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1 JOHDANTO

Kävin viiden vuoden ajan auttamassa vanhuksia kodinhoidossa ja siivouksessa. Kohtasin sillä

tavoin vanhuksia, joiden elämä oli tyhjää ja yksinäistä. Tajusin, että lapsille tarjotaan valtavasti

harrastuksia ja virikkeitä, mutta vanhuksille tuskin mitään. Mietin, pystyisinkö kantamaan

korteni kekoon. Varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijana tuntui luontevimmalta suunnitella

vanhusryhmälle musiikkituokio. Asetin musiikkihetkelle yleviä päämääriä. Toivoin, että

musiikki virkistäisi muistia ja kirvoittaisi keskustelua, helpottaisi tunteiden käsittelyä ja ehkäpä

niiden jakamistakin ryhmäläisten kesken. Haaveilin siitä, että laulun ja siihen yhdistetyn

liikunnan avulla voitaisiin vilkastuttaa aivoratoja ja tuottaa mielihyvää ja onnistumisen iloa.

Olin lukenut musiikkiterapian kurssia suorittaessani Heidi Ahosen kirjaa Musiikki, sanaton kieli,

jossa kerrottiin vanhusten musiikkiterapiaryhmästä. Innostuin todella. Oppikirjassa kuvattiin,

kuinka joukko elämänkaarensa loppupäähän käyneitä ihmisiä voi muistella tuttujen äänitteiden

avulla elettyä elämäänsä. Toiminnan päämääränä oli eletyn elämän hyväksyminen, oman itsen

eheyttäminen ja toisaalta tunteiden jakaminen, tuen ja ystävyyden löytyminen vertaisista.

Kun muutin kahden vuoden ajaksi asumaan Alzheimerin tautia sairastavan isotätini luo,

varmistui myös valinta opinnäytetyön aiheesta. Näin, miten valtavan muutoksen musiikki toi

tähän 90-vuotiaaseen ihmiseen, joka ei aika-ajoin tiennyt omaa nimeäänkään. Päätin ryhtyä

kehittämään musiikkituokiota vanhuksille, myös niille, joiden välimuistin toiminta olisi

heikentynyt. Aloin kartuttaa tietoa vanhusten musiikkitoiminnan tarpeesta ja tavoitteista. Näitä

tavoitteita ja tarpeita esittelen opinnäytetyöni toisessa luvussa.

Päätin ottaa vanhusten musiikkituokioiden kehittämisen lähtökohdaksi musiikkileikkikoulun

työtavat: laulamisen, soittamisen, kuuntelun ja musiikkiliikunnan. Kirjallisuutta tutkiessani kävi

ilmeiseksi, että vanhusten kohdalla musiikkiliikunta palvelisi asettamiani tavoitteita kaikista

työtavoista tehokkaimmin. Fyysisten tavoitteiden toteuttamisen kautta voitaisiin helpottaa

merkittävästi monien ei-fyysisten tavoitteiden toteutumista. Toisaalta juuri vanhusten liikunnasta

minulla oli koulutukseni puolesta vähiten tietoa. Koska toivon tästä opinnäytetyöstä olevan

käytännön hyötyä muille musiikkileikkikoulunopettajille, jotka innostuvat pitämään vanhusten

musiikkituokioita, esittelen vanhusten musiikkiliikuntaa laajasti kolmannessa luvussa.
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Kun ajatus vanhusten musiikkituokioista oli jo itänyt päässäni, kuulin opinnäytetyöni ohjaajalta

Kristiina Peltoselta, että Ritva Ollaranta ja muutama muu musiikkileikkikoulunopettaja olivat jo

kehitelleet vanhuksille musiikki- ja tarinatuokion. Siihen kuului eri vuodenaikoihin liittyviä

tarinoita, sananlaskuja, arvoituksia ja runoja sekä liikuntaa ja musiikkia. Olin aivan myyty ja

kysyin Ritva Ollarannalta, voisinko tutustua Versoon. Kesti kuitenkin yli puoli vuotta ennen kuin

Verso oli sen verran valmis, että sitä päästiin kokeilemaan loppuvuonna 2005. Ritva ja Jorma

Ollaranta pitivät kaksi ensimmäistä tuntia eräässä yksityisessä vanhainkodissa. Minä sain

kuitenkin kunniatehtäväkseni kokeilla kolmannen tunnin pitämistä helmikuussa 2006 Helander-

kodissa, Vuosaaressa olevassa vanhainkodissa. Tästä Helander-kodissa pitämästäni tutkimuksen

toimintaosuudesta kerron viidennessä luvussa.

Helander-kodissa tekemieni haastatteluiden pohjalta sekä kirjallisuuden ja omien pohdintojeni

johdattamina aloin kehitellä musiikkituokiota edelleen. Kokeilin musiikkituokion pitämistä

erilaisille vanhusryhmille: syvästi ja lievästi dementoituneille vanhuksille, virkeille ja

huonokuntoisille vanhuksille. Näistä erilaisista vanhusryhmistä saamistani kokemuksista kerron

lyhyesti luvussa kuusi. Sekä Helander-kodissa että muissa yhteyksissä saamani tutkimustulokset

olen kerännyt lukuun seitsemän.

