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1 JOHDANTO 

Päätin jo vuonna 2017, että opinnäytetyöni liittyisi musiikin varhaiskasvatukseen ja tarinamuotoisiin 

musiikkileikkikoulutunteihin. Hylkäsin ajatuksen jo kertaalleen, mutta vuoden 2019 syksyllä palasin 

ajatukseen ja löysin termin ”satumuskari”. Satumuskarissa tunnit rakentuvat sadun tai tarinan poh-

jalle, ja sitä kautta tarjoavat elämyksellisen tavan oppia musiikillisia taitoja. En löytänyt juuri val-

mista satumuskarimateriaalia, mistä sain ajatuksen koota tunnit itse valmiiseen lastensatuun ja näin 

tuoda kokeiluun materiaalia, joka olisi ollut kaikkien käytettävissä. Ikäryhmäksi nousi selvästi 4–5-

vuotiaat, sillä tätä nuoremmille lapsille tarinamuoto olisi ollut mielestäni liian haastava. Olin yhtey-

dessä Pilke-päiväkoti Tempoon Kiuruvedellä, ja he olivat kiinnostuneita olemaan mukana toteutuk-

sessa. 

 

Kevään ja kesän 2020 aikana ajatus valmiin lastensadun käyttämisestä vaihtui tarinoiden kirjoittami-

seen itse. Yksi pitkä tarina vaihtui useamman pienen tarinan kokonaisuudeksi. Tarinoista kaikki si-

joittuivat kuvitteelliseen Musiikkimetsään, josta sain kaikkia tarinoita yhdistävän tekijän. Ajatus Mu-

siikkimetsästä lähti kehittymään niin, että hahmotin mielessäni millaisia eläimiä siellä asuu ja minkä-

laiselta metsä näyttää. Sain myös idean siitä, miten saisin liitettyä musiikin perustermistön opettelua 

Musiikkimetsän asukkaiden tarinoihin. Opinnäytetyöni nimeksi hahmottui Tarinoita Musiikkimetsästä. 

 

Tavoitteenani oli antaa lapsille elämyksellisiä tapoja oppia musiikillisia taitoja tarinoiden avulla. Anne 

Lindeberg-Piiroinen ja Inkeri Ruokonen kertovat teoksessaan Musiikki varhaiskasvatuksessa -käsi-

kirja (2017, 108, 111-112), kuinka lapsi eläytyy satuun kokonaisvaltaisesti kerronnan, äänenkäytön 

ja musiikkiliikunnan avulla. Lapsi eläytyy voimakkaasti tunteisiin ja tapahtumiin sekä samaistuu sa-

dun henkilöihin. Monipuolinen tarinan, musiikin ja liikunnan yhdistäminen tukee laulujen hahmotta-

mista ja musiikillista muistia, joka toimii hyvin kokonaisvaltaisesti. Opinnäytetyössäni tutkin, miten 

tarinallistaminen auttoi musiikillisten taitojen oppimisessa ja miten tarinat innostivat lapsia osallisuu-

teen. Opittavia musiikillisia asioita olivat esimerkiksi rytmi, yhteislaulu, piirileikki, soittaminen, melo-

dia, vastakohdat nopea-hidas ja voimakkaasti-hiljaa sekä yksinkertaisimpien nuottien ja musiikkiter-

mistön visuaalinen hahmotus. Muita opittavia asioita olivat esimerkiksi motoriset taidot, ryhmässä 

toimiminen, toisten huomioiminen, oman vuoron odottaminen sekä tunteiden käsittely. 

 

Henkilökohtaisia tavoitteitani oli saada kokemusta lapsiryhmien ohjaamisesta sekä oppia heittäyty-

mään ja improvisoimaan opetustilanteessa. Halusin oppia reagoimaan luontevasti yllättäen vaihtuviin 

tilanteisiin, joita lasten kanssa työskennellessä tulee eteen. Opinnäytetyöni linkittyy tulevaan työhöni 

monipuolisena musiikkipedagogina. Halusin saada kokemusta varhaismusiikkikasvatuksesta sekä 

luoda itselleni tietopohjaa ja valmista materiaalia, jotta minulla olisi valmiuksia myös varhaismusiikki-

kasvatuksellisiin työtehtäviin. Opinnäytetyöni lopullisen muodon hahmotuttua tavoitteeksi nousi 

myös Musiikkimetsä-idean kehittäminen tämän projektin jälkeen, ja sen hyödyntäminen omassa 

työnkuvassani ja työllistymisessäni. 
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2    VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävä on tukea lapsen musiikillista kasvuprosessia. Samalla tue-

taan lapsen kehitystä ylipäätään. Varhaisiän musiikkikasvatuksella on monissa tutkimuksissa toden-

nettu olevan positiivisia yhteyksiä oppimiskyvyn edistämisessä kaikilla kehityksen ja oppimisen ta-

soilla. Musiikillisten äänien erojen havaitseminen valmentaa lasta äidinkielen tunnistamiseen, sano-

jen oppimiseen ja tavujen hahmottamiseen, ja tätä kautta kirjoittamisen oppimiseen. Laulaminen 

tuo tavut esiin selkeämmin kuin puhe. Musiikki on apuna myös vieraiden kielten ymmärtämisessä ja 

lausumisessa. Musiikki haastaa lasta keskittymään edistäen näin tarkkaavaisuuskyvyn kehitystä. 

(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 88; Huotilainen 2012) 

 

Kaikkien musiikin teoreettisten hyötyjen rinnalla hyvin tärkeää on tietysti myös musiikin tuoma ilo, 

onnistumisen kokemukset, mahdollisuus tunteiden ilmaisemiseen musiikin avulla sekä sosiaalisten 

taitojen kehittyminen ryhmässä työskennellessä. (Nurmi 2019) 

 

“Yhteisen, ohjatun laulutuokion jälkeen 4–7-vuotiaat ovat tutkimuk-
sen mukaan toisiaan kohtaan auttavaisempia ja valitsevat todennä-
köisesti yhteisen leikin. Toiminta on tiedostamatonta ja liittyy peiliso-
lujärjestelmän ja aivojen syvien osien toimintaan. Myös sosiaalisuus 
ja yhteisöllisyys ovat musiikin yhteydessä lapselle tärkeitä tekijöitä. 

Lapset tarvitsevat osallistuessaan musiikilliseen toimintaan mukaan 
toisia ihmisiä tukemaan, inspiroimaan, antamaan tilaa ja osallistu-
maan.” (Huotilainen 2012) 

 

Yksi tärkeimmistä asioista lapsen kasvamista, kehittymistä ja oppimista ajatellen on se, että lapsi 

tuntee tulevansa kohdatuksi ja huomatuksi, ja että hän saa kokea arjessa turvallisen ilmapiirin ja 

aikuisen kannustuksen. Näin lapselle kehittyy vahva itsetunto, jolloin hänellä on voimavaroja koh-

data elämän haasteet ja pettymykset aikuisenakin. Itsetunnon on huomattu vaikuttavan myös 

myönteisesti oppimiseen. Lapsen kohtaaminen, huomaaminen ja lapsen osallisuuden kokeminen 

koostuvat pienistä hetkistä. Hymy, kannustavat sanat, lohdutus, ilo, rauhoittaminen ja innostaminen 

ovat kaikki esimerkkejä aidosta kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Lapset tarvitsevat aikuisen 

läsnäolevaa seuraa ja nauttivat siitä, kun huomaavat aikuisen viihtyvän seurassaan. Musiikin parissa 

vuorovaikutus vahvistuu yhdessä lorutellessa, laulaessa ja soittaessa. Tukeva oppimispohja koostuu 

monista pienistä innostavista kokonaisuuksista ja toistoista. Paras oppimistulos saavutetaan oppimis-

ilmapiirissä, joka on myönteinen, kannustava, innostava, ja jossa asetetaan lapselle turvalliset rajat. 

Myönteisessä oppimisilmapiirissä lapsi saa onnistumisen kokemuksia, kokee tulevansa nähdyksi ja 

tuntee olevansa tärkeä. Yksi musiikkikasvatuksen tärkeistä tavoitteista on myös myönteisen asen-

teen luominen musiikkia kohtaan. Tämän saavuttamiseksi materiaalin tulisi olla lasta osallistavaa, 

iloa tuottavaa ja kannustavaa. (Paasolainen 2016, 7-10) 

 

Omassa työssäni musiikkipedagogina olen pitänyt tärkeimpänä lapsen kohtaamista aidosti omana 

itsenäni lasta kuunnellen, innostaen ja kannustaen. Haluan tehdä kohtaamisista merkityksellisiä sekä 

lapsille että itselleni. Tehdessäni Musiikkimetsä-projektia, nautin aidosti siitä, että sain heittäytyä 

osaksi lasten maailmaa ja kuunnella heidän ajatuksiaan. Huomioin ryhmässä jokaisen yksilönä ja 
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ilmapiiri oli positiivinen ja turvallinen. Jokainen lapsi sai onnistumisen kokemuksia ja paljon ilon het-

kiä arjen keskelle.  
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3   TARINA MUSIIKKIKASVATUKSESSA 

Kuvitteluleikki ja kiinnostus satuihin kehittyvät voimakkaasti samaan aikaan 2,5–3-vuotiaana. Sa-

dussa lapsi voi kulkea toisissa maailmoissa ja leikkiä sillä mitä voisi olla. Sadun ja leikin maailmat 

myös yhdistyvät. Lapsi käsittelee leikkien sitä, mitä hänen kanssaan luetaan. Lapsen omaehtoista 

leikkiä tukevat aikuisen heittäytyminen satuun, eläytyminen ja roolin otto. (Ruokonen 2001, 148-

149) Halusin itse tarinoita kertoessani pystyä heittäytymään aidosti tarinan maailmaan.  

