hyödyksi myös vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoisia tarvitaan mitä erilaisimpiin tehtäviin ja on tärkeää, että vapaaehtoinen löytää
itselleen palkitsevan ja mieluisan tavan tehdä vapaaehtoistyötä. (Mummon Kammari - vapaaehtoisen vanhustyön keskus, viitattu 27.4. 2018.)
Ammattilaisella sen sijaan on hänen koulutukseensa perustuva tieto ja ammattitaito. Ammattilaisella on tiedon lisäksi työkokemusta sekä tuntemusta omasta organisaatiosta ja lainsäädännöstä.
Ammattilainen toimii oman organisaationsa oikeutuksella ja tätä organisaatiota ohjaa lainsäädäntö.
Organisaatio ja lainsäädäntö vaikuttavat siihen, mitä ammattilainen voi ja mitä hänen pitää tehdä.
(Harju ym. 2001, 37–38.)
Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammatillista työtä, vaan se täydentää sitä. Vapaaehtoistyöntekijän
on tärkeä saada kokea, että hänen henkilökohtainen tieto ja elämänkokemus riittävät. Vapaaehtoisen on tärkeää saada seurakunnan tuki vapaaehtoistoiminnalleen sekä tarvittava koulutus tehtävän tueksi. Vapaaehtoistoiminnan ja ammatillisen työn rajat liikkuvat ja voivat kehittyä uudenlaisiksi tukiyhdistelmiksi. Uusien toimintatapojen syntyessä on tärkeä kysyä, palveleeko uusi toimintatapa ihmisiä vai talouden kovia ehtoja (sama).
Paula Taipalus on tehnyt Tampereen seurakuntayhtymälle opinnäytetyön aiheesta Timanttiset vapaaehtoiset: opas seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Hän toteaa opinnäytetyössään seuraavaa:
Aktiivinen toimintamalli, jossa vapaaehtoinen saa toimia itseään aidosti kiinnostavassa
tehtävässä, edesauttaa hänen osallisuuttaan. Vireälle seurakunnalle tai työmuodolle on
yleensä tunnusomaista toimelias vapaaehtoisten vastuunkantajien joukko. Palkattu työntekijä voi toimia suunnittelijan, valmentajan, koordinaattorin ja kannustajan roolissa ja huolehtia hengellisistä linjauksista. Vapaaehtoisilla on paljon tietoa ja taitoja, joita he varmasti
mielellään hyödyntävät vapaaehtoistoiminnassa, jos heille annetaan siihen mahdollisuus
ja heidän osaamistaan arvostetaan. (Taipalus 2016,1.)
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Aktiivisen vapaaehtoistoiminnan myötä toiminta voi tulla monipuolisemmaksi ja ilmeikkäämmäksi.
Vapaaehtoistoimija osallistuu todennäköisesti useammin organisaation toimintaan muutenkin, jos
hänellä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja palvella esimerkiksi seurakuntaa hänelle mielekkäällä
tavalla. (Sama.)

2.4

Vapaaehtoistoiminta Tampereen evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä

Seurakunnissa on paljon vapaaehtoistoimintaa. Isostoiminta, vanhusten auttaminen, vähävaraisten muuttoapu, messuavustajat, laulaminen ja muu esiintyminen - vapaaehtoisuudella on monet
kasvot ja kädet Tampereen seurakuntayhtymässä! Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa
myös omaa ideaasi vapaaehtoistoiminnasta. (Tampereen evankelisluterilainen seurakunta, viitattu
9.4.2018.)
Tampereen seurakuntayhtymään kuuluu viisi seurakuntaa: Eteläinen seurakunta, Harjun seurakunta, Messukylän seurakunta, Tuomiokirkko seurakunta ja Svenska församlingen. Jokaisen seurakunnan kotisivuilla on Toimintaa-osio ja siellä Vapaaehtoistyö-linkki, jossa toivotetaan vapaaehtoinen tervetulleeksi toimintaan ja annetaan yhteystietoja toiminnasta vastaaville työntekijöille.
(Sama.)
Tehtäviä on hyvin erilaisia, laidasta laitaan, ja vapaaehtoistyön koordinaattorit ottavat mielellään
vastaan ideoita uusista vapaaehtoistyön muodoista (sama). Tavallisen ihmisen taidot riittävät vapaaehtoistyöhön. Toiminta täydentää ammatti-ihmisten työtä, mutta ei korvaa sitä. Toiminnasta ei
saa rahallista palkkaa. (Mummon Kammari - vapaaehtoisen vanhustyön keskus, viitattu
10.5.2018.)
Tampereen seurakuntayhtymän kaikki avoimet vapaaehtoistehtävät on koottu internettiin sivulle
www.vapaaehtoistyo.fi/tampere. Seurakuntayhtymän Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun koordinaattori on Reija Jarkkola. Hänen tehtävänimikkeenä on Suurella Sydämellä -koordinaattori. (Tampereen evankelisluterilainen seurakunta, viitattu 10.5.2018.)
Vapaaehtoistyö.fi-palvelussa seurakunnat, kunnat ja järjestöt voivat ilmoittaa vapaaehtoistöistä ja
vapaaehtoinen voi valita haluamansa tehtävän. Toiminta juontaa juurensa Tampereella vuonna
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2005 perustettuun Suurella Sydämellä -palveluun. Diakoniakeskuksen organisoima Suurella Sydämellä -palvelu siirrettiin vuonna 2014 Kirkkopalvelut Ry:lle. Vuonna 2015 nimi vaihdettiin Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalveluksi. (Holkerinoja 2016, viitattu 22.5.2018.) ”Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelu
on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava palvelu.
Verkkopalvelu toimii paikallistasolla ja valtakunnallisesti. Jokaisella paikkakunnalla on yksi Vapaaehtoistyö.fi-koordinaattori.” (Vapaaehtoistyö.fi -löydä oma vapaaehtoistyösi 2018, viitattu
10.5.2018.) Kirkkopalvelut ry toimii sillanrakentajana kirkon, yhteiskunnan ja ihmisten välillä. Kirkkopalvelut ry organisoi muun muassa vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen, järjestää Tiekirkko -toimintaa sekä organisoi Vapaaehtoistyö.fi -verkkopalvelua. Kirkkopalvelujen toimintaa ohjaavat
avara kansankirkollisuus, rohkea yhteiskuntavastuu, arvot usko, toivo ja rakkaus sekä palveleva
lähimmäisen rakkaus. (Mattila 2018, viitattu 10.5.2018.)
Vanhusten parissa tehtävään vapaaehtoistyöhön on keskittynyt Mummon Kammarin toiminta.
Mummon Kammari on osa Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän diakoniatyötä.
Mummon Kammari on tamperelainen, vuodesta 1989 toiminut vapaaehtoisen vanhustyön keskus.
Mummon Kammari on Suomen ensimmäinen vapaaehtoistyön keskus ja se tavoittaa tällä hetkellä
yli 1000 eri-ikäistä vapaaehtoista. (Tampereen evankelisluterilainen seurakunta 2018, viitattu
8.5.2018.)
Mummon Kammarin toiminnan periaatteet:
•

jokaiselle vanhukselle kuuluu ihmisarvo ja täysivaltainen osallisuus yhteiskunnassa

•

jokaiselle vapaaehtoistyöstä kiinnostuneelle kuuluu elämäntilanteensa ja taitojensa mukainen tehtävä seurakunnan vapaaehtoistyössä sekä osallisuus yhteiskunnassa

•

Mummon Kammarin toiminta rakentaa ja vahvistaa ihmisten välistä yhteisöllisyyttä
(Mummon Kammari - vapaaehtoisen vanhustyön keskus, viitattu 10.5.2018).

Tampereen seurakuntayhtymällä on erinomaiset kotisivut vapaaehtoistoiminaan mukaan haluavan
näkökulmasta. Vapaaehtoistoiminnan monipuolisuus tulee kotisivuilla hyvin esitellyksi ja vapaaehtoisia kannustetaan ehdottamaan ja kokeilemaan myös uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja.
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3

MUSIIKILLINEN VAPAAEHTOISTYÖ

Vapaaehtoistyötä on hyvin monenlaista. Musiikkia harrastava vapaaehtoinen voi esimerkiksi esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa tai musisoida yhdessä vanhusten kanssa. Musiikin vaikutuksia on tutkittu paljon. Erityisesti mielimusiikin positiiviset vaikutuksen ovat huomattavat. Vapaaehtoistoiminta
antaa iloa toimintaympäristöön ja myös vapaaehtoistyöntekijä voi kokea toiminnan tärkeäksi ja arvokkaaksi.