Kesällä 2006 kypsyttelin kokemuksia ja toimintatutkimuksen tulosten synnyttämiä ajatuksia.

Elokuussa 2006 muutin Kuusamoon ja luovuin kokonaan yhteyksistä Versoon. Olin kesän

aikana kehitellyt aivan oman, liikunnallisen musiikkituokion, joka sai nimen Kulkurin matkassa.

Tätä musiikkituokiota kokeilin syyskuussa ensin Kuusamossa huonokuntoisten vanhusten

vanhainkotiryhmässä ja sitten virkeitten päiväkerhotoiminnassa käyvien vanhusten ryhmässä.

Helsingissä toteutin Kulkurin matkassa -tuokion samalla viikolla vielä kahdesti melko suurilla

dementiapotilaiden ryhmillä. Kova vaivannäkö tuli palkituksi moninkertaisesti, kun

musiikkituokio onnistui yli odotusten. Kulkurin matkassa tempaisi niin virkeät kuin

dementoituneetkin vanhukset mukaansa ja sai runsaasti kiitosta. Kulkurin matkassa –

musiikkituokion tuntisuunnitelma tarinoineen, tuolijumppaohjeineen ja materiaaliehdotuksineen

on luvussa kahdeksan. Tarkoitukseni on siinä tarjota hyväksi havaittu ja käyttövalmis tuntipohja

kenen tahansa vanhustyöstä kiinnostuneen käytettäväksi. Kulkurin matkassa –toteutuksen 60

minuuttia kestävä videotallenne kuuluu opinnäytetyöhön.

Kokeiltuani musiikkituokioiden pitämistä erilaisille vanhusryhmille tunsin iloista yllättyneisyyttä

siitä, miten täysinä ja rikkaina virkistämisen ja sosiaalistamisen päätavoitteet toteutuivat.
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2 VANHUSTEN MUSIIKKIKERHOTOIMINNAN TARVE, OHJAAJAKOULUTUS JA

TAVOITTEET

2.1 Vanhusten liikunnallisten musiikkikerhojen tarve Suomessa

Vanhusten harrastustoiminnan tarve on lisääntynyt Suomessa. Ensimmäinen merkittävä syy

tähän on yksinkertaisesti vanhusten määrän lisääntyminen. (Heikkinen & Rantanen 2003, 27.)

Vuonna 2005 Suomessa oli 841 165 yli 65-vuotiasta, mikä muodosti 16 prosentin osuuden koko

väestöstä (Tilastokeskus. Väestörakenne 2005). Vaikka yli 65-vuotiaita on Suomessa yhtä paljon

kuin alle 14-vuotiaita, on vanhuksille tarjottavan kulttuurin ja harrastustoiminnan määrä todella

olematonta lapsille suunnattuihin resursseihin verrattuna.

Ikärakenteen muutos ja samanaikainen eliniän pidentyminen takaavat, että vanhusten osuus

väestössämme kasvaa lähivuosina. Tulevaisuuden ikärakenne antaa todellisen haasteen paneutua

myös vanhusten elämänlaadun miettimiseen. Vuonna 2010 Suomessa arvioidaan olevan 915 000

yli 65-vuotiasta, jolloin heitä olisi 17.4 prosenttia koko väestöstä. Vuonna 2020 yli 65-vuotiaiden

määrän arvioidaan nousevan 1 218 000 henkilöön eli 22.9 prosenttiin koko väestöstä.

(Tilastokeskus. Väestöennuste kunnittain 2001 – 2030; Heikkinen & Rantanen 2003, 29.)

Toinen vanhusten harrastustoiminnan kehittämistarvetta kasvattanut syy on vanhusten

syrjäytyminen (Heikkinen & Rantanen 2003, 27). Suomesta on jo aikaa sitten kadonnut kulttuuri,

jossa vanhukset asuivat pääsääntöisesti kuolemaansa saakka sukulaistensa luona. Nykyään myös

vanhainkotien ja palvelutalojen tarjoama sosiaalinen ympäristö koskettaa yhä pienempää

prosenttia vanhuksista. Tämä johtuu siitä, että palvelutalojen ja vanhainkotien kustannukset ovat

korkeita ja jonot pitkiä, ja vanhukset asuvat omissa asunnoissaan yhä pidempään yksin erilaisten

kotipalveluiden turvin. Vaikka kotipalvelut voivat pitääkin huolta heidän terveydestään ja

turvallisuudestaan, ne voivat tuskin korvata ystäväpiirin ja monipuolisen harrastustoiminnan

tuomaa elämänlaatua.