 

“4–5-vuotias lapsi on jo pitkällä kertomuksen ymmärtämisessä, jos 
hänelle on luettu ja hän on saanut jakaa lukukokemuksia. - - Opettaja 
voi tukea kertomuksen avautumista lapselle mm. draaman keinoin.”  
(Ruokonen 2001, 150) 

 

Timo Jantusen (2007, 33, 38-39, 152-153, 155) mukaan kuvallinen ja sadunomainen ajattelu jatkuu 

vielä 10-vuotiaaksikin saakka - joillain läpi elämän - luonnontieteelliseen havainnointiin perustuvan 

syy-seuraus-ajattelun rinnalla. Lapsen maailmassa lapsi itse on keskipiste. Hän kokee tietävänsä ja 

osaavansa kaiken, koska hänen mielensä ei aseta turhia suoritusvaatimuksia ja -paineita. Lapsen 

mielen on saatava kypsyä rakkaudessa ennen kuin vaaditaan lapselta loogisempaa ajattelukykyä. 

Lapsen maailman totuus on unenomaisempi verrattuna aikuisen maailmaan. Lapsi elää ja toimii, 

eikä mieti tai erittele kuten aikuinen. Tämän vuoksi on parempi, ettei lapselta kysellä hänen kuule-

mansa sadun opetuksista, vaan sadun opetukset saavat kypsyä lapsen mielessä. Sadun avulla voi-

daan tarjota lapsille avaimia eri tunteiden käsittelyyn. Mielikuvitusta kasvattamalla lapsi herkistyy 

esimerkiksi asettumaan toisen ihmisen asemaan. 

 

Anne Lindeberg-Piiroinen ja Inkeri Ruokonen kertovat teoksessaan Musiikki varhaiskasvatuksessa -

käsikirja (2017, 108, 111-112), kuinka lapsi eläytyy satuun kokonaisvaltaisesti kerronnan, äänenkäy-

tön ja musiikkiliikunnan avulla. Lapsi eläytyy voimakkaasti tunteisiin ja tapahtumiin sekä samaistuu 

sadun henkilöihin. Monipuolinen tarinan, musiikin ja liikunnan yhdistäminen tukee laulujen hahmot-

tamista ja musiikillista muistia, joka toimii hyvin kokonaisvaltaisesti. 

 

Yhdistäessäni musiikillisten taitojen oppimisen osallistavaan tarinaan, voidaan puhua draamatyös-

kentelystä. 

“Draamatyöskentely yhdistää leikin ja kasvatuksen teatterin keinoi-

hin. Draamakasvatuksen keskiössä ovat kuvitteelliset roolit ja todelli-
suus, mutta toiminta tapahtuu ryhmässä ilman yleisöä. Draamassa, 
kuten leikissä, keskitytään enemmän toimimiseen eli prosessiin. 
Työskentely perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähte-
vään toimintaan - - Toiminnassa otetaan huomioon lapsen tarve op-
pia mielikuvituksen ja leikin kautta.” (Toivanen 2009, 30-31)  

 

Draamatyöskentely kehittää pienten lasten pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä. Tarina tempaa mu-

kaansa helpommin sellaisenkin lapsen, joka ei muuten pysty keskittymään aikuisen johtamaan toi-

mintaan. Osallistava draamatyöskentely vahvistaa ryhmähenkeä ja lisää ymmärrystä toisia kohtaan, 

toisten hyväksymistä, sosiaalisuutta ja empatiakykyä. Tarinan avulla opitaan asioita itsestä ja muista 

ryhmän jäsenistä. Toiminnassa korostuvat yhteistyö ja ryhmälähtöisyys sekä korkea elämystaso. 
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Draamaleikki kehittää lapsen tunteiden ilmaisua, koska erilaiset tunteet ovat osa tarinaa. Draama-

kasvatus on muodoltaan leikillisen vakavaa toimintaa. Toiminnan muoto on leikkisä, mutta tarkoitus 

on vakava. Kulkiessaan todellisen ja fiktiivisen maailman välillä roolissa ja omana itsenään, lapsi voi 

kokea uutta ja luoda uusia merkityksiä, ja näin ollen tapahtuu oppimista. Satua kuunnellessaan lapsi 

laajentaa tietoisuuttaan ja ajatteluaan, hän oppii tunnistamaan toistuvia elementtejä, ennakoimaan 

loppuratkaisua ja kehittää samalla omia kertojan taitojaan. Työskenneltäessä draaman keinoin todel-

linen tila, esimerkiksi monitoimitila, muuttuu yhteisestä sopimuksesta ajoittain kuvitteelliseksi tilaksi, 

ja todellinen aika kuvitteelliseksi ajaksi. (Toivanen 2009, 30-31, 35; Ruokonen 2001, 148) 

 

Luodessani Musiikkimetsän päiväkodin tiloihin, annoin lapsille mahdollisuuden draamaleikkiin. Tuttu 

ja turvallinen päiväkodin monitoimisali muuntautui kerran viikossa Musiikkimetsäksi, jonne lapset 

pääsivät yhdessä ryhmänä seikkailemaan. Lasten rooli tarinassa oli olla mukana omana itsenään ta-

rinoiden tapahtumissa. Lapset eläytyivätkin tarinoihin aivan kuten olisivat olleet sisällä satujen met-

sässä eläinten mukana. Nekin, jotka eivät heti heittäytyneet mielikuvituksen vietäväksi, heittäytyivät 

kuitenkin pian toisten lasten tehtyä niin edeltä. 
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4   LAPSEN MUSIIKILLISET KEHITYSVAIHEET IKÄKAUSITTAIN 

Musiikkikasvattajana on tärkeää suunnitella musiikkitoiminta siten, että se tukee jokaista lasta lap-

sen sen hetkisen kehitysvaiheen mukaisesti. On kuitenkin huomioitava, että lapsen ikä ja musiikilli-

nen kehitystaso eivät välttämättä vastaa toisiaan. Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy yksilöllisesti. Pe-

riaatteena on rakentaminen aiemmin opitun tiedon perustalle. Vaikka opinnäytetyössäni keskityin 4–

5-vuotiaiden ohjaamiseen, oli minun tärkeää tietää myös aiemmat kehitysvaiheet, joiden päälle toi-

minnan rakensin. Koska lapsen taidolliset ja tiedolliset valmiudet muodostuvat hyvin yksilöllisesti, 

musiikillisestakin kehittymisestä voidaan antaa vain yleisiä näkemyksiä. 

 

4.1 0–1-vuotiaat 

Jo vastasyntynyt vauva erottaa äidin ja vauvalle tuttujen ihmisten äänet muista äänistä. Vastasynty-

nyt jää kuuntelemaan laulua ja hyräilyä herkemmin kuin puhetta. Vauvat tunnistavat oman äidin 

äidinkielen muiden kielien joukosta sekä oman äidin ja muiden läheisten puheen muiden samaa 

kieltä puhuvien joukosta. Vauvan ensimmäiset liikkeet ovat spontaaneja ja kokonaisvaltaisia refleksi-

liikkeitä. Keskushermoston kehityksen myötä syntyy yhteys aivoihin, ja refleksiliikkeet korvautuvat 

tahdonalaisilla liikkeillä. Lapsi oppii kääntämään päätään havaitsemansa äänen tai liikkeen suuntaan 

ja tavoittelemaan ja tarttumaan esineisiin. Lapsi seuraa katseellaan liikkuvia esineitä ja erottaa tutut 

ja vieraat kasvot sekä tunnistaa ympäristönsä. Kirkkaat värit ja selkeät muodot herättävät kiinnos-

tusta. Lapsi tutkii eri materiaaleja koskettelemalla, haistelemalla ja etenkin maistamalla. Suun alue 

on pienen vauvan tärkeimpiä aistimusten välittäjiä. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 63, 65-

66, 90) 

 

0-1-vuotias on sensitiivinen äänenvoimakkuudelle ja säikähtää voimakkaita ääniä. Ensimmäisen vuo-

den aikana lapsi kykenee jo yhdistelemään tiettyjä ääniä tiettyihin asioihin ja oppii myös vastaamaan 

ääniin. Inkeri Ruokosen (2001) mukaan vain muutamat lapset toistavat ennen yhtä ikävuotta hänelle 

lauletun laulun sanan tai osan laulua. 

 

Vauvat kykenevät havaitsemaan rytmin ja sen vaihtelut. Vauvat kiinnostuvat lauluista ja erityisesti 

korkeassa äänialassa lauletuista lauluista. Turvallisuuden tunnetta tuo tuttuus, ja päivän toimintoihin 

liittyvät toistuvat laulut, lorut ja leikit. Nämä ovat tärkeitä vuorovaikutuksen kehittymisen kannalta. 

Rutiinit tukevat perusturvallisuuden rakentumista. Laulun sanoilla ei ole lapselle sisällöllistä merki-

tystä vielä tässä vaiheessa. Lapsen kanssa lorutellessa ja laulaessa käytetään yksinkertaisia sävelkul-

kuja ja rytmejä. Tuttu, lempeä ääni on turvallinen, ja äkillisiä, voimakkaita ja korkeita ääniä välte-

tään. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 63, 90, 98) 

 

Puolivuotiaan vauvan puhe-elimet kehittyvät ja hengitys- ja puhe-elinten koordinaatio alkaa toimia, 

ja lapsi nauttii oman äänen tuottamisesta ja sen kuuntelemisesta. Lasta rohkaistaan vuoropuheluun 

vastaamalla hänelle samalla tavalla kuin hän itse ääntelee. Sanojen ymmärtämistä lisää niiden liittä-

minen aina samaan lauluun. Lapsi iloitsee tutuista, ennen kuulemistaan lauluista. Vauva kokeilee 

omaa ääntään laulaen ja matkii aikuisen äänensävyjä eri tilanteissa. Lapsi alkaa tietoisesti seurata, 
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miten aikuinen liikkuu musiikin mukaan ja matkii aikuisen kehon liikkeitä. Läheisen aikuisen turvalli-

sessa sylissä lapselle välittyy musiikissa koetut tunteet, musiikin dynamiikan, rytmiikan ja tempon 

vaihtelut sekä musiikista nauttimisen riemu. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 99, 101-102, 

104) 