3.1

Musiikin vaikutuksia

Ilkka Vartiovaara on kirjoittanut artikkelin Musiikin valtava voima. Musiikki aktivoi aivojamme, vilkastuttaa niiden verenkiertoa ja aineenvaihduntaa sekä nostaa persoonallisuuden vireystilaa.
Usean tutkijan mukaan musiikki on ihmiselle elintärkeää. Yhtenä esimerkkinä musiikin vaikutuksista ja käytöstä ovat vanhat lauletut kehtolaulut, jotka ovat rauhoittavia ja unettavia. (2006, viitattu
10.5.2018.)
Musiikin positiivisten vaikutusten vuoksi sillä koetetaan edistää hyvinvointia myös nykylääketieteessä. Musiikilla yritetään lievittää jännitystä ja kipuja ja auttaa monin eri tavoin kuntoutumisessa
ja toipumisessa. Musiikin on todettu vaikuttavan ihmisten käyttäytymiseen, keskittymiskykyyn, luovuuteen, itsetuntoon ja itsekuriin. (Sama.)
Myös Tiede-lehden artikkelissa on koottu musiikin vaikutuksia. Musiikki vaikuttaa muita taiteenlajeja suoremmin tunteisiin. Musiikilla on kyky ilahduttaa, piristää, järkyttää, viedä hurmioon tai vakavoittaa, luoda harrasta tunnelmaa tai liikuttaa kyyneliin asti. Musiikilla voi säädellä tunteitaan ja
vireystilaansa. Energinen musiikki vauhdittaa jumppaa tai siivoamista, lempimusiikki lyhentää ajomatkaa, klassinen voi auttaa mietiskelyssä, blues tai Mozartin Requiem tukea surussa. (Valamies
2015, viitattu 10.5.2018.)
Musiikin käyttö kroonisten sairauksien hoitamiseen on erityisen kiinnostava aihe aivotutkimusten
annettua mahdollisuuden musiikin vaikutusten tieteelliseen tutkimiseen. Musiikkia kuuntelemalla
aktivoituvat ne aivojen osat, jotka käsittelevät esimerkiksi tarkkaavaisuutta, muistia, motorisia toi-
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mintoja ja emootioita. Muun muassa dementoituneen potilaan aivotoimintaa voidaan virkistää mielimusiikin avulla. Tuttu musiikki avaa ovet aivojen emootioita käsitteleviin osiin. Musiikin on todettu
edistävän myös aivohalvauspotilaiden kognitiivista toipumista. Masennuksen hoidossa musiikkiterapialla on saavutettu hyviä tuloksia. Musiikkiterapia vähentää masennusoireita, ahdistusta ja parantaa toimintakykyä. (Kalso 2014, viitattu 10.5.2018.)
Musiikin on tärkeää olla kuulijalleen mieluista. Aivotutkija Minna Huotilainen kertoo, että musiikki
saa aikaa ihmisessä melkoisen voimakkaita fysiologisia reaktioita. Esimerkkinä hän mainitsee tilanteen, jossa erittäin nopeatempoinen kuulijalle erittäin epämiellyttävä musiikki saa aikaa taistele
ja pakene -reaktion. Sen sijaan kuulijalle mieluinen nopeatempoinen musiikki vaikuttaa päinvastoin.
Energinen mielimusiikki aktivoi positiivisesti, vapauttaa energiaa ja ihminen voi kokea suurta kykyä
innostua ja tarttua vaativiin tehtäviin. Toisessa hetkessä mieluinen rauhallinen musiikki rauhoittaa.
Tärkeää on henkilön musiikin kuunteluhistoria. Sitä kautta löytyy kullekin ihmiselle mieluisat ja vaikuttavat musiikit. (Kivelä 2016, viitattu 10.5.2018.)
Miina Sillanpää -säätiön Muistaakseni laulan -projektissa on todettu, miten muistisairas vanhus
kykenee laulamaan, vaikka puheen tuottaminen on jo kadonnut. Aivotutkija Minna Huotilainen kuvaa, miten vauvan, jonka aivokuori ei vielä ole kehittynyt, ja vanhuksen, jonka aivokuori on jo saattanut vaurioitua, syvemmät musiikkiin reagoivat aivojen alueet kyllä edelleen pystyvät reagoimaan.
Huotilainen muistuttaa, että jokaiselle kuuluu oikeus musiikkiin. Oikeastaan se on ihmisoikeus.
(Sama.)
Musiikki tehoaa kuin lääke -artikkelissa Heikkinen on koonnut vaikeuksia, joihin mielimusiikki vaikuttaa parantavasti. Mielimusiikki hoitaa
•

aivohalvausta

•

verenpainetta

•

muistisairautta

•

kipua

•

ahdistuneisuutta

•

masennusta

•

yksinäisyyttä.

(Heikkinen 2012, viitattu 30.4.2018.)
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Rytmi on musiikin elementti, jolla voi olla sekä stimuloiva että depressoiva vaikutus kehon rytmisiin
systeemeihin, kuten verenkiertoon, hengitykseen ja sydämen sykkeeseen. Ihminen tulee tietoiseksi
itsestään rytmin välityksellä äidin kohdussa ollessaan, jolloin rytmi on kaiun ja värähtelyn kautta
ensimmäinen yhteys ulkomaailmaan. (Ahonen 1993, 43.)
Ahosen tutkimusten mukaan musiikin elementeistä harmonia vaikuttaa suoraan tunteisiin. On todettu, että duurisoinnut luovat rohkeuden ja voiman tunteita, kun taas mollisoinnut helpottavat surussa ja murheessa. Melodia sen sijaan vaikuttaa ajatuksiin, sillä jotta voi seurata melodian virtausta, täytyy pitää melodian teemat mielessä. Musiikki virtaa ajassa. Toisinaan musiikin kuuntelutilanteessa kuuntelija menettää todellisuuden tajun. (Sama 44–45.)
Muisti ja musiikki liittyvät mielenkiintoisella tavalla toisiinsa. Kuunnellessaan musiikkia ihminen tarvitsee muistitoimintojen kaikkia tasoja. Ihminen voi muistaa vain sellaista, mikä on tullut aivojen
käsiteltäväksi aistimien kautta. Musiikillinen kuuntelu on erityislaatuista toimintaa, sillä musiikki soi
yhtä aikaa sen kuuntelun kanssa. Kuulijalla ei ole aikaa muistella tai kierrättää kuuloainesta muistilokeroissa musiikin kuuntelun aikana. Kuulemisen täytyy rientää eteenpäin yhtä aikaa soivan äänivirran mukaan. Toisaalta kuulija voi etsiskellä muistinsa kätköistä vastineita kuulemalleen ainekselle. Muisti vaikuttaa siihen, miten musiikin koemme ja miltä se meistä tuntuu. Rytmi on toistoa
ajassa ja tilassa ja sen tuottaminen ja vastaanottaminen vaatii muistin mukana oloa. Rytminen syke
saa kuulijassa ja musisoijassa aikaan erilaisia assosiaatioita, tuntemuksia ja mielialoja. (Sama 55–
56.)

3.2

Musiikki vanhuksen elämänlaadun kohottaja

Helsingin yliopiston professori ja aivotutkija Minna Huotilainen kertoo musiikin kuuntelun, soittamisen ja laulamisen tukevan ikääntyvän muistin säilymistä, sillä ne tarjoavat muistille ”askarreltavaa”.
Huotilainen on tutkinut, että aktiivinen musiikkiharrastus hidastaa aivojen vanhenemista. Tuttujen
laulujen kuunteleminen ja laulaminen myös hidastavat dementiaoireiden etenemistä. Professori
muistuttaa, että ”jokaisen ihmisen tulisi halutessaan päästä kuuntelemaan ja harrastamaan musiikkia, myös yksin kotona tai laitoksissa asuvien.” (Huotilainen 2018, luento, viitattu 8.2.2018.) On
tärkeää varmistaa, että halukkaille ikääntyneille on musisointimahdollisuuksia tarjolla. Seurakunnan ja kaupungin tarjoamien musiikkipalvelujen lisäksi vapaaehtoisten musiikkityö on erittäin tärkeää ja toivottua.
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Aivotutkija Minna Huotilainen haastaa ihmiset tekemään osaltaan töitä sen eteen, jotta jokainen
mukaan haluava pääsisi musiikin äärelle. Hän painottaa, että musiikin harrastaminen sopii joka
ikiselle. Huotilaisen mielestä kulttuurin harrastaminen on ”kansalaisvelvollisuus” niin kuin liikuntakin: musiikkia harrastamalla pidämme huolta omasta henkisestä hyvinvoinnistamme. Aivotutkija
kannustaa rohkaisemaan lähimmäisiä musiikin pariin. Eri kulttuuri, ikä tai esimerkiksi kuulolaite eivät estä musiikin harrastamista. (Huotilainen 2018, luento, viitattu 8.2.2018.)
Mielimusiikin kuunteleminen aktivoi voimakkaasti aivojen syviä osia, joiden vaikutus koko kehoon
ja muuhun aivojen toimintaan on erittäin nopea ja voimakas. Aivojen syvien osien kautta toimivat
myös musiikin yhteisölliset vaikutukset. Syvien aivojen välittämät viestit esimerkiksi laulamisen yhteydessä ovat aivotutkija, dosentti Minna Huotilaisen tutkimustulosten valossa seuraavanlaiset:
”Koen tässä samassa tilassa kanssani olevat ihmiset samaan yhteisöön kuuluviksi yhteistyökumppaneiksi enkä koe tarvetta epäillä heidän motiivejaan.” (Paasolainen 2017, 13.) Tällainen yhteisöllinen kokemus musiikin parissa rauhoittaa esimerkiksi dementoitunutta vanhusta.
Jaana Tiihonen järjesti musiikkituokioita muistisairaille vanhainkodissa osana opinnäytetyönsä tutkimusta. Musiikkituokioissa oli Tiihosen mukaan turvallinen ja välitön tunnelma. Vanhukset olivat
aktiivisia ja vuorovaikutteisia. He antoivat palautetta ja kertoilivat lauluista kumpuavia muistojaan.
Vanhusten aktiivisuus näkyi myös toivelaulujen ehdottamisena. Tiihosen havaintojen mukaan vanhusten hyötyjä laulutuokioista oli myönteinen tunnetila, jonka he saivat laulutuokioiden myötä. (Tiihonen 2012, 26–27, viitattu 13.5.2018.)
Musiikki vaikuttaa ihmiseen myös fysiologisesti. Jo 1800-luvulla on todettu, että musiikki vaikuttaa
ihmisen aineenvaihduntaan ja verenpaineeseen. 1700-luvulla eläneen Englannin kuningas Yrjö II
kerrotaan päässeen eroon depressiostaan melankolisen musiikin avulla ja hänen hermostuneisuuteen kerrotaan auttaneen kiihkeä musiikki. (Sama, 49–50.)
Musiikki aiheuttaa mielihyväntunteita, mikä synnyttää endorfiinia ja se puolestaan lisää hyvänolon
tunnetta sekä vähentää kipua. Musiikkielämys; soittaminen, kuunteleminen tai laulaminen voi synnyttää mielihyvää, mikä vaikuttaa myös musiikkielämyksestä nauttineen fyysiseen aktivoitumiseen.
Musiikin avulla voidaan vähentää kivun tunnetta, kun kiputuntemuksen sijaan keskitytään musiik-
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kiin. Samoin musiikilla voidaan vähentää ahdistusta, pelkoa ja stressiä suuntaamalla huomio mielihyvää tuottavaan musiikkielämykseen joko musiikkia kuunnellen tai itse tuottaen. (Ahonen 1993,
54.)