Viime kädessä riippuu kuitenkin vanhuuskäsityksestä, minkälaista elämänlaatua ja vireystilaa

pidämme vanhuksille luonnollisena. Vanhan vanhuuskäsityksen mukaan esimerkiksi

alakuloisuus liittyy olennaisena osana vanhuuteen eikä vaadi hoitoa, kun taas uuden

vanhuuskäsityksen mukaan lieväkin alavireisyystila on poikkeama, jolle on tehtävä jotakin.
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Nykyään ajatellaan, että vanhan ihmisen on mahdollista ja täysin luonnollista elää onnellista ja

täysipainoista elämää. (Noppari & Koistinen 2005, 85.) Tämän pohjalta arvioin vanhusten

liikunnallisten musiikkikehojen tarpeen tällä hetkellä suureksi ja tulevaisuudessa yhä kasvavaksi.

2.2 Vanhusten musiikinohjauksen koulutus

Vaikka vanhusten osuus väestöstä on suuri, Suomessa ei voi tietääkseni tällä hetkellä opiskella

erityisesti vanhusten musiikinohjaajaksi. Terveysalan ammattilaiset käyttävät musiikkia sujuvasti

ja terapeuttisesti omassa elämässään, mutta moni ei silti uskalla siirtää musiikkia kotoa

työpaikalle työvälineeksi. Musiikin käyttö ikääntyvien ihmisten kanssa on paljon helpompaa

kuin yleensä luullaan. (Vallejo 2006, 80.)

Vanhustyön kehittämiseksi ja sen laadun varmistamiseksi joudutaan vanhustyötä tekevien perus-

ja täydennyskoulutusta miettimään lähiaikoina paljon. Uskon, että vanhuspalvelujärjestelmissä

työskenteleville olisi hyvä tarjota esimerkiksi vapaaehtoista lisäkoulutusta vanhusten

musiikkituokioiden ohjaamisesta. Lyhyenkin kurssin avulla voitaisiin parantaa sekä vanhusten

elämänlaatua että rikastuttaa hoitoalalla olevien omaa työtä mukavalla tavalla. (Noppari &

Koistinen 2005, 85.)

Vanhusten musiikinohjauskoulutusta voitaisiin tarjota myös varsinaisten ammattiopintojen osana

esimerkiksi vapaasti valittavina tai vaihtoehtoisina opintoina lähihoitajaopiskelijoille,

sosionomiopiskelijoille sekä sairaanhoitajille.

Eräs vaihtoehto on tarjota vanhusten ohjaamiseen erikoistavia kursseja musiikinopettajien,

varhaisiän musiikinopettajien, laulunopettajien tai soitonopettajien koulutuksessa. Sopiva

oppisisältö ja asiantuntevat opettajat olisi sitä varten valittava. Koska ala on Suomessa täysin

uusi, täytyisi koulutusprosessi aloittaa kehittämällä ensin menetelmiä vanhusten

musiikkiryhmien ohjaamiseen. Kokeneita opettajia tuskin löytyy, ennen kuin vanhusten

musiikkiharrastusta on tutkittu ja viljelty maassamme laajemmin.

2.3 Vanhusten musiikkikerhotoiminnan tavoitteita

Vanhusten musiikkikerhotoiminnalle voidaan asettaa erilaisia päämääriä ryhmän tarpeiden ja

ohjaajan kiinnostuksen ja osaamisen mukaan.
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Psyykkisistä tavoitteista tärkein on useimmilla vanhusryhmillä virkistyminen: nautinnon,

mielihyvän ja ilon kokeminen. Koska fyysistä ja henkistä toimintakykyään nopeasti menettävien

vanhusten itsetunto on usein heikko, ovat merkittäviä tavoitteita myös onnistumisen elämykset

sekä itsetunnon ja omanarvontunnon kokeminen (Beyschlag 1996, 15). Monissa laitoksissa

sydämellisimmälläkään hoitajalla ei ole kiireen keskellä mahdollisuutta antaa tarpeeksi

henkilökohtaista aikaa vanhuksille. Niinpä vanhukset laitostuvatkin helposti ja menettävät

yksilöllisyyttään. Yksilöllisyyden kokeminen voikin olla yksi musiikkiliikuntatuokion

haastavista tavoitteista. Oman äänensä kuuleminen, omien muistojen jakaminen ja oman liikkeen

ainutlaatuisuuden havainnoiminen voivat tarjota hienot mahdollisuudet yksilöllisyyden

kokemisen tavoitteelle. Viimeisenä mutta tuskin vähäisimpänä tunne-elämään liittyvänä

tavoitteena voidaan pitää tunteiden purkamista ja käsittelemistä. Siihen musiikki ja liikunta

antavat rajattomat mahdollisuudet. (Karvinen 1994, 13.)

Psyykkisiin tavoitteisiin voidaan laskea myös kaikki kognitiiviset tavoitteet. Muistin ja muistojen

virittäminen ja eletyn elämän tarkoituksellisuuden kokeminen mahdollistuvat parhaiten

musiikkiliikuntaryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti samana tuttuna kokoonpanona, ja jossa

on avoin ja vuorovaikutteinen ilmapiiri. Kuitenkin musiikkiliikunta voi virkistää muistia jo aivan

yksittäisen tuokion aikana. Varsinkin dementiaa sairastavien aivotoimintaa tutun musiikin

kuuleminen ja laulaminen vilkastuttavat suunnattomasti. Musiikki ja liike aktivoivat toki

muidenkin kuin välimuistihäiriöistä kärsivien aivoratoja. Vaikka aivojumppa ei olisikaan tuokion

päätavoite, sitä saadaan aina musiikkiliikunnasta kaupanpäällisinä. (Ahonen 1993, 55.)