 

4.2 1–2-vuotiaat 

Lapsi havainnoi ympäristöään kaikkien aistiensa kautta, ja havainnot jäsentyvät vähitellen tiedolli-

seen kokonaisuuteen. Puhekielen avulla löytyy nimiä eri ilmiöille, asioille ja käsitteille. Lapsi oppii 

hallitsemaan liikkeitään yhä tarkemmin ja on ylpeä itsenäisyydestään. Lapsen koko vartalo on mu-

kana kaikessa toiminnassa ja lapsi käyttää koko kehoa jo monipuolisemmin myös musiikilliseen il-

maisuun. Lapsi pystyy keskittymään yhteen toimintaan vain muutaman minuutin kerrallaan. (Linde-

berg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 68-69) 

Vaikka lapsi ei yleensä vielä puhu tässä vaiheessa, hänen kielensä ja sanavarastonsa kuitenkin kehit-

tyvät nopeasti koko ajan. Lapsi ymmärtää enemmän kuin antaa ymmärtää ja tietää sekä tuntee asi-

oita enemmän kuin pystyy kertomaan. Lapsi tunnistaa mielialoja ja aikuisen tehtävä on nimetä tun-

teita, jotta lapsi oppisi mielialoihin liittyvät käsitteet. Tietyt ihmiset, paikat tai musiikki herättävät 

tunnereaktioita aikaisempien kokemusten ja muistikuvien mukaan. On tärkeää, että aikuinen hyväk-

syy lapsen tunteet siinä missä omansakin, rohkaisee lasta sanoittamaan tunteensa, kuuntelee lasta 

ja kyselee lapsen kokemuksista sekä kertoo myös omista ajatuksistaan ja tunteistaan. (Lindeberg-

Piiroinen & Ruokonen 2017, 70-72) 

Itseni on yllättänyt monet kerrat tämän ikäiset lapset, jotka todella ymmärtävät enemmän kuin anta-

vat ymmärtää. Vaikka puhetta ei vielä tulisi, he saattavat pienillä eleillä näyttää ymmärryksensä ai-

van yllättäen. 

Musiikki voi helpottaa arjessa monia tilanteita, joissa lapsi turhautuu tai hermostuu. Musiikin avulla 

lapsen huomio saatetaan pois turhauttavista tilanteista. Kaikkiin päivän toimintoihin voidaan liittää 

laulua. Yksinkertaisten sävelmien improvisoiminen arjen eri tilanteissa kehittää mielikuvitusta ja eläy-

tymiskykyä, ja sillä voidaan vaikuttaa tilanteen tunnelmaan. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 

104, 107, 109) 

Varsinkin pukeminen on monelle tämän ikäiselle lapselle epämiellyttävää, ja oma kokemukseni on, 

että laulun liittäminen pukemiseen ja varsinkin laulun ja leikin improvisoiminen näissä tilanteissa, on 

vienyt lapsen huomion hyvällä tavalla muualle. 

Vuorovaikutustaitojen kehityksessä tärkeää on, että aikuinen osoittaa kuuntelevansa lasta ja iloitse-

vansa tämän äänestä. Laulamalla keskusteleminen kehittää lapsen puhetta ja laulamisen alkamista. 

Lapsi voi jo toivoa haluamaansa laulua ja musiikkia esimerkiksi kuvien avulla. Tuttujen laulujen ker-

taaminen helpottaa lapsen osallistumista. Lapsen rytmitajua voi herätellä lapsilähtöisesti vastaamalla 

hänen improvisointeihinsa. Vuorotellaan soittamista ja kuuntelua, sekä yhdessä tekemistä. Käsien 

liikkeiden koordinaatio alkaa kehittyä, ja perusrytmi hahmottua, vaikka taputus ei olekaan vielä 
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säännönmukaista. Musiikkiliikunnan avulla laulun sanojen ymmärtäminen ja musiikin muodon koke-

minen helpottuu. Hienomotoriikka ja silmän ja käden yhteistyö kehittyvät rytmisoittimiin tutustu-

malla. Lapsi kokeilee monipuolisesti omaa ääntään ja nauttii sillä leikkimisestä, esimerkiksi matki-

malla eläinten ääniä tai laulamalla päivän tapahtumista. Ryhmässä musisoidessa harjoitellaan sa-

malla vuorovaikutusta, oman vuoron odottamista, yhteislauluun osallistumista ja sääntöjen noudat-

tamista. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 105-110) 

 

4.3 2–3-vuotiaat 

Tässä ikävaiheessa aistitoiminnat ja havaintojen tekeminen yhdistyvät tiedolliseen ja kielelliseen ke-

hitykseen. Lapsi ei välttämättä vielä tee eroa musiikin, liikkeen tai visuaalisen havainnon suhteen, 

vaan ne välittyvät lapselle eri aistien kautta samanaikaisesti. Leikkimällä lapsi jäljittelee, kokeilee ja 

koettaa ymmärtää näkemäänsä ja kokemaansa. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 72-74) 

 

Lapsi pääsee käsiksi päivän aikana koettuihin asioihin ja tunteisiin musiikin keinoin, kun musiikin 

avulla hahmotetaan ja täsmennetään päivän kokemuksia. Tutun musiikin ja laulujen avulla lapsi saa 

turvallisuudentunteen muuttuvissakin ympäristöissä. Lauluissa pyritään sävellajin vakiinnuttamiseen 

tietyn perussävelen ympärillä. Aikuisen on tärkeää laulaa lapselle sopivalta sävelkorkeudelta, sillä 

liian matalassa sävellajissa laulaminen on lapselle vaikeaa. Laulun tempon ei tule olla liian nopea, 

jotta lapsi ehtii laulaa myös laulun sanat. Laulujen musiikillinen muoto hahmottuu lapselle sisäisesti, 

kun niihin liitetään kertomus, kuvien katselua ja toistuvia liikesarjoja. Lapsi voi omaksua jo pidempiä 

lauluja, esimerkiksi 4+4 tahtia kertauksineen. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 110, 114) 

  

Aikuinen voi kuvailla musiikin luonnetta, jolloin lapsi oppii ilmaisemaan mielikuviaan ja tuntemuksi-

aan kehollaan eläytymällä musiikkiin kokonaisvaltaisesti. Samalla lapsen liikekoordinaatio kehittyy. 

Liikkumalla musiikin mukaan ”marssien” tai ”valssaten” tutustutaan elämyksellisesti tasa- ja kolmija-

koiseen rytmiin. Lapsia kannustetaan turvallisessa tunnelmassa improvisoimaan liikkumistaan kuule-

mansa mukaan, antamalla kuitenkin selkeät ohjeet toiminnasta: kuuntele – liiku musiikin mukaan – 

kun musiikki loppuu, pysähdy. Äänenvoimakkuuden vaihteluihin liittyviä harjoituksia voidaan tehdä 

liikkumalla, taputtamalla, koputtamalla lattiaan ja myöhemmin rytmisoittimien avulla. Mielikuvia voi 

käyttää hyväksi näissäkin harjoituksissa. Lapsi oppii seuraamaan ja noudattamaan yhteisiä ohjeita, 

kontrolloimaan motoriikkaansa ja keskittymään suoritukseen. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 

2017, 112-113) 

 

Soittoharjoituksissa soitetaan selkeitä kokonaisuuksia ja annetaan lapselle aikaa tulla mukaan, ko-

rostetaan perusrytmiä ja soitetaan selkeästi toisistaan poikkeavia sävyjä. Soitinvalikoimassa käyte-

tään yksinkertaisia, lapsille ennestään tuttuja soittimia. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 112-

113) 
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4.4 3–4-vuotiaat 

Lapsi kartoittaa tietovarastoaan ja janoaa selityksiä sekä vastauksia kysymyksiinsä. Mielikuvitus oh-

jaa leikkejä ja ystävyyssuhteet kehittyvät. On yksilöllistä, kuinka paljon lapsi kaipaa ystäviä. Toiset 

viihtyvät hyvin myös yksin. Aika- ja tilakäsitteet selkenevät ja lapsi tunnistaa ja erottaa eri muotoja 

ja värejä. Lapsi oppii ennakoimaan aikuisen reaktioita ja omaksuu käytöstapoja. Aikuisen tehtävä on 

auttaa myönteisen minäkuvan muodostamisessa, ja harjaannuttaa kuuntelemaan ympäristön vies-

tejä. Lapsi kaipaa huomiota, ja nauttii kun vanhemmat hoivaavat häntä. On tärkeää, että häntä roh-

kaistaan ja hänestä ollaan ylpeitä, ja että onnistumisista puhutaan hänen kuullensa myös muille. 

Roolileikit kehittävät oikeudenmukaisuuden tajua ja toisen tunteisiin eläytymistä. Lapsi on aiempaa 

myötätuntoisempi ja osaa lohduttaa toisia. Näitä myötäelämisen ja avuliaisuuden taitoja tulee vah-

vistaa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2013, 5, 16, 22-23; Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 

75)  

 

Lapsi elää voimakasta kuvitteluleikin ja mielikuvituksen täyttämää aikaa, jolloin myös musiikkiin liit-

tyvät ilmiöt alkavat merkitä jotakin lapselle, ja musiikkiin liitetään mielikuvia. Samana toistuvan mu-

siikin muistaminen ja vertaaminen johonkin aiemmin kuultuun mahdollistuu, kun lapsi oppii muutta-

maan musiikilliset kokemuksensa eräänlaisiksi sisäisiksi kuviksi. Tässä ikävaiheessa musiikkiliikun-

nalla on keskeinen merkitys oppimisessa, kun voimakas ja hidastempoinen musiikki luo erilaisia mie-

likuvia kuin nopeatempoinen ja hiljainen musiikki. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 93) 

 

Lapsen keskeisin ilmaisutapa on liikkuminen, ja ilmaisun välineenä toimii keho. Liikunnalliset valmiu-

det kehittyvät eriytyneemmiksi: hän osaa esimerkiksi kävellä rytmikkäästi, hiipiä hiljaa ja tömistellä 

voimakkaasti. On tärkeää käyttää monipuolisesti erilaisia liikkumistapoja juoksemisesta ja hyppimi-

sestä hiipimiseen ja ryömimiseen. Äänenvoimakkuuden muutoksiin ja tempon vaihteluihin reagoimi-

nen auttaa lasta oppimaan kehonsa tuntemista ja hallitsemista. Hän oppii kuvailemaan liikkeillä eri-

laisia tunnetiloja. Improvisoitu liike kehittää lapsen motoriikkaa. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 

2017, 76, 118) 

 

Edellä kuvattujen näkemysten ja omien kokemusteni perusteella halusin käyttää lasten kanssa mah-

dollisimman paljon vaihtelevia liikkumistapoja. Tiesin, että lapsi tarvitsee rauhallisen liikkumisen vas-

tapainoksi myös nopeatempoisempaa liikettä. Tämän ikäiset lapset osasivat kokemukseni mukaan 

hyvin reagoida musiikin tempon vaihteluihin ja tuoda ne esiin liikkeissään. 