3.3

Musiikillinen vapaaehtoistoiminta vanhusten asumisyksiköissä

Vapaaehtoistyön merkitys on kasvanut samassa suhteessa kuin omaisten vierailut ovat vähentyneet. Metti Henttonen on tehnyt opinnäytetyön aiheesta Musiikki osana pitkäaikaissairaiden hoitoa.
Musiikin on tärkeää olla monimuotoista, koska hoitokodissa asuvilla vanhuksilla on erilaiset musiikkihistoriat. Parhaiten vanhuksiin saa musiikilla yhteyden, kun valitsee heidän nuoruudessa suosittua musiikki. Vapaaehtoisella musisoijalla ei ole paineita osata, musiikillista tasoa ja laatua tärkeämpää on kohtaaminen ja läsnäolo. (2012, 19, viitattu 22.5.2018.)
Ava Numminen toteaa, että musiikki ei itsessään ole hyvinvointia lisäävä tekijä. Sen sijaan ihmisten
omilla ehdoilla, heidän toiveitaan ja mielipiteitään kuunnellen ja kunnioittaen musiikilla on hämmästyttävä positiivinen vaikutus. Hanna Lipasti-Raulus on Musiikkia sairaalaan -toiminnan organisaattori. Hän muistuttaa asiakkaan kunnioittamisesta. Sairaalan tai vanhainkodin huone on hänen kotinsa ja on tärkeää, että vapaaehtoisella on lupa tulla ja laulaa. (Sama, 20, 24.)
Numminen ja Lipasti-Raulus ovat samaa mieltä siitä, että hoitoyksikön musiikkihetkessä musiikki
ei aina ole pääasia. Toisinaan tärkeämpää on kohtaaminen ja läheisyys – se, että ollaan ihminen
ihmiselle. Musiikkia sairaalaan -toiminnassa vapaaehtoisen musiikilliset taidot nähdään jopa toissijaisina, tärkeämpää on osata kohdata toinen ihminen: ”Korostan tässä toiminnassa sitä, että tärkeää on toki se että ihminen osaa soittaa ja laulaa, mutta läheisyys on vielä tärkeämpi juttu: että
ollaan ihminen ihmiselle. Tämä ei ole konserttitoimintaa, esitystilanteita, vaan nämä ovat läsnäolotilanteita. Taitoja vähättelemättä, tärkeämpää on ihmisenä oleminen, yhteistyötaidot ja läsnäoleminen”, Lipasti-Raulus sanoo. (Sama, 24.)
Vapaaehtoistyöhön lähdetään mukaan yleisimmin auttamisenhalusta ja lähimmäisenrakkaudesta,
mutta vapaaehtoinen saa toiminnasta myös itselleen iloa. Potilaiden ilo ja kiitos ovat välittömiä palkintoja tehdystä työstä. Henttosen tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyöstä tekee antoisan musiikin
hoitavan vaikutuksen näkyväksi tuleminen. (Sama, 29–31.)
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Kerron tositarinan, jonka kuulin haastattelun yhteydessä Jouko Tötterströmiltä. Hänen muusikkoystävänsä oli vuosia käynyt vanhainkodissa soittamassa ja laulattamassa ikäihmisiä. Erään kerran
tämä muusikko tuli vanhainkotiin harmonikka olallaan niin kuin niin usein ennenkin. Vanhainkodin
aulassa oli vanha rouva, joka riiputti päätään katse lattiassa. Tämän tutun muusikon tullessa vanhainkotiin, rouva nosti päänsä ja totesi: ”Haipola tuli.” Hoitajat kertoivat, että rouva ei ole vuosiin
muistanut edes omaa nimeään. Hyvin erikoista tilanteessa oli se, että rouva muisti muusikon nimen
ja sanoi sen siinä aidossa tilanteessa. Kohtaamisesta voi päätellä, että musiikkihetkillä oli ollut rouvalle merkittävällä tavalla vaikutusta. (Tötterström 2018.)

17

4

TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Tehtävänäni oli selvittää musiikillisen vapaaehtoistoiminnan nykytilaa Tampereen evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä. Tutkimus kohdennettiin seurakunnan omien tilojen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Tutkimuksessa kiinnosti erityisesti vanhusten parissa tehty musiikillinen vapaaehtoistyö. Aineistoa kerättiin kyselytutkimuksella. Kyselytutkimukseen valikoituivat musisoivat
vapaaehtoiset sekä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit.

4.1

Tutkimusongelma

Tutkimusongelman muotoutuminen oli prosessi ja aihe rajattiin tarkemmin vasta kyselylomakkeen
laatimisen aikoihin. Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymän nimeämän ohjaajan
kanssa pohdimme, mitä musiikillisen vapaaehtoistoiminnan nykytilan selvityksestä olisi hyvä löytyä. Kyselyllä halusimme selvittää, missä musiikillista vapaaehtoistyötä tällä hetkellä tehdään ja
minkä verran, millaista musiikillista vapaaehtoistyötä tehdään sekä kuulla vapaaehtoisten kokemuksia toiminnasta. Vapaaehtoisten toiveet, onnistumisen kokemukset, mahdolliset haasteet sekä
tuen tarve olivat selvityksen kannalta kiinnostavia asioita.
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa myös kehityskohtia ja ideoita toiminnan kehittämiseksi.
Kirkkovaltuustoon saapuneessa aloitteessa kysyttiin, onko seurakunnan musiikkityössä katvealueita ja tarpeita, joihin ei tällä hetkellä vastata (Yhteinen kirkkovaltuuston pöytäkirja 2018, 10, viitattu
4.5.2015). Oletuksena oli, että seurakunnan eri työmuotojen vierailuissa vanhainkoteihin olisi päällekkäisyyksiä ja myös katvealueita. Tässä työssä keskityttiin musiikillisen vapaaehtoistoiminnan
osalta mahdollisiin katvealueisiin, joihin aloitteessa viitattiin.

4.2

Kohderyhmän etsiminen ja valinta

Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ei ollut minulle entuudestaan tuttu. Etsin vapaaehtoisia Tampereen seurakuntayhtymän kotisivuja hyödyntäen sekä ohjaajani vinkkejä seuraten. Soitin Mummon Kammariin, Suurella Sydämellä -koordinaattorille, sairaalapapille, kasvatuk-
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sen kanttorille sekä Koukkuniemen kulttuurivastaavalle. He tiesivät, että vapaaehtoisia käy musisoimassa vanhainkodeissa, hoivakodeissa ja sairaaloissa. Hekään eivät tienneet, ketä nämä vapaaehtoiset muusikot ovat ja kuka heidän tukihenkilönsä on.
Mummon Kammari on Tampereen seurakuntayhtymän diakoniatyön alainen vapaaehtoisen vanhustyön keskus. Siellä työskentelee vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreita, jotka välittävät vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin sekä tukevat vapaaehtoisia heidän työssään. Koukkuniemen vanhainkodissa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilla oli reilu sata vanhusten parissa
työskentelevää vapaaehtoista listoillaan. Tutkimuksen etenemisen kannalta määrä oli ilahduttavan
suuri. Kuitenkin heistä vain viisi käytti tiettävästi musiikkia osana vapaaehtoistoimintaa. Viisi vapaaehtoista sain Mummon Kammarin kautta ja heille lähetin kyselyn.
Suurella Sydämellä -koordinaattori kertoi tauolla olevasta lauluryhmästä, joka koostui vapaaehtoisista ohjaajaa myöten. Koska vapaaehtoisia oli liian vähän kyselyä varten, kysyin lauluryhmän vapaaehtoisia mukaan. Onnekseni kuoronjohtaja suhtautui myönteisesti tutkimukseeni ja sain hänen
kauttaan seitsemäntoista uutta vapaaehtoista kyselyä varten. Nyt otanta tuntui riittävältä.
Vapaaehtoisia löytyi odotettua vähemmän ja aineiston kartuttamiseksi ja näkökulman laajentamiseksi päädyin tekemään kyselyn myös muutamille työntekijöille. Lähetin kyselyn vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille, sairaalapastorille ja kasvatuksen kanttorille, yhteensä seisemälle työntekijälle.

4.3

Kyselylomakkeen laatiminen

Kyselylomakkeen kysymykset muotoutuivat tutkimusongelman ja ohjaajani antamien teemojen
pohjalta. Kysymysten muotoilussa pyrittiin, että niihin vastaamalla saisimme monipuolisesti tietoa
aiheesta. Kyselyä tehdessäni yritin ottaa vastaajan huomioon miettimällä kysymysten järjestystä,
jaksottamista, selkeyttä ja vastaamisen helppoutta. Kyselyssä oli monivalinta- ja avokysymyksiä.
Kysymyksiä oli yhteensä yhdeksäntoista. Jaoin kysymykset seitsemälle sivulle.
Kysely toteutettiin Webropol-ohjelmalla. Webropol Oy on suomalainen perheyritys, jonka kyselyohjelmalla saa nopeasti monipuolisen kyselyn (Webropol 2018, viitattu 13.5.2018). Ohjelman avulla
kyselystä saa visuaalisesti mielenkiintoisemman kuin esimerkiksi Word-ohjelmalla. Ohjelmassa oli
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paljon valmiita pohjia ja muotoiluja, jotka nopeuttivat kyselyn luomista. Ohjelman kautta pystyi lähettämään sähköpostia kyselyyn osallistuneille. Webropolin etuja on ohjelman tekemät valmiit raportit, joista oli paljon hyötyä kyselyn analysoinnissa. Valmis kysely löytyy liitteestä 1.

KUVA 1. Kyselyn laatiminen Webropol-ohjelman avulla (Webropol 2018, viitattu 13.5.2018).
Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa ajatuksenani oli haastatella muutamia työntekijöitä musiikillisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä Koska vapaaehtoisia löytyi odotettua vähemmän, päädyttiin tekemään haastattelun sijaan kysely myös työntekijöille. Työntekijöiden kysely toteutettiin
Word-ohjelmalla muokkaamalla vapaaehtoisille luotua kyselyä. Työntekijät saivat kyselyn sähköpostin liitetiedostona. Työntekijöillä suunnatussa kyselyssä oli seitsemäntoista kysymystä, jotka
olivat monivalinta- ja avokysymyksiä. Työntekijöiden kyselylomake löytyy työn liitteestä 2.
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5

KYSELYN TULOKSET

Tutkimustehtäväni oli selvittää Tampereen seurakuntayhtymän kautta toteutetun musiikillisen vapaaehtoistoiminnan nykytila vanhusten erilaisissa asumisyksiköissä. Selvityksen tietopohjaksi päädyttiin keräämään kokemusperäistä tietoa aiheesta kyselytutkimuksella. Tein kaksi kyselyä, ensin
vapaaehtoisille toimijoille ja toisen työntekijöille. Löysin lisäksi aineistoa musiikista ja vapaaehtoistyöstä Tampereen seurakuntayhtymän internet-sivuilta sekä erilaisista artikkeleista ja opinnäytetöistä.
Musiikillista vapaaehtoistyötä tekeviä löytyi kaksikymmentäkaksi. Vapaaehtoisten kysely tehtiin
Webropol-ohjelmalla. Siihen pystyi vastaamaan sähköpostista löytyvän linkin kautta. Vastauksia
sain kahdeksan. Myös työntekijöille tehtiin kysely saadaksemme lisää aineistoa ja toisen näkökulman asiaan. Kysely lähetettiin seitsemälle seurakuntayhtymän työntekijälle. Vastauksia tuli neljä.
Molempien kyselyiden vastauksissa oli hyviä näkökulmia ja ideoita aiheeseen. Vastausaktiivisuus
vapaaehtoisilla oli 36 % ja työntekijöillä 57 %.
Analysoin kyselyt aineistolähtöisen sisällönanalyysin tekniikalla. Kyselyiden vastaukset käytiin läpi
tutkimuskysymyksiin verraten. Alkuperäisiä ilmauksia pelkistämällä ja ryhmittelemällä samankaltaiset ja sisällöltään erilaiset ilmaisut analyysiin muotoutui teemoja. Kyselyn analyysissä selvitetään
kyselytutkimuksen vastauksia ja sitä kautta tutkimusongelman vastauksia. Lopussa tehdään yhteenveto musiikillisen vapaaehtoistoiminnan nykytilasta analyysin pohjalta.

5.1

Vapaaehtoisten kyselyn analyysi

Kyselyyn vastanneista vapaaehtoisista 75 % oli naisia ja 25 % miehiä. 75 % vastanneista oli iältään
30–50-vuotiaita. Vapaaehtoiset olivat nuorempia, kuin oli odotusarvo ja miehiä oli mukana odotetun
ylärajoilla. Kolmanteen kysymykseen, oletko vapaaehtoinen musisoija, kuorolainen vai muu, mikä,
vaihtoehdoista oli mahdollista valita useampi ja se vaikutti vastausten prosenttiosuuksiin. Vapaaehtoisia musisoijia oli odotetusti 88 %, kuorolaisia 38 %. Lisäksi 12,5 % toimi yhteislauluhetkien
järjestäjänä, säestäjänä ja esilaulajana.
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Vapaaehtoiset laulattavat ja säestävät yhteislauluja (38 %), esiintyvät vanhainkodissa (88 %) ja
Mummon Kammarissa (12,5 %) ja johtavat kuoroa (12,5 %). Ava Numminen kertoo artikkelissaan
Musiikki, laulu ja muistisairaus, että tutkitusti laulamisen myötä vireystila ja mieliala tyypillisesti nousevat. Musiikki antaa energiaa ja rentouttaa. (2011, viitattu 1.5.2018.) Aivotutkija Minna Huotilainen
sen sijaan kuvaa, miten sävelet pistävät vipinää aivoalueille, jotka sitten säätelevät vireyttä, huomiokykyä, käsitteellistä ajattelua, muistia, tunteita sekä liikkeitä (Heikkinen 2012, viitattu 1.5.2018).
Väkevimmin meitä näyttää puhuttelevan sellainen musiikki, josta erityisesti pidämme (sama). Vapaaehtoinen kertoi soittavansa vanhuksille tuttuja lauluja viululla. Tutkimukset osoittavat, että Alzheimer-potilaat tunnistavat ennestään tuttua musiikkia, muistavat laulujen sanoja ja reagoivat musiikkiin vielä jopa taudin loppuvaiheessa. Numminen muistuttaa, että taustalla automaattisesti soiva
radio tai televisio voivat olla äänisaastetta, joka pitäisi kieltää. Ihminen tarvitsee myös hiljaisuutta
ja rauhaa. Sen sijaan ”tutun ja itselle miellyttävän musiikin kuuntelu vähentää ainakin hetkellisesti
ahdistusta, lisää kielellistä sujuvuutta ja omaelämänkerrallisten asioiden muistamista.” (Numminen
2011, viitattu 1.5.2018.)
Kyselyyn vastanneista vapaaehtoisista kaikki keskittyivät tällä hetkellä yhteismusisointiin ja esiintymiseen. Oulun ev.lut. seurakunnilla on Laulava ystävä -vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan
ideana on, että muistisairaan kanssa lauletaan lauluja, jotka ovat hänelle tuttuja ja rakkaita -ehkä
jo lapsuudesta asti. Oulun seurakuntayhtymän vanhustyön pastori Markku Palosaari kertoo, että
tällainen toiminta voi tuoda muistisairaalle onnellisen olon ja yhteyden hetken. Laulava ystävä toiminnalle on nimetty koordinaattori, joka suunnittelee yhdessä hoivakodin ja omaisten kanssa
vierailujen käytännön asioista. (Oulun seurakunnat 2018, viitattu 1.5.2018.) Tämä on yksi toimintaidea musiikilliseen vapaaehtoistyöhön vanhusten parissa myös Tampereella.
Erään vapaaehtoisen kertoma toimintatapa vaikuttaa hyvältä. Hän ja hänen kollegansa käyvät laulamassa vanhusten kanssa. Heidän tilaisuuksissaan on laulujen lisäksi toisinaan runoja tai soololauluja. Lauluhetken jälkeen he varaavat aikaa seurustelulle. Tämä ryhmä käy samojen vanhusten
kanssa laulamassa, mikä tuo tärkeän jatkumon toiminnalle. Työ- tai harrastusryhmien kanssa tehtävää hyväntekeväisyyttä voisi enemmän mahdollistaa.
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Koukkuniemen vanhainkodissa kävi suurin osa (75 %) kyselyyn vastanneista vapaaehtoisista,
toiseksi eniten Hatanpään puistosairaalassa (50 %) ja kolmanneksi Tampereen yliopistollisen sairaalan syöpäosastoilla (38 %). Näiden lisäksi osa musisoi Mummon Kammarissa sekä muissa yksiköissä.

5.1.1

Vapaaehtoisten kokemuksia

Musisoivien vapaaehtoisten koordinointi oli osalla omatoimista (3/7), ”olen saanut perehdytyksen,
jonka jälkeen olen sopinut itse käynneistäni”. Osalla taustatukea löytyi Mummon Kammarista ja
Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnasta (3/7), ja muutamilla vastaajista musiikillista vapaaehtoistoimintaa koordinoi kuoronjohtaja. Tukihenkilö löytyi 87 % Tampereen evankelisluterilaisesta
seurakunnasta. Tukihenkilöksi mainittiin Mummon Kammarin työntekijöitä, Suurella Sydämellä koordinaattori ja diakoniatyöntekijä.
Vapaaehtoisilla oli paljon hyvää kerrottavaa musiikillisen vapaaehtoistoiminnan toimivuudesta.
Kuoro oli hyötynyt Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kautta tehdystä
hausta ja saanut paljon uusia laulajia. Vastauksista kävi ilmi, että ihmisten välinen yhteistyö toimii
kiitettävästi ja kokonaisuus on onnistunut. ”Vapaaehtoisia arvostetaan ja heitä muistetaan kiittää.”
Vapaaehtoisille heijastuva arvostus heidän tekemästä työstään on merkittävää. ”Kun menemme
paikalle, tuntuu, että olemme aina kovasti tervetulleita. Siitä jää hyvä mieli ja voi tuntea tekevänsä
jotain tärkeää.”