Liikunnallisessa musiikkituokiossa mahdollistuvia kognitiivisia tavoitteita ovat myös

todellisuuteen ja nykyhetkeen orientoitumisen helpottaminen, sillä musiikki avaa ihmisen

ulospäin. Ääni ja rytmi stimuloivat aivoja reagoimaan tähän hetkeen välittömästi.

Kognitiivisista tavoitteista viimeisimpänä mainitsen sen, joka lasten musiikkituokioissa on usein

tavoitteista ensimmäisten joukossa: uuden oppiminen. Vaikka vanhusten musiikkituokioiden

pääpaino kannattaa pitää onnistumisen elämysten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi tutussa

musiikkiaineistossa, voi tuokio tarjota ainesta myös uuden oppimiselle. Oppiminen vahvistaa

itsetuntoa ja tuo iloa (Beyschlag 1996. 15.). Monilla vanhuksilla, etenkin välimuistihäiriöistä

kärsivillä, vaatii uuden omaksuminen kuitenkin valtavasti toistoa ja asian säännöllistä

kertaamista pitkällä aikavälillä.
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Sosiaaliset tavoitteet toteutuvat parhaiten silloin, kun ohjaaja pysyy samana ja kun ryhmä

kokoontuu säännöllisesti vakiokokoonpanolla. Eräs jopa vanhainkodeissa ja palvelutaloissa

merkittävä tavoite on vuorovaikutuksen ja ystävyyssuhteiden lisääminen osallistujien kesken. Jos

ohjaaja pystyy pitämään tunnit vuorovaikutteisina, voivat musiikkituokiot palvella myös

itsenäisyyden ja aloitekyvyn lisäämisen tavoitetta sekä rohkaista osallistujia toimimaan

erilaisissa rooleissa. (Karvinen 1994. 13.)

Fyysiset tavoitteet toteutuvat musiikkituokiossa ennen muuta liikuntaosuuksissa. Jos fyysiset

tavoitteet katsotaan ryhmän kohdalla tärkeiksi, voidaan musiikkituokion rakentaa myös niin, että

liikuntaa lisätään tuokion kaikkiin osioihin kuunteluista yhteislauluihin. Fyysisten toimintojen

parantaminen on yksi fyysisistä tavoitteista, ja se onnistuu useimmilla vanhusryhmillä parhaiten

tuolijumpalla. Sen avulla voidaan vahvistaa lihaksia ja parantaa verenkiertoa ja sydämen

toimintaa. Venytykset ja lihaskuntoliikkeet myös vilkastuttavat aineenvaihduntaa. Musiikilla on

myös kiputuntemusta lieventävä vaikutus, mikä voidaan ottaa tärkeäksi fyysiseksi tavoitteeksi

niistä kärsivien vanhusten ryhmissä esimerkiksi sairaaloissa. Fyysisiin tavoitteisin voidaan

lisäksi laskea aivoratojen aktivointi musiikin ja liikkeen avulla. Fyysisten tavoitteiden

toteutuminen edesauttaa merkittävästi monien muiden tavoitteiden toteutumista. Tästä olen

kirjoittanut lisää kappaleessa 3.1: Liikunnan merkitys musiikkituokioissa. (Karvinen 1994, 13;

Vallejo 2006, 80.)
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3 VANHUSTEN MUSIIKKILIIKUNTA

3.1 Liikunnan merkitys musiikkituokioissa

Liikuntaa kannattaa liittää osaksi vanhusten musiikkituokiota ensinnäkin sen vuoksi, että se

tehostaa musiikin aistimista. Musiikki on fyysinen ilmiö, ja ihminen kokee musiikin kehonsa

kautta. Liike voimistaa musiikkikokemusta ja helpottaa musiikin ymmärtämistä. Liikkeen avulla

ihminen voi myös välittömästi purkaa niitä tunteita, joita musiikki hänessä herättää. Liikkuminen

laukaisee jännittymiä ja virkistää aivotoimintaa. Siten se tukee myös monien musiikkituokion

tavoitteiden saavuttamista, sillä liikunnan avulla muuhunkin musiikkituokion toimintaan

suuntautunut keskittyminen paranee.

Toinen syy ottaa liikuntaa mukaan musiikkituokioihin on, että liikunta palvelee sosiaalisten

tavoitteiden saavuttamisesta. Liikunnan avulla myös ryhmähengen luonti helpottuu (Stenberg &

Mäki 1997, 8.). Liikunnan kautta voidaan oivallisesti luoda sanatonta vuorovaikutusta

musiikkituokion osanottajien välille, ja tällainen vuorovaikutus voidaan toteuttaa yhtäaikaisesti

yhteislaulun tai musiikin kuuntelun kanssa. Liikunta ei siis millään tavoin vähennä tuokion

musiikillista sisältöä. (Karvinen 1994, 13.)