 

Aikuisen antama monipuolisen äänenkäytön malli, selkeys ja intonaatio vaikuttavat lapsen äänen-

käyttöön. Lasta tulee rohkaista oman äänensä käyttämiseen ja laulamaan luonnollisesti sekä jännit-

tämättä. Pelkkään laulamiseen keskittyminen on helpompaa kuin laulaminen ja soittaminen yhtä ai-

kaa. Loruttelu edistää selkeän artikulaation muodostumista. Kyky tuottaa ja hallita omaa ääntä kas-

vaa muun kehityksen mukana. Sävelkorvaa voidaan kehittää esimerkiksi kaikulaululla, jossa sama 

säe toistuu ensin aikuisen laulamana ja sitten yhdessä laulettuna. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 

2017, 115-116). Koin kaikulaulun olevan myös hyvä menetelmä lauluja opetettaessa. Kaikulaulussa 
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lapset toistavat lyhyen säkeen heti aikuisen jälkeen. Käytin tätä menetelmää opettaessani lauluja 

lapsille. He oppivat nopeasti muistamaan laulujen sanat.  

 

Ahosen (2004, 87) mukaan 4-vuotiailla on jo hyvät mahdollisuudet osallistua yhteislauluun, mutta 

usein laulun tarina ja sen juonelliset käänteet leikittäessä tai dramatisoitaessa vievät mukanaan, ja 

lapset unohtavat sanat. Tämän huomasin myös käytännössä siten, että paikallaan ollessamme kaikki 

lapset lauloivat mukana, mutta yhdistäessäni samaan lauluun liikettä, enää vain harva lauloi mu-

kana. 

 

3-4-vuotiaat osaavat soittaa yksinkertaisia rytmisoittimia ja toistaa niillä kaikurytmejä. Lapsi tulee 

tietoiseksi sykkeestä ja temposta. Perusrytmin vahvistamisesta soitinsäestyksessä voidaan ryhmän 

valmiuksien mukaan siirtyä myös sanarytmisäestykseen. Soittaminen kehittää lapsen keskittymisky-

kyä, motorisia valmiuksia ja koordinaatiota. (Ruokonen 2001, 126; Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 

2017, 117-118) 

 

 

4.5 4–5-vuotiaat 

Lapsi kiinnostuu entistä enemmän esimerkiksi ympäröivän yhteiskunnan ja luonnon ilmiöistä, sään ja 

vuodenaikojen vaihtelusta ja vanhempien työstä. Esimerkiksi kokosuhteita, aikaa ja suuntia koskevat 

käsitteet selkiytyvät. Lapsi kiinnostuu omasta maailmastaan historian ja tulevaisuuden näkökulmista. 

(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 77) 

 

Lapsi on utelias, omatoimisempi ja aiempaa varmempi sekä tuttujen että tuntemattomien ihmisten 

seurassa. Vaikka lapsi haluaa olla iso ja pärjäävä, hän kaipaa vielä myös syliä, hoivaa ja hellittelyä. 

Voimakas mielikuvitus kuuluu lapsen kertomissa tarinoissa ja liioittelussa. Mielikuvitus voi aiheuttaa 

myös pelkoja. Aikuisen on tavoitettava lapsen tunnetiloja ja pyrkiä nimeämään niitä. Vaikeiden tun-

teiden jakaminen, hyväksytyksi tuleminen ja mahdollisuus saada lohdutusta ovat tärkeitä kokemuk-

sia lapselle. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019) 

 

Lapsi nauttii loruilusta, runoilusta ja satujen kertomisesta sekä niiden kuuntelemisesta. Hän pohtii 

asioiden syitä ja tarkoituksia. Lapsi tuntee usein jo päävärit ja ymmärtää erilaisia käsitteitä, kuten 

pitkä, lyhyt, aikaisin, myöhään, nopeasti, hitaasti, ylös tai alas. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

2017) 

 

Musiikkitoiminnassa kertautuvat jatkuvasti kaikki aikaisemmin opitut asiat ja toimintatavat. 

Onnistumisen tunne on lapselle erityisen tärkeää. Lauluvalikoima monipuolistuu; lastenlaulujen li-

säksi voidaan laulaa helppoja kehtolauluja, tanssi- ja liikuntalauluja sekä kansanlauluja myös muista 

maista. Sisäisen kuulemisen taito ja musiikillinen muisti harjaantuvat tässä iässä. Lapsi kykenee 

muistamaan ja laulamaan kokonaisia lauluja ulkoa. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 119-120; 

Ruokonen 2001, 126)  
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Rainbow ja Owen (1979) havaitsivat tutkimuksessaan, että vasta 5-vuotiaat kykenevät säilyttämään 

laulussaan tasaisena säilyvän perusrytmin. 5-vuotiaat pystyivät taputtamaan perussykettä oman lau-

lunsa tahdissa, mutta eivät vielä kuunneltavan musiikin mukana. Rytmin taputtamista muiden soitta-

maan musiikkiin vaikeuttavat monet samanaikaisesti suoritettavat toiminnot. Lapsi joutuu havainnoi-

maan musiikin perussykettä, sovittamaan oman luontaisen sykkeensä siihen sekä tarkastelemaan 

taputussuoritustaan. Myös taputtaminen motorisena toimintona vie osansa tarkkaavaisuudesta. Mo-

nen asian käsittely yhtä aikaa vaikeuttaa havaintojen tekemistä ja niistä saatavan palautteen käyttä-

mistä oman suorituksen korjaamiseen. (Ahonen 2004, 92-93)  

 

Lapsi hallitsee jo hyvin kehonsa liikkeitä ja tasapainoa. Lapsi toteuttaa mielikuviaan ja ilmaisee tun-

teitaan kokonaisvaltaisesti omalla kehollaan. Liikkeet ovat dynaamisempia ja reagoivat jo tempoon. 

Musiikkiliikunta vahvistaa lapsen motoriikkaa ja koordinaatiota. Lapsi nauttii ryhmässä tapahtuvasta 

tekemisestä. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 79) 

 

Musiikillisten muotojen hahmottamista voidaan opetella liikkeen avulla, esimerkiksi A-osan tai B-osan 

ajaksi vaihdetaan soitinta tai liikettä. Toteutetaan liikunnallisesti musiikillisia kontrasteja. Harjoitel-

laan yhtäaikaisia liikkeitä, esimerkiksi taputetaan tai soitetaan marakassia samalla kun kävellään. 

Opetellaan käsitteitä järjestäytymiseen: rivissä, vastakkain, vierekkäin. (Lindeberg-Piiroinen & Ruo-

konen 2017, 123-124) 

 

”Yhdessä tanssiminen, piirileikin opettelu tai musiikin mukaan impro-
visointi voi antaa lapselle ainutkertaisia elämyksiä. Samalla lapsi har-
jaantuu sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteistoimintaan. Lapsi tun-
tee kuuluvansa joukkoon, jossa hänenkin osuutensa on tärkeä koko-
naisuuden onnistumisen kannalta.” (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 
2017, 124) 
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5 SUUNNITTELU 

Opinnäytetyön suunnittelu oli pitkän aikavälin prosessi, jossa palaset loksahtivat kohdalleen yksi ker-

rallaan. Aktiivinen suunnitteluvaihe kesti vuoden ajan. Myös maailman pandemiatilanteella oli osansa 

opinnäytetyöni lopullisessa muodossa, sillä toteutusvaihe siirtyi tilanteen vuoksi keväältä syksyyn. 

Lopulta kaikkein merkittävimmät ideat ja ajatukset syntyivät vasta kesän 2020 aikana. 

 

5.1 Idea ja lähtökohdat 

Ajatus musiikin varhaiskasvatukseen liittyvästä opinnäytetyöstä ja tarinamuotoisista musiikkileikki-

koulutunneista oli mielessäni useamman vuoden. Syksyllä 2019 löysin termin “satumuskari”. Satu-

muskarissa tunnit rakentuvat sadun tai tarinan pohjalle. Valmista materiaalia ei juuri löytynyt, jolloin 

sain ajatuksen koota tunnit itse johonkin valmiiseen lastensatuun ja tuoda kokeiluun materiaalia, 

joka olisi kaikkien käytettävissä. Tässä vaiheessa ajattelin käyttäväni pelkästään valmista musiikki-

materiaalia ja valmiita tarinoita, ja ajatus itse säveltämisestä ja tarinan kirjoittamisesta tuntui kau-

kaiselta ja pelottavaltakin.  

 

Lähtökohtana oli viikoittaiset satumuskaritunnit, mutta halusin tunteihin toistuvuutta ja yhden tari-

nan, joka jatkuisi tunnista toiseen. Puhuin opinnäytetyöohjaajani Anna-Maria Pekkisen kanssa, ja 

hän ehdotti tiiviimpää kokonaisuutta, jossa tunnit olisivat esimerkiksi yhden viikon aikana. Näin ta-

rina ei ehtisi unohtua lasten mielistä tuokioiden välillä. Ikäryhmäksi nousi selvästi 4–5-vuotiaat, sillä 

tätä nuoremmille lapsille tarinamuoto olisi voinut olla mielestäni liian haastava.  