KUVA 2. Vapaaehtoisten kokemuksia musiikillisen vapaaehtoistoiminnan hyvistä puolista.
(Webropol 2018. Sisäinen, viitattu 13.5.2018).
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Musisoivat vapaaehtoiset kokivat haasteita esiintymisaikojen ja -paikkojen löytämisessä, ajan löytämisessä vapaaehtoistyölle sekä kuorolaisten sitoutumisessa toimintaan. Lisäksi pysäköintiongelmat ja osaston huono sisäilma aiheuttivat haasteita joidenkin toimintaan. Koulutusta ja perehdytystä vaativia asioita ovat vapaaehtoisten kokemat haasteet vuorovaikutuksessa asiakkaiden
kanssa: ”Joskus on vaikeaa kohdata esimerkiksi vanhuksen ja sairaiden aggressiivista käytöstä,
vaikka vapaaehtoistyöhön suhtaudutaan yleensä positiivisesti. Onneksi hoitohenkilökuntaa on aina
paikalla.” ”Monet vanhukset ovat todella huonokuntoisia, eivätkä ole enää kyvykkäitä tai halukkaita
vuorovaikutukseen.”

5.1.2

Tuen tarve

Vapaaehtoiset olivat pääosin kovin tyytyväisiä toiminnan kokonaisuuteen. He kommentoivat, että
”olen saanut tarvitsemani tuen” ja ”en mitään muuta tukea, kuin mitä se on nykyisinkin. Mummon
Kammari maksaa bussiliput”. Kuoro oli saanut seurakunnalta harjoittelupaikan sekä tukea laulukirjojen hankintaan. Eräs vastaajista ei osannut sanoa, mitä toivoisi ja kolme jätti tähän kysymykseen
vastaamatta. Kahdessa kommentissa nousi esille selkeä toive tuesta: ”Tukea kaipaan lähinnä siinä,
että joku järjestäisi meitä (kuoroa) esiintymään” ja ”ehdotuksia esiintymisajoista ja -paikoista”.
Lisäksi toivottiin käytännön tukea projektien järjestelyihin sekä vapaaehtoisvoimin toimivan kuoron
kanssa toimimiseen. Ymmärrän kuoroa johtaneena ja projekteja järjestäneenä, että tuen tarve on
hyvin käytännönläheinen. Vapaaehtoisvoimin toteutettu toiminta ei saisi myöskään arkisilla toimilla
ja järjestelyillä rasittaa liiaksi vapaaehtoista. Jokainen on osallinen -oppaassa suositellaan seurakunnille seuraavanlaisia käytännön toimenpiteitä:
•

Vapaaehtoisille järjestetään koulutustilaisuuksia.

•

Järjestetään seudullisia kokoontumisia tai seminaareja toiminnassa kehittymiseksi.

•

Vapaaehtoisille järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa voidaan jakaa ajatuksia ja kokemuksia sekä saada tukea haastavien asioiden käsittelyyn.

•

Vapaaehtoisille järjestetään virkistys- ja kiitostilaisuuksia.

•

Vaativassa vapaaehtoistehtävissä toimiville annetaan työnohjausta.
(Harju ym. 2015, 18, viitattu 5.5.2018.)
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Vastauksista löytyi muutamia selkeitä kehityskohtia. Ensimmäinen toive oli keikkojen helpommasta
saatavuudesta. ”Keikalle pääsee melkein minne vain milloin vain, musiikki otetaan ilolla vastaan,
mutta täytyy itse aktiivisesti ottaa joka suuntaan yhteyttä.” Toinen kehityskohta oli seurakunnan ja
vanhainkotien/sairaalan välisessä yhteydenpidossa. Vapaaehtoinen mainitsee, että ”seurakunnan
yhteyshenkilöt eivät välttämättä pysty tarjoamaan suoraan tietoa kuka vastaa vanhainkodeissa ja
osastoilla viikko-ohjelmasta”. Mikäli vapaaehtoinen sopii itse esiintymiset, hänelle on hyvin tarpeellista saada helposti vanhainkodin tai osaston yhteyshenkilön tiedot vierailun sopimista varten.

KUVA 3. Vapaaehtoisten kokemuksia katvealueista ja kehityskohdista.
(Webropol 2018. Sisäinen, viitattu 13.5.2018).
Kehittämisideoita löytyi myös vapaaehtoisten väliseen yhteistyöhön: ”Yhteistyötä ja kommunikointia muusikoiden välillä voisi olla enemmän”, ”olisi hyvä, jos olisi jonkunlainen palvelu, että keitä
esiintyjiä on ja missä kukin käy vuorollaan esiintymässä. Nyt en tiedä yhtään muista lauluryhmistä”.
Toivottiin myös vertaistapaamisia. ”Vertaistapaamisia voisi ehkäpä järjestää siten, että ne tapahtuisivat ilta-aikaan sekä myös osa-alueittain.”

KUVA 4. Vapaaehtoisten kehitysideoita musiikilliseen vapaaehtoistyöhön liittyen.
(Webropol 2018. Sisäinen, viitattu 13.5.2018).
Vertaistoiminnasta ja palvelusta, jossa olisi kaikki musiikilliset vapaaehtoiset, tuli mieleeni Messukylän vapaaehtoistoiminnan inforinki-idea. Inforinki on tietopankki vapaaehtoisista ja työntekijöistä.
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Inforinki luo sillan vapaaehtoisten toimijoiden välille sekä vapaaehtoisten ja työntekijöiden välille.
Tietopankissa on vapaaehtoisten osaamiset ja vapaaehtoistyön kiinnostuksen kohteet toisille vapaaehtoisille sekä työntekijöille näkyvillä. Toivomuksia oli useammassa kohdassa esiintymispaikkojen helpommasta saatavuudesta. Olisi mielenkiintoista tutkia, olisiko inforinkiin mahdollista laajentaa keikkapankki. Keikkapankista musiikilliset vapaaehtoiset näkisivät esiintymispaikat ja -ajat
ja voisivat itse varata niitä. Tämä vaatisi koordinaattorin, joka sopii eri asumisyksiköiden kanssa
musiikkituokioista.

KUVA 5. Vapaaehtoistoimintaan ilmoittautumisen kaavake.
(Tampereen Messukylän seurakunta 2018, viitattu 13.5.2018).
Musisoivien vapaaehtoisten vahvuuksia olivat vuosien kokemus ja toiminnan tuttuus, yhteistyötaidot monen laulajan säestäjänä, yhteishengen luominen tilaisuuksissa sekä oman instrumentin hyvä
hallinta. Eräs vapaaehtoinen kuvasi, että ”pystyn saamaan ihmisiä mukaan yhdessä tekemiseen.
On palkitsevaa, kun esim. muistisairas kauan hiljaa oltuaan alkaa laulaa”. Yhteys vanhusten
kanssa syntyi myös ”esittämällä vanhoja tuttuja kappaleita ja vanhukset oli mukana”. ”Esiintymisistä
oli iloa aina meille ja muille.”
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5.1.3

Tulevaisuuden visiot

Vapaaehtoiset haluaisivat laajentaa omaa musiikillista osaamista ja kokeilla uusia tapoja tehdä
musiikillista vapaaehtoistyötä. ”Kuorot ja yhteislauluhetkien järjestäminen on ollut mieleistä. Toisaalta olisi kiva päästä itsekin esiintymään ja laulamaan sooloja.” ”Haluaisin laulaa kuorossa, joka
esiintyy vanhainkodeissa ja muissa hoitolaitoksissa.” ”Olisi kiva löytää porukka, jolla saisi kierrettyä
useammin (vanhainkoteja tai muita vastaavia paikkoja).” ”Haluaisin konsertoida enemmän, ehkä
ohjata kuoroa.”
Eräs vapaaehtoinen kuvaili kauniisti musiikillista vapaaehtoistyötä hoivamusiikiksi. Hoivamusiikin
termi tulee hoivan ja musiikin yhdistämisestä. Itä-Helsingin Vartiokylän seurakunnassa on palkattuna hoivamuusikko. Hoivamuusikko ”kohentaa vanhojen ja sairaiden tai vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten elämänlaatua musiikin ihmeellisellä voimalla sekä esiintymällä, laulamalla,
soittamalla heille että osallistamalla heitä musisointiin” (Kurki-Suonio 2014, viitattu 5.5.2018). Hoivamuusikon palkkaaminen voisi suositella myös Tampereen seurakuntayhtymälle. Mahdollisesti
musiikillisten vapaaehtoisten koordinointi voisi kuulua hänen toimenkuvaansa.
Tulevaisuuden toiveiden ja unelmien sijaan osa vapaaehtoisista toivoi voivansa jatkaa samalla tavalla kuin tähänkin asti. Erään vapaaehtoisen sanoin: ”Se riittää, että ihmiset joille musiikkia esitetään pitävät näistä tilaisuuksista.”