Kolmanneksi, liikunta palvelee psyykkisten tavoitteiden saavuttamisesta. Liikunta ja musiikki

tukevat toisiaan monissa kognitiivisissa prosesseissa. Tällaisia kognitiivisia prosesseja ovat

esimerkiksi havaitseminen, tunnistaminen, ohjeiden mukaan tekeminen, päättely,

ymmärtäminen, mielikuvitus ja mielipiteen muodostaminen. Silloin, kun musiikkituokiossa

oleva vanhus ei voi osallistua musiikilliseen toimintaan esimerkiksi lauluäänensä käheyden takia,

hän voi päästä tuokion tavoitteisiin liikunnan avulla. Parhaimmillaan musiikkiliikunta on

suunniteltu niin, että se tuottaa onnistumisen ja osaamisen tunteita, auttaa hahmottamaan omaa

kehoa, vähentää masentuneisuutta ja lisää valppautta ja keskittymiskykyä. Edullista on sekin,

että liikunnan avulla huomio kiinnittyy hetkeksi pois omista vaivoista ja haitallisista

ajatuskehistä. (Stenberg & Mäki 1994, 8-9; Beyschlag 1996, 15.)
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3.2 Liikuntaosuuksia suunniteltaessa huomioon otettavia asioita

Turvallisuus on huomioonotettavista asioista tärkein. Musiikkituokion ohjaajan on etukäteen

otettava selvää, kenen vastuulla tuokiossa olijat ovat. Osallistuvatko vanhukset tilaisuuteen

omalla vastuullaan? Ovatko he kykeneviä itse arvioiman, mikä on heidän fyysiselle

suorituskyvylleen hyväksi ja mikä ei? Jos tilaisuus pidetään vanhainkodissa, kannattaa kysyä,

voiko joku henkilökunnasta tulla seuraamaan tilaisuutta. Henkilökunnalta voi myös etukäteen

kysyä vanhusten terveydellisestä tilasta ja terveyden asettamista rajoituksista. On otettava selvää,

mihin täytyy ottaa yhteyttä, jos jotakin sattuu. Kannattaa myös tarkistaa, kenen vakuutus kattaa

mahdolliset onnettomuudet ja sairaustapaukset. Jos ryhmä kokoontuu säännöllisesti, ohjaajan

tulee neuvoa osallistujia kysymään säännöllisin väliajoin lääkäriltään, saavatko he osallistua

voimisteluun. Musiikkituokion pitäjällä olisi joka tapauksessa hyvä olla ensiaputaidot.

(Beyschlag 1996, 16, 18)

Osallistujilla tulee olla mahdollisuus mahdollisimman yksilöllisiin liikkeisiin. Vanhojen ihmisten

liikunnallisissa kyvyissä on hyvin suuria eroja, ja ohjaajan tulisikin antaa vaihtoehtoisia liikkeitä.

Ohjaajan olisi lisäksi hyvä painottaa ohjeita antaessaan, että kaikkea ei ole pakko tehdä, ja että

liikkeet voi tehdä myös puoleen väliin. (Karvinen 1994, 13.)

Liikunnan tulisi olla mahdollisuuksien rajojen sisällä monipuolista, jotta osanottajat pysyisivät

innokkaina, ja jotta heidän kehonsa saisivat tasapainoisesti harjoitusta. Myös aivotoiminnan

virkistämistä palvelee parhaiten liikunnan monipuolisuus. (Beyschlag 1996. 131.)

Mitä enemmän vanhuksilla on terveydellisiä rajoituksia, sitä suurempi haaste on tarjota heille

elämyksiä. Elämysten ei tarvitse olla elämää suurempia. Mieltä ja mielikuvitusta kutkuttavia

pieniä hetkiä voi helposti luoda musiikkiliikunnan avulla. Elämyksiä voi kirvoittaa vaikkapa

mielikuvia herättelemällä, tekemällä musiikkiliikunnasta sosiaalista toimintaa ja liittämällä

liikuntatuokioihin ystävällistä huumoria. (Stenberg & Mäki 1997. 9-11.)

Hyvän hengen luomiseen kannattaa suunnata paljon huomiota tuokiota suunniteltaessa ja

ohjatessa. On tärkeää, että vanhuksilla on turvallinen olo paitsi fyysisesti, myös henkisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilanteesta luodaan sellainen, ettei kenenkään tarvitse

hävetä omaa suoritustaan tai tuntea epävarmuutta. Ohjaaja voi auttaa osallistujia tuntemaan

olonsa turvalliseksi katsomalla heitä usein silmiin, hymyilemällä ja kannustamalla sanallisesti.
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Turvallisen ilmapiirin luomiseksi ohjeet on annettava toisaalta selkeästi ja lyhyesti, toisaalta niin

väljästi, että ne sallivat eritasoiset suoritukset. (Stenberg & Mäki 1994, 10 – 11.)