 

Kevään 2020 koronavirustilanteen takia opinnäytetyöni toteutus siirtyi syksyyn. Kevään ja kesän ai-

kana minulla oli aikaa viedä ideointia pidemmälle. Tässä vaiheessa päätin, että kirjoitan tarinan itse, 

sillä en saanut otetta yhdestäkään valmiista sadusta käytyäni läpi useita lasten satukirjoja. Pidem-

män tarinan hahmottelu ja jatkuvuus oli tuntunut haastavalta, ja ajatus yhden tarinan kokonaisuu-

desta vaihtui useamman pienen tarinan kokonaisuudeksi. Kun päästin irti yhden tarinan ajatuksesta, 

sain lopulta hyvin nopeasti kaksi ensimmäistä pienempää tarinaa valmiiksi. Tarinoita yhdistävät teki-

jät olivat selkiytyneet: tarinoiden tapahtumapaikaksi syntyi Musiikkimetsä, ja tapahtumapaikka pysyi 

samana kertojan vaihtuessa. Näin sain toivomaani jatkuvuutta ja toistuvuutta tarinoihin. Paikan kek-

sittyäni Musiikkimetsän alku- ja loppulaulut syntyivät kuin itsestään.  

 

Idea ensimmäiseen tarinaan lähti teoksen Piilometsän säveliä kappaleesta Karhuperhe kävelyllä (Mu-

siikki- ja Kulttuurikeskus VERSO 2013, 22-23). Kappaleeseen liittyy karhuleikki, jossa kuljetaan kap-

paleessa esiintyvien rytmien mukaan isäkarhuna, äitikarhuna ja pikkukarhuna. Tästä sain idean siitä, 

että kaikkien Musiikkimetsän asukkaiden jalanjäljet olisivat nuotteja tai muita musiikin perustermis-

töön kuuluvia merkkejä. Näin sain piilotettua lapsille tarinan lomaan myös musiikin perusteiden al-

keita. 
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Kuten Ahonen (2004, 84) mainitsee teoksessaan Johdatus musiikin oppimiseen, omaksuminen on 

lapsilla tehokasta; lapsuudessa opitaan vaivattomasti asioita, joiden omaksuminen myöhemmin saat-

taa vaatia huomattavasti enemmän aikaa ja harjoitusta. Halusin käyttää tätä hyväkseni ja yhdistää 

luovaan tekemiseen ja tarinankerrontaan visuaalisia kuvia musiikin perusasioista. 

 

Bruner (1973) on teoriassaan jakanut lapsen ajattelun kehityksen kolmeen eri vaiheeseen. Ruoko-

nen (2001, 124) kuvaa symbolisen ajattelun vaiheen liittyvän musiikkikasvatuksessa siihen, että 

lasta alkavat kiinnostaa musiikin kieli ja symbolit.  

 

“Musiikilliset käsitteet määritellään sanoin, notaatiolla tai muilla sym-
boleilla. Esi- ja alkuopetuksessa oleva lapsi oppii ymmärtämään edel-
liseen liittyen esimerkiksi käsitteet forte ja piano, ja muuttamaan 
omaa musiikillista tuottamistaan, kuten esimerkiksi rytmisoittimilla 
soittoa annetusta symbolista tai symbolilyhenteestä esim. f ja p. Las-
ten musiikillista ajattelua voidaan kehittää leikin avulla jo varhain en-
nen kouluikää. Musiikin kielellissymboliset käsitteet opitaan luonte-

vimmin liikkumisen, leikin ja mielikuvien kautta.” (Ruokonen 2001, 
124) 

 

Tämä vahvisti omaa ajatustani siitä, että voisin liittää jo alle kouluikäisten lasten opetukseen musii-

kin kielellissymbolisia käsitteitä, kun liittäisin ne osaksi tarinaa ja leikkiä. Kuten Ruokonenkin toteaa, 

luontevimmin näiden symbolien oppiminen tapahtuu liikkumisen, leikin ja mielikuvien kautta. Aika-

arvot kuudestoistaosanuoteista puolinuottiin naamioin eri eläinten jalanjäljiksi. Neljäsosatauon mer-

kin liitin mielikuvaan siilin piikeistä. Lintujen laulujälkiä olivat piano- ja fortesymbolit, jotka kuvasivat 

hiljaista ja voimakasta ääntä. Talitintin lauluun sain yhdistettyä myös yksinkertaisen melodian hah-

mottumisen nuottiviivastolle. 

 

5.2 Musiikin valitseminen 

Kirjoittaessani tarinoita päädyin siis valmiin musiikkimateriaalin lisäksi kuitenkin säveltämään ja sa-

noittamaan lauluja myös itse. Se tuntui parhaalta ratkaisulta siinä kohtaa, kun tiesin, mitä tavoitetta 

halusin laulujen palvelevan. Ymmärsin myös, että sävellykset ja sanoitukset voivat olla hyvinkin yk-

sinkertaisia, enkä asettanut itselleni enää minkäänlaisia paineita niiden suhteen. 

 

Kun lähdin kirjoittamaan alkulaulun sanoja, halusin tuoda laulussa esille paikan nimen ja sen, että 

jokainen on tervetullut mukaan. Maininta uusista ystävistä viittaa siihen, että kertova eläin ja met-

sästä löytämämme eläimet vaihtuivat joka kerta. 

  

Musiikkimetsään matkataan 

Ystävät uudet jo odottaa 

Musiikkimetsään matkataan 

Tuu mukaan vaan seikkailemaan 
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Halusin alkulauluun myös lasten osallistamismahdollisuuksia ja sanan ”matkataan” tilalle pystyin 

vaihtamaan joka kerta eri liikkumistyylejä, joilla lapset halusivat lähteä matkaan. 

Myös loppulaulussa halusin mainita Musiikkimetsän nimeltä, jotta loppulaulu yhdistyisi lasten mie-

lissä juuri tähän paikkaan ja hetkeen. 

Hei hei hei, oli hauska tavata 

Hei hei hei – ja yhdessä laulella 

Hei hei hei, nähdään ensi kerralla 

Hei hei hei - Musiikkimetsän poluilla 

 

5.3 Tarinoiden ja musiikin yhdistäminen 

Hahmottelin tarinatuokioiden rakennetta Ulla Piispasen Muskarisoppa-teoksessa (2019, 166) olevan 

Muskarimenun pohjalta. Muskarimenussa Piispanen rakentaa hyvän muskarituokion näin:  

 

• Tervetulotoivotukset ja kuulumiset 

• Tunnelmaan virittäytyminen ja alkulaulu 

• Aiemmin opitun kertaaminen laulaen ja soittaen 

• Uuden asian oppiminen liikkuen, soittaen, laulaen tai leikkien 

• Lasten valitsema vapaa ja luova toiveleikki 

• Loppulaulu, jolla kiitetään mukana olosta  

 

Hyödynsin tätä mallia myös tarinoita kirjoittaessani, ja muotoilin tarinan juonen ja etenemisen hyvän 

muskaritunnin rakenteen mukaiseksi. Yllä olevien asioiden lisäksi oli mielestäni tärkeää ottaa jokai-

sen kerran loppuun hetki rauhoittumiselle.  

 

Tarinat ja musiikkivalinnat muotoutuivat yhtä aikaa, vuorotellen toisiaan inspiroiden. Välillä sain 

idean tarinan tapahtumiin jostakin laulusta. Välillä etsimällä etsin sopivaa laulua johonkin tarinan 

kohtaan, jonka halusin tehdä juuri tietyllä tavalla. Jos en löytänyt sopivaa laulua, sävelsin sellaisen 

itse. Muotoilin tarinat niin, että pystyisimme etenemään tilassa tapahtumien mukana. Jaksotin tari-

nankerronnan niin, että musiikilliset toiminnot ja leikit yhdistyivät tarinaan sopivassa suhteessa. 

 

5.4 Päiväkoti PILKE Tempo ja osallistumisluvat 

Olin helmikuussa 2020 yhteydessä PILKE-musiikkipäiväkoti Tempoon Kiuruvedellä, ja he olivat kiin-

nostuneita olemaan mukana toteutuksessa. Pääsin tutustumaan päiväkodin tiloihin ja käytössä ole-

viin soittimiin ja rekvisiittaan syyskuun alussa. Tein päiväkodin 4–5-vuotiaiden ryhmän huoltajille 

kirjeen, jossa kerroin itsestäni sekä opinnäytetyöstäni ja sen toteutuksesta. Kirjeessä oli osallistumis-

lupalomake, jossa kysyttiin lupaa osallistumisen lisäksi myös videointiin yhdellä kerralla. Videotal-

lenne tuli vain opinnäytetyölautakunnan käyttöön. Pidin huolta yhdessä päiväkodin varhaiskasvatta-

jien kanssa, että olin saanut jokaisen osallistuvan lapsen huoltajalta osallistumislupalomakkeen alle-

kirjoitettuna. 
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5.5 Tilasuunnittelu 

Olin nähnyt päiväkodin tilat päällisin puolin jo aiemmin, mutta syyskuun alussa pääsin tutustumaan 

käytössäni oleviin tiloihin ja rekvisiittaan tarkemmin. Tilasuunnittelu tuntui aluksi hyvin haastavalta, 

sillä vaikka minulla oli mielikuvia haluamastani lopputuloksesta, minulla ei ollut selkeää suunnitelmaa 

siitä, miten pystyisin toteuttamaan mielikuvani käytännössä. Käytössäni oli suurehko monitoimisali ja 

sen vieressä oleva musiikkihuone, sekä paljon erilaisia jumppavälineitä ja matalia sermejä. 

 

Soitinvalikoima päiväkodilla oli monipuolinen. Kaikkia soittimia ei ollut niin paljoa, että jokainen lapsi 

olisi voinut soittaa samaa soitinta yhtä aikaa. Suunnittelin soittohetket niin, että käytimme useita eri 

soittimia yhtä aikaa ja tarvittaessa vaihdellen. 