5.1.4

Kysynnän ja tarjonnan tasapaino

Musisoivista vapaaehtoisista suurin osa eli 38 % tekee sitä satunnaisesti. 12,5 % tekee vapaaehtoistyötä kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai kerran vuodessa. Osalla vapaaehtoistoiminta oli
tällä hetkellä tauolla. Olisi mielenkiintoista selvittää, ovatko vapaaehtoiset tyytyväisiä tähän vapaaehtoistyön määrään vai haluaisivatko he kenties tehdä sitä useammin. Vapaaehtoisten esittämä
toive keikkojen paremmasta saatavuudesta herättää ajatuksen, että ehkä vapaaehtoiset olisivat
halukkaita musisoimaan useammin. Musiikillinen vapaaehtoistoiminta tarvitsee nimetyn työntekijän, koordinaattorin, joka tarjoaa vapaaehtoisille tukea ja esiintymispaikkoja sekä pitää yllä kysynnän ja tarjonnan tasapainoa.
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Kyselyyn vastanneet pitivät tekemäänsä vapaaehtoistyötä erittäin merkityksellisenä (75 %) ja hyvin
merkityksellisenä (25 %). Kysyessäni arviota, onko musisoivia vapaaehtoisia tarpeeksi tamperelaisissa vanhainkodeissa, vastaukset jakaantuivat tasan vaihtoehtojen ”heitä on sopivasti” ja ”heitä
on aivan liian vähän” välillä. He perustelivat arviotaan, että ”tuskin voi koskaan olla liikaa” ja toisaalta, että ”on paikkoja, joissa esiintyjiä on joka viikko useampia, mutta varmasti monia paikkoja,
joissa ei käy ketään.” Vastausten perusteella voi päätellä musiikillisen vapaaehtoistoiminnan jakautuvan epätasaisesti eri asumisyksiköiden välillä. Tarjontaa voi tasoittaa esimerkiksi koordinoidun
keikkapankin avulla. Keikkapankin idea on lyhyesti, että seurakunnan työntekijä selvittää eri asumisyksiköiden ja vastaavien toiveet musiikkituokioista ja esiintymispaikoista ja lisää ne keikkapankkiin, josta musisoivat vapaaehtoiset voivat valita haluamansa.

5.2

Työntekijöiden kyselyn analyysi

Kyselyyn vastasi neljä työntekijää. Heidän käsityksen mukaan vapaaehtoiset toimivat melko säännöllisesti viikoittain tai kuukausittain. Työntekijät tiesivät hyvin, millaista musiikillista vapaaehtoistyötä tällä hetkellä tehdään. Poiketen vapaaehtoisten kyselyn tuloksista, työntekijöiden käsityksen
mukaan vapaaehtoiset laulavat myös asiakkaan kanssa kahden. Tällä kysymyksellä halusin kartoittaa, onko toiminnassa jo mukana Laulava ystävä -ideaa ja hienoa, että sellaista on. Seurakunnan organisoimana hengellisen musiikin tarjoamista toivottiin lisää. Yhteislaulumahdollisuuden tarjoamista painotettiin osallistumisen näkökulmasta. Myös matalan kynnyksen konsertteja ehdotettiin
uudeksi toimintamuodoksi.
Vastanneet olivat yksimielisiä siitä, että vanhainkodeissa tai sairaaloissa tapahtuvaa musiikillista
vapaaehtoistyötä ei juurikaan koordinoida eikä myöskään tilastoida. ”Vapaaehtoiset toimivat tällä
hetkellä hyvin itsenäisesti”. Musiikin tarjonta on monipuolistunut, kun ”seurakuntien musiikkikasvatus on alkanut tehdä vierailuja lapsiryhmien kanssa eri palveluasumisen yksiköihin.”
Työntekijät arvelivat, että käytännön tuki voisi olla vapaaehtoiselle tärkeää, esimerkiksi ”mahdollisuus ottaa kopioita laulujen sanoista. Lisäksi yhteyshenkilönä toimiminen joissain tilanteissa”.
”Vanhainkoteihin ja muihin vastaaviin paikkoihin voi olla vaativaa lähteä aivan yksin. Olisi hyvä,
että ensimmäisellä kerralla olisi perehdyttäjä tai tiloihin ja henkilöihin tutustuttaja paikalla.” Kirkon
vapaaehtoistoiminnan oppaassa, Jokainen on osallinen, muistutetaan seurakuntia vastuullisuudesta ja suosittelee käytännön toimenpiteiksi:
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•

Vapaaehtoisille annetaan tarvittavat ja riittävät resurssit toiminnan toteuttamiseen.

•

Vapaaehtoistoimintaa koordinoivien vastuuhenkilöiden toimintaedellytykset varmistetaan.

•

Koordinoivat vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että vapaaehtoiset saavat tehtäviinsä työntekijöiden ja organisaation tuen. Kaikkien itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja henkinen
ja fyysinen turvallisuus taataan.
(Harju ym. 2015, 8, viitattu 5.5.2018.)

Katvealueet olivat vastaajilla selkeänä mielessä. ”Arvelen, että musiikillinen vapaaehtoistyö ei jakaudu tasaisesti eri asumisyksikköjen kesken.” Tämä epätasaisesti jakaantuminen tuli esille myös
vapaaehtoisten vastauksissa. Työntekijöiltä tuli uusi, mielenkiintoinen näkökulma: ”Kohteita on paljon enemmän kuin tällä hetkellä on tarjota musisoivia vapaaehtoisia.” Tämä on myös ristiriitainen
vapaaehtoisten kyselyn kanssa, koska vapaaehtoiset toivoivat pääsevänsä helpommin ja useammin kohteisiin musisoimaan. Työntekijät toivat esille, että on runsaasti erilaisia asumisyksiköitä,
jotka ottaisivat iloiten palvelua vastaan. Myös musiikillisen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin
puute nähtiin selkeästi: ”Tampereen kokoisessa kaupungissa on paljon pieniä musisointiryhmiä,
kuka etsisi heidät, kuka tarjoaisi paikan, kuka perehdyttäisi, kuka kulkisi rinnalla?”
Vanhuksille suunnatun musiikillisen vapaaehtoistyön kehityskohdissa oli laadukkaita havaintoja.
Vapaaehtoisen koulutus nähtiin tärkeänä; tehtävään perehdyttäminen, motivoiminen, muistisairaan
kohtaaminen ja kunkin yksikön omat tavat musiikkituokioiden suhteen. On tärkeää, että musiikkitilaisuuksista tiedotetaan talon asukkaille. Kaupungin ja seurakuntien välille toivottiin koordinointia.
Tiedotusta toiminnasta voitaisiin kehittää. Vastaajat kokivat myös, että tarvittaisiin paljon enemmän
musisoivia vapaaehtoisia. ”Meillä voisi olla jonkinlainen rekisteri, jossa olisi kirjattu soitto -ja laulutaitoiset vapaaehtoiset erikseen.” Tällaista rekisteriä kaipasivat myös vapaaehtoiset ja siihen löysin
olemassa olevan inforingin, jota mahdollisesti voisi kehittää tähän tarkoitukseen. Vapaaehtoistoiminnan ohjaajan viesti oli selkeä: ”Toiminta voisi olla organisoidumpaa.”
Kysyin työntekijöiltä millaisia ominaisuuksia musiikillista vapaaehtoistyötä tekevällä olisi hyvä olla.
”Tärkeintä on olla ihminen ihmiselle.” Musiikillisen osaamisen lisäksi sosiaalisuus, mukaansa tempaavuus, iloisuus ja ilmaisun selkeys olivat hyviä ominaisuuksia. Todellisissa tilanteissa esimerkiksi
musiikkituokiota toteuttaessa voi tulla äkillisiä muutoksia, väkeä ei ehkä tule paljoa paikalle, muis-
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tisairaat eivät välttämättä laula mukana tai laulavat omassa tahdissaan. ”Kyky ymmärtää muistisairaita, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja muutoksien sietäminen ovat hyviä ominaisuuksia.”
Myös työntekijät löysivät paljon ilon aiheita musiikillisesta vapaaehtoistoiminnasta. ”Vapaaehtoiset
”ilmiantavat” (hyvin) omia soitto- ja laulutaitojaan ja heitä voi siten suositella käyttämään taitojaan
vanhainkodeissa”. ”Tällä hetkellä vapaaehtoiset toimivat hyvin itsenäisesti ja suunnittelevat itse
omat musiikkituokionsa.” Tämä koettiin paitsi iloksi myös haasteeksi. Muista haasteita oli ”ajan löytäminen musiikillisen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen” ja ”musisoivien vapaaehtoisten vähyys.” Työntekijät kokivat erittäin tärkeäksi (50 %) ja hyvin tärkeäksi (50 %) vapaaehtoistoiminnan
mahdollistamisen omalta osaltaan.
Seurakunnan näkökulmasta työntekijät toivoivat, että ”musiikillinen vapaaehtoistoiminta voisi tuoda
paljon iloa vanhuksille ja että vanhusten toiveet otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon.” ”Toivon paljon lisää vapaaehtoisia, joilla on hyvä laulu- tai soittotaito.” ”Olisi hyvä, jos seurakuntayhtymäntasolta voitaisiin olla yhteydessä laitoksiin ja palveluasumisen yksiköihin. Tosin se kannattaa
vasta kun muusikkoresurssi on suuri, jotta mahdollisiin uusiin kyselyihin voitaisiin vastata.”