Hyvää henkeä luodaan myös hienotunteisuudella. Tärkeintä lienee, että kenenkään virheille tai

hassuille kömmähdyksille ei naureta, ei edes silloin, kun niiden tekijä laskee itse itsestään

leikkiä. Hassunkuristen tilanteiden eteen joutuu varsin usein silloin, kun vanhusten joukossa on

dementiapotilaita. Ystävällisen napakalla otteella ja runsaalla toiminnalla voidaan huvittavatkin

tilanteet sivuuttaa kivuttomasti. (Karvinen 1994, 18.)

Huumori on silti ehdottoman kaivattua paitsi musiikkiliikuntaosuuksissa, koko vanhusten

musiikkituokiossa. Tuokiota ohjatessa huomaa helposti, että vanhukset suhtautuvat ohjaajaansa

nöyrästi kuin vuosisadan alun kansakouluoppilaat opettajaansa. Tilannetta voi siis kaikin tavoin

yrittää keventää, jotta ilmapiiristä tulisi turvallinen, rento ja luovuutta edistävä. (Stenberg &

Mäki 1997, 11.)

Vanhusten omatoimisuus ja vaikuttamismahdollisuudet tulee huomioida varsinkin pienissä, alle

kahdenkymmenen hengen ryhmissä. Musiikkiliikunta saa mieluusti olla luonteeltaan sellaista,

että jokainen voi toteuttaa liikkeitä oman kehonsa, mielentilansa ja mielikuvituksensa mukaan.

Sen tähden pienetkin oma-aloitteisuuden merkit tulee huomioida myönteisellä palautteella.

Tuntiin voi myös suunnitella kohtia, joissa jokainen saa keksiä omia liikkeitä ja toimia

vuorollaan ohjaajana muille. Tällä on apatisoitumista ehkäisevää vaikutusta. Jos vanhukset ovat

ujoja eivätkä kehtaa näyttää keksimiään liikkeitä malliksi, voi ohjaaja vaivihkaa poimia

vanhusten tekemiä liikkeitä – tahallaan tai vahingossa varioituja - ja näyttää liikkeet kaikkien

tehtäviksi. (Beyschlag 1996. 19.) Kokemus vaikuttamisesta voi syntyä pienistäkin asioista, kuten

siitä, että osallistuja saa valita haluamansa värisen jumppanauhan tai pallon.

Kaikkea olemassa olevaa toimintakykyä tulee tukea, sekä musiikkiliikunnassa että kaikessa

muussakin, esimerkiksi sisääntulossa ja pois lähtemisessä. Sellaisessa ei kannata auttaa, mistä

asukas selviää ilman apua. (Stenberg & Mäki 1994. 10 - 14)

Toistuvuus on tarpeen monessa mittakaavassa. Isossa mittakaavassa on hyvä, että

musiikkiliikuntaa harrastetaan säännöllisesti. Vaikka osallistujat eivät muistaisikaan aikatauluja,

he alkavat tuntea turvallisuutta tuttujen rutiinien toistuessa. Pienessä mittakaavassa toistuvuus on

myös avainasia. Samaa liikettä kannattaa teettää muutamassa eri yhteydessä tunnin aikana ja
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kerralla tarpeeksi pitkään, sillä tuttuus tuo iloa ja onnistuminen onnea. Kannattaa muistaa, että

vanhoilla ja huonokuntoisilla uuden asian oppiminen voi viedä hyvinkin kauan ja vaatia paljon

toistoja. Näin on varsinkin silloin, kun välimuistin toiminta on rappeutunut. (Stenberg & Mäki

1994, 15; Karvinen 1994, 17.)

Tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta voi helposti luoda aloittamalla ja lopettamalla tunnin aina

samalla tavalla. Ohjaajan tulee myös kaikin tavoin edistää hyvien kontaktien syntymistä kaikkien

osallistujien välille. ”Minähän osaan!” ja ”Minä kuulun tähän ryhmään!” ovat lauseita, joita soisi

jokaisen osallistujan ajatuksissa kuuluvan. (Stenberg & Mäki 1994, s.19; Beyschlag 1996, 19.)

Musiikkiliikuntatila kannattaa suunnitella mahdollisimman häiriöttömäksi. Varsinkin

dementiapotilaat kiinnittivät usein enemmän huomiota kaikkeen muuhun kuin siihen, mitä juuri

ollaan tekemässä. Tämä johtuu heidän huonosta keskittymiskyvystään. Niinpä kaikki materiaali

kannattaa miettiä tarkasti ja sellaiseksi, että se suuntaa heidän huomionsa oleelliseen. (Stenberg

& Mäki 1997, 15.)

Valaistus vaikuttaa paljon vireystilaan ja mielialaan. Yli 85-vuotias tarvitsee vähintään

kahdeksan kertaa niin paljon valoa kuin nuori. Hyvä valaistus varmistaa myös sen, että

vanhukset näkevät liikkeet. (Stenberg ja Mäki 1994, s. 18; Beyschlag 1996, 16.)

Istumajärjestykseksi on hyvä valita piiri. Osallistujat näkevät sekä toisensa että ohjaajan, ja näin

syntyy ryhmään kuulumisen tunne. Piirissä jumppaaminen on helppoa, sillä mallia voi katsoa

monesta suunnasta. Myös koskettaminen on helppoa. Täytyy kuitenkin varmistaa, että kaikilla

on tarpeeksi tilaa ympärillään liikkeiden suorittamiseen. Piirin lisäksi mitä tahansa sellaista

istumajärjestystä voi kokeilla, missä ohjaajan ja ohjattavien välinen katsekontakti on

mahdollinen. (Stenberg & Mäki 1997, 15-16;  Beyschlag 1996, 24-25.) Istumajärjestys kannattaa

pitää aina samana tuttuuden ja turvallisuuden luomiseksi. Ohjaajan on siten myös helpointa

oppia ryhmäläisten nimet.

Musiikkiliikunnassa voi käyttää apuna erilaisia välineitä. Välineet suuntavat huomiota pois

omien puutteiden tarkastelusta, tehostavat liikettä ja synnyttävät sitä aivan spontaanisti.

Välineiden kirkkailla väreillä voidaan myös parantaa keskittymistä sekä luoda iloa, elämyksiä ja

vaihtelua musiikkihetkeen. Välineen avulla on myös helppo motivoida liikkeeseen. (Beyschlag

1996, 92; Stenberg & Mäki 1997, 17.)
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Vanhusten musiikkituokioon sopivia liikuntavälineitä ovat:

• pienet nahkapallot

• renkaaksi solmittu köysi

• vappuhuiskat

• keppinauhat

• kreppipaperinauhat

• vanteet

• isot rantapallot

• ilmapallot

• sifonkihuivit

• hernepussit

• voimistelunauhat tai vastaavat itse tehdyt kangasnauhat

Välineissä kannattaa suosia kirkkaita värejä, sillä niiden on todettu vaikuttavan keskittymiseen ja

kiinnostukseen suotuisasti. Varsinkin dementiapotilaiden aktivoinnissa väreillä on merkitystä.

Esimerkiksi oranssin uskotaan nostattavan dementiapotilaiden mielialaa ja helpottavan kaikilla

ihmisillä uusien asioiden omaksumista. Punainen, keltainen ja vihreä ovat myös suositeltuja.

Koska näkökyvyn heikentymisen myötä sinisen värin havaitseminen vaikeutuu herkästi, sininen

ei erityisemmin stimuloi vanhuksia, kuten eivät tee tummat värisävytkään. (Stenberg & Mäki

1994, 10-14.)

Liikuntamusiikin valinnassa kannattaa ensin tutustua osallistujien mielimusiikkiin. Liikunta

voidaan liittää yhteislauluun, jolloin liikkeet voivat esimerkiksi kuvittaa laulun sanoja. Lauluksi

kelpaa oikeastaan ihan mikä tahansa laulu, kunhan se on vanhuksille tuttu. Hyviä lauluja löytyy

ennen sotia painetuista laulukirjoista. Vanhat piirileikkilaulut ovat esimerkiksi varsin

käyttökelpoisia ja helposti sovitettavissa istumapiirillekin. Lastenlauluja ei kuitenkaan tule

käyttää, ellei ryhmä itse niitä ehdota (Beyschlag 1996, 139). (Stenberg & Mäki 1997, 20-22;

Beyschlag 1996, 139-140.)

Liikunta voidaan suorittaa myös aivan omana osionaan, ilman laulua, jolloin musiikki voidaan

valita vapaammin. Musiikki voi olla tilaisuudessa avustavan muusikon soittamaa tai musiikki
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voidaan soittaa äänentoistolaitteilla. Ohjaajan ei kuitenkaan koskaan kannata itse soittaa tai

säestää liikuntaosuuksia, sillä ryhmä tarvitsee ohjaajan mallia liikkeiden suorittamiseen.

Ohjaajan malli on tarpeen silloinkin, kun liikesarjaa on toistettu jo hyvin paljon, sillä

esimerkillään ohjaaja rohkaisee ja kannustaa osallistujia. Lisäksi on huomattava, että ohjaajan

tulee koko ajan tarkkailla voimistelevien vanhusten reaktioita ja jaksamista. Tarkkaileminen

vaikeutuu, jos ohjaaja keskittyy samanaikaisesti soittamiseen. (Beyschlag 1996, 139.)