 

Kysyin Kiuruveden Maalaiskaupunginteatterin Seija Suhoselta mahdollisuudesta lainata joitakin kan-

kaita ja metsäaiheisia koristeita metsätunnelman luomista ajatellen. Sain luvan lainaamiseen, ja hain 

itselleni muutamia vihreän sävyisiä kankaita sekä havukransseja ja muovikukkia. Tämän jälkeen läh-

din ostamaan askartelutarvikkeita Kiuruveden Kirjakaupasta, josta Laura Kekkonen antoi minulle lai-

naan styroksisia suuria kuusia. Kuuset toivat tilaan paljon lisää ilmettä kolmiulotteisuudellaan. Askar-

telin monenkokoisia, värikkäitä syksyn lehtiä ja sieniä sekä muutamia pienempiä kuusia ja kankaisen 

puron. Näillä yksinkertaisilla rekvisiittalisäyksillä sekä aiemmista mielikuvistani poistumalla sain ai-

kaan maisemointi- ja tilankäyttöratkaisut, joihin olin tyytyväinen.  

 

Jaoin suuren tilan kahteen osaan sermien avulla niin, että suurempi tila jäi liikkumista ja soittamista 

varten, ja sermien taakse sain piilotettua esimerkiksi puron, jota pitkin metsään pääsi, ja jälkiä, joita 

metsästä löytyi. Lisäksi sulkemalla viereisen musiikkihuoneen oven, sain piilotettua sinne vielä jokai-

selle kerralle jonkun yllätysleikin. Olin kuvitellut meille pesäkolon, jossa saisimme rauhoittua hämä-

rässä, ja mielikuvissani pesässä oli tietysti jonkinlainen katto. Huomasin kuitenkin pian, etten saisi 

käytössä olevilla välineillä tehtyä tarpeeksi suurta pesää 12 lapselle. Hylkäsin ajatuksen katosta, ja 

tein salin nurkassa olleesta jumppapatjasta sermien avulla meille paikan rauhoittumiselle. Patja oli 

niin suuri, että kaikki lapset mahtuivat siihen yhtä aikaa. 

 

Aluksi olin ajatellut joutuvani muuttamaan maisemaa tarinoiden vaihtuessa enemmänkin, mutta käy-

tettyäni tilaa kahdella ensimmäisellä kerralla lähes samankaltaisesti, huomasin näiden tilaratkaisujen 

toimivan niin hyvin, että muokkasin myös kaksi viimeistä tarinaa toimimaan samoilla tilaratkaisuilla. 

Pidin rauhoittumispaikan samana, vaikka jokaisessa tarinassa se ei ollutkaan pesäkolo. Patja toimi 

hyvin myös kukkulana ja metsäaukiona. Toinen pysyvä elementti oli puro. Puron yli päästiin Musiik-

kimetsään ja sieltä pois. Mietittyäni eri vaihtoehtoja sille, onko parempi pysyä samassa vai keksiä 

luovia uusia ratkaisuja, päädyin pitämään metsään kulkemisen samanlaisena jokaisella kerralla. Pidin 

tätä ratkaisua turvallisuuden tunnetta tuovana asiana lasten kannalta. 
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Kuljimme tilassa jokaisella kerralla samassa järjestyksessä. Puron yli metsään, siellä jälkiä tutkien 

sermien toiselle puolelle isompaan tilaan liikkumaan, leikkimään ja soittamaan, tämän jälkeen mu-

siikkihuoneen suljetun oven takaa paljastui jokin yllätysleikki, ja lopuksi menimme suurelle patjalle 

salin nurkassa loppurentoutukseen, kunnes kuljimme taas puroa pitkin lähtöpisteeseen. 

 

 

KUVA 1. Monitoimisali muuntautuneena Musiikkimetsäksi. Kuva Satu Pulkkinen. 

 

 

KUVA 2. Tarinoiden päähenkilöt. Kuva Satu Pulkkinen. 
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6 TOTEUTUS 

Ennen jokaista kertaa menin paikalle kaksi tuntia ennen aloitusaikaa, jotta ehdin laittaa rekvisiitat 

paikalleen. Asettelin lehtiä, sieniä ja puita ympäri tilaa, teippasin puron lattiaan kiinni, asettelin ser-

mit ja kankaat paikoilleen, järjestin tarvittavat soittimet oikeaan paikkaan ja tulostetut tarinanpätkät 

paikkoihin, joissa tulisin ne lukemaan. 

 

Jokaisen kerran alussa lapset tulivat paikalle yhtenä ryhmänä kahden tai kolmen päiväkodin henkilö-

kuntaan kuuluvan aikuisen kanssa. Lapsia oli ryhmässä noin 12. Tuokioiden alussa halusin huomi-

oida jokaisen lapsen yksilöllisesti, ja pohdin erilaisia vaihtoehtoja päätyen lopulta mielestäni ajankäy-

töllisesti parhaaseen ratkaisuun: alkupiirissä jokaisen lapsen nimi käytiin taputtamalla läpi siten, että 

lapsi sai päättää ja näyttää edeltä mihin kehon osaan hänen nimensä taputetaan yhdessä. Alkupiirin 

jälkeen siirryttiin alkulauluun, joka laulettiin ensin paikoiltaan ja sitten liikkuen ympäri tilaa eri tyy-

leillä. 

 

Alkulaulun jälkeen lähdimme ylittämään puroa. Puron yli pääseminen vaati joka kerta yhteistyötä. 

Jokainen sai valita yhden tavaran, joista kokosimme kiviä puroon. Tavaroina oli esimerkiksi pehmo-

palikoita, erikokoisia askellaattoja ja lattiamerkkejä. Tuloksena oli joka kerta erilainen tasapainoilu-

rata puron yli.  

 

6.1 Nallen tarina  

Ensimmäisen tarinan kertojaksi valitsin Nallen. Löysin rooliin sopivan pehmolelun kotoani, kuten 

muidenkin tarinoiden päähenkilöt, jotka olivat konkreettisesti mukana kertomassa tarinoita. Tari-

nassa Nalle kertoi, kuinka hän on päätynyt Musiikkimetsään asumaan. Pääsimme mukaan Nallen 

jalanjäljille, kun hän löysi salaperäisen metsän, jossa ei ollut aikaisemmin käynyt. Hän löysi erikoisia 

jälkiä maasta: puolinuotteja, neljäsosanuotteja ja kahdeksasosanuotteja. Jäljet paljastuivat karhujen 

jättämiksi. Nalle ystävystyi karhujen kanssa ja tarinan lopussa jäi heidän luokseen asumaan. 

 

Lapset olivat innokkaita osallistumaan heti alusta alkaen. Selitin heille, mistä tuokioissa on kyse, ja 

he ottivat pehmolelunallen ihastellen vastaan. Kaikki jaksoivat kuunnella Nallen kertomaa tarinaa. 

Lasten mielikuvitus lähti heti mukaan ja esimerkiksi puroa ylittäessä lapset olivat mukana leikissä, 

kun kysyin, kastuiko heillä sukat.  

 

Olin askarrellut nuotteja, jotka kiinnitin lattiaan. Kävelin ensin malliksi kaikkien karhujen jäljet, ja 

lapset saivat arvata, mikä kuului millekin karhulle. Lapset osasivat päätellä, että hitaimmat ja suu-

rimmat askeleet, eli puolinuotit, kuuluivat isäkarhulle, neljäsosanuotit äitikarhulle ja kahdeksas-

osanuotit pikkukarhulle. Kävelimme jäljet yhdessä. Tämän jälkeen siirryimme isompaan tilaan ja lap-

set saivat kävellä musiikin mukaan. Liikkumisen jälkeen soitimme rummuilla kaikkien karhujen jäljet 

ilman musiikkia ja musiikin kanssa. Lapset saivat koko ajan näköhavainnon nuotin ulkomuodosta ja 

yhdistimme ne tuokion aikana monta kertaa oikeisiin karhuihin.  

 



        
22 (28) 

Tarinan jatkuessa oven takaa paljastui viltistä tehty lampi, jossa ui kala. Lapset pääsivät hyppyyttä-

mään kalaa yhdessä viltin päällä, kun lauloimme Kalanpoikanen-laulua. Tämä taisi olla lasten mie-

lestä tarinan hauskin osuus, kuten myös seuraava leikki, jossa Nalle lähti jahtaamaan kaloja. Jokai-

nen sai vuorollaan olla hippa, ja toiset olivat kaloja. Sovelsin laulua niin, että lokin sijasta karhunpoi-

kanen nappasi kaloja. Laulu ja leikit olivat Ulla Piispasen teoksesta Muskarisoppa (2019, 146). 

 

Vauhdikkaamman leikin jälkeen oli aika rauhoittua, ja tarinassa Nalle alkoi tuntea olonsa sairaaksi. 

Menimme karhuperheen pesään silittämään Nallen untenmaille. Taustamusiikkina soi Karhunpoika 

sairastaa. Himmensin valot, ja lapset jaksoivat olla rauhassa aloillaan. Loppurentoutuksen jälkeen 

menimme puroa pitkin takaisin lähtöpisteeseen. Opettelimme loppulaulun sanat ja lauloimme sen 

yhdessä. 

 

 

KUVA 3. Karhujen jalanjälkiä metsässä. Kuva Satu Pulkkinen. 

 

6.2 Siilin tarina  

Koska ensimmäisessä tarinassa oli käsitelty nuottien eri aika-arvoja, idea toiseen tarinaan tuli siitä, 

että halusin seuraavaksi käsitellä neljäsosatauon merkkiä. Mietin myös muiden taukojen ottamista 

mukaan, mutten löytänyt tarpeeksi selkeää ratkaisua niiden esittämiseen ja ajattelin olevan parempi 

esittää tässä vaiheessa vain yksi tauon merkki. Mielestäni helpoin mielikuva neljäsosatauon ulko-

muodon muistamiseen olivat siilin piikit. Niinpä lähdin kirjoittamaan Siilin tarinaa. 

 

Tarinassa Siili etsii ystäviään syntymäpäivänään Musiikkimetsässä ja lopulta löytää heidät ja hänelle 

järjestetyt yllätysjuhlat. Tarinassa selvisi, että neljäsosatauko-jälki jää siitä, kun siili pelästyy ja me-

nee kerälle nostaen piikkinsä pystyyn. Kuljimme lasten kanssa Siilin jälkiä niin, että aina kun lattialla 
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tuli vastaan tauon merkki, täytyi meidän mennä kerälle kuten Siili. Teimme tätä myös musiikin mu-

kana. Tämän jälkeen kokeilimme liittää opitun tauon soittamiseen rytmisoittimilla. Lapset saivat soit-

taa vapaassa rytmissä, ja aina näyttäessäni tauon merkkiä, soittaminen täytyi lopettaa. Tavoitteeni 

oli saada lapsille muistikuva tauon ulkonäöstä, mutta sen keston suhteen en ollut tässä vaiheessa 

vielä liian tarkka. Sivusin sitä kuitenkin hieman soittaessamme vapaan soiton jälkeen yhdessä rytmi-

kuviota, jossa oli neljäsosanuotteja ja neljäsosataukoja. Lapset pysyivät hyvin soitossa mukana. Pää-

simme soittamaan opitun rytmin vielä onnittelulaulun tahdissa. Yllätysleikkinä oven takaa paljastui 

ilmapalloja, joita lapset pääsivät heittelemään musiikin soidessa. Välillä musiikki lakkasi, jolloin teh-

tävänä oli mennä kippuralle siiliksi. 

 

Loppurentoutukseen lapset kiipesivät matalat portaat ylös puuhun ja hyppäsivät suurelle patjalle 

oravan pesään. Siilin ystävä oli luvannut Siilin tulla luokseen yökylään kuusen latvaan. Himmensin 

valot ja aikuiset hivelivät lapsia huiveilla, kun kuuntelimme Oravanpesä-laulun. Lopuksi palasimme 

taas puroa pitkin lähtöpisteeseen. Tällä kertaa lasten mielestä parasta oli ilmapalloleikin lisäksi ora-

van pesässä köllöttely. Lapset sanoivat, että he olivat kuvitelleet olevansa itse oravia kuusen lat-

vassa, ja tuuli oli kutitellut heitä. 

 

6.3 Linnun tarina 

Kolmannessa tarinassa halusin päähenkilöksi linnun, jotta voisin sivuta hieman sitä, miltä yksinker-

tainen melodia näyttää nuottiviivastolle kirjoitettuna. Kuten Ruokonen (2009, 26) mainitsee, musiikil-

lisiin leikkeihin voidaan liittää myös loogista päättelykykyä kehittäviä menettelyjä, esimerkiksi melo-

diakulkujen näyttämistä ilmaan. Halusin tuoda lapsille visuaalisen havainnon yksinkertaisen talitintin 

laulun melodian korkeuserojen näkymisestä viivastolla. 

 

Linnun tarinaan luontevaksi osaksi tuli myös dynamiikkamerkintöjen, piano ja forte, käsittely. Tari-

nassa lintu viettää viimeisen päivän parhaan ystävänsä kanssa ennen lähtöään muuttolennolle ete-

lään.  

 

Olin miettinyt linnun tarinaa varten viidelle eri linnulle omat soittimensa. Kävimme läpi eri lintujen 

ääniä ja jaoin lapset eri linturyhmiin sen perusteella, minkä linnun soittimen kukin halusi. Olimme 

löytäneet lintujen laulupuusta forte ja piano –merkit. Lapset soittivat voimakkaasti ja hiljaa sen mu-

kaan, kumpaa merkkiä näytin heille. Lisäsin tähän myös neljäsosatauon merkin, jonka lapset muisti-

vat edelliseltä kerralta. Tauon merkkiä näyttäessäni lapset lopettivat soittamisen. Soitimme säveltä-

mäni Musiikkimetsän lintukuoro -laulun mukana, ja lopuksi jokainen linturyhmä sai vuorollaan soittaa 

soolon.  

 

Tarinan jatkuessa oli vauhdikkaamman leikin vuoro, ja tällä kerralla oven takaa paljastui temppu-

rata, jonne lapset saivat mennä kuvitellen olevansa lintuystävyksiä. Loin temppurataan myös tilaa 

mielikuvitukselle kertomalla, että tunneli oli ontto puunrunko, välillä kiivettiin puuhun ja laskettiin 

sieltä liukumäkeä alas, hypittiin kiviä pitkin ja niiden yli sekä mutkiteltiin pitkin metsän polkuja.  

 



        
24 (28) 

Tarinan aikana lapset saivat myös tutustua aidon metsän tuoksuihin, kun lintu antoi ystävälleen 

muuttomatkalle mukaan pussin, johon olin kerännyt esimerkiksi havun oksia, mustikan- ja puolukan 

varpuja. 

 

Loppurentoutuksena tarinassa toimi kohta, jossa muut linnut vilkuttavat hyvästit peipposille ja jäävät 

kuuntelemaan heidän lähtölauluaan taivaalle katsellen. Lapset saivat mennä harson alle kuuntele-

maan, kun soitin improvisaatioon perustuvaa lintujen lähtölaulua. Kaikkien muiden kertojen rentou-

tuksista poiketen, tällä kerralla lapset eivät malttaneet pysyä aloillaan yhtä hyvin. Jälkeenpäin ajatel-

tuani suuri syy tälle saattoi olla se, että unohdin himmentää valot. Toinen syy saattoi olla harson alla 

oleminen, joka oli liian jännittävää lapsille heidän pystyäkseen rauhoittumaan.  

 

Mentyämme jälleen puron yli takaisin alkupisteeseen, kysyin lapsilta tämän kerran kohokohtia. Hei-

dän mukaansa ”kaikki oli taas parasta”, ja erityismaininnan sai temppurata. Ilman, että erikseen ky-

syin, lapset alkoivat esittää seuraavalle kerralle toiveita kaikkien kolmen edellisen kerran kohokoh-

dista. Toiveina oli temppurata, kalalaulu ja -leikki sekä ilmapalloleikki. Näiden toiveiden pohjalta pää-

tin, että muokkaan seuraavan eli viimeisen toteutuskerran tarinan niin, että saan yhdistettyä siihen 

kalaleikin uudestaan. 

  

6.4 Hiiren tarina  

Neljänteen tarinaan otin käsittelyyn vastakohdat nopea ja hidas, ja näihin sopivat eläimet, hiiren ja 

kilpikonnan. Hiiren jäljiksi olin päättänyt ottaa kuudestoistaosanuotit, ja kilpikonnan jäljiksi koko-

nuotit. Tarinassa hiiriperheellä on aina kiire, kunnes Pikku Hiiri eräänä päivänä törmää Kilpikonnaan, 

joka liikkuukin todella hitaasti. Hiiri huomaa, ettei aina tarvitsekaan liikkua niin vauhdilla, vaan välillä 

tahtia hidastamalla voi löytää ja nähdä ihan uudenlaisia asioita. 

 

Tarinatuokion aikana opettelimme muun muassa tanssiliikkeet Juoksee metsähiiroset -lauluun. Lap-

set oppivat liikkeet hyvin, ja tanssimme yhdessä taustamusiikin mukana. Taustamusiikissa kuului 

hyvin myös hiiren askeleet kuudestoistaosa-rytmillä ”tiki-tiki”. 

Tarinan jatkuessa löysimme vielä kokonuottijäljet, jotka paljastuivat kilpikonnan jäljiksi. Löydetty-

ämme Kilpikonnan, unohdin lukea seuraavan tarinanpätkän, ja improvisoin meidät seuraavaan suun-

nittelemaani leikkiin, jossa lapset saivat liikkua Hiirenä tai Kilpikonnana sen mukaan, soitinko pia-

nolla hidasta vai nopeaa musiikkia. Jatkoimme matkaa lammelle, josta löytyi lasten toiveleikki: Nalle 

ja kala. 

Loppurentoutuksen aikana tarinassa Hiiri ja Kilpikonna ihastelivat illan tullen tähtiä ja revontulia. 

Sammutin valot ja laitoin pyörivän valolampun heijastamaan kattoon eri värisiä valoja. Soitin ja lau-

loin laulun Tuiki, tuiki tähtönen ja siihen lisäämäni toisen säkeistön revontulista. Tällä kertaa loppu-

rentoutus oli lasten mukaan yksi tarinan kohokohdista. Lapset ihastelivat valoja aivan hiljaa.  
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7 PÄIVÄKODIN PALAUTE 

Sain palautetta päiväkodin varhaiskasvattajilta, jotka olivat mukana toteutuskerroilla. Tilan ilme oli 

heidän mielestään mukavan erilainen kuin tavallisesti. Koko tila oli käytetty hyödyksi, maisemointiin 

oli nähty vaivaa ja se oli onnistunutta ja aiheeseen sopivaa. Tarinat olivat heidän mielestään kekseli-

äitä, ja kaikki laulut ja liikkuminen oli saatu yhdistettyä tarinaan hyvin. Tarinat olivat johdonmukaisia 

ja innostavia sekä lapsia osallistavia. Musiikillisten asioiden opettaminen oli luonteva osa tarinaa. 

Lapset oppivat hyvin laulut ja nuottimerkit tarinan avulla. 

Useamman kerran jälkeen aikuiset näkivät positiivisena myös sen, että vaikka tarina vaihtuu, silti 

paikka ja tietyt elementit pysyvät joka kerta samanlaisina. Lapset tiesivät mitä tapahtuu ja missä 

järjestyksessä, mutta silti joka kerta mukana oli myös aivan uutta. Liike ja rauhallisempi tekeminen 

vuorottelivat heidän mielestään hyvin, ja se edesauttoi lasten keskittymistä. 

Päiväkodin varhaiskasvattajien mukaan osa kerroista tuntui hieman liian pitkiltä, jolloin levottomuus 

lapsissa kasvoi. Tämän tiedostin itsekin, sillä olin pohtinut jo tarinoita muotoillessani, mitä voisin jät-

tää pois, ettei kokonaisuudesta tulisi liian pitkä. Suunnitellessani koin kuitenkin vaikeaksi arvioida, 

kuinka kauan mihinkin toimintoon lasten kanssa kuluisi aikaa. Niinpä asetin tavoitteeksi, että tuokiot 

jäävät alle 60 minuuttisiksi. Tuokiot kestivät lopulta 45-55 minuuttia. Levottomuus näkyi varsinkin 

sillä kerralla, jolloin kesto venyi 55 minuuttiin. 

Pohdin jälkeen päin itse, että levottomuutta saattoi lisätä kertojen välillä myös se, että uusien lasten 

tullessa mukaan, en ehkä osannut selittää heille tuokioiden ideaa yhtä hyvin, kuin olin selittänyt sen 

niille lapsille, jotka olivat heti ensimmäisellä kerralla mukana. Ajattelin, että yhdellä tuokiokerralla 

lasten levottomuus saattoi olla myös hämmennystä. Pidin tätä tärkeänä havaintona itselleni, jotta 

osaan jatkossa ottaa huomioon joka kerta sen, ettei musiikkitarinatuokioiden idea ole uusina mu-

kaan tuleville lapsille tuttu, ja heille täytyy kertoa ennen aloitusta tapahtumien kulku yhtä selkeästi, 

kuin muille aiemmin mukana olleille. Ja vaikka mukana olevat lapset olisivatkin kaikki olleet mukana 

jo aiemmin, olisi varmasti hyödyllistä kerrata tapahtumien kulkua silti joka kerta hieman, vaikka lap-

set osaisivatkin tiettyä tapahtumaketjua jo odottaakin. 

Palautteesta tuli esille myös, kuinka tarina ja tekeminen jäivät lapselle mieleen helposti, ja tarina 

johdatti opittavien asioiden äärelle. Opetettavat asiat oli muutettu lapsen ajatusmaailmaan sopivaksi 

kuten nuotit eläinten jalanjälkinä. Eräs mukana ollut aikuinen kertoi oppineensa samalla itsekin 

uutta, sillä hän ei aiemmin tuntenut ollenkaan nuottimerkkejä. Hän myös sanoi odottaneensa innolla 

seuraavia kertoja ja sitä, mitä vielä oppii.  

Palautteen mukaan huomioin ohjauksessani lapset hyvin myös yksilöllisesti. Ilmapiiri oli positiivinen 

ja vuorovaikutus lapsille sopivaa. Lapsiryhmän ohjaamiseen kaivattiin lisää rohkeutta ja topakkuutta.  
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8 POHDINTA 

Tutkittuani tarinallistamisen merkitystä musiikillisessa oppimisessa tämän projektin aikana, hyöty oli 

selkeästi huomattavissa. Tarina auttoi lapsia keskittymään, ja opittavat asiat tulivat lasten tasolle. 

Opittuja musiikillisia asioita olivat rytmi, yhteislaulu, piirileikki, soittaminen, melodia, vastakohdat 

nopea-hidas ja voimakkaasti-hiljaa sekä yksinkertaisimpien nuottien ja musiikkitermistön visuaalinen 

hahmotus. Muita opittavia asioita olivat motoriset taidot, ryhmässä toimiminen, toisten huomioimi-

nen, oman vuoron odottaminen sekä tunteiden käsittely.  

 

Päiväkodin varhaiskasvattajien palautteen mukaan tarinat olivat johdonmukaisia ja innostavia, ja 

musiikillisten asioiden opettaminen oli luonteva osa tarinaa. Havainnoituani lapsia kuukauden aikana 

neljällä eri toteutuskerralla huomasin kertojen välillä tapahtuneen kehityksen. Lapsille oli jäänyt sel-

keitä muistikuvia aina edellisen tarinan tapahtumista. Samalla heille oli jäänyt muistiin monia musii-

killisia asioita, joita he ajattelivat osana tarinaa, eivätkä niinkään erillisinä opittuina asioina. Esimer-

kiksi eri aika-arvojen rytmittäminen sekä tauon merkitys oli opittu eläinten jälkien kautta. Tämä tu-

kee ajatustani siitä, että tarinallistamisesta oli hyötyä ja pystyin sen avulla piilottamaan opittavia asi-

oita.  

 

Tavoitteenani oli antaa lapsille elämyksellisiä tapoja oppia musiikillisia taitoja. Tässä onnistuin mie-

lestäni hyvin. Lapset olivat innoissaan mukana jokaisella kerralla. Musiikkimetsässä seikkailu oli las-

ten arjesta poikkeavaa toimintaa, jota lapset odottivat innolla. Lapset eivät kokeneet olevansa oppi-

massa jotakin, vaan seikkailemassa sadun maailmassa. Yllätyin positiivisesti esimerkiksi siitä, kuinka 

nopeasti lapset ottivat haltuun tekemäni alku- ja loppulaulut. Jo toisella toteutuskerralla lapset osasi-

vat laulujen sanat ulkoa ja lauloivat heti suureen ääneen mukana. Lapset myös nopeasti muistivat, 

mitä reittiä Musiikkimetsään pääsi, ja olivat jokaisella kerralla innokkaina menossa puron yli katso-

maan, mitä sieltä kullakin kerralla paljastui. 

 

Henkilökohtaisia tavoitteitani oli saada kokemusta lapsiryhmien ohjaamisesta sekä oppia heittäyty-

mään ja improvisoimaan opetustilanteissa. Tavoitteenani oli myös oppia reagoimaan luontevasti yl-

lättäen vaihtuviin tilanteisiin, joita lasten kanssa työskennellessä tulee eteen. Koen omien lasteni 

kanssa heittäytymisen olleen minulle aina helppoa, mutta tässä erilaisessakin tilanteessa pystyin 

heittäytymään luontevasti tarinoiden vietäväksi. Lapset olivat todella osallistuvia ja helposti mukaan 

heittäytyviä, joka toi minullekin varmuutta ja rentoutta tekemiseeni. Lapsiryhmän kanssa myös yllät-

tävissä tilanteissa improvisoiminen tuntui turvalliselta ja helpolta. Toivon, että osaisin hyödyntää tätä 

kokemusta kaikessa pedagogiikassani sekä yleisesti kaikilla elämän osa-alueilla.  

 

Tavoitteenani oli myös saada kokemusta varhaismusiikkikasvatuksesta sekä luoda itselleni tietopoh-

jaa ja valmista materiaalia, jotta minulla olisi valmiuksia myös varhaismusiikkikasvatuksellisiin työ-

tehtäviin. Musiikkimetsä-projekti antoi minulle materiaalia, jota voin käyttää jatkossa työllistymi-

seeni. Sain vahvaa tietopohjaa ja kokemusta musiikin varhaiskasvatuksesta. Samaa materiaalia ja 

tietopohjaa voin jatkossa hyödyntää myös instrumenttiopetuksen puolella.  
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Jokaisessa tuokiossa oli mukana myös päiväkodin aikuisia. Se helpotti minun rooliani tarinan ja mu-

siikin ohjaamisessa. Toisaalta en saanut kokemusta siitä, mitä olisi ohjata lapsiryhmää täysin yksin. 

Esimerkiksi monet tilanteet olisivat voineet yltyä liian riehakkaiksi, jos useampaa silmäparia ei olisi 

ollut seuraamassa tilanteiden etenemistä. Sain kuitenkin käsityksen siitä, millaisia tilanteita voi tulla 

vastaan, ja toivottavasti saan tästä kokemuksesta jatkoa ajatellen vielä lisää rohkeutta lasten ohjaa-

miseen. 

 

Varsinkin ensimmäisellä kerralla minulle jäi epävarma olo oman ohjaamiseni ja ohjeistamiseni suh-

teen, mutta aina tällaisten asioiden tullessa eteen, osasin muuttaa jotain seuraavalle kerralle. Esi-

merkiksi soiton ohjaamisesta minulla oli ensimmäisen kerran jäljiltä todella epävarma olo, mutta 

myöhemmin osasin ohjeistaa lapsia paremmin ja johdonmukaisemmin. Minulla oli ensimmäistä ker-

taa varten jopa liioitellun tarkka suunnitelma mielessäni, kuten minulle on ominaista. Se loi turvalli-

suuden tunnetta, mutta suunnitelmassa joustaminen tilanteen eläessä sekä heittäytyminen olivat 

asioita, joissa halusin itseäni haastaa lähtiessäni tekemään opinnäytetyötäni lasten parissa ja asetta-

essani henkilökohtaiset tavoitteeni. Jo ensimmäisen kerran jälkeen osasin hellittää otettani liioitellun 

tarkkojen suunnitelmien tekemisessä. Sain vahvan kokemuksen siitä, että vaikka kaikki ei menisi-

kään suunnitelmien mukaan, asiat kyllä soljuvat eteenpäin omalla painollaan. Sain kokonaisuudes-

saan tästä projektista paljon itseluottamusta ja onnistumisen kokemuksia.  

 

Alun perin ajattelin tekeväni kaikkien käyttöön tulevaa satumuskarimateriaalia valmiiseen lastensa-

tuun. Pitkän prosessin jälkeen lopputulos oli itse kehittämäni tarinakokonaisuus ja siihen liitetty mu-

siikkimateriaali, johon kuului myös itse tekemiäni lauluja. Jatkossa haluaisin kirjoittaa lisää tarinoita 

Musiikkimetsästä, ja liittää niihin yhä enemmän opittavia asioita. Ajatus mahdollisesta tuotteistami-

sesta myöhemmin oli lopulta syy sille, miksi en liittänyt opinnäytetyöhöni nuotteja tai tarinatekstejä. 

Haluan ehdottomasti hyödyntää Musiikkimetsää ja tarinallistamista kaikessa pedagogiikassani tule-

vaisuudessa. 
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