5.3

Toiminnan nykytila kyselyn tuloksiin verrattuna

Kävin yllä olevissa kohdissa kyselyn tulokset yksityiskohtaisesti läpi. Vapaaehtoiset musisoijat kokevat tekemänsä työn tärkeänä ja tiedostavat musiikin hyvät vaikutukset sekä heille että vanhuksille. Vapaaehtoiset muusikot ovat valmiita laajentamaan musiikillista vapaaehtoistoimintaa ja mahdollisesti keikkailemaan enemmän ja eri paikoissa. He toivoivat yhteistyötä muiden musiikillisten
vapaaehtoisten välille sekä koottua listaa vierailukohteista -ja ajoista. Vapaaehtoiset toivoivat seurakunnalta kartoittamista musiikkihetkien tarpeellisuudesta ja tarjonnasta, että musiikkihetkiä tulisi
tasaisemmin erilaisiin asumisyksiöihin. Kyselyyn vastanneet vapaaehtoiset kokivat musiikillisen
osaamisen vahvaksi osa-alueeksi. Sen sijaan he tarvitsevat koulutusta tai ohjausta vuorovaikutukseen vanhusten kanssa. Vapaaehtoiset kokivat, että heidän tekemäänsä työtä arvostetaan, ja kokivat olevansa tervetulleita vanhainkoteihin tai osastoille. Vapaaehtoinen kertoo havainnon
kyselyn lopuksi: ”Musiikilla on selvästi parantava voima, sen olen nähnyt monessa paikassa. Lisää
musiikkia tarvittaisiin moneen paikkaan.”
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Myös työntekijät kokivat musiikillisen vapaaehtoistyön tärkeäksi toimintamuodoksi vapaaehtoistoiminnan kentällä. He toivoivat lisää vapaaehtoisia toimintaan mukaan. Tällä hetkellä vapaaehtoiset
tekevät hyvin itsenäistä työtä. Tämä koettiin sekä iloksi että haasteeksi. Musiikillisen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnille sekä yhteistyölle seurakunnan, eri asumisyksiköiden ja kaupungin välille
nähtiin tarvetta. Musiikillisille vapaaehtoisille ehdotettiin omaa rekisteriä, mikä helpottaisi vapaaehtoisten ohjaamista eri asumisyksiköihin. Tampereen kokoisessa kaupungissa on paljon erilaisia
musiikkiryhmiä ja musiikkia harrastavia seurakuntalaisia. Haasteeksi koettiin heidän tavoittaminen
ja perehdyttäminen toimintaan mukaan. Koulutusta tai perehdytystä toimintaan pidettiin tärkeänä.
Haastavaa voi olla esimerkiksi muistisairaan kohtaaminen. Kuitenkin musiikilla on tärkeä tehtävä
juuri heille. Laulaminen lievittää ahdistusta ja nostaa vireystilaa. Silmien säteily, hymy, kehon asennon kohentuminen, hengityksen ja äänen voimistuminen voivat olla merkkejä siitä. (Numminen
2011, viitattu 1.5.2018.) Kyselyyn vastannut seurakunnan työntekijä toteaa: ”Musiikin merkitys on
valtavan suuri. Unelmoin, että jokaisessa talossa ja jokaisessa ryhmäkodissa ympäri kaupunkia
vierailisi vapaaehtoinen muusikko säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa.”
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6

TOIMINNAN TULEVAISUUDEN NÄKYJÄ

Toimintaa on järkevää seurata ja pysähtyä välillä tutkimaan, vastaako toiminta tarpeeseen. Seurakuntayhtymän toiveena oli saada tällainen päivitys musiikillisesta vapaaehtoistyöstä vanhusten parissa. Kyselyn avulla saatiin sekä vapaaehtoisilta että työntekijöiltä hyviä ehdotuksia siitä, miten
toimintaa voisi kehittää ja toisaalta mitkä hyvät asiat ovat tarpeen säilyttää.

6.1

Kehitysideoita

Vapaaehtoisten kyselystä löytyi hyvin konkreettia kehitysideoita toiminnan parantamiseksi. Heidän
toiveena oli, että esiintymisiä olisi helpommin saatavilla. Ideoin tähän tarkoitukseen keikkapankin.
Keikkapankki vaatii toimiakseen toiminnasta vastaavan työntekijän. Idean mukaan työntekijä kartoittaisi eri vanhusten asumisyksiköistä tarpeita musiikkituokioille ja eri musiikin toimintamuodoille.
Hän laittaisi keikkapankkiin toivotut musiikkituokiot ja vastaavat. Keikkapankkia käyttäisivät paitsi
työntekijä, myös musiikilliset vapaaehtoiset. He voisivat valita keikkapankista itselleen sopivan
esiintymisen. Keikkapankin ympärillä olisi hyvä olla myös vapaaehtoisten keskinäistä viestintämahdollisuutta. Esimerkiksi pieni raportti musiikkituokion onnistumisesta tai kommentti, miten vanhainkodissa otettiin vapaaehtoinen vastaan, auttaisi toisia vapaaehtoisia.
Yhteistyötä toivottiin lisää sekä musisoivien vapaaehtoisten välille että vanhainkotien ja seurakunnan välille. Toiveena oli, että vapaaehtoisille järjestettäisiin virkistysiltoja, jossa voisi tavata muita
samaa vapaaehtoistyötä tekeviä.
Hoivamusiikki-termi tuli esille vapaaehtoisten kyselyssä. Sellaisen vapaaehtoismuodon kehittäminen olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde. Koulutuksella ja perehdyttämisellä hoivamusiikki-toiminnasta voisi tulla hyviä kokemuksia. Toinen samantapainen vapaaehtoistyön muoto on Laulava ystävä -toiminta, jota suosittelen harkitsemaan muistisairaiden virkistykseksi. Laulava ystävä vierailee
muistisairaan luona ja he laulavat yhdessä muistisairaalle rakkaita lauluja, ehkä lauluja lapsuudesta. Musiikin voima on ihmeellinen.
Hoivamuusikko sen sijaan on muusikko, jonka toimenkuvana voi olla esimerkiksi ”kohentaa vanhojen ja sairaiden elämänlaatua musiikin ihmeellisellä voimalla, esiintymällä, laulamalla, soittamalla
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ja osallistamalla heitä musisointiin.” Kirkon ja musiikin asiantuntijana hän voisi ”lisätä terveyden- ja
vanhustenhuollon henkilökunnan ymmärtämystä ja osaamista kirkon tarjoamaa hartauselämää ja
sen tuomia musiikillisia virikkeitä kohtaan” sekä ”luoda toimintamalleja, joilla vapaaehtoiset voisivat
osallistua omilla lahjoillaan hengelliseen hoivamusisointiin nykyistä enemmän.” Ajatus hoivamuusikon palkkaamisesta on hieno.” Toivottavasti seurakunnat ja muut tahot ottavat siitä mallia. (KurkiSuonio 2014, 2.5.2018.)
Työntekijöiden kyselystä tuli ehdotuksia matalan kynnyksen konserteista. Jäin miettimään, onko
tarkoitus, että kynnys on matala konserttiin osallistuvalle vai vapaaehtoiselle esiintyjälle. Kummin
vain, niin idea on hyvä. Kaiken kaikkiaan ideointia ja rohkeaa, kokeilevaa otetta tarvitaan. Uskoisin,
että on paljon harrastelijamuusikoita, jotka toivovat esiintymispaikkoja, ja matalan kynnyksen konsertit voisivat olla sellainen areena.
Suomen evankelisluterilaisen kirkon työntekijöille ja toimijoille suunnatussa palvelussa nimeltä Sakasti on vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen liittyvää materiaalia. Kuvassa 6 on yksi kuvaus siitä,
mitä kaikkea vapaaehtoistoiminnan organisointiin liittyy ja miten prosessi seurakunnassa voisi
mahdollisesti edetä.

KUVA 6. Kaavio vapaaehtoistoiminnan organisoinnin tueksi.
(Sakasti. Kehitetään yhdessä. Viitattu 28.4.2018.)
33

Tampereen seurakuntayhtymässä on paljon osaamista ja hyviä käytäntöjä vapaaehtoistoimintaan
liittyen. Olemassa olevaa osaamista on hyvä hyödyntää ja soveltaa uusiin toimintamuotoihin.Taipalus kehottaa opinnäytetyössään Timanttisen vapaaehtoiset -opas seurakunnan vapaaehtoistoimintaan päivittämään työntekijöiden osaamista vapaaehtoistyön johtamisessa. Hän suosittelee
”leppoisassa ilmapiirissä tapahtuvaa sopivan kevyttä koulutusosiota”, jolla olisi mahdollisuus saada
hyvä vastaanotto työyhteisössä. ”Kun työntekijät tutkiskelisivat ensin oman motivaationsa ulottuvuuksia, heidän olisi helppo hahmottaa niiden merkitys vapaaehtoisellekin.” (Taipalus 2016, 20–
21.)

6.2

Haasteet ja mahdollisuudet

Tampereella on Suomen vanhin vapaaehtoisen vanhustyön keskus, Mummon Kammari. Sitä
kautta toimii tällä hetkellä yli tuhat eri-ikäistä vapaaehtoista vanhusten parissa. Mummon Kammari
on toiminut jo vuodesta 1989, joten seurakunnalla on vahvaa osaamista vapaaehtoistoiminnan
koordinoinnista. (Mummon Kammari – vapaaehtoisen vanhustyön keskus, viitattu 6.5.2018.) Toiminnan laajentaminen musiikilliseen vapaaehtoistoimintaan vaatisi aiheeseen perehtyneen työntekijän, mahdollisesti muusikon, kiinnittämistä Mummon Kammariin. Mummon Kammarilla on verkostot sekä vanhuksiin, hoivakoteihin että vapaaehtoisiin.
Tampereen seurakuntayhtymä on tilannut Paula Taipalukselta vapaaehtoistyön oppaan. Taipalus
teki oppaaseen testin, jonka avulla vapaaehtoiseksi haluava löytää oman motivaationsa ulottuvuudet. Testin tuloksien avulla vapaaehtoinen yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa pystyy valitsemaan sopivat vapaaehtoistehtävät. Opas pyrki myös antamaan seurakunnan työntekijöille tuoreen näkökulman vapaaehtoistyöhön. Toive oli siirtyä tehtäväkeskeisestä lähestymistavasta ihmiskeskeiseen. (Taipalus 2016, 15.)
Opasta voi soveltaa myös musiikilliseen vapaaehtoistoimintaan. Oppaan tekijä suositteli sisäisen
motivaation avaamista esimerkiksi työyhteisöpäivässä. Kun oppaan takana oleva teoria on tutumpi,
opas on helpompi ottaa käyttöönkin. Niin kuin joka alalla, johon opasta sovelletaan, on tärkeää,
että työntekijät ovat yhdessä vapaaehtoistoiminnan laajentamisen takana ja tarvittaessa ohjaavat
ja perehdyttävät uusia tekijöitä tehtäviin ja antavat tarvittavan tuen. Musiikillisesta vapaaehtoistoiminnasta vastaavan työntekijän nimeäminen on tärkeää.
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Harju ym. ovat laatineet Jokainen on osallinen -kirkon vapaaehtoistyön oppaan helpottamaan vapaaehtoistoiminnan organisointia ja johtamista. Oppaan linjaukset perustuvat kirkon hengelliseen
sanomaan ja arvoihin. Lisäksi he ottavat huomioon kirkon uuden strategian Kohtaamisen kirkko –
Suomen evankankelisluterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 perusajatukset. Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat valmiita mielekkääseen vapaaehtoistoimintaan. (2015, 2, viitattu
6.5.2018)
Kirkon vapaaehtoistyön oppaassa kuvataan, miten toimintaan tarvitaan työtä, vaivannäköä ja rahaa. Vapaaehtoistyö ei toteudu itsestään eikä toiminnan koordinointi ole ilmaista. Oppaassa suositellaan toimenpiteiksi, että seurakuntien tulee
•

nimetä (musiikillisen) vapaaehtoistyön koordinaatiohenkilö tai -henkilöitä

•

varata hänelle (musiikillisen vapaaehtoistyön koordinaattorille) riittävästi työaikaa vapaaehtoistyön organisointiin ja toteuttamiseen

•

laatia työntekijälle selkeä työnkuva

•

varata vuosibudjettiin määräraha vapaaehtoistyöhön (koulutus, materiaalit, vakuutusmaksut, viestintä, erilaiset toimintakulut jne.).
(Harju ym. 2015, viitattu 6.5.2018.)

KUVA 7. Ilmoittautumislomake Mummon Kammarin vapaaehtoistoimintaan.
(Mummon Kammari – vapaaehtoisen vanhustyön keskus, viitattu 6.5.2018).
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7

POHDINTA

Musiikillisen vapaaehtoistyön selvityksen tekeminen oli prosessi, jonka lopputulos oli positiivinen
yllätys. Alun perin tehtävä oli vaikea, koska Tampereen seurakuntayhtymä on todella suuri ja musiikillinen vapaaehtoistyö käsitteenä hyvin laaja. Rajaaminen eri hoivakodeissa tapahtuvaan musiikilliseen vapaaehtoistyöhön auttoi selvityksen kokonaisuuden hahmottamisessa.
Lähtökohtana selvitykselle oli musiikin hyvät vaikutukset kaikissa elämän vaiheissa. Tutkitusti musiikki lisää erityisesti vanhuusiän hyvinvointia niilläkin, joiden mahdollisuudet kommunikoida ulkomaailman kanssa ovat jo hyvin rajalliset. Tampereen seurakuntayhtymässä on monipuolinen ja
vapaaehtoisten ideat huomioiva vapaaehtoistyö ja vapaaehtoistyön koordinointi. Diakoniatyön alaiset Mummon Kammari ja Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelu ovat erinomaisen aktiivisia vapaaehtoisten ja avun tarvitsijoiden kohtaamispaikkoja.
Tässä selvityksessä painotettiin musiikillisten vapaaehtoisten kokemuksia. Kyselyn pohjalta vapaaehtoistoiminnan nykytila hahmottui hyvin. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi sekä tyytyväisyys ja arvostus toimintaa kohtaan että paremman koordinoinnin ja tuen tarve. Tutkimus osoitti, että musiikillisen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnille on tarvetta. Työntekijät kokivat musiikillisen vapaaehtoistyön tärkeäksi osa-alueeksi, mutta sen kehittämiseen ei ole heillä aikaa. Vapaaehtoiset hyötyvät
niin sanotun keikkapankin kokoamisesta. Keikkapankista vapaaehtoiset voivat valita itselleen sopivan esiintymispaikan ja -ajan. Keikkapankki tukee musiikillisten vapaaehtoisten aktiivisuutta ja
työskentelyä. Yhteistyön parantaminen vapaaehtoisten, vanhainkotien ja seurakunnan välillä koettiin tärkeäksi.
Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää vanhusten mielipide musiikilliseen vapaaehtoistyöhön ja kokemukset musiikin hyvistä vaikutuksista. Tässä opinnäytetyössä sivuttiin hoivamusiikkia ja Laulava ystävä -toimintaa. Hoivamusiikin ideointi ja idean tai Laulava ystävä -toiminnan opettaminen vapaaehtoisilla ja toiminnan vaikutusten tutkiminen olisi mielenkiintoinen, käytännönläheinen tutkimusaihe. Vapaaehtoisten ja työntekijöiden kaipaaman rekisterin luominen ja ideointi voisi
myös olla hyvä aihe esimerkiksi opinnäytetyölle.
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KYSELYLOMAKE TYÖNTEKIJÖILLE

LIITE 2

Vapaaehtoisten tekemä musiikkityö vanhainkodeissa
Tampereella
Olen aiemmin laatinut kyselyn musisoiville vapaaehtoisille selvittääkseni, millaista musiikkityötä he tekevät tamperelaisissa vanhainkodeissa ja millaisia kokemuksia heillä on tekemästään vapaaehtoistyöstä.
Tämä toinen kyselyni suuntautuu vapaaehtoistyöstä jollain tavalla vastaaville/tietäville työntekijöille.
On hyödyllistä saada kaksi näkökulmaa samaan asiaan.
Tutkimuksen toimeksiantaja on Tampereen seurakuntayhtymä. Tutkimus on osa opinnäytetyötäni Oulun ammattikorkeakoulussa.
Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja siten, että vastaajaa ei voi tunnistaa.
Lämmin kiitos osallistumisestasi tutkimukseen!
Vastausaikaa on viikko, 24.4. asti

1) Olet
•
•
•
•

pappi
kanttori
diakoni
muu, mikä?

2) Nimesi on

3) Tietosi mukaan vapaaehtoiset muusikot
• laulattavat yhteislauluja
• säestävät yhteislauluja
• laulavat asiakkaan kanssa kahden
• esiintyvät vanhainkodeissa
• muu, mikä?
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4) Vapaaehtoisia musisoi Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän organisoimana seuraavissa paikoissa,
valitse yksi tai useampi
• Koukkuniemi
• Hatanpään puistosairaala
• Tays, mikä osasto?
• muu, mikä?

5) Kuinka usein sinun koordinoimasi vapaaehtoistyöntekijät tekevät musiikillista vapaaehtoistyötä
• kerran viikossa
• joka toinen viikko
• kerran kuukaudessa
• kerran vuodessa
• satunnaisesti
• muu, mikä?

6) Miten vanhainkodeissa tai sairaalassa tapahtuvaa musiikillista vapaaehtoistyötä koordinoidaan tällä hetkellä? Tietoa ja/tai arvelua vastaukseen.

7) Millaista tukea vapaaehtoiset kaipaavat seurakunnalta? Tietoa ja/tai arvelua vastaukseen.

8) Millaisia katvealueita arvelet tai tiedät olevan musiikillisessa vapaaehtoistyössä vanhusten parissa?

9) Millaisia kehityskohtia vanhuksille suunnatussa musiikillisessa vapaaehtoistyössä on?

10) Millaista musiikillista vapaaehtoistyötä vanhainkodeissa tehdään tällä hetkellä ja millaista vapaaehtoistyötä olisi hyvä tehdä tulevaisuudessa?

11) Millaisia ominaisuuksia musiikillista vapaaehtoistyötä tekevällä vapaaehtoisella olisi
hyvä olla?
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12) Mikä on hyvin/mikä toimii musiikillisessa vapaaehtoistyössä vanhainkodeissa, toiminnan koordinoinnissa tai muussa toimintaan liittyvässä?

13) Mitä voisi mielestäsi kehittää (ja millä tavoin) musiikilliseen vapaaehtoistyöhön tai toiminnan koordinointiin liittyen?

14) Mistä unelmoit (/mitä toivot) musiikilliseen vapaaehtoistyöhön liittyen toiminnan
mahdollistajan näkökulmasta?

15) Mitä haasteita musiikilliseen vapaaehtoistyöhön liittyy työntekijän (sinun) näkökulmasta?

16) Kuinka tärkeänä pidät työtäsi vapaaehtoistoiminnan mahdollistajana, asteikolla 1-5?

17) Sana on vapaa. Mitä muuta haluaisit kertoa kyselyn aiheeseen liittyen?

Olet nyt vastannut kaikkiin kyselyn kysymyksiin.
Lämmin kiitos osallistumisestasi!
t. Laura
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