Liikuntamusiikin valinnassa kaksi tärkeintä kriteeriä ovat rytmi ja tunnelma. Jos halutaan

rentouttaa tunnelmaa, kannattaa valita rauhoittavaa, melodista instrumenttimusiikkia tai

vanhuksille tuttuja kehtolauluja. Jos tavoitteena on saada liikettä aikaan, parhaat musiikit

löytynevät marsseista ja perinteisestä tanssimusiikista. Marssimusiikki saa monet

dementiapotilaat aivan spontaanistikin nostelemaan jalkojaan. Istualtaan marssiminen onnistuu

hyvin, ja siihen voidaan lisätä erilaisia taputuksia ja tömistyksiä. Tanssimusiikeista kannattaa

valita sellaisia kappaleita ja tulkintoja, jotka herättävät muistoja nuoruusvuosilta. Vanhojen

lavatanssien valssit sopivat loistavasti. Kokovartalon keinunta- ja heilahdusliikkeitä ei

kuitenkaan kannata tehdä, jos on pienikään riski, että joku ryhmäläisistä kärsii huimauksesta tai

muista tasapaino-ongelmista. Sen sijaan valssin keinahdusta voidaan imitoida käsillä ja jaloilla

tehtävillä heilutusliikkeillä. (Stenberg & Mäki 1994, 22-25)

Jos ryhmä on vieras, kannattaa musiikkituokion liikunnat valita kokonaan istualtaan

suoritettaviksi. Tällöin sairauksien aiheuttamat riskit pysyvät pienimpinä. Hyvä yleisohje on, että

kaikki liikkeet on tehtävä rauhallisesti. Väsymistä ja hikoilua on vältettävä. Ohjaajan kannattaa

seurata koko ajan vanhusten ihon väriä ja hengitystä. Kesken laulun tai tanssin voi aina pitää

pienen tauon ja kysyä vanhusten oloa. Joka välissä on myös syytä muistuttaa siitä, että jokaisen

on tehtävä liikkeet oman kuntonsa ja vointinsa mukaan. Kaikkea ei ole pakko tehdä, ja jokainen

saa muuttaa liikkeitä oman halunsa mukaisesti. (Beyschlag 1996, 24, 27-33; Karvinen 1994, 94.)

Liikkeiden valinnassa on vältettävä nivelten ääriasentoihin meneviä liikkeitä. Jos ryhmässä on

sydän- ja verisuonisairauksia, ehdottomasti käyttökelvottomien liikkeiden listalla ovat myös

molempien käsien yhtäaikaiset nostot sekä kaikki sellaiset asennot, joissa vartaloa tai

vartalonosia kannatellaan paikoillaan pitkään. Pilates-voimisteluliikkeet samoin kuin useimmat

jooga- ja balettiliikkeetkin voi siis suoralta kädeltä unohtaa. Staattisten pitojen lisäksi on

vältettävä päänpyörityksiä ja vartalon heilutuksia. Ne saattavat aiheuttaa huimausta ja tasapainon

menetystä. (Beyschlag 1996, 27-30.)
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Vanhuksille sopivia musiikkiliikuntalajeja ovat istualtaan tanssittavat tanssit, pantomiimiliikkeet,

sorminäppäryyttä vaativat pienet liikkeet, istualtaan leikittävät piiritanssit ja liikuntaleikit sekä

mielikuvaliikunta. (Stenberg & Mäki 1997, 38; Beyschlag 1996, 140-141.)

Ohjaajan on hyvä näyttää kaikki liikkeet kahteen otteeseen. Ensin ne voidaan harjoitella ilman

musiikkia oikein hitaasti. Kun musiikki otetaan mukaan, kannattaa näyttää liikkeitä koko ajan

malliksi. Siksi onkin parasta soittaa liikuntamusiikit äänitteeltä, sillä soittaessa ja laulaessa on

sanallisten ohjeiden anto hankalaa ja liikkeiden havainnollistaminen lähes mahdotonta. (Stenberg

& Mäki 1994, 22-25.)

Monista leikeistä ja peleistä voi soveltamalla saada hauskaa vaihtelua vanhusten

musiikkituokioon. Keskelle tuolipiiriä voidaan esimerkiksi laittaa kori, ja jokaiselle istujalle

voidaan jakaa muutama hernepussi. Voidaan sopia, että kun laulussa tulee jokin tietty sana,

saavat kaikki heittää pussin koriin. Leikkiä voidaan muunnella niin, että tietyn värisiä pusseja

heitetään tietyillä sanoilla. Väärästä heitosta leikkijä menettää pussinsa. Lopuksi lasketaan, kuka

on saanut eniten pusseja koriin. Samaa leikkiä voidaan leikkiä myös taukoleikkinä. Äänitteeltä

tulee musiikkia. Kun musiikki katkeaa, yrittää jokainen heittää pussin koriin. Se, joka

ensimmäisenä onnistuu saamaan pussinsa koriin, saa pisteen.

Ikivanhoja lastenlaululeikkejä voi muuttaa tuolipiiriin sopiviksi. Jokainen vanhus varmasti

muistaa leikin, jossa kaksi lasta muodosti portin muiden kulkiessa jonossa sen ali. ”Keisari

seisoo palatsissansa” on tuttu leikkiin kuuluva porttilaulu. Tästä lapsuuden laululeikistä voidaan

leikkiä hernepussimuunnosta. Ohjaaja on keisari ja keksii kaksi tunnusta, esimerkiksi

mustikkapiirakan ja mansikkatortun. Kaikki muut istuvat hänen ympärillään piirissä ja laulavat

laulua. Laulun ajan kiertää hernepussi piