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YAMK-opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, millainen lastenlaulukirja olisi 

tarpeellinen varhaisiän musiikkikasvattajan työssä sekä tehdä lastenlaulukirja 

vuosien saatossa syntyneistä lauluistani. Työssä tutustutaan tavoitteelliseen 

varhaisiän musiikkikasvatukseen, musiikin merkitykseen alle kouluikäisen 

lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä sekä lastenmusiikin historiaan 

Suomessa. Opinnäytetyötä varten on toteutettu kysely varhaisiän 

musiikkikasvattajia varten, jonka avulla on pyritty selvittämään, mitä 

ominaisuuksia on hyvällä lastenlaululla varhaisiän musiikkikasvatuskäyttöä 

ajatellen ja minkälaisille lauluille on tarvetta työelämässä. 

Työssä esitellään lastenlaulukirjan tekoprosessi sekä perustellaan kyselyyn ja 

lähdemateriaaliin perustuen, miksi nämä laulut on kirjaan valittu. Valmis 

laulukirja oli noin kuukauden ajan koekäytössä viidellä varhaisiän 

musiikkikasvattajalla, jotka antoivat palautetta käyttökokemuksensa perusteella. 

Koekäyttäjien palautteiden sekä kyselyn perusteella laulukirja vastasi varhaisiän 

musiikkikasvattajien tarpeita ja on hyödyllinen sekä monipuolinen 

materiaalipaketti musiikkipedagogien lisäksi myös esimerkiksi päiväkodeissa. 
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The goals of this thesis are to find out what kind of children's songbook is 

necessary for the work of an early childhood music educator and to make a 

songbook of my songs composed over the years based on the survey. The 

thesis introduces goal-oriented early childhood music education, the importance 

of music in the holistic development of a pre-school child, and the history of 

children's music in Finland. A survey for early childhood music educators was 

conducted for the thesis. The survey aims to find out what properties good 

children's song has in terms of early childhood music educational use and what 

kind of songs are needed in working life. 

The thesis presents the process of making a children's songbook. Why these 

songs were selected for the book is justified by the questionnaire and the 

source materials. The finished songbook was in trial use by five early childhood 

music educators who provided feedback based on their experience of using the 

book. According to the feedback by test users and the survey, the songbook 

corresponds to the needs of early childhood music educators and is a useful 

and versatile material package not only for music educators also e.g. in 

kindergartens. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella uusi varhaisiän musiikkikas-

vatukseen suunnattu lastenlaulukirja sekä testata kirjaa käytännön työssä erik-

seen valittujen testaajien avulla. Kirjallinen tutkimusraportti perehtyy varhaisiän 

musiikkikasvatukseen, avaa kyselytutkimuksen vastauksia varhaisiän musiikki-

kasvatuksesta sekä selventää lastenlaulukirjan suunnitteluprosessia sekä käyt-

tökokemuksia. 

Opinnäytetyön lähtökohtana on ollut saattaa minun itse säveltämäni ja sanoitta-

mani lastenlaulut julkaisukuntoon. Suomesta löytyy opinnäytetöitä, joissa on tut-

kittu esimerkiksi hyvien lastenlaulujen ominaisuuksia sekä tarkasteltu varhaisiän 

musiikkikasvatusta monista eri näkökulmista. Tämän vuoksi käsittelen näitä ai-

heita teoriaosiossa melko suppeasti. Opinnäytetyöni ajankohtaisuus tulee esiin 

siinä, että uusia lastenlauluja tarvitaan, jotta varhaisiän musiikkikasvattajien työ 

pysyisi mielekkäänä. Erityisesti musiikkileikkikouluun suunnattuja lauluja tuskin 

voi olla koskaan liikaa, sillä vuodesta toiseen samojen laulujen kierrätys on puu-

duttavaa eivätkä kaikki hyvät, uudetkaan lastenlaulut sovi musiikkileikkikoulussa 

käytettäviksi. 

Tätä tutkimusraporttiani varten olen tehnyt kyselyn varhaisiän musiikkikasvatta-

jille. Kyselytutkimuksen avulla pystyn peilaamaan itse tekemiäni lastenlauluja 

siihen, mitä tarpeita varhaisiän musiikkikasvattajilla erityisesti on ja valitsemaan 

tulevaan lastenlaulukirjaani perustellusti parhaimmat kappaleet, jolloin tulevai-

suudessa markkinoille saadaan erittäin käyttökelpoinen ja monipuolinen laulu-

kirja. Lisäksi valintaan ovat vaikuttaneet myös omat tarpeeni sekä kokemukseni 

musiikkileikkikoulutyöskentelyssä. 

Kyselyni tavoitteena on selvittää, minkälaista musiikkia varhaisiän musiikkikas-

vattajat käyttävät työssään lasten kanssa, mitä erityispiirteitä varhaisiän musiik-

kikasvatuksessa käytettävässä musiikissa ilmenee ja millaisista lauluista mah-

dollisesti on musiikkileikkikoulukentällä pulaa. Tärkein tavoite on tuottaa lasten-

laulukirjan koeversio, jota viisi varhaisiän musiikkikasvattajaa pääsee 
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testaamaan käytännön työelämässä sekä antamaan palautetta kirjan käyttökel-

poisuudesta ja laulujen tarpeellisuudesta. 

Tämän opinnäytetyön avulla pyrin selvittämään, onko olemassa tarvetta erityi-

sille musiikkileikkikouluun suunnatulle lastenlaulukirjalle ja jos on, niin minkälai-

selle. Tämän lisäksi tavoitteenani on selvittää, minkälaisia lauluja musiikkileikki-

kouluissa mahdollisesti tarvitaan ja mitä ominaisuuksia hyvissä varhaisiän mu-

siikkikasvatukseen soveltuvissa lauluissa musiikillisesti ja aiheteemallisesti on. 

Oman kokemukseni mukaan usein on haastavaa löytää riittävän yksinkertaisia, 

mutta tarpeeksi varioitavia lauluja sopivista teemoista. Siksi oletukseni on, että 

erityiselle varhaisiän musiikkikasvatukseen suunnatulle kirjalle on tarve ja las-

tenlaulukirjan julkaisutyö olisi kaikkia varhaisiän musiikkikasvattajia palvelevaa 

sekä musiikkikasvatuskenttää kehittävää. 

Opinnäytetyöraporttini aluksi tutustutaan lyhyesti varhaisiän musiikkikasvatuk-

seen sekä musiikin merkitykseen lapsen kehityksen kannalta, joka perustelee 

lyhyesti sitä, mihin varhaisiän musiikkikasvatusta tarvitaan. Tämän jälkeen esit-

telen lyhyesti lastenmusiikin historiaa Suomessa. Neljäs luku käsittelee kysely-

tutkimusta. Esittelen varhaisiän musiikkikasvattajille tehdyn kyselyn tuloksia liit-

tyen varhaisiän musiikkikasvatuksessa käytettävään musiikkiin. Viidennessä lu-

vussa esittelen opinnäytetyöhön kuuluneen lastenlaulukirjan tekoprosessin lyhy-

esti, perustelen laulujen valintaa tutkimusaineistoon sekä omaan kokemukseeni 

nojaten sekä esittelen koekäytöstä tulleet palautteet ja kehitysmahdollisuudet. 

Aivan lopuksi raportissani on yhteenveto siitä, kuinka opinnäytetyön prosessi on 

onnistunut ja onko koekäyttöön tehty laulukirja vastannut varhaisiän musiikki-

kasvattajien tarpeisiin.  
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2 Varhaisiän musiikkikasvatus 

Tämän luvun tarkoituksena on selventää, mitä tarkoitetaan tavoitteellisella var-

haisiän musiikkikasvatuksella. Musiikkileikkikoulussa jokaisella tehdyllä toimin-

nalla on aina jokin pedagoginen tavoite. Alaluvussa 2.2. selvennän musiikin 

merkitystä alle kouluikäisen lapsen kehityksen kannalta yleisesti, joka omalta 

osaltaan selventää, mihin lastenlauluja tarvitaan ja mikä merkitys niillä on koko-

naisvaltaisesti lapsen kehityksessä. Alaluku 2.3. käsittelee varhaisiän musiikki-

kasvatuksessa käytettäviä menetelmiä. Jotta pystyy ymmärtämään 0–8-vuoti-

aille suunnattujen laulujen vaatimukset, tulee tietää, mitä ja miksi varhaisiän 

musiikkikasvatuksessa käytännössä tehdään. 

2.1 Tavoitteellisuus 

Varhaisiän musiikkikasvatuksella tarkoitetaan 0–8-vuotiaille musiikkileikkikou-

lussa sekä musiikkivalmennustoiminnassa tapahtuvaa musiikkikasvatustoimin-

taa. Opetus järjestetään lähes poikkeuksetta ryhmäopetuksena. (Marjanen 

2009, 388.) 

Varhaisiän musiikkikasvatus seuraa opetussuunnitelmaa kuten minkä tahansa 

instrumentin opetus. Musiikki on taidetta mutta sen lisäksi myös oppiaine, joka 

kehittää oppilasta laaja-alaisesti. Opetussuunnitelma luo opetukselle pitkän täh-

täimen suunnitelman, jota pedagogit tarkentavat esimerkiksi kausi-, tunti- ja ryh-

mäsuunnitelmilla. Täydentävät suunnitelmat muodostuvat kunkin opettajan saa-

man koulutuksen pohjalta ja opettajalla on luonnollisesti suuri vaikutus siihen, 

mitä ja miten oppilas opiskelee sekä millainen opiskeluympäristö on. Opetusti-

lanteeseen vaikuttavat opettajan koulutuksen ja persoonan lisäksi ryhmän yksi-

lölliset taustat sekä opettajan oma kokemus. (Marjanen 2009, 385–386.) 

Varhaisiän musiikkikasvatusta järjestävät eri tahot. Tavoitteet, sisältö ja laajuus 

on kuvattu opetussuunnitelmassa. Yleisesti varhaisiän musiikkikasvatuksessa 

tavoitteena on luovuuden, musiikillisten valmiuksien sekä itsetunnon 
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kehittäminen, sillä nämä muodostavat hyvän pohjan tuleville musiikkiopinnoille 

sekä yleisesti musiikkisuhteelle. (Opetushallitus 2017.) 

Musiikki opetuksen välineenä antaa lapselle syvätasoisen kokemuksen oppi-

mistilanteesta. Musiikin avulla musiikkipedagogi voi yhdistää emotionaaliset ja 

kognitiiviset toiminnot liikkeeseen. Jotta opettaja voi luoda oppimistilanteesta 

parhaan mahdollisen, hänen tulisi tietää pääpiirteittäin kunkin ikäluokan kehitys-

taso. Lisäksi musiikkipedagogin on tärkeää ymmärtää ryhmädynamiikkaa, jotta 

ryhmässä jokainen lapsi tukee toinen toisensa oppimista.  (Marjanen 2009, 

387.) Varhaisiän musiikkipedagogin työ edellyttääkin vahvaa ryhmäpedagogiik-

kataitoa sekä ymmärrystä ryhmädynamiikasta (Piispanen 2019, 11). Musiikin 

avulla taitava musiikkipedagogi pääsee lapsen kanssa samaan tunnetilaan ja 

tällainen vuorovaikutus lapsen ja pedagogin välillä mahdollistaa lapsen musiikil-

lisen sekä kokonaisvaltaisen kasvun (Marjanen 2009, 390). 

Varhaisiän musiikkipedagogin keskeisin tehtävä on auttaa lasta kehittymään 

musiikillisesti. Kaikki toiminnan opetuksessa tulisi pohjautua musiikkikasvatuk-

seen, eli kehitettävät asiat tulisi huomioida opetussuunnitelmassa ja tarkenta-

vissa kausi- ja tuntisuunnitelmissa. Tavoitteisiin päästäkseen pedagogin tulisi 

olla tarkka valitessaan toteutettavia ideoita ja ymmärtää, kuinka eri toiminnat ke-

hittävät lasta. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa ryhmät muodostetaan pedago-

ginen tarkoituksenmukaisuus huomioiden. (Marjanen 2009, 387–388.) Pyrki-

myksenä on monipuolinen oppiminen ja kasvu (Marjanen 2009, 290). 

Vamo ry:n mukaan (Marjanen 2009) musiikkileikkikoulutoiminnan tavoitteita on 

esimerkiksi herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan, luoda musiikillisia pe-

rusvalmiuksia sekä kehittää näitä valmiuksia. Tämän lisäksi musiikkileikkikoulu-

toiminnan tavoitteena on tarjota onnistumisen elämyksiä, valmiuksia musiikki-

harrastuksen jatkamiseen sekä luovuuden kehittämiseen. (Marjanen 2009, 

391.) Lasten kanssa toimiessa vahvistetaan kokemuksia sekä elämyksiä niin, 

että opetuksesta tehdään moniaistista (kuulo, liike, näkö…) sekä yhdistetään 

musiikin opetteluun muita taiteenaloja kuten kuva- tai liiketaidetta. Toiminta las-

ten kanssa lähtee leikinomaisesta toimimisesta. (Opetushallitus 2017.) Opetus-

suunnitelmassa tärkeää on asteittainen eteneminen, jossa jokainen tunti on osa 
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laajempaa kokonaisuutta ja uudet asiat opetellaan aina vanhojen tietojen päälle 

(Piispanen 2019, 11). 

Piispasen (2019) mukaan lapset oppivat varhaisiän musiikkikasvatuksessa par-

haimmillaan niin, etteivät edes huomaa oppivansa. Vaikka kyse on oppimisesta, 

tulisi lasten musiikkikasvatuksessa pitää yhtenä elementtinä ilo, sillä sisäisen 

motivaation kautta säilyy kiinnostus asioihin. Jos lapset kokevat ilon tunteita, 

syntyy myös sisäinen motivaatio musiikin opetteluun. (2019, 10.)  

Varhaisiän musiikkikasvatuksen voidaan ajatella alkaneen jo 1800-luvulla las-

tentarhassa. Esimerkiksi Friedrich Fröbel toimi omana aikanaan musiikin puo-

lestapuhujana, sillä hän piti merkittävänä lasten itseilmaisua, johon kuului olen-

naisesti laulujen sepittäminen. Hänen mukaansa laulaminen oli pienille lapsille 

yhtä luontaista kuin puhuminen, joten hän kannusti opettajia keskustelemaan 

lasten kanssa laulaen. (Ollaranta & Simojoki 1989, 164.) 

Suomen ensimmäinen vakituinen musiikkileikkikoulu perustettiin kuitenkin vasta 

1958 Helsingissä Sirkka Valkola-Laineen toimesta. Ensimmäinen musiikkileikki-

koulu oli Valkola-Laineen omassa kodissa. Vuosien myötä toiminta laajeni mo-

nipuoliseksi, jossa oli musiikkileikkikoulun lisäksi soitinryhmiä ja lapsiorkesteri 

sekä -kuoro. Lisää musiikkileikkikouluja perustettiin 1960-luvulta lähtien, kun 

musiikkiopistoissa alettiin tarjota pienille lapsille musiikkitoimintaa. Varhaisiän 

musiikkikasvatuksen ensimmäinen täydennyskoulutus alkoi Sibelius-Akatemi-

assa vuonna 1972. (Ollaranta & Simojoki 1989, 161–162.)  

1979 perustettiin Musiikin varhaiskasvattajat ry. Yhdistyksen nimi vaihdettiin 

vuonna 1990 Musiikkileikkikoulun opettajat ry:ksi. Ensimmäinen varhaisiän mu-

siikkikasvatusta käsittelevä osio Opetushallituksen opetussuunnitelmaan laadit-

tiin yhdistyksen toimesta vuonna 2002. Yhdistyksen nimi vaihdettiin jälleen 

vuonna 2006 Varhaisiän musiikinopettajat Ry:ksi ja tällöin yhdistys hyväksyttiin 

myös Suomen musiikkineuvoston jäseneksi. (Alho, Rinne & Lindebergh 2019, 

24–25.) 
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2.2 Musiikin merkitys alle kouluikäisen kehitykseen 

Koska musiikkileikkikoulutoiminta tapahtuu pääasiassa alle kouluikäisten lasten 

kanssa, keskityn tässä kappaleessa selventämään musiikin merkityksiä lapsen 

kehitykseen alle kouluikäisenä. Tämän alaluvun tarkoituksena on perustella ly-

hyesti, miksi varhaisiän musiikkikasvatus on tarpeellista sekä merkityksellistä 

lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Toisin sanoen, mihin varhaisiän 

musiikkikasvatusta oikein tarvitaan ja miksi tähän toimintaan suunnattu musiikki 

on tarpeellista. 

Lapsen kehitysvaiheet muodostavat myös varhaisiän musiikkikasvatuksen 

suunnittelulle ja käytännön työlle perustan. Vaikka on olemassa yleiset kehitys-

vaiheet, jokainen lapsi tulee huomioida kuitenkin myös yksilöllisesti, sillä lapset 

kehittyvät yksilöllisesti. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 63.)  

Musiikin vaikutuksia on tutkittu myös aivotutkimuksen puolella. Tuloksia on 

myös sovellettu oppimistutkimuksissa. Tutkimusten perusteella saatujen tulos-

ten myötä musiikin monipuolista käyttöä voidaan tukea oppimisen ja kehityksen 

tukena. Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna musiikki voi luoda tunnelman, joka vie 

ihmisen niin kutsuttuun virtausilmiöön. Tämä taas aiheuttaa sen, että oppiminen 

tehostuu ja nopeutuu. Esimerkiksi liikunnan yhteydessä musiikki tahdistaa ja 

nopeuttaa liikkujaa musiikin rytmin nopeutuessa. (Huotilainen 2009, 40.) 

Pidempiaikaisen musiikin harrastamisen on huomattu muokkaavan aivojen ra-

kennetta ja toimintaa. Esimerkiksi musiikillisessa harrastuksessa tarvittavien ai-

vokuoren alueiden paksuus ja pinta-ala kasvavat pitkään harrastaneilla henki-

löillä. Kasvun on todettu olevan sitä voimakkaampaa, mitä pidempään ja aikai-

semmin musiikkiharrastus on aloitettu. Tämän lisäksi musiikin harrastajilla eri ai-

vokuoren alueiden välillä on huomattu poikkeuksellisen voimakkaita yhteyksiä 

verrattuna niihin, jotka eivät harrasta musiikkia. Esimerkiksi aivokurkiainen, joka 

yhdistää vasemman ja oikean puolen aivoalueet, on muusikoilla paksumpi, 

jonka vuoksi tieto kulkee nopeammin ja tehokkaammin oikealta vasemmalle ja 

toisinpäin. (Huotilainen 2009, 40; Valamies 2005.) Koska aivokuoren kuulo-, 

tunto- ja motoristen alueiden toiminta laajenee, se vaikuttaa ihmisen kykyyn 
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oppia paremmin sellaisia asioita, jotka edellyttävät edellä mainittujen alueiden 

käyttöä. Toisin sanottuna esimerkiksi kuuloalueen kehittyminen voi vaikuttaa 

vieraan kielen kuullun ymmärtämiseen tai motoristen alueiden kehittyminen voi 

vaikuttaa urheilulajin oppimiseen tai tehokkaampaan vauhdinottoon esimerkiksi 

jalkapallossa. Lisäkapasiteetti antaa paremmat lähtökohdat oppimiselle, mutta 

musiikkiharrastuksella yksinään ei voida taata menestystä esimerkiksi eri urhei-

lulajeissa. (Huotilainen 2009, 41.) Musiikin on huomattu vaikuttavan aivoissa 

erittäin laajalti. Oikea aivopuolisko on musiikin kuuntelussa erityisen tärkeässä 

roolissa. Tämä puoli aivoista on keskittynyt tunteisiin ja kokonaisuuksien hallin-

taan. Toisaalta on saatu tuloksia myös siitä, että musiikki vaikuttaa aktivoivasti 

limbisen järjestelmän rakenteisiin, jotka yhdistetään mielihyvän lähteisiin. (Vala-

mies, 2005.) 

Musiikin kuuntelu alkaa jo ennen syntymää kohdussa. Raskausviikoilla 20–24 

sikiö reagoi ääniin vibraatioaistin kautta. Kuuloaisti on kehittynyt kokonaan kuu-

denteen raskauskuukauteen mennessä. Tällöin lapsi kuulee äidin puheen, lau-

lun ja musiikin. Äidin ääni onkin sikiölle helpoiten tunnistettava ääni. Samoin 

kohdussa ollessaan äidin liikkuminen antaa liikeaistimuksia sikiölle. (Ruokonen 

2011, 124; Krokfors 2017, 145; Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 84.) Kun 

musiikki tuottaa äidille mielihyvää, erittyy mielihyvähormoneita myös sikiölle. 

(Bojner-Hirwitz & Bojner 2005, 75).  

Musiikki on ilmaisumuotona ikivanha. Jaakko Erkkilän mukaan äidit ovat ään-

nelleet vauvoilleen jo ennen puheen kehitystä, ja äänellä on ollut erilaisia merki-

tyksiä. Musiikissa emotionaalinen puoli on edelleen tallella, kun täsmällisissä 

puheilmaisuissa se puuttuu. (Valamies 2005.) Vastasyntyeitä miellyttävät kor-

kean äänialan laulut ja äidin laululla voidaan tasoittaa vauvan tunnetiloja. (Huo-

tilainen 2004, 15–16). Sikiövaiheessa ihminen kuulee äidin aineenvaihdunnan 

ääniä sekä sydämen sykkeen ja rytmi on läsnä koko ajan. Tästä saattaa juontua 

ihmisen mieltymys rytmiin sekä melodiaan pienestä pitäen. Samoin on huo-

mattu, että erityisesti klassinen musiikki tekee lapsesta tarkkaavaisen johtuen 

laajasta ärsykeskaalasta, kuten voimakkaista dynaamisista vaihteluista ja erilai-

sista soittimista. (Valamies 2005.) 
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Musiikin oppiminen kulkee yhdessä lapsen kehityksen kanssa. Esimerkiksi pu-

heen oppiminen sekä oman äidinkielen tavujen ja äänteiden erotteleminen ke-

hittyy musiikin avulla. Tämän vuoksi musiikki ja laulaminen ovat hyvää puheen-

opetusta lapsille. (Ruokonen 2011, 125.) Laulujen avulla voidaan laajentaa lap-

sen sana- ja käsitevarastoa (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 105). Lau-

laminen on myös väline tunteiden ilmaisuun. Laulamisella aikuinen voi välittää 

tunteitaan lapselle, jonka vuoksi lapsi ymmärtää aikuisen tunneviestejä parem-

min. Musiikin ja laulamisen on huomattu kehittävän ja kannattelevan vanhem-

man ja lapsen välistä vuorovaikutusta ensimmäisinä ikävuosina. (Lindeberg-Pii-

roinen & Ruokonen 2017, 91.) Musiikilla on merkitystä myös lapsen tunteiden ja 

ajattelun kannalta. Kun lapsi ilmaisee tai tulkitsee musiikillisesti yhdessä toisten 

lasten kanssa tai yksin, hän antaa kanavan ilmaista omia tunteitaan ja ajatuksi-

aan. (Ruokonen 2011, 133.) Tunteiden säätelyn ja keskittymiskyvyn kehittymi-

sen lisäksi musiikin on huomattu kehittävän keskittymiskykyä sekä vahvistavan 

motivaatiota suoriutua tehtävistä (Valamies, 2005). 

Lapsi ymmärtää maailmaa tutkimalla. Näin on myös musiikin suhteen. Kun lap-

sen musiikillinen ajattelu sekä ilmaisu kehittyvät, kehittyy myös ongelmanratkai-

sutaito sekä keksiminen yleisesti. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 95.) 

Tavoitteellisen musiikkileikkikoulun opetuksen tekee tehokkaaksi leikinomaisuus 

sekä osallistavuus. Leikkiminen ja yhteinen osallistuminen vievät lapset helpom-

min virtauskokemukseen, joka innostaa lapsia oppimaan lisää musiikin parissa. 

Kilpailemattomuus ja esimerkiksi yksilöllisyyden huomioiminen yhdistettynä lap-

sen uteliaisuuteen tekevät musiikin opettelusta musiikkileikkikoulussa täysin 

omanlaistaan. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa harjoiteltavan äänen havaitse-

misen on huomattu vaikuttavan myös yleisen kuulojärjestelmän kehittymiseen 

lapsella. Myös käsiteparien, kuten nopea–hidas ääni tai korkea–matala ääni, 

oppiminen tulevat lapsille kuin itsestään tutuiksi äänien kuuntelun yhteydessä. 

(Huotilainen 2009, 42.) Kahdesta kolmeen vuoteen ikäisillä lapsilla musiikissa 

tulisikin painottaa erottelukykyä. Tutkimuksissa on todettu, että kuuloon perus-

tuva erottelukyky vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi kielelliseen kehitykseen, 

joka taas liittyy lukutaidon oppimiseen. Erottelukykyä voidaan kehittää ääniym-

päristön monipuolisuudella sekä jatkuvan taustamelun ja -musiikin välttelyllä. 
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(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 110.) On huomattu, että mikäli esimer-

kiksi käsiteparit jäävät oppimatta ennen kouluikää, voi lapsella kouluiässä ilmetä 

esimerkiksi lukivaikeus. (Huotilainen 2009, 42; Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 

2017, 110.)  

Rytmitajulla tarkoitetaan kykyä hahmottaa sykettä ja tempoa. Rytmikyky taas 

tarkoittaa rytmin tuottamista itse. Rytmitajun sanotaan olevan synnynnäistä, 

mutta sitä voidaan kehittää musiikkikasvatuksella. Rytmitajun on huomattu 

myös edesauttavan esimerkiksi luku- ja kirjoitustaitojen oppimista. (Piispanen 

2019, 31.) Ihan pienten lasten (0–1-vuotiaiden) kanssa lähdetään rytmin harjoit-

telussa perussykkeestä ja rytmi koetaan aikuisen avulla sylissä ollen aikuisen 

liikkuessa. Köröttelyt ja keinuttelut vahvistavat kaikkia lihaksia ja 1–2-vuotiaissa 

lapsissa alkaa erottua motoriikan ja tasapainon kehittyminen. Lasten tulisi 

saada itse reagoida kokonaisvaltaisesti musiikkiin. 3–4-ikävuoden aikana helpot 

laulut edistävät niin puheen kuin rytmitajun kehittymistä. 5–6-vuotiailla on herk-

kyyskausi, joka täsmentää ja tarkentaa lapsen liikkeiden ajoitusta. Tätä tulisikin 

vahvistaa sekä liikkuen että soittaen. (Piispanen 2019, 33–34.) 

Musiikkileikkikoulussa lapsi oppii hahmottamaan ja tunnistamaan musiikillisia 

muotoja. Lapsi oppii samanlaiset ja erilaiset säeparit tai säkeet ja jossain vai-

heessa tunnistaa myös esimerkiksi AB- tai ABA-muotorakenteen. Kuuntelun ja 

kuunteluohjeiden avulla lapsi kehittää omaa musiikillista ajatteluaan ja hahmo-

tuskykyään. (Piispanen 2019, 61–62.) Kuuntelun harjoittelu auttaa lasta keskit-

tymään myös myöhemmällä iällä kuuntelua vaativiin tehtäviin esimerkiksi kou-

luelämässä (Piispanen 2019, 132). Musiikin kuuntelulla onkin todettu olevan po-

sitiivisia yhteyksiä esimerkiksi lasten oppimiskykyyn ja hyvinvointiin. Matala ja 

hidastempoinen musiikki rauhoittaa stressiä ja auttaa kivunlievityksessä. Lempi-

musiikin kuuntelu voi synnyttää parempaa motivaatiota, jonka vuoksi oppiminen 

ja muistaminen tehostuvat. Musiikilla on myös liikkumista edistävä vaikutus. 

(Lindeberg-Piiroinen 2017, 180.) Hiljaisuudessa ihmisen hermosto lepää, mikä 

on lapselle fyysisen ja henkisen kehittymisen edellytys. Kun aktiivinen toiminta 

vuorottelee hiljaisuuden kanssa, luodaan lapselle edellytykset tasapainoiseen 

kehitykseen. (Lindeberg-Piiroinen 217, 181–182.) 
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Kehollinen liike mahdollistaa syvemmän oppimiskokemuksen kuin vain paikal-

laan oleminen. Musiikkiliikunnassa yhdistetään liike, musiikki, kuuntelu sekä 

laulaminen. (Seppänen, Tarvonen & Lindeberg-Piiroinen 2017, 273.) Kokonais-

valtainen toiminta herkistää oppimaan sekä nauttimaan musiikista. (Seppänen 

ym. 2017, 275). Musiikkileikkikoulussa liikunta kuuluukin olennaisena osana 

tuntiohjelmaan. Jo pienet lapset reagoivat musiikkiin kehollaan. Kokonaisvaltai-

nen tapa liikkua auttaa lasta ilmaisun lisäksi hahmottamaan musiikin element-

tejä. Liikunta ja tanssiminen auttaa lasta tutustumaan kehoonsa sekä harjoitte-

lemaan sen avulla ilmaisua. Pienet lapset ovat kehittyneet vasta karkeamotoris-

ten taitojen osalta, joten pienten lasten kanssa tulisi keskittyä suurien lihasryh-

mien liikuttamiseen kuten hyppimiseen ja juoksemiseen. Tästä tulisi siirtyä lap-

sen kehitystason mukaisesti kohti hienomotorisempaa toimintaa, joka vaatii 

myös enemmän tarkkuutta ja kehittyneempää keskittymiskykyä. Musiikkileikki-

koulussa on siis erittäin hyvä mahdollisuus harjoitella musiikin lisäksi motorisia 

taitoja, eli tuntien olisi hyvä sisältää ketteryyttä, rytmikykyä, koordinaatiokykyä 

sekä esimerkiksi tasapainoa kehittäviä tehtäviä. (Piispanen 2019, 138; Seppä-

nen ym. 2017, 275.) Myös reaktio- ja keskittymiskyky kehittyvät musiikkiliikun-

nan avulla (Seppänen ym. 2017, 275). Samoin kehittyy kognitiivinen puoli, kun 

lapsi oppii noudattamaan sovittuja sääntöjä, muisti harjaantuu ja minäkuva vah-

vistuu. Myös sosiaalinen sisältö on merkityksellisessä osassa, kun musiikkilii-

kunta edistää ryhmässä toimimista, vuorovaikutustaitoja ja esimerkiksi oman 

vuoron odottamisen harjoittelua. (Seppänen ym. 276–277.)0 

Lapsen luovuus kehittyy improvisoinnin avulla. Improvisoinnin tärkeä opetus on 

se, että improvisoinnissa ei voi toimia väärin ja kaikki on mahdollista. Musiikki-

leikkikoulussa aloitettu improvisointi hyödyttää lasta läpi elämän. Improvisoin-

nilla lapsi oppii ilmaisemaan itseään vapaasti ja luovasti ja samalla improvisoin-

nin kautta voidaan opettaa uusia musiikillisia asioita. (Piispanen 2019, 152.) 

Myös integroimalla musiikkileikkikouluun esimerkiksi kuvataidetta tai sanatai-

detta saadaan lapsen kehitystä tuettua monipuolisesti (Piispanen 2019, 156). 

Lapsi oppii kaikkia aisteja hyväksikäyttäen uusia asioita ja taitoja (Seppänen & 

Lindeberg-Piiroinen 2017, 213). Musiikkileikkikoulun yksi olennainen tekeminen, 
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soittaminen, kehittää lasta myös monipuolisesti. Soittaminen kehittää sosiaalisia 

taitoja, kun harjaannutaan yhteissoittoon, koetaan iloa osana ryhmää tai odote-

taan omaa soittovuoroa toisten soittoa kuunnellen. Soittamisella voidaan kehit-

tää myös motorisia taitoja, eli hieno- ja karkeamotoriset valmiudet kehittyvät, sa-

moin koordinaatiokyky.  Musiikillisesti soittaminen kehittää esimerkiksi melo-

dista hahmottamista, rytmitajua, omaa musiikillista keksintää sekä musiikillista 

muistia. Samoin lapsi oppii tuntemaan erilaisia soittimia ja oppii myös soitta-

maan näitä. (Seppänen & Lindeberg-Piiroinen 2017, 224–225.)  

2.3 Toiminta varhaisiän musiikkikasvatuksessa 

Musiikkikasvatusta tulisi lähestyä kokonaisvaltaisesti ja eri ilmaisun muotoja yh-

distelevästi. Musiikillisen toiminnan tavoitteena on edistää oppimisedellytyksiä, 

sosiaalisia taitoja, myönteistä minäkuvaa sekä jäsentää ympäröivää maailmaa. 

Samalla tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia sekä vahvistaa 

lasten suhdetta musiikkiin. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 345–346.) 

On erilaisia näkemyksiä siitä, mitä musiikkileikkikoulutoiminnan tulisi sisältää. 

Marjanen (2009) esittelee esimerkiksi Donna Woodin vuonna 1982 antamat oh-

jeet, joiden mukaan tuntien tulisi sisältää esimerkiksi ”kuuntelutaitojen opetta-

mista, liikkumista, laulutaitoa, rytmistä varmuutta, improvisointia, rytmien kirjoit-

tamista sekä musiikillisen muistin kehittämiseen tähtääviä taitoja”. Toisaalta 

taas Sirkka Valkola-Laine on korostanut esimerkiksi ilon ja huumorin tärkeyttä 

lasten kanssa musisoidessa. (Marjanen 2009, 389.) Samoin iloa korostaa Ulla 

Piispanen (Piispanen 2019, 10). Lapsuuteen kuuluva leikkiminen on myös olen-

nainen osa varhaisiän musiikkikasvatusta (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 

2017, 89). 

Monipuoliset ja laaja-alaiset menetelmät ovat varhaisiän musiikkikasvatukselle 

ominaisia opetusmenetelmiä. Työtapoja on esimerkiksi laulaminen, loruttelu, 

soittaminen keho-, rytmi- sekä melodiasoittimilla, musiikin kuuntelu, musiikkilii-

kunta sekä integroituminen muihin taiteisiin. Musiikkileikkikoulussa tärkeintä ei 

ole ”musiikillinen kunnianhimo”, vaan kokonaisvaltainen kehittäminen. Musiikin 
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avulla voidaan kehittää lapsen empatiataitoja, tutustua kulttuureihin sekä oppia 

esteettisiä ja eettisiä arvoja. (Marjanen 2009, 393.) 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa esi-

tellään useita eri osa-alueita, joita ilmenee varhaisiän musiikkikasvatuksessa: 

- Moniaistisuus ja eri taiteet 

- Syke, sanarytmi ja kehosoittimet 

- Mielikuvitus ja itseilmaisu 

- Yhdessä musisointi ja esiintymiset 

- Yhteiset musiikilliset kokemukset ja elämykset 

- Tanssi ja musiikkiliikunta 

- Kuunteleminen ja ääniympäristön havainnointi 

- Musiikkia koetaan eri työtavoin, laulaen, loruilen ja soittaen 

- Osallisuus 

- Lapset aktiivisia toimijoita ja ryhmänsä jäseniä (Piispanen 2019, 15.) 

Näistä voidaan päätellä, että musiikkikasvatus sisältää monia eri osa-alueita, 

joita jokaista kehitetään varhaisiän musiikkikasvatuksen tunneilla. Esimerkiksi 

itse olen saattanut omassa ryhmässä aloittaa uuteen lauluun tutustumisen mie-

likuvituksen kautta. Seuraavaksi esittelen kokonaisvaltaisen esimerkin. 

Jos laulussa lauletaan syksyn säätiloista, kehotan lapsia liikkumaan eri tavoin: 

sadepisaroina, ukkosmyrskynä, auringonpaisteena. Samalla soitan taustalla 

musiikkia. Lapset pääsevät ilmaisemaan itseään liikkeen kautta, käyttämään 

omaa mielikuvitusta ja liike yhdistyy musiikkiin. Samalla ajatukset siirtyvät jo 

tunnin teemaan. Tämän jälkeen voitaisiin kuunnella satu, joka liittyy aiheeseen 

ja johon yhdistyy eri soitinten tuottamia ääniä. Lapset voivat myös itse osallistua 

äänten tekoon. Sitten siirrytään laulun opetteluun ensin loruttelun muodossa ja 

esimerkiksi kehorytmejä hyödyntäen harjoitellaan laulun sanarytmit oikein. Tä-

hän yhdistyy lopulta kaikulaulu, jossa minä laulan ensin ja lapsiryhmä toistaa 

sen perässä. Jos laulu on helppo, siihen saatetaan ehtiä liittämään myös jokin 

soitin, jolla laulua säestetään tai sitten se siirtyy seuraavalle tunnille. Joka ta-

pauksessa tunti on sisältänyt kaikkia varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 
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olevia osa-alueita ja lasten kokonaisvaltainen oppiminen tapahtuu loogisessa 

järjestyksessä vanhan tiedon päälle.  

Musiikillisesti varhaiskasvatuksessa käydään läpi musiikin peruselementtejä. 

Näitä ovat rytmi ja tempo, melodia, musiikin muoto, dynamiikka, sointiväri sekä 

harmonia. (Piispanen 2019, 18–19.) Näitä eri musiikin peruselementtejä opetel-

laan eri työtavoilla, jotka lueteltiin varhaisiän musiikkikasvatussuunnitelmassa. 

Työtavat voi luetella myös lyhyesti seuraavasti: laulaminen, loruilu, soittaminen, 

kuunteleminen, musiikkiliikunta, improvisointi ja integrointi. (Piispanen 2019, 

20–21.) 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa painotetaan lapsilähtöisyyttä sekä lapsen 

omaa osallisuutta. Oma-aloitteisuuteen tulisi kannustaa, sillä se kehittää lapsen 

käsitystä itsestään, vahvistaa itseluottamusta ja tämän lisäksi lapsen sosiaaliset 

taidot saavat kehittyä. Tärkeää on antaa jokaisen lapsen osallistua toimintaan 

omalla, persoonaansa sopivalla tavalla. Jokainen lapsi ei ole aktiivinen ja roh-

kea, vaan joku lapsi saattaa nauttia varhaisiän musiikkikasvatuksesta, vaikka 

osallistuisi siihen pääasiassa sivustaseuraajana. (Piispanen 2019, 16–17.) Olen 

itse huomannut lisäksi sen, että ujo ja arka lapsi saattaa vuoden aikana ryh-

mässä lopulta rohkaistua ja soittaa kellopelillä oman soolonsa vuorollaan, kun 

häntä ei ole vuoden aikana siihen painostettu vaan kaikki tapahtuu lapsen 

omalla aikataululla. Turvallinen ilmapiiri onkin edellytys oppimiselle sekä itseil-

maisun kehittymiselle (Piispanen 2019, 17). 

Lapsilähtöisyydessä tulisi myös huomioida se, että lapset eivät määritä koko 

tuntia. Opettaja ohjaa ajatukset päivän aiheisiin, ja vaikka lapsilta pyydetään 

ajatuksia ja ideoita, opetuksen vastuu on opettajalla, sillä hän ohjaa toimintaa. 

Samalla opettajalla on vastuu nähdä kaikki ryhmän lapset erillisinä persoonina 

ja antaa jokaiselle lapselle tilaa sekä mahdollisuuden osallistua omalla tavallaan 

toimintaan. (Piispanen 2019, 16.) 
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3 Lastenmusiikin historiaa Suomessa 

Tämä luku luo pienen katsauksen lastenmusiikin historiaan Suomessa. Ky-

seessä on tiivis katsaus, sillä aiheesta löytyy laajojakin teoksia, joissa lastenmu-

siikin historiaa on käyty läpi yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi kirjassa Aika laulaa 

lapsen kanssa: polkuja lastenmusiikin historiassa (Ahola & Nikulainen, 2010) 

käydään läpi melko tarkasti lastenmusiikin historiaa tuutulauluista lastenlevyjen 

syntyvaiheeseen. Tämän opinnäytetyön kannalta tarkka historian läpikäynti ei 

ole olennaista. Pyrin kuitenkin selvittämään sitä, miksi etenkin tavoitteelliseen 

0–8-vuotiaiden lasten musiikkikasvatukseen lauluja on alettu säveltää vasta 

1970-luvulta lähtien.    

Lastenmusiikin käsite on häilyvä. Artikkelissa ”Mitä on lastenmusiikki?” (2010) 

Maisa Krokfors, Antti Häyrynen, Pekka Jalkanen sekä Lasse Kurki kertovat ku-

kin oman näkemyksensä siitä, mitä lastenmusiikki on. Esimerkiksi Häyrysen 

mukaan lastenmusiikiksi voidaan ajatella kaikki se musiikki, jota on esitetty lap-

sille tai jota lapset ovat itse esittäneet. Välttämättä musiikkia ei ole tehty juuri 

lapsia varten. Toisaalta lastenmusiikki on usein aikuisten tekemää ja kuvastaa 

aikuisten näkemystä lapsuudesta. Lastenmusiikki voi kohdata lapsen omaa 

maailmaa, mutta toisaalta se voi myös opettaa lapsille koko ympärillä olevaa to-

dellisuutta. Lastenlaulut voivat olla myös surullisia. Krokfors taas kirjoittaa, 

kuinka lastenmusiikki on musiikkia, jota lapset kuuntelevat tai esittävät tai sitten 

se on musiikkia, jota on sävelletty lapsille. Lasten musiikki voi olla genreltään 

mitä vain jazzin ja virsien väliltä. Jalkanen nostaa esiin kaksi näkökohtaa: lapsi 

osallistuu musiikkiin tai lapsi kuuntelee musiikkia. Kurjen mielestä lastenmusii-

kin raja aikuisten musiikkiin on häilyvä eikä rajaa pysty oikein vetämään. Hänen 

mukaansa parasta musiikkia on se, joka toimii sekä aikuiselle että lapselle. 

(Krokfors ym. 2010, 10–13.) 

Alkujaan suomalaiset kansanlaulut eivät olleet yksinomaan suunnattuja lapsille 

tai aikuisille, vaan ne olivat nimensä mukaisesti koko kansan lauluja (Kokon-

mäki 2004, 11). 1800-luvun lopulla alkoi erottua kehto- ja leikkilaulut, kun koulu-

laitokselle tarvittiin uutta oppimateriaalia. Oppimateriaaleihin valikoitui 
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skandinaavisten ja keskieurooppalaisten laulujen lisäksi suomalaisia kansanlau-

luja. Lisäksi eri säveltäjät, kuten Oskar Merikanto sekä Erkki Melartin sävelsivät 

tilauksesta uusia lastenlauluja, joiden teemana oli tuon ajan ihanteet kuten koti, 

isänmaa, Jumala sekä luonto. (Jalkanen 1992, 190.) 

Äänilevyteollisuuden myötä 1920-luvulta alkaen syntyi uudenlaista lastenmusiik-

kia, joka otti vaikutteita viihdemusiikista. Tuolloin syntyivät esimerkiksi Georg 

Malmsténin Dallapé-orkesterin säestyksellä tehdyt Mikkihiiri-laulut sekä esimer-

kiksi tutut lastenlaulut Sairas karhunpoika ja Jänöjussin mäenlasku. Kun televi-

siosta alettiin näyttää Markus-sedän lastentuntia, tulivat laulut suomalaisille tu-

tuiksi. Tuohon aikaan viihdemusiikissa olivat vallalla valssi, polkka ja 7/8-ones-

tep, jotka näkyvät myös Malmstenin tuotannossa. Lisäksi laulut olivat kuin pie-

niä musikaaleja ja niissä esiintyi erilaisia rooleja (Mikkihiiri ja uhka). Tällaisten 

lastenlaulut pitivät pintansa 1950-luvulle saakka. (Jalkanen 1992, 190–191.) 

1950-luvulta alkaen lastenmusiikki siirtyi ulkomaisiin lauluihin, joista tehtiin omat 

suomenkieliset versiot. Levy-yhtiöt olivat melko vähän kiinnostuneita lastenmu-

siikista ja tämän vuoksi lastenmusiikin levytys oli satunnaista. Yleisradion puo-

lella tehtiin tähän poikkeus, sillä he lähettivät edelleen Markus-sedän Lasten-

tunti-ohjelmaa ja lisäksi lastenlevyjä soitettiin Mirri-tädin Perheen pienimmille-

ohjelmassa. 1970-luvulta alkaen useammat tahot kiinnittivät huomiota lasten-

musiikkiin ja -kulttuuriin. Perinteisen lastenlaulun sijaan alettiin painottaa lapsen 

omaa spontaania laulua ja improvisaatiota. Lisäksi alkoi syntyä uutta lyriikkaa 

lapsille esimerkiksi Kirsi Kunnaksen tai M. A. Nummisen runojen myötä. (Jalka-

nen 1992, 191–192.) 1970-luvulla lastenlaululevyjen tekeminen oli siihenasti-

sessa huipussaan, sillä kyseisellä vuosikymmenellä julkaistiin jopa 50 lastenle-

vyä. Äänituotannon vähentyessä 1980-luvulla myös lastenlaululevyjen julkaisu 

hidastui. Edelleen tänä päivänä pintansa ovat pitäneet vuosisadan vaihteessa 

sävelletyt laulut. Näistä kappaleista tehdään edelleen uusia versioita lasten ja 

aikuisten kuunneltaviksi. (Jalkanen 1992, 193.) 

Henna Kapiainen on pro graduaan varten haastatellut Soili Perkiötä, jonka mu-

kaan niin sanotut perinteiset lastenlaulut ovat pysyneet pinnalla musiikkileikki-

koulujen sekä päiväkotien ansiosta. Myös Perkiön mukaan vanhoista 



21 

Turun AMK:n opinnäytetyö | Anna Putkiranta 

lastenlauluista tehdään jatkuvasti uusia sovituksia lastenmusiikkiyhtyeiden toi-

mesta. (Kapiainen 2010, 10.) Samoin 1970-luvulta lähtien myös lastenmusiikin 

sovitus on muuttunut aiempaan verrattuna. Esimerkiksi soittimien käyttö ja ääni-

maailma ovat laajentuneet. (Kapiainen 2010, 12). Muutos lastenlauluissa tapah-

tui 1970-luvulla, kun musiikkikasvatuksessa alettiin kiinnittää huomiota aivan 

pienimpiin lapsiin. Aiemmin laulut olivat koskettaneet yleisesti niin sanottua laa-

jaa lapsuutta eli lapsuus ajateltiin olevan nollasta ikävuodesta teini-ikään. En-

simmäiset nimenomaan alle kouluikäisille tarkoitetut musiikkikasvatuskirjat il-

mestyivät juuri 1970-luvun alussa (Kapiainen 2010, 10–11.)  

Suomessa on ollut lastenlaulujen rinnalla kansanperinteenä myös lorukulttuuri 

(Virtanen 1999, 216).  Suomessa on loruiltu sekä laulettu lasten kanssa satojen 

vuosien ajan. (Krokfors 2017, 153).  Myös nykyisin lastenlaulujen teksteissä on 

vaikutteita tästä lorukulttuurista.  Toisaalta taas aiemmin nukuttamiseksi tarkoi-

tettu kehtolauluperinne alkoi hävitä kiinteiden sänkyjen tullessa kehtojen sijaan 

käyttöön. Virtanen 1999, 216–217.)  

Uutta lasten musiikkikulttuuria luodaan koko ajan ja varhaisiän musiikkikasva-

tukseen suunnataan uusia laulukirjoja jatkuvasti. Varhaisiän musiikkikasvattajat 

kehittävät omalla työllään lasten musiikkikasvatusta. He käyttävät toisten teke-

mää materiaalia tai luovat sitä itse. Myös itse olen liittynyt osaksi lastenmusiikin 

historiaa omien lastenlaulujeni myötä ja saan olla kehittämässä varhaisiän mu-

siikkikasvatusta omalta osaltani. Yksi piirre lauluissani on vahvasti se, että olen 

tehnyt ne tarvelähtöisesti. Jokainen laulu on syntynyt kehittämään jotakin musii-

killista taitoa monipuolisista lähtökohdista käsin. 
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4 Kyselytutkimus varhaisiän musiikkikasvattajille 

Tässä luvussa esittelen varhaisiän musiikkikasvattajille suunnatun kyselyn vas-

tauksineen. Kyselyn avulla olen pyrkinyt selvittämään, minkälaisia lastenlauluja 

musiikkileikkikouluissa käytetään sekä millaisille lauluille olisi tarvetta. Lisäksi 

kysely selvittää musiikkipedagogien näkökulmasta sitä, millainen lastenlaulu on 

ominaisuuksiltaan hyvä ja soveltuu erityisesti alle kouluikäisten tavoitteelliseen 

musiikkikasvatukseen. 

4.1 Kyselyn toteutus ja vastaukset 

Opinnäytetyötäni varten teetin kyselytutkimuksen käyttäen hyödyksi Webropol-

verkkoalustaa. Kysely sisälsi 15 kysymystä, joista ensimmäiset neljä kartoittivat 

vastaajan omaa taustaa, eli pohjakoulutusta, työpaikkaa, työuran pituutta var-

haisiän musiikkikasvatuksen parissa sekä ryhmien viikoittaista määrää ja ikäja-

kaumaa ryhmissä. Seuraavalla kysymyksellä pohjustan sitä, kuinka vastaaja 

suunnittelee omat tuntinsa. Seuraavat kysymykset 6–11 keskittyvät selvittä-

mään varhaisiän musiikkikasvatuksessa käytettäviä lauluja, mistä ne muodostu-

vat ja kuinka niitä käytetään. Kysymyksillä 12–14 selvitän sitä, miten vastaajat 

käyttävät lastenlaulukirjoja. Kyselyn viimeisessä kohdassa pyysin mainitsemaan 

vastaajan mielestä erityisen hyvän lastenmusiikin sanoittajan tai säveltäjän. 

Kyselyyni vastattiin anonyymisti. Toteutin kyselyn jakamalla sen varhaisiän mu-

siikkikasvattajien Facebook-ryhmään. Kyselyyni vastasi yhteensä 17 henkilöä, 

joista 16 olivat valmiita musiikkipedagogeja ja yksi opiskeleva. Mukana oli sekä 

AMK-tason että YAMK-tason suorittaneita sekä kaksi filosofian maisteria. Vas-

taajista 7 kertoi työskentelevänsä musiikkiopistossa ja loput muualla, kuten kau-

pungilla, seurakunnalla tai yhdistyksellä.  

Vastaajilla oli laaja työkokemus musiikkikasvatuksessa. Vähiten työskennellyt 

oli tehnyt musiikkiopistossa työtä vuoden ajan, pisimpään työskennellyt noin 23 

vuotta. Loput sijoittuivat työskentelyvuosissa tasaisesti 1–10 vuoden väliin. Ryh-

mien määrät vaihtelivat myös suuresti. Parhaimmillaan yhdellä 
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musiikkipedagogilla ryhmiä oli viikossa 28. Vähiten ryhmiä oli kahdella musiikki-

pedagogilla, jotka pitivät neljä ryhmää viikossa. Lopuilla vastaajilla ryhmiä oli yh-

deksästä 21:een. Vastaajilla musiikkileikkikouluun osallistuvat olivat pääasiassa 

0–7-vuotiaita, mutta muutamalla vastaajalla oli lisäksi ryhmiä myös 8–10-vuoti-

aille. 

Kyselyni viidennessä kohdassa pyysin kuvailemaan omin sanoin muskarikerran 

suunnittelua: teeman valintaa, musiikillisia tavoitteita sekä sitä mistä kerrat 

koostuvat. Suurin osa vastaajista kertoi valitsevansa teeman itse. Tämän lisäksi 

kaksi vastaajaa kertoivat, että teemat valitaan kollegojen kanssa yhdessä. Vas-

tausten perusteella yhden isomman teeman äärellä pysytään keskimäärin nel-

jästä kuuteen viikkoa, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan teemaan. Suurin osa 

vastaajista mainitsi, että jokainen ryhmä pyörii saman teeman ympärillä saman 

ajanjakson verran. Tällöin samoja lauluja on käytetty eri ikäisten ryhmissä, 

mutta niitä on muokattu eri tavalla toteutettaviksi jokaisen ryhmän tasoon näh-

den. Vastaajat nostivat esille sekä lyhyemmän että pidemmän tähtäimen tavoit-

teet. Yksittäisillä tunneilla saattaa olla pieniä tavoitteita, jotka muodostavat lo-

pulta koko vuoden kestävän tavoitteen. Musiikillisista tavoitteista mainittiin esi-

merkiksi musiikin peruselementit, kuten hiljainen–voimakas, korkea–matala, ta-

sajakoinen–kolmijakoinen sekä tempon vaihtelut hidas–nopea. Erityisesti perhe-

ryhmissä musiikillisten tavoitteiden lisäksi nostettiin esiin vuorovaikutukselliset 

ja sosiaaliset tavoitteet, mutta näitä mainittiin myös tavoitteiksi muissa ryhmissä. 

Lisäksi esiin nousivat esimerkiksi motoriset, esteettiset ja kognitiiviset tavoitteet. 

Eräs vastaaja nosti esiin tavoitteiden lisäksi myös musiikista nauttimisen: ”Tär-

keää on musiikinilo ja nauttiminen ja sen sisällöissä oivallamme ja opimme mu-

siikkia.” 

Esiin nousseita teemoja muskareissa olivat esimerkiksi vuodenajat, eläimet, lii-

kenne sekä sää. Tuntien sisällöt olivat vastaajilla melko samanlaisia. Eräs vas-

taaja kertoi selkeästi monen muunkin vastaajan vastauksen sisällön: ”Pyrin 

suunnittelemaan tunnin siten, että siihen tulee monipuolisesti eri elementtejä, eli 

laululeikkejä, musiikkiliikuntaa, soittoa, loruilua ja mahdollisesti taideintegraa-

tiota esim. askartelun tai kuvaamataidon merkeissä. ” 
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Vastauksien perusteella voi päätellä, että varhaisiän musiikinopettajat käyttävät 

hyvin samanlaisia tapoja suunnitellessaan ryhmiensä toimintaa. Teemat vaihtu-

vat melko samaan tahtiin ja tavoitteet pidetään yksinkertaisina, sillä kun on kyse 

pienistä, pääasiassa alle kouluikäisistä lapsista, ollaan luonnollisesti tekemi-

sissä ensin peruselementtien kanssa, joita aikaisemmin luettelinkin. 

Kuudennesta kysymyksestä lähtien kyselyni koski lastenlaulujen sopivuutta var-

haisiän musiikkikasatukseen sekä hyvien laulujen ominaisuuksia. ”Valitsen mie-

lelläni lauluja, joihin saa kivuttomasti toteutettua laululeikin, liikunnan ja soiton” 

kirjoitti eräs kyselyyn vastannut. Vastaus kiteytti hyvin oman tapani, mitä minä 

olen käyttänyt itse valitessani sopivia lauluja ryhmille. Nostan seuraavaksi esiin 

listamuodossa niitä ominaisuuksia, joita katsottiin olevan lastenlaululla, joka so-

pii erityisen hyvin varhaisiän musiikkikasvatukseen: 

• tekovaiheessa mietitty käyttötarkoitus 

• helppo melodia 

• selkeä rakenne (esimerkiksi A-B-rakenne) 

• vähän sanoja 

• helposti leikittäviä 

• laulun, leikin, liikunnan ja soiton yhdistäminen samaan kappaleeseen on-

nistuu 

• sopiva ambitus 

• mukaansatempaavuus. 

Yllä mainitut toistuivat lähes kaikkien vastauksissa hieman eri tavoin selitettynä. 

Eräs vastaaja painotti, että vaikka kaikki lastenlaulut eivät itsessään sovellu 

muskariin, niiden kuuntelu esimerkiksi kotona on hyvää musiikkikasvatusta. 

Myös käyttötarkoitus vaikuttaa laulun käyttökelpoisuuteen: Mikäli tavoitteena on 

laulaa yhdessä, sanoja ei saa olla liikaa ja melodian tulisi olla helpohko. Jos 

taas tarkoitus on käyttää laulua esimerkiksi liikuntaan, pelkkään kuunteluun tai 

rentoutukseen, melodiat saavat olla haastavampia ja sanoja saa olla enemmän. 

Lisäksi vaikeampia melodioita tai enemmän sanoja sisältäviä lauluja voidaan 

käyttää vanhempien lasten ryhmissä. 
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Kysymyksessä seitsemän pyysin vastaajia kuvailemaan tärkeimpiä elementtejä 

lauluissa, joita vastaaja käyttää muskareissa. Kysymys oli lähinnä aiemman ky-

symyksen täydentämiseen liittyvä kysymys. Tärkeimmiksi elementeiksi nousivat 

edelleen sanat ja melodia, mikäli on tarkoitus laulaa lasten kanssa. Monet kir-

joittivat vastauksissaan, että laulu saisi olla rytmiltään tarttuva, sanoiltaan 

hauska ja opettavainen. Jos samaa laulua pystyy ensin käyttämään liikkumisen 

tukena, sen jälkeen laulamisessa ja leikkimisessä ja lopuksi vielä siihen pystyy 

lisäämään soiton, on kappale erityisen hyvä muskarikäyttöön. Eli erityinen 

muunneltavuuden mahdollisuus samassa kappaleessa mainittiin lähes kaikkien 

vastauksissa. Lisäksi eräs vastaaja kirjoitti: ”Olisi kiva, jos laulun sanojen kautta 

lapsi myös oppisi jotain teemaan liittyvää, esimerkiksi tunnetaitoja, biologiaa, 

maantietoa jne.” Esiin eivät nousseet siis pelkästään musiikilliset tavoitteet, 

vaan myös muu oppiminen. 

Kyselyssä nousi esiin joitain teemoja (vuodenajat, eläimet…), joita useimmat 

ovat käyttäneet musiikkileikkikouluissa. Nämä ovat myös sellaisia teemoja, joita 

olen käyttänyt itse. Oman kokemukseni mukaan vuodenajat ja eläimet ovat lä-

hellä lapsen kokemusmaailmaa sekä mieltymyksiä ja näihin teemoihin löytyy 

runsaasti lauluja. Kahdeksannella kysymyksellä pyrin selvittämään, onko mu-

siikkipedagogeilla ollut vaikeuksia löytää tiettyyn teemaan liittyviä kappaleita. 

Teemalla tarkoitin kysymyksessä sekä aiheteemaa, kuten jo mainitut vuoden-

ajat tai eläimet sekä musiikillista teemaa, kuten temponvaihtelut, perusrytmi tai 

dynamiikkavaihtelut. Esiin nousikin useita teemoja, joista vastaajat ovat kaivan-

neet lisää materiaalia: 

• instrumentaalimusiikkia äänitteenä liikuntoihin 

• yleisleikkejä/lauluja ilman erityistä teemaa, joissa soittoharjoituksia (pie-

nille) 

• draamallisia lauluja (roolileikit, soolo–tutti) 

• ABCD-muotoiset laulut 

• lapsen ja vanhemman eriyttämiseen lauluja 

• sointiväri 

• vesiteema, ruokateema, kevätteema, uudet helpot joulu- ja talvilaulut 
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• tasajakoinenkolmijakoinen-käsitepariin laulut 

• pentatonisia lauluja soittoon 

• kuuntelukappaleita musiikillisiin tavoitteisiin 

• vaihtuvat ja epäsäännölliset tahtilajit 

• vauva–aikuinen ryhmien liikunta mielekästä aikuiselle. 

Eräs vastaajista kirjoitti, että löytää lauluja, kunhan tietää mistä etsiä. Lisäksi 

hän mainitsi, että suomeksi löytyy paljon hyviä lauluja, mutta ei englanniksi. Ky-

seinen vastaaja kertoi opettavansa myös englannin kielellä. Neljä vastaajaa 

mainitsi tässä kohdassa tekevänsä itse lauluja, mikäli sopivaan teemaan ei 

löydy sopivia kappaleita. Yksi koki kaipaavansa pidempiä käsitepari-kappaleita, 

sillä hänen kokemuksensa mukaan monet kappaleet kestävät 1,5 minuuttia, kun 

vastaaja kaipaisi mieluummin lähemmäs kolmen minuutin kappaleita. Olen itse 

huomannut tämän saman omissa ryhmissäni. Jos laulu kestää alle kaksi mi-

nuuttia, se tuntuu loppuvan kesken, ennen kuin siihen on edes kunnolla päässyt 

sisälle. Eräs vastaaja kertoi, kuinka eri käsiteparien lauluja on paljon, mutta niitä 

toivoisi silti olevan lisää, erityisesti tasajakoinenkolmijakoinen-käsiteparin kap-

paleita. Erään vastaajan mukaan aina on tilausta hyville uusille lauluille ja musii-

keille kaikkiin teemoihin. 

Erikseen kysyin sitä, kuinka moni säveltää itse lauluja. Kysymykseen vastasi 13 

henkilöä, joista neljä vastasi ”kyllä”. Neljä vastasi säveltäneensä ”joskus” tai ”hy-

vin vähän”. Lisäksi kaksi vastasi säveltävänsä lauluja, muttei nimenomaan mus-

karitarkoitukseen tai lapsille. Loput vastasivat ”en”. Mikäli kysymykseen vastasi 

kyllä, seuraava kysymys koski sitä, käyttääkö omassa työssään enemmän val-

miita vai omia sävellyksiä. Tähän kysymykseen vastasi 11, joista valmiita kap-

paleita enemmän vastauksen perusteella käytti kahdeksan henkilöä. Yksi näistä 

henkilöistä lisäsi kuitenkin, että nykyään jokaisella tunnilla on ainakin yksi oma-

tekemä kappale. Kolme vastasi käyttävänsä valmiita ja itse tekemiään lauluja 

puoliksi 50/50. 

12. kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa sitä, millainen lastenlaulukirja herät-

tää vastaajissa huomiota. Esiin nousi erityisesti sanana ”monipuolisuus”. Jos 

kirja sisältää lauluihin leikki-, liikunta- tai soittovinkkejä ja lauluista näkee, että 
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niitä pystyy monipuolisesti käyttämään, tämä koettiin hyvänä asiana. Laulukir-

joista esiin nouseva pedagogisuus oli useimmille vastanneille vastausten perus-

teella merkittävää.  Lisäksi esiin nousi kirjan ulkoasu, eli kuvitus ja värien käyttö. 

Useampi vastaaja mainitsi, että ostaa kirjoja, mikäli laulut ovat uusia, sillä mo-

nissa laulukirjoissa pyörivät osittain samat kappaleet. Myös laulujen sävellajien 

sopivuus lasten laulettaviksi kiinnittävät laulukirjoissa huomiota. Laulukirjoissa 

kiinnitetään siis huomiota melko monipuolisesti sekä sisältöön että ulkonäköön. 

Vastaajista neljä sanoi ostavansa uusia lastenlaulukirjoja useammin kuin kaksi 

kertaa vuodessa, kolme kaksi kertaa vuodessa, neljä kerran vuodessa ja kaksi 

harvemmin kuin kerran vuodessa. 

Kyselyssäni tiedustelin myös vastaajilta käyttökelpoisinta varhaisiän musiikki-

kasvatukseen soveltuvaa kirjaa ja pyysin nostamaan esiin myös säveltäjiä ja/tai 

sanoittajia, jotka tekevät erityisen hyvää musiikkia varhaisiän musiikkikasvatuk-

seen.  

Mainittujen kirjojen1 kohdalla kohdalla nostettiin esiin erityisesti hyvät Cd-levyt 

sekä ohjeet laulujen käyttöön.  Säveltäjien sekä sanoittajien2 lauluista sanottiin 

seuraavaa: 

• laadukasta musiikkia, jossa mietitty opetuskäyttönäkökulmaa 

• ihania sanoituksia, mukaansa tempaavia tarinoita 

• monenlaisia mahdollisuuksia musisointiin ja liikuntaan 

• iskevät, helpot melodiat 

• helppoja laulaa, mieleen jääviä 

• yksinkertaisen kauniita ja kekseliäitä melodioita. 

 
1 Kirjoista mainittiin: Vauvan vaaka, Karvakorvan laulupurkki, Vauvojen laulun aika, Olin laulu-
kirja, Lastenhuoneen laulukirja, Piilometsän säveliä, Urpon ja Turpon laulut, Rikko tikko tei, Lu-
milauluja lapsille, Muskariosppa sekä Pikku Papun laulut 
2 Säveltäjien ja/tai sanoittajista mainittiin: Soili Perkiö, Hannele Huovi, Tero Pajunen, Ulla Sopa-
nen, Tuomo Rannankari sekä Siina Hirvonen 
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4.2 Päätelmiä  

Olen itse valmistunut varhaisiän musiikkipedagogiksi vuonna 2017 Jyväskylän 

ammattikorkeakoulusta. Oman työskentelyni kautta olen tehnyt samoja huo-

miota hyvistä muskarilauluista, mitä nousi esiin varhaisiän musiikkikasvattajille 

suunnatusta kyselystä. 

Hyvä muskarilaulu voi olla monenlainen riippuen käyttötarkoituksesta. Vaikeam-

mat kappaleet voivat sopia kuunteluun, liikkumiseen tai rentoutumiseen, mutta 

mikäli laulu halutaan opettaa pienille lapsille, se ei saa olla liian vaikea. Sanoja 

tulee olla riittävän vähän ja melodia riittävän helppo, jotta lapset oppivat laula-

maan laulun. Monipuolinen käyttömahdollisuus lisää laulun käyttöä: Jos kappa-

letta voi ensin käyttää liikunnan tukena, sitten laululeikin muodossa ja lopulta 

siihen yhdistetään myös soittaminen, on löytynyt hyvä muskarilaulu. Sitä pystyy 

toteuttamaan monipuolisesti, jonka vuoksi samaa laulua voi käyttää useammilla 

tunneilla ja näin laulun avulla voidaan muodostaa ”kehityskaari”. 

Tulee kuitenkin huomata, että ”yksinkertainen” ja ”vähän sanoja” ei saa tarkoit-

taa tylsää. Vastauksissakin nousi esiin rytmillisyys ja mukaansatempaavuus, 

kun puhuttiin hyvistä lastenlauluista. Laulujen tulee olla riittävän mielenkiintoisia, 

myös opettajan itsensä mielestä, jotta lapset kiinnostuvat ja innostuvat. Tylsä 

laulu ei motivoi lasta liikkumaan, laulamaan tai soittamaan eikä uuden opettelu 

ole enää mukavaa. Muskarilauluissa tärkeää olisikin, että kappaleen helppou-

desta huolimatta siinä olisi joku ”koukku”, rytmi, melodia tai hauskat sanat, jotka 

innostavat lasta yhtymään musisointiin myös silloin, kun laulua on käytetty jo 

esimerkiksi kuunteluun ja liikkumiseen ja seuraavaksi vuorossa olisi laulun ja 

leikin yhdistäminen. 
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5 Lastenlaulukirja 

5.1 Kirjan tekoprosessi 

Lastenlaulukirjani alkoi muodostua oikeastaan jo vuonna 2017, kun sävelsin en-

simmäiset laulut omille musiikkileikkikoulutunneilleni. Huomasin tuolloin, että en 

osannut etsiä sopivia lauluja tiettyyn teemaan tai musiikilliseen tavoitteeseen liit-

tyen, minkä vuoksi aloin vähitellen sanoittaa ja säveltää lauluja itse. Työtä teh-

dessä huomasin nopeasti, mitkä laulut toimivat lapsiryhmissä ja mitkä laulut ei-

vät saaneet lapsia innostumaan. Aloitin tuolloin kirjaamaan kappaleita muistiin, 

äänittämään niitä puhelimen sanelimella ja välillä nuotinsin niitä valmiiksi nuo-

teiksi. 

Kun lauluja alkoi olla jo useita kymmeniä ja sain kappaleista positiivista pa-

lautetta esimerkiksi perheryhmien aikuisilta, aloin ajatella kirjan julkaisua. Pääs-

tyäni opiskelemaan YAMK-tutkintoa, päätin vihdoin toteuttaa pitkäaikaisen ta-

voitteen ja haaveen ja tehdä opinnäytetyöni kirjan tekemiseen liittyen. 

Kirjaa varten selasin useita kymmeniä tekemiäni lastenlauluja läpi. Pistin ylös 

ne laulut, jotka olin kokenut toimiviksi kappaleiksi ja siirsin syrjään ne, jotka olin 

kokenut lopulta huonoiksi syystä tai toisesta. Lopulliseen kirjaan valittujen laulu-

jen perustelut löytyvät seuraavasta alaluvusta. 

Päätin opinnäytetyötä tehdessäni, että en julkaise laulukirjaa vielä opinnäyte-

työn aikana. Tulostin ensimmäiset koeversiot kirjasta itse muutaman varhaisiän 

musiikkipedagogin käyttöön palautetta vastaan. Tämän jälkeen pystyin kirjoitta-

maan tämän raportin sekä sain mahdollisuuden muokata saadun palautteen pe-

rusteella kirjaa vielä paremmaksi. Tulevaisuudessa tarkoituksenani on siis jul-

kaista palautteen perusteella paranneltu kirja kaikkien käyttöön. 

Kirjan kuvitustyön pyysin siskoltani Elsa Korvelta. Kirjan sivuilla seikkailee vio-

letti gorilla ja kuvat ovat elävöittämässä nuotti- ja tekstisivuja. 
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5.2 Laulujen valintaprosessi 

Olen jo vuosia tallentanut tekemäni laulut kännykkäni muistiosovellukseen sekä 

äänittänyt kännykän ääninauhurilla melodiat talteen. Aloitin käymällä läpi ääni-

nauhurin tallenteet. Puolikkaiksi jääneet äänitykset poistin ja jätin jäljelle vain ne 

tallenteet, joissa laulu on lopulta laulettu alusta loppuun saakka. Lisäksi otsikoin 

äänitteet laulujen nimillä. Kun olin käynyt kaikki tallenteet läpi, siirryin selaa-

maan muistiinpanojani läpi. Olen tallentanut laulujen sanoja sekä musiikkileikki-

koulun tuntisuunnitelmien keskelle että erillisinä omina tiedostoina. Kirjasin ylös 

kaikki laulut erilliselle listalle, sillä kaikkia kappaleita ei löydy äänitallenteena ja 

toisaalta kaikkia äänitallenteiden lauluja ei löytynyt minulta erillisellä muistiinpa-

nolla.  

Tämän jälkeen alkoi laulujen karsiminen. Lauloin laulut läpi ja muistelin lasten 

reagointeja lauluihin. Ne laulut, joista muistan lasten pitäneen, listasin ylös. Tä-

män jälkeen siirryin laulujen nuotintamisvaiheeseen, josta kerron tarkemmin 

seuraavassa alaluvussa 5.3. Laulujen nuotintamisvaiheen yhteydessä sekä sen 

jälkeen pohdin edelleen myös laulujen valintaa. Nuotintaessa minulle saattoi 

tulla olo, että laulu vaikuttaa liian tehdyltä ja sanat eivät lopulta istuneetkaan 

melodiaan niin hyvin kuin olen joskus ajatellut. Lisäksi joku laulu saattoi herät-

tää muistoja siitä, että musiikkileikkikoulussa se on ollut todella haastava toteut-

taa tai ei ole lopulta toiminut jossain toimintatavassa (loruttelu, rytmi, soittami-

nen) halutunlaisesti. Tällaisia jo nuotinnettuja lauluja jäi lopullisesta kirjasta pois 

useampia, sillä halusin kirjaan vain ne laulut, joilla on jokin pedagoginen rooli ja 

jotka ovat olleet oikeasti mielekkäitä lapsiryhmässä toteutettavaksi sekä opetta-

jan että lasten näkökulmasta. 

Laulujen valinnassa peilasin myös kyselyssä tulleita vastauksia omiin lauluihini. 

Kyselyyn vastanneet listasivat ominaisuuksia, joita katsottiin olevan lastenlau-

luilla. Niistä yksi oli ”tekovaiheessa mietitty käyttötarkoitus”. Jokaisella kirjaan 

valitulla laululla on jokin funktio, jonka vuoksi laulun olen tehnyt. Alku- ja loppu-

laulujen tarkoitus on luonnollisesti ollut aloittaa tai lopettaa musiikkitoiminta. Toi-

saalta taas laulu, joka sisältää liikettä, on yhdistänyt musiikin ja liikkeen, 
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mahdollisesti uuden tahtilajin harjoittelun liikkeen avulla sekä sanoiltaan liittänyt 

laulun päivän teemaan. Esimerkiksi Lumi tanssii -laulu alapuolella (kuva 1) ai-

kana lapset voivat tanssia esimerkiksi huivien kanssa vapaasti liikkuen, jolloin 

kolmijakoinen rytmi ja musiikki yhdistyvät lapsen liikkeeseen ja laulun sanat vie-

vät ajatuksen lumihiutaleisiin ja talveen. Laululla on siis tarkoitus, johon se on 

tehty. Lumi tanssii-laulussa vaihtuu lisäksi rytmi 2/4-tahtilajiin, joten kyseinen 

laulu sopii myös tällaiseen rytmien erotteluun. 

 

Kuva 1. Lauluesimerkki 1, Lumi tanssii. 

Tärkeiksi seikoiksi nousivat myös ”helppo melodia” sekä ”vähän sanoja”. Olen 

itse huomannut, että liian paljon sanoja sisältävät laulut rajoittavat helposti las-

ten osallistumista lauluihin. Olen pyrkinyt pitämään omat lauluni selkeinä ja sa-

noiltaan sellaisina, että pienempienkin lasten on ne helppo oppia. Esimerkkinä 

tästä voisin mainita Pieni laulu -nimisen kappaleen, jossa laulun sanojen toistet-

tavuus jättää nopeasti muistijäljen ja laulamiseen on helppo lähteä nopeasti mu-

kaan. Tässä esimerkkejä muutamista mahdollisista säkeistöistä, joilla laulua 

pystyy laulamaan:  

 

Kuva 2. Lauluesimerkki 2, Pieni laulu -säkeistöt. 

 

 



32 

Turun AMK:n opinnäytetyö | Anna Putkiranta 

Tässä laulussa melodiakin liikkuu helposti viiden sävelen sisällä koko laulun 

ajan. Alla olevasta kuvasta näkee osittain laulun melodiaa, josta melodiakulun 

pystyy hahmottamaan: 

 

Kuva 3. Lauluesimerkki 3, Pieni laulu -melodia. 

Tällaista helppoa melodiakulkua olen pyrkinyt pitämään useimmissa lauluissa 

yllä. Luonnollisesti kirja kuitenkin sisältää myös kappaleita, joissa sanoja on 

enemmän tai melodia on haastavampi kuin yllä esitelty. Jokaisessa laulussa 

olen pyrkinyt kuitenkin pitämään laulun melodiakulun sopivalla tasolla lapsen 

laulettavaksi. Esimerkkinä Korkealla taivahalla -kappaleen toinen säkeistö. 

 

Kuva 4. Lauluesimerkki 4, Korkealla taivahalla -säkeistö. 

Kappaleessa on jo huomattavasti enemmän sanoja ja muistettavaa ja koska 

laulussa on kolme säkeistöä, ei laulun oppiminen ole niin nopeaa kuin Pieni 

laulu -kappaleen opettelu. Hieman vaikeammasta melodiasta, joka ei ehkä kah-

den rivin perusteella täysin aukea, sekä reippaasti laulettuna nopeasti etene-

vistä sanoista on esimerkkinä Pikkuiset tonttuset -niminen joululaulu. 
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Kuva 5. Lauluesimerkki 5, Pikkuiset tonttuset -melodia. 

Useat kyselyyn vastanneista toivoivat selkeää AB-rakennetta sekä sitä, että 

yhtä ja samaa laulua voisi käyttää laulun, leikin ja soiton yhdistämiseen. Tämä-

kin oli yksi pyrkimykseni useissa lauluissa. Olen itse pitänyt saman laulun kier-

rättämisestä usealla tunnilla niin, että ensimmäisellä kerralla sen tahdissa ehkä 

vain liikutaan vapaasti ja kuullaan vain melodia. Toisella kertaa samaan lauluun 

liitetään loruttelulla tai kaikulaululla sanat. Jossain vaiheessa lauluun pystytään 

liittämään vielä soittaminen eri soittimilla. Tästä esimerkkinä Tip-tip -laulun yh-

teydessä olevat ohjeet, eli lauluun on vinkit, miten voidaan liikkua ja miten voi-

daan soittaa. 
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Kuva 6. Leikki- ja soitto-ohjeiden ja vinkkien laatikkoesimerkit. 

Lisäksi yksi esiin noussut teema oli mukaansatempaavuus, jota olen pyrkinyt 

käyttämään jokaisessa laulussa lähtökohtana. Laulu, jossa voidaan liikkua, soit-

taa ja laulaa, voi olla tylsä eikä se silloin sovellu innostavaan ja hauskaan mu-

siikkileikkikouluun. Se ei motivoi lapsia opettelemaan soittamista tai liikkumaan 

tilassa. Lisäksi esimerkiksi aikuinen–vauva-ryhmissä innostavuutta toivottiin 

myös siihen suuntaan, että se on myös aikuisesta hauskaa. Kirjastani löytyy 

esimerkiksi Äidin jumppalaulu -niminen kappale, joka on tehty aikanaan ajatel-

len sitä, kuinka lapsen kanssa aikuinen voi ja joutuukin harrastamaan myös 

jumppaamista. Tästä pieni esimerkki alapuolella. 
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Kuva 7. Lauluesimerkki 6, Äidin jumppalaulu. 

Kyselyssä nousi esiin myös eri aiheita, joihin toivottaisiin lisää materiaalia. Yksi 

toive oli instrumentaalimusiikkia äänitteenä ja teemoihin liittyviä kuunneltavia 

kappaleita, mutta tähän nimenomaan minun laulukirjani ei tule vastaamaan, sillä 

kyseessä on puhtaasti laulukirja.   

Erilaiset teemat nousivat esiin (kevät, talvi…), mutta samoin nousi esiin niin sa-

notut teemattomat yleislaulut. Laulukirjastani löytyy lauluja jokaiseen vuodenai-

kaan, sillä itselleni on ollut luonnollista käyttää aiheina tunneilla vuodenaikoja. 

On siis syntynyt luonnollisesti vuodenaikalauluja. Jotkut lauluni ovat lisäksi ol-

leet sellaisia, että niissä on useampia säkeistöjä niin, että laulua voi laulaa eri 

vuodenaikoina valitsemalla oikean säkeistön. Alapuolella on yksi vinkkilaatikko, 

jossa näkyy esimerkki sanojen vaihtamisesta vuodenajan mukaan. 

 

Kuva 8. Vinkkilaatikko. 

Teemallisten laulujen lisäksi kaivattiin myös yleisleikkejä sekä teemattomia lau-

luja, joiden mukana voi vain liikkua tai harjoitella soittoa. Minulle itselleni on 
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syntynyt aikanaan lauluja, jotka ovat olleet siirtymävaiheissa käytössä tai esi-

merkiksi virkistämässä harjoittelua. Esimerkiksi jos lapset ovat alkaneet tulla 

paikallaan istuessaan levottomiksi, olen saattanut siirtyä sujuvasti liikkumiseen 

ottamalla laulun, joka ei ikään kuin liity muuhun kuin musiikin tahdissa liikkumi-

seen. Tästä on alla esimerkki. Tätä laulua pystyy myös harjoittelemaan esimer-

kiksi kehärumpujen kanssa soitettaessa niin, että lapset harjoittelevat tasaisen 

rytmin soittamista käsillään. Samalla voidaan laulaa ”yks-kaks-yks-kaks soite-

taan” liikkumissanan tilalla.  

 

Kuva 9. Esimerkkilaulu 7, Yks-kaks(-kol) -laulu 

Kyseinen Yks-kaks(-kol) -niminen laulu sopii lisäksi myös tasajakoinen–kolmija-

koinen-käsiteparin harjoitteluun. Laulukirjassa on muutamia lauluja, joissa laule-

taan ensin tasarytmissä, mutta jossain kohdassa kappale vaihtuu kolmija-

koiseksi tai toisinpäin. Esimerkkinä yllä olevan laulun kolmijakoinen versio. Ky-

seistä laulua voi siis laulaa jommallakummalla tahtilajilla tai putkeen niin, että 

lapset hahmottavat tahtilajin erot selkeästi liikkeen ja/tai soiton kautta.  

 

Kuva 10. Esimerkkilaulu 7, Yks-kaks(-kol) -laulu 

Useammat henkilöt toivoivat perhemusiikkileikkikouluihin lapsen ja vanhemman 

eriyttämiseen lauluja. Varsinaisia kappaleita ei ole syntynyt itselläni tätä teemaa 

varten, mutta esimerkiksi Tuo minulle -kappaleessa pystytään helposti harjoitte-

lemaan myös sitä, kuinka aikuinen jääkin paikalleen ja lapsi joutuu lähtemään 

aikuisen luota esimerkiksi tilan toiselle puolelle. Olen itse laulanut laulua niin, 

että lapset ovat ringissä ympärilläni ja annettu asia on jossain kauempana. Kun 

laulussa on lupa annettu, lapset ovat hakeneet laulussa esiin tulleen asian 
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minulle. Aikuinen–lapsi-ryhmässä voitaisiin laulaa esimerkiksi ”tuo äidille…”, jol-

loin lapset hakevat annetun asian tilasta ja vievät sen äidilleen. Hauskan leikin 

avulla ujotkin lapset ehkä uskaltautuvat hakemaan pyydetyn asian kauempaa. 

Alla on kuvina esimerkkejä esittelemästäni lauluista.  

 

Kuva 11. Esimerkkilaulu 8, Tuo minulle. 

Soolo–tutti-laulut sekä roolileikit nousivat esiin toiveissa. Pidän itse soolo-tutti-

lauluista, sillä nämä kehittävät lapsissa niin monia osa-alueita. Esimerkiksi 

oman soittovuoron odottaminen on hyvää pitkäjänteisyyden ja vuoron odotta-

mista. Se kehittää myös sosiaalista puolta, annetaan niille soittovuoro, joiden 

vuoro on, eikä häiritä vuorossa olevia. Lisäksi soittokierros, jossa jokainen saa 

soittaa yksin, saattaa kehittää aran lapsen itseluottamusta, kun häntä ei laiteta 

väkisin soittamaan. Aikuinen–lapsi-ryhmässä aikuinen voi ensin soittaa lapsen 

kanssa yhdessä ja jossain kohdassa vuotta lapsi ehkä itse uskaltaakin soittaa. 
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Tai pelkän lapsiryhmän kanssa on hieno hetki huomata, kuinka arka lapsi lo-

pulta tarttuu kellopelin mallettiin ja soittaa hiljaa yhden äänen omalla vuorollaan, 

kun hän on siihen asti halunnut jättää itsensä välistä. Lisäksi lapset oppivat 

soolo–tutti-lauluissa tunnistamaan oikeat soittimet, kun lauletaan tietyistä soitti-

mista ja nämä soittajat soittavat. Esittelen lyhyesti seuraavaksi kaksi kirjassa 

esiintyvää laulua, joissa esiintyy näitä asioita. 

Ensimmäisenä kappale on Montaa laatua. Laulussa harjoitellaan useamman eri 

rytmisoittimen soittamista niin, että alussa kaikki saavat soittaa tuttina mukana: 

 

Kuva 12. Esimerkkilaulu 8, Montaa laatua. 

Vasta kertosäkeistössä muuttuu laulu niin, että tiettyä soitinta soittavat lapset 

saavat vuorotellen soittaa. Näin yhdistyy soolo–tutti-käsitepari sekä soitinten ni-

met ääniin: 

 

Kuva 13. Esimerkkilaulu 9, Montaa laatua. 

Toisena kappaleena on Soolovuoro, jossa nimensä mukaisesti jokainen lapsi 

saa oman soolovuoronsa. Tarkoitus kappaleessa on soittaa tuttina yhdessä 

toisten kanssa ohjaajan valitsemia soittimia. Laulua voi mukailla useita kertoja 

laulettaessa niin, että välillä soitetaan ja lauletaan kovaa, välillä taas hiljaa (dy-

namiikkaerot).  
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Kuva 14. Esimerkkilaulu 10, Soolovuoro. 

Jokaisen lauletun kierroksen jälkeen opettaja antaa jonkun erikoisemman soit-

ten kuten kalimban tai ehkä harvemmin soitetun kellopelin yhdelle lapselle soi-

tettavaksi. Lapsi saa soittaa soittimellaan haluamansa kuuloisen ja haluamansa 

pituisen kappaleen. Kun lapsi lopettaa soiton, aloitetaan säkeistö alusta. Näin 

kierretään koko lapsiryhmä läpi niin, että jokaiselle annetaan mahdollisuus 

omaan soolovuoroon ketään siihen kuitenkaan pakottamatta. 

 

Kuva 15. Esimerkkilaulu 11, Soolovuoro. 

Toiveita, joita laulukirjastani ei löydy, ovat ABCD-muotoiset laulut. Olen itse py-

sytellyt pääasiassa AB- tai ABA-muotoisissa lauluissa, koska olen kokenut 

nämä etenkin pienten lasten kanssa kaikkein parhaimmiksi. Toisaalta olen 

myös vetänyt pääasiassa pienille lapsille musiikkileikkikoulua ja esimerkiksi 

kuusivuotiaille voisi olla jo perusteltua lähteä laajentamaan muotoja. Kirjastani 

ei myöskään löydy pentatonisia lauluja soittamista varten, mutta jatkoa varten 

näitä olisi ehkä hyvä tehdä, kun tällainen toive ammattilaisilta on noussut.  

Kirjasta löytyy siis useita lauluja, jotka vastaavat mielestäni hyvin johonkin tai 

joihinkin toiveisiin. Lisäksi kirjassa on varmasti lauluja, jotka ovat käyttökelpoi-

sia, mutta eivät välttämättä ole olleet kenenkään erityisellä toivelistalla. Jokai-

sella laululla on kuitenkin taustalla useampi lähtökohta: laulaminen ja soittami-

nen yleisesti, uuteen soittimeen tai soittotapaan tutustuminen, liikkuminen mu-

siikin tahdissa, rytmin ja tempon vaihtelut ja näiden havainnointi ja niin edelleen. 

Musiikillisten tavoitteiden lisäksi jokaisella laululla on myös muu näkökulma 
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lapsen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen: lapsen itsetunnon kehitys, sosiaalis-

ten taitojen kehitys ja lapsen yleinen kasvu vauvasta alkaen.  

5.3 Kirjan valmistuminen koekäyttöön 

Kun olin valinnut parhaimmat laulut kirjaa varten, alkoi varsinainen nuotinnus-

työ. Tämä on ollut ehkä kaikkein pitkäkestoisin vaihe kirjan tekemisessä, sillä 

suurin osa lauluista ei ollut muualla kuin äänitteenä tai sanoina puhelimessani 

tallennettuna.  

Nuotintamiseen käytin Sibelius 7-nuotinnusohjelman opiskelijaversiota, joka mi-

nulla oli valmiiksi hankittuna. Ohjelman käyttö oli lisäksi tuttua opiskeluajoilta, jo-

ten työn aloittaminen oli helppoa. Toisaalta tämä vaihe vei eniten aikaa.  

Tein kaikki valitut kappaleet ensin nuoteiksi tallentaen ne samaan kansioon tie-

tokoneelleni. Tämän jälkeen aloitin käymään kappaleita alusta läpi siten, että 

tein ensimmäiseen tarvittavat ulkonäölliset muokkaukset, kuten nuotin koko ja 

asettelu. Kun ensimmäinen kappale oli mielestäni ulkomuodollisilta seikoiltaan 

valmis, kävin läpi kaikki loputkin kappaleet niin, että jokaiseen lauluun tuli samat 

asetukset. Tallensin kunkin laulun kuvatiedostomuotoon erilliseen kansioon, 

josta ne oli helppo jaotella ryhmittäin. Kirjaani päädyin tekemään lopulta jaotte-

lun seuraavasti: 

- alku- ja loppulaulut 

- lauluja soittohetkiin 

- liikkumiseen ja leikkimiseen 

- vauvamuskariin 

- hengellisiä muskarilauluja 

- lauluja jouluun. 

Jaottelu tuntui hieman keinotekoiselta ja vaikealta, mutta ajattelin, että koekäyt-

täjiltä saadun palautteen avulla kirjan jakoa on myöhemmin mahdollista muo-

kata ja miettiä uudelleen. Kun jaottelu oli tehty, tein kutakin otsikkoa vastaavat 

kansiot tietokoneelle ja siirsin lauluista tehdyt kuvatiedostot kunkin siihen 
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kansioon sen mukaan, mihin koin laulun liittyvän. Vaikeuksia oli myös tässä vai-

heessa, sillä jokin laulu saattoi sopia sekä liikkumiseen ja leikkimiseen-osioon 

että hengelliseen lauluosioon. Tein kuitenkin päätöksen, että selkeästi hengelli-

set laulut ovat alku- ja loppulauluja lukuun ottamatta hengellisissä muskarilau-

luissa selkeyden vuoksi. 

Kun jaottelu oli tehty, alkoi laulukirjan tekeminen. Koska en osaa käyttää mitään 

erillisiä kirjanteko-ohjelmia ja niihin tutustuminen olisi vienyt tässä vaiheessa lii-

kaa aikaa, päätin valita Word-pohjan kirjan tekemistä varten. Wordin käyttö on 

tuttua ja sillä on monipuoliset käyttömahdollisuudet. Aloitin tekemällä kansileh-

den, sisällysluettelon sekä johdantosanat kirjalleni. Tämän jälkeen rupesin lisää-

mään sivu kerrallaan ensin laulun otsikon, sitten laulun kuvatiedostona. Tein 

heti alussa päätöksen myös laulukirjan tyylistä, jota noudatin sitten koko kirjan 

ajan. Esimerkiksi laulujen soitto-ohjeet tai muut vinkit pistin erillisessä laatikossa 

selkeyden vuoksi. Pääasiassa sivuilla on yksi laulu lukuun ottamatta muutamia 

todella lyhyitä ja vähän tilaa vieviä lauluja, joita mahtui hyvin kaksi kappaletta si-

vulle.  

Kun olin saanut siirrettyä kaikki valitut laulut Word-tiedostoon, aloin tehdä laulu-

jen soitto- ja leikkiohjeita. Leikkiohjeiden kirjoittaminen auki oli erityisen haasta-

vaa, sillä on vaikea tuottaa lyhyesti kirjallisena paperille se, minkä nopeasti pys-

tyy käsillä näyttämään. Koska koekäyttäjät tulevat antamaan palautetta myös 

laulukirjan ohjeistuksesta, uskon saavani sitä kautta jatkokehittelyä varten hyviä 

vinkkejä ja ajatuksia siitä, miten ohjeet olisi helpompi kirjoittaa.  

Siskoni Elsa Korpi on vuosien saatossa kuvittanut muutamiin lauluihin jo kuvia, 

joten nämä kuvat oli helppo siirtää laulukirjapohjaan. Kuvituksessa seikkailee 

vaalean liila rusettipäinen gorilla. Kuvasta 16 näkyy gorilla, joka tulee olemaan 

kirjan kansikuvassa. Koska kuvia ei kuitenkaan tässä vaiheessa ollut riittävästi 

eikä niitä ehtinyt valmistua niin nopeasti, jätin kirjaan tyhjiä sivuja sen mukaan, 

mihin kuva on tarkoitus tulla. Lisäsin merkinnän (tähän tulee kuva), jotta koe-

käyttäjätkin ymmärtävät tyhjien sivujen merkityksen. 
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Kuva 16. Kuvitusesimerkki. Kuvittaja Elsa Korpi. 

Kun laulukirjaan oli saatu kaikki laulut, kuvat ja ohjeet merkattua, tein sisällys-

luettelon sekä tarvittavat merkinnät esimerkiksi laulujen hengellisestä versiosta. 

Kirjasta löytyy siis myös muutamia sellaisia lauluja, joita voidaan laulaa sekä 

hengellisillä että ei-hengellisillä sanoilla. Näin ne ovat käyneet kahden eri järjes-

täjän järjestämiin musiikkileikkikouluihin.  

Tein lopuksi myös teemaluettelon, jota minun tulee vielä parantaa. Teemaluet-

telosta löytyvät esimerkiksi ”eläimet”, ”vuodenajat” ja ”rytmivaihtelut”. Näiden ot-

sikoiden alle merkkasin kaikki ne laulut, jotka liittyvät kyseiseen otsikkoon. 

Sama laulu saattaa siis löytyä kaikkien yllä mainittujen otsikoiden alapuolelta, 

mikäli se liittyy kaikkiin näihin osa-alueisiin. Näin kirjan käyttäjien on helpompi 

etsiä omaan teemaansa sopivia lauluja kirjastani. 

Kun kirja oli siinä mallissa, että se oli koekäyttöä varten valmis, tulostin kuusi 

kappaletta laulukirjoja ja laitoin ne kansioihin. Tässä vaiheessa en lähtenyt teet-

tämään erillisiä, virallisempia kirjoja vaan jokainen koekäyttäjä sai pelkät tulos-

teet. Tarkoitus on, että kun kirja tulevaisuudessa palautteiden ja koekäytön jäl-

keen julkaistaan, kukin testaaja saa tällöin oman kirjansa ilmaiseksi kiitoksena 

työskentelystään ja palautteen antamisesta tämän opinnäytetyön hyväksi. Tu-

lostin lisäksi kirjan itselleni, jotta pystyn tekemään tarvittavia merkintöjä itsekin. 

Näiden merkintöjen avulla on helppo korjata esimerkiksi mahdolliset nuotti- tai 

kirjoitusvirheet.  

En tule julkaisemaan tämän opinnäytetyön mukana laulukirjaani tai siinä esiinty-

viä lauluja kokonaisuudessaan. Kuitenkin luvusta 5.2. löytyy kuvia, joista näkyy 
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pieniä pätkiä lauluista tai kirjan sisällöstä, sillä tämä konkretisoi lukijalle sitä, 

mitä kirja sisältää. Koska laulukirja tulee lisäksi vielä muokkautumaan saadun 

palautteen perusteella ja tarkoituksenani on julkaista laulukirja tulevaisuudessa 

myyntitarkoituksessa, on loogista, että kirja pysyy tässä vaiheessa julkaisemat-

tomana. 
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6 Laulukirjan koekäyttö 

6.1 Koekäyttäjien valinta 

Tarkoituksenani oli löytää kirjalleni viisi koekäyttäjää hieman eri työympäris-

töstä. Koska varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista toimintaa, halusin 

saada nimenomaan varhaisiän musiikkikasvatuskoulutuksen saaneet testaajat 

kirjalleni.  

Lähestyin varhaisiän musiikkikasvattajia Facebookissa olevan ryhmän ”Var-

haisiän musiikinopettajat” kautta. Se on Varhaisiän Musiikinopettajat ry:n ylläpi-

tämä ryhmä. Tämän lisäksi jätin ilmoituksen ”Kirkkomuskari-ryhmä ohjaajille”-

nimiseen ryhmään. Koska laulukirja sisältää myös sisällöltään hengellisiä lau-

luja, oli mielestäni tärkeää saada testaajaksi myös kirkon parissa toimivia henki-

löitä. Ilmoitus, jonka laitoin ryhmiin, on nähtävillä liitteessä 2.  

Halukkaita kirjan koekäyttäjiä ilmaantui lopulta kymmenen henkilöä. Päädyin va-

litsemaan näistä viisi mielestäni sopivinta testaajaa siten, että kaksi koekäyttä-

jää työskentelee musiikkiopistossa varhaisiän musiikinopettajana. Yksi pitää 

musiikkiopiston lisäksi myös seurakunnassa musiikkileikkikouluryhmiä. Yksi 

koekäyttäjistä on kanttori, joka työskentelee seurakunnassa kirkkomuskarien 

parissa. Lisäksi valitsin yhden koekäyttäjän sen perusteella, että hän on var-

haisiän musiikkikasvattaja, joka työskentelee päiväkodissa. Tämä tuo hienon li-

sän koekäyttäjäryhmään, sillä saan palautetta siitä, miten laulut ovat toimineet 

päiväkotiympäristössä.  

6.2 Koekäyttäjien palaute 

Koekäyttäjät antoivat noin kuukauden kestäneen koekäyttämisen jälkeen mi-

nulle palautteen kirjallisena. Olin jo laulukirjojen lähettämisen yhteydessä pyytä-

nyt testaajia kiinnittämään tulevan kuukauden aikana huomiota kirjan ulko-

asuun, kuvitukseen, laulujen sisältöön, käyttökelpoisuuteen sekä leikki- ja 

soitto-ohjeiden ymmärrettävyyteen. Lisäksi pyysin huomioimaan myös kriittisellä 
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silmällä kaikki kehittämistä vaativat asiat. Samat asiat mainitsin myös kuukau-

den koekäytön jälkeen, kun laitoin koekäyttäjille viestiä palautteenannosta. 

Viidestä koekäyttäjästä jokainen antoi palautteen. Koska ajanjakso oli vain kuu-

kauden, tuli vastaan palautetta, että suurin osa lauluista jäi käyttämättä, sillä 

kirja sisältää esimerkiksi kevääseen ja kesään sekä talveen liittyviä lauluja, joita 

ei luonnollisesti syksyllä yleensä lauleta. Kuitenkin näitäkin lauluja oli silmäilty 

läpi, kun koekäyttäjät olivat etsineet sopivaa materiaalia tunneilleen. 

Kirjan ulkoasu tuotti positiivista palautetta jokaiselta koekäyttäjältä. Sivujen sa-

nottiin olevan selkeitä ja kuvitusta kehuttiin esimerkiksi mukavan värikkääksi. 

Kaksi vastaajaa kuitenkin kommentoi, että kuvia saisi olla enemmän.  

Kuvat tuovat sivuille väriä ja kun ne yhdistyvät lauluun, herättävät 

mielikuvia ja kiinnostusta. 

On totta, että nykyisessä versiossa kuvia on liian vähän. Kirjojen toimituksen yh-

teydessä olin maininnutkin, että kuvitus on vielä kesken ja kirja sisälsi sivuja, 

joissa on teksti ”(tähän tulee kuva)”. On kuitenkin hieman vaikea hahmottaa pel-

kän tekstin perusteella, miltä kirja tulee lopullisesti näyttämään, kun kuvia ei 

konkreettisesti ole. Lisäksi palaute sai miettimään, pitäisikö sivuilla olla myös 

enemmän pienempiä kuvia isompien kuvien lisäksi. Koska laulut sain nuoteiksi 

koeversiota varten vasta kesällä 2021, ei siskoni ehtinyt kuvia tekemään. Lopul-

liseen kirjaan kuvia tulee kuitenkin lisää runsaasti ja palautteen myötä uskon, 

että tulen lisäämään kuvien määrää vielä siitä, mitä alun perin olin suunnitellut. 

Koekäyttäjä A:n mukaan kirjan laulut olivat käyttökelpoisia. Hänen sanojensa 

mukaan laulut olivat ”ihanan oivaltavia” ja tekstit ”yksinkertaisia, jotka rytmittyvät 

tarkkaan melodioiden kanssa”. Hän koki laulut tarttuviksi ja riittävän yksinkertai-

siksi. Lisäksi hän kertoi, että lauluissa on ”mukavasti toistoja, mutta silti ne ovat 

raikkaita ja uusia”. Olin itse tavoitellut monissa lauluissa toistettavuutta joko me-

lodiassa tai laulun sanoissa tai molemmissa. Esimerkiksi kappaleessa ”Aurinko 

paistaa taas” jokainen säkeistö alkaa ja päättyy lauseella ”aurinko paistaa taas” 

ja melodiakulku on samanlainen. Tämä auttaa oppimista ja sitä, että lauluissa 

pääsee nopeammin mukaan pienempikin lapsi.  
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Kuitenkin sain koekäyttäjältä B hieman vastakkaista näkemystä. Hänen mu-

kaansa monessa laulussa oli paljon sanoja sekä vaikeahkoja sävelkulkuja melo-

dioissa. Lisäksi hän koki lauluissa olevien rytmitysten vuoksi monen kappaleen 

sopivan alaluokkalaisille. Hänen mukaansa monet laulut eivät tulleet käyttöön, 

koska ne olivat liian pitkiä. Esimerkiksi hän antoi laulun ”Rumpu”, josta hän olisi 

ottanut vain kaksi ensimmäistä riviä ja tehnyt päätöksen.  

On totta, että kirjassa on paljon lauluja, jotka ovat pidempiä. Monet näistä lau-

luista olen tehnyt vauvaryhmiin, jossa pääasiassa äidit ovat opetelleet lauluja 

laulamaan omille lapsilleen ja vain ohjanneet lapsen soittoa. Laulujen oppimi-

nen riippuu myös lapsien ikätasosta. On totta, että kaksivuotias, juuri puhumaan 

oppinut ei opi heti pitkiä lauluja. Toisaalta olen useampia pitkiä lauluja opettanut 

menestyksekkäästi kolmevuotiaillekin lapsille. Tämä kuitenkin vaatii sen, että 

laulua kierrätetään useampana kertana. Itselläni on voinut yksi ja sama laulu 

olla jopa kuuden viikon ajan jokaisella kerralla ja koska koekäyttöön varattu aika 

oli rajattu vain kuukauteen, tähän ei ollut koekäyttäjillä mahdollisuuksia. Kuiten-

kin kirjasta löytyy myös lyhyitä parin rivin lauluja ja myös koekäyttäjä A:n sekä 

koekäyttäjä C:n palaute tukevat sitä, että useimmat kirjan laulut soveltuvat pie-

nemmillekin lapsille eivätkä ole liian pitkiä.  

Koekäyttäjä A antoi positiivista palautetta laulujen aihepiireistä. Hänen mu-

kaansa laulut liittyvät aiheisiin, joista hän on kaivannutkin uutta materiaalia. Esi-

merkiksi hän mainitsi soittimet, vuodenkierto, alku- ja loppulauluvaihtoehdot, 

hengelliset erikseen sekä joulun. Myös koekäyttäjä C, D ja E antoivat positiivista 

palautetta laulujen aihepiireistä. C:n mukaan kirjan sisältö oli lasten maailmaa 

hyvin lähellä ja tämän vuoksi soveltuisi esimerkiksi päiväkoteihin sekä kerhoi-

hin, joissa on hänen mukaansa ”aina pulaa lasten omaan maailmaan liittyvästä, 

helposta materiaalista”. Lisäksi hän koki, että kirjan sisältö tukisi uutta varhais-

kasvatussuunnitelmaa. Tätä näkemystä hän ei tarkemmin avannut, mutta ajat-

telin itse hänen tarkoittavan lapsien osallistamista toimintaan, sillä monet lau-

luista antavat vapauden pyytää ehdotuksia lapsilta itseltään. D nosti esiin lap-

sille sopivat, ukulelella soitettavat kappaleet sekä joululaulut. Hänen mukaansa 

sisältö oli monipuolista ja varsin helposti käytettävää. 
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Selvästikin laulut on tehty käyttöön ja myös syntyneet opetustilan-

teissa, niitä on myös todella moneen eri teemaan sopivia. 

Ehdotuksia laulujen mahdollisista teemoista jatkoa ajatellen tuli vain käyttäjältä 

E. Hän antoi kehitysideana laulun, joka käsittelee tunteita. Hänen mukaansa 

tunnetaidot ovat nykyään jatkuvasti esillä. Tämä varmasti pitää paikkansa var-

haiskasvatuksen kentällä. Jatkoajatuksena sain idean kehittää mahdollisesti tu-

levaisuudessa kirjan, joka keskittyisi pelkästään tunnetaitojen kehittämiseen. Eli 

kirja, joka sisältäisi vain eri tunnetiloihin liittyviä lauluja sekä tunteiden käsitte-

lyyn liittyviä lauluja. 

Koekäyttäjä D:n mukaan leikki-, liikunta sekä soitto-ohjeet oli selvästi selitetty ja 

toimivat hyvin ainakin niiden laulujen kohdalla, mitä hän ehti koekäyttää. A:n 

mukaan nuottikuva oli selkeää ja soitto- ja leikkiohjeita oli riittävästi. A koki, että 

ohjeisiin oli jätetty sopivasti varaa lasten sekä opettajan omalle mielikuvitukselle 

ja soveltamiselle.  

Ohjeita pystyy jalostamaan eteenpäin ja ammentamaan vaikka mitä 

kyseisen laulun ja leikin ympärille. 

Vastakkainen näkemys tuli koekäyttäjä C:ltä. Hän koki, että kirjassa oli materi-

aalia jopa ehkä hieman liikaakin. Hänen mukaansa asiaa oli paljon ja sitä voisi 

karsia. Leikki- ja soitto-ohjeet hän koki hyvin ymmärrettäväksi, mutta hän jäi kai-

paamaan monipuolisempaa ohjeistusta, jotka helpottaisivat yhden kappaleen 

prosessin kuljetusta. Tässä tulee esiin erilaisten pedagogien tarpeet ja näke-

mykset. A koki ohjeita olevan sopivasti ja piti siitä, että oli tilaa myös omille aja-

tuksille, kun taas C olisi karsinut laulujen ja muun asian määrässä ja lisännyt 

enemmän leikki- ja soitto-ohjeita. Nyt jää minun tehtäväkseni pohtia, kumpi rat-

kaisu on julkaistavan kirjan kannalta parempi ratkaisu. Enemmän lauluja vä-

hemmillä ohjeilla vai vähemmän lauluja enemmillä ohjeilla.  

Koekäyttäjä E käytti kirjaa varhaiskasvatuksen puolella. Hän olisi kirjan alkuun 

lisännyt jotakin musiikin pedagogisesta merkityksestä sekä jotain siitä, miten 

lauluja valitaan ja mitä niiden kautta lapsille halutaan opettaa. Lisäksi hän 
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kaipasi jotain tekstiä musiikkileikkikoulussa käytettävistä työtavoista. On totta, 

että tällaiset tiedot voisivat olla hyödyllisiä, jos ajattelee päiväkotimaailmaa. Toi-

nen puoli on se, että jos suuntaan kirjan tulevaisuudessa vain varhaisiän mu-

siikkikasvattajille, tällainen teksti on tietyllä tavalla turhaa, kun musiikkikasvatta-

jien pitäisi se jo koulutuksensa perusteella tietää. Mutta jos kirjaa haluaa mark-

kinoida laajemmalle käyttöön, on ehdottomasti huomioitava ja pohdittava jat-

kossa se, mitä asioita kirjan alkuun kirjoittaa. 

A kertoi muuttaneensa hieman laulujen sävellajeja niin, että ne soveltuvat kul-

loinkin käytetylle instrumentille: Ukulelella ja pianolla lauluja on saatettu laskea 

C-duuriin, esimerkiksi kanteleella ja harmonikalla on soitettu D-duurissa. Näin 

olen toiminut myös itse ja laulut on kirjoitettu sävellajiin riippuen siitä, millä soitti-

mella olen itse lauluja omassa työssäni säveltänyt. Ukulelella pääasiassa C-

duurissa, kanteleella D-duurissa. Ammattitaitoinen musiikkipedagogi osaa luon-

nollisesti siirtää laulun sopivaan sävellajiin aivan kuten koekäyttäjä A teki tes-

tauksessa. Lisäksi E mainitsi, että joihinkin lauluihin voisi keksiä itse lisää sa-

noja esimerkiksi eri vuodenaikoihin. Tämäkin on mahdollista ja joidenkin laulu-

jen yhteyteen olen jo valmiiksi laittanut ohjeen ”keksikää itse lisää yhdessä las-

ten kanssa”. Näin lapsia saadaan osallistumaan myös laulujen sanoittamiseen. 

Koekäyttäjä D pääsi testaamaan pääasiassa hengellistä materiaalia seurakun-

nan muskareissa, mutta selasi itsekseen myös koko kirjan läpi. Erityisesti hän 

oli pitänyt yhdellä soinnulla säestettävistä lauluista antaen esimerkiksi Vuoden-

aikojen värit -nimisen kappaleen, jota kutsui ”monipuoliseksi ja ihan oikeaksi 

lauluksi”. Kyseinen kappale syntyi omasta tarpeesta, kun tarvitsin nimenomaan 

vuodenaikaan liittyvää laulua, joka on hengellinen sekä sisältää vain yhden 

soinnun. On hyvä tietää jatkoakin ajatellen, että tällaisille yhden soinnun lauluille 

on tarvetta. 

Kuten esimerkiksi koekäyttäjä A niin myös D sekä E kokivat uudet alku- ja lop-

pulaulut hyväksi asiaksi. Alkulauluista D nosti esiin sen, että vanhemman nimi 

tulee tutuksi laulua laulettaessa. Kritiikkiä hän antoi siitä, että jos alkulaulu on 

pitkä ja ryhmässä monta aikuista, menee alkulaulun laulamiseen todella paljon 

aikaa. Tämä kritiikki tuli esiin myös itselläni. Tein alkulaulun ”Kuka on tullut 
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tänne” vauvamuskariin, kun halusin oppia vauvojen lisäksi myös äitien nimet. 

Vauvaryhmässä oli ensin vain neljä äitiä ja alkulaulu meni mukavasti ja lapset-

kin innostuivat. Syksyn edetessä ryhmä suureni ja eräänä kertana paikalla oli 

12 äitiä vauvojensa kanssa. Sillä kertaa minusta itsestäni tuntui, ettei alkulaulu 

loppuisi koskaan ja kiihdytin loppua kohden vauhtia, että pääsisimme etene-

mään seuraaviin lauluihin. On siis aiheellista pohtia alkulaulua valitessa, että 

kuinka suuri ryhmä on tulossa ja valita alkulaulu sen mukaan. Oman kokemuk-

seni mukaan kuusi kertaa laulettaessa kyseinen alkulaulu vielä menee ihan hy-

vin, mutta jos äitejä ja lapsia alkaa olla paikalla kymmenen, laulu vie liikaa ai-

kaa. 

Yllä olevien palautteiden lisäksi koekäyttäjät eivät antaneet kovin paljoa enem-

pää kritiikkiä. Koekäyttäjä A pohti, ostaisiko kirjan nähdessään sen tällaisenaan 

kaupan hyllyllä. E totesi suoraan, että ei ehkä heti ostaisi nähdessään kirjan, 

mutta hän luultavasti lainaisi kirjastosta ja kokeilisi käytössä. A ostaisi tällä tie-

dolla kirjan, mutta hän myös pohti, että mikäli hän ei olisi ollut mukana koekäyt-

täjänä, mitä kautta hän voisi saada tiedon ja kokemuksen, että kirja kannattaa 

hankkia. Tämä on hyvä ja aiheellinen kysymys. Jos on tarkoitus julkaista kirja ja 

haluaa saada sen myös käyttöön, tulee löytää sopivat markkinointikeinot ja 

ehkä jopa taustatukija taakse, jotta kirja ei jää kaupan hyllylle. Niin sanotusti 

tuntemattomana henkilönä kirjan markkinointi voi olla haastavampaa. Jos taas 

kirjan saa hyvin markkinoitua, seuraavan kirjan julkaisu ja markkinointi voi olla 

paljon helpompaa.  

Olen pohtinut myös CD:n tekemistä kirjan yhteyteen, mutta en maininnut tästä 

koekäyttäjille mitään, sillä halusin nähdä, kuinka moni kokisi tällaisen tarpeel-

liseksi. Lopulta koekäyttäjistä A sekä E nostivat esiin CD:n toiveen. E nosti esiin 

myös sen, että varhaiskasvatuksen puolella ei välttämättä kaikilla ole nuotinlu-

kutaitoa, joten mikäli ei ole saatavilla äänitettä, ei varhaiskasvattaja välttämättä 

lähde toteuttamaan uusia lauluja. Lisäksi hän kommentoi, että ihan varhaisiän 

musiikkikasvatuksen puolellekin on välillä kiva saada pelkästään taustamusiik-

kia. A kommentoi seuraavasti: 
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Lisäksi toivoisin, että kirjan yhteydessä olisi cd. Se varmasti laajen-

taisi käytettävyyttä, sillä kaikilla, jotka sitä voisivat hyödyntää, ei 

välttämättä ole nuotinlukutaitoa tai soittotaitoa. Cd auttaisi esim. lii-

kunta- ja laululeikeissä, koska silloin opekin voi leikkiä vapaammin 

mukana, kun ei ole kiinni instrumentissa, nuoteissa tai säestysteh-

tävissä. 

Olen molempien kanssa samaa mieltä. Jos haluan kirjaa myös varhaiskasva-

tuksen puolelle, on Cd-levystä apua jo pelkästään markkinoinnissa, se tekisi kir-

jasta moniulotteisemman. Lisäksi varhaisiän musiikkikasvatuksessa käytännön 

työssä on joskus haastavaa toimia, kun pitäisi saada säestystä taustalle ja sa-

malla näyttää leikki- tai soitto-ohjeita. Yksin työskennellessä täytyy aina luopua 

jostakin osiosta. Kätevää olisi, jos saisi jo pelkän hyvin tehdyn pianosäestyksen 

kappaleesta taustalle, jolloin voisi leikkiä lasten kanssa itse tai ohjata soittoa 

musiikin tahdissa.  

Paras palaute laulujen käyttökelpoisuudesta tulee tietysti laulujen kohteelta, eli 

lapsilta. Oli ilahduttavaa lukea käyttäjän A antama palaute: 

Lapset ovat rakastaneet uusia lauluja ryhmissä. --- Lapset ovat 

kuunnelleet tarkkaan uusia lauluja. He ovat olleet innoissaan, kun 

ovat oppineet ihan uutta. Laulut ovat tarttuneet helposti. Ja ne ovat 

jääneet mieleen. Käytetään viikko toisen jälkeen, eikä lapset kyl-

lästy lauluihin. 

6.3 Yhteenveto koekäyttäjien palautteesta 

Koekäyttäjiltä tullut palaute oli pääasiassa positiivista. Kritiikki, jota kirjasta an-

nettiin, oli aiheellista ja sellaista, että olen itsekin näitä asioita usein pohtinut. 

Näiden viiden koekäyttäjän antaman palautteen perusteella kirja jo tässä muo-

dossaan olisi hyvä lisä varhaisiän musiikkikasvattajan työssä. Siitä löytyy lauluja 

juuri niistä teemoista, joita on kaivattu ja laulut ovat käyttökelpoisia. Kun kirjaa 

vielä muokkaa saadun palautteen perusteella ja lopulta julkaisee, voi kirjaa 

markkinoida hyödyllisenä materiaalina jokaisen lasten kanssa musisoivan ihmi-

sen kanssa.  
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Palaute siitä, että laulut olivat vaikeita ja sopisivat alaluokille sekä yllätti että tun-

tui hienolta. Jos kirjaa voi käyttää lapsilla vauvasta jopa alakoulun alaluokille 

saakka, on kirjan materiaali erittäin monipuolisesti rakennettu. Toisaalta palaut-

teet, joiden mukaan laulut olivat yksinkertaisia, hieman kumoavat näkemystä 

vaikeista lauluista. Näkemys liian monimutkaisista lauluista oli yllättävä itselleni 

siksi, että mielestäni useat laulut toistavat paljon samaa ja olen monet laulut 

tehnyt nimenomaan pieniä lapsia varten mahdollisimman helppoina. On kuiten-

kin hyvä saada näkemys myös siitä, että jotkut laulut saattaisivat sopia jopa ala-

kouluikäisten laulettaviksi. Ehkä tässä tapauksessa lauluihin voisi jopa lisätä 

jonkun toisen äänen, jolloin jotkut lastenlauluista menisivät myös esimerkiksi 

kaksiäänisinä kuorolauluina. 

Jälkikäteen ymmärrän, että laulukirja olisi pitänyt koota jo valmiiksi opintojen al-

kuvaiheessa niin, että koekäyttäjät olisivat voineet testata sen käyttöä pidem-

män ajanjakson ajan. Kuukauden koekäyttö jäi hieman lyhyeksi ja tämän vuoksi 

palaute ei ehkä ollut niin runsas kuin olisin toivonut. Toisaalta esiin nousi asi-

oita, joihin olin halunnutkin käyttäjien kiinnittävän huomiota, joten olen tyytyväi-

nen. Lisäksi monipuoliset koekäyttäjät eri puolilta Suomea antoivat kuvaa siitä, 

että kirja on käyttökelpoinen paikkakunnasta riippumatta. Jatkoa ajatellen olisi 

kuitenkin hyvä suunnitella mahdollisten tulevien kirjojen koekäyttö niin, että sitä 

voisi käyttää kahdesta kuuteen kuukautta, jotta käyttö olisi monipuolista. 

Kyselytutkimuksessa esiin nousseiden asioiden perusteella sekä koekäyttäjien 

antaman palautteen perusteella olen onnistunut luomaan lastenlaulukirjan, joka 

vastaa melko hyvin tämän hetken tarpeisiin varhaisiän musiikkikasvatuskentällä 

ja on näin käyttökelpoinen. Tässä mielessä opinnäytetyöprosessini on onnistu-

nut.  

Tulevaisuudessa kirja on vielä tarkoitus muokata saatujen palautteiden perus-

teella. Tulen myös pohtimaan materiaalin määrää annettujen palautteiden pe-

rusteella. Tarkoitus on, että valmis kirja julkaistaan tämän opinnäytetyön valmis-

tumisen jälkeen lähitulevaisuudessa.  
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7 Lopuksi 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, onko musiikkileikkikouluun suunnatulle 

lastenlaulukirjalle tarvetta sekä millaiselle laulukirjalle olisi tarvetta. Kyselytutki-

mukseni perusteella kävi ilmi, että monet varhaisiän musiikkikasvattajat etsivät 

jatkuvasti uutta materiaalia ja haluavat kehittää itseään. Uusi materiaali kiinnos-

taa, jos ei ostettuna niin ainakin kirjastosta lainattuna.  

Monipuolisuus sekä musiikillisesti että teemallisesti ovat tärkeitä musiikkileikki-

kouluihin suunnatuissa laulukirjoissa. Pyrin vastaamaan tähän monipuolisuu-

teen oman laulukirjani kautta, vaikka kirjassa en aivan kaikkiin kyselyssä esiin 

nousseisiin teemoihin pystynyt vastaamaan.  

Yksi opinnäytetyön tavoitteista oli pyrkiä löytämään vastaus siihen, mitä ominai-

suuksia hyvissä varhaisiän musiikkikasvatukseen soveltuvissa lauluissa musii-

killisesti ja aiheteemallisesti on. Sekä kirjallisuusaineiston että kyselytutkimuk-

sen perusteella löysin mielestäni tähän vastauksen. Kyselyn perusteella ei ole 

yksiselitteisesti helppoa sanoa, mitä ominaisuuksia hyvällä lastenlaululla on. Se 

riippuu monesta eri näkökulmasta, kuten lapsiryhmän ikätasosta tai siitä, mitä 

on tarkoitus oppia. Jotain ominaispiirteitä voidaan kuitenkin erottaa: toistetta-

vuus, monipuoliset käyttömahdollisuudet liikkuen, kuunnellen ja soittaen, rytmil-

lisyys, riittävän helppo melodia. Kyse on myös mielipiteistä, sillä jokin toinen 

musiikki miellyttää toista, toinen toista. Näin on varmasti myös lastenmusiikissa 

sekä musiikkipedagogien että lastenkin kohdalla.  

Tähän opinnäytetyöhön kuulunut oman laulukirjan tekeminen edisti omia amma-

tillisia taitojani monesta näkökulmasta. Opin paljon kirjan tekemisestä käytän-

nössä, kun sommittelin nuotteja ja kuvia kirjan sivuille. Kirjan tekeminen kehitti 

minua myös nuottikirjoittajana. Opin pohtimaan eri laulujen pedagogisia merki-

tyksiä monesta eri suunnasta ja sain myös peilata omia kokemuksia koekäyttä-

jien kokemuksiin. Tulevaisuudessa pyrin tekemään lauluja aina, kun koen sille 

itse tarvetta. Näin laulut ovat erityisen käyttökelpoisia varhaisiän musiikkikasva-

tuksessa, kun ne on tehty siitä lähtökohdasta, että ne opettavat lapsille 
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musiikillisesti jotakin. Mahdollisuus on myös tulevaisuudessa julkaista useampia 

kirjoja, kun lauluja syntyy riittävästi.  
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Kysely 

Kysely varhaisiän 
musiikkipedagogeille 

 

1. Pohjakoulutuksesi? 

2. Työpaikkasi: 

 Musiikkiopisto 

 Seurakunta 

 Kunta/kaupunki 

 Oma yritys 

 Muu, mikä? 

3. Kauanko olet tehnyt muskariopettajan työtä? 

4. Montako ryhmää vedät keskimäärin viikossa ja minkä ikäisiä lapsia ryhmissä 

on? 

5. Kuvaile muskarikerran suunnittelua omin sanoin. Onko tietty teema ja kuka sen 

valitsee, sisältääkö jokainen tunti vain teemaan liittyviä asioita, onko jokaisella 

kerralla jokin musiikillinen tavoite jne. Mistä muskarituntisi koostuu? 

6. Soveltuvatko mielestäsi kaikki lastenlaulut muskariopetukseen vai onko 

muskarilauluiksi soveltuvilla lauluilla jotain tiettyjä ominaisuuksia?  

7. Mitkä asiat ovat tärkeimpiä elementtejä lauluissa, joita käytät muskareissa? 

8. Onko sinulla ollut vaikeuksia löytää tietynlaisia lauluja muskareihin? Jos kyllä, 

mitä on jäänyt uupumaan?  (Esimerkiksi etkö ole löytänyt laulua tiettyyn 

teemaan, soitolliseen tai muuhun musiikilliseen tavoitteeseen jne.)  

9. Millaisia lauluja kaipaisit muskarikentälle eniten? (Esimerkiksi teemat, 

rytmilliset tai soitolliset aiheet, muut musiikilliset tavoitteet...) 

10. Sävellätkö lauluja itse? 

11. Jos vastasit kyllä, käytätkö työssäsi enemmän valmiita kappaleita vai itse 

tekemiäsi lauluja? 

12. Mihin asioihin kiinnität huomiota lastenlaulukirjoissa? 

13. Ostatko uusia muskarikäyttöön soveltuvia kirjoja 
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 En koskaan 

 Harvemmin kuin kerran vuodessa 

 Kerran vuodessa 

 Kaksi kertaa vuodessa 

 Useammin kuin kaksi kertaa vuodessa 

14. Mikä on tähän mennessä ollut käyttökelpoisin muskarilaulukirja, jota olet 

käyttänyt? Miksi? 

15. Mainitse nimeltä säveltäjä tai sanoittaja, joka tekee mielestäsi erityisen hyviä 

muskarissa käytettäviä lauluja? 
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Tesikäyttäjän hakuilmoitus 

Etsitään MUSKARILAULUKIRJAN TESTAAJIA! Lyhyesti: 

- Sinulla tulee olla varhaisiän musiikkikasvattajan koulutus 

- Testaat kirjan sisältöä omissa muskariryhmissäsi elo-syyskuun ai-

kana 

- Sitoudut antamaan palautetta, jota käytetään opinnäytetyön kirjal-

lisessa osiossa 

Pidempi info: Olen varhaisiän musiikkikasvattaja ja opiskelen Turun AMK:n 

taieakatemiassa YAMK-tutkintoa. Teen parhaillaan opinnäytetyötä opintoihini 

liittyen. Jotkut teistä ehkä kävivät vastaamassa kyselyyni muskarissa käytettä-

västä musiikista aiemmin keväällä.  

Opinnäytetyöni pääasiana on tehdä muskariin soveltuvista lauluistani laulukirja 

leikki/soitto-ohjeineen. Nyt tarvitsisin testaajia alustavalle kirjalleni. Jos olet kiin-

nostunut sitoutumaan laulukirjani koekäyttöön omassa työssäsi, ilmianna itsesi.  

Sinulla tulisi olla nyt (elo-)syyskuun aikana mahdollisuus (jos korona sallii) käyt-

tää kirjassa esiintyviä lauluja omissa ryhmissäsi, mieluummin useammassa eri 

ikäluokan ryhmässä. Toivoisin saavani sinulta syyskuun loppuun mennessä pa-

lautetta kirjan ulkonäöstä, käyttökokemuksesta, sisällöstä, soitto- ja leikkivink-

kien toimivuudesta sekä ymmärrettävyydestä, lauluista itsessään työssäsi. 

Myös muu esiin nouseva palaute on tärkeää opinnäytetyöni ja julkaistavan kir-

jan kannalta.  

Kirja toimitetaan valituille testaajille postitse epävirallisena tulosteena, ei siis 

varsinaisena kirjana. Testaukseen valitut henkilöt tulevat saamaan ilmaiseksi 

oman kirjan siinä vaiheessa, kun se julkaistaan (todennäköisesti vuoden 2022 

aikana) viimeisteltynä, palautteiden myötä muokattuna ja paranneltuna.  

Sinulla tulee siis olla varhaisiän musiikkikasvattajan koulutus sekä muskariryh-

miä, joissa lauluja testaat. Otathan myös huomioon, että tulen käyttämään anta-

maasi palautetta kirjallisessa työssäni sekä laulukirjan parantelussa. Huom! 
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Laulukirja sisältää myös hengellisiä lauluja, eli jos olet varhaisiän musiikkikas-

vattaja ja työskentelet seurakuntaympäristössä, mainitsethan asiasta, sillä tar-

vitsen myös tällaiseen ympäristöön testaajan/testaajia.  

Mikäli halukkaita testaajiksi on useampia, joudun valitettavasti valitsemaan mu-

kaan vain osan. Ilmianna siis itsesi minulle yksityisviestillä tai tähän ketjuun. Il-

moitan ”valituille” mukaanpääsystä elokuun puoliväliin mennessä, jolloin pyydän 

tarkemmat osoitetiedot kirjan toimitusta varten. Kiitos paljon jo etukäteen kaikille 

halukkaille!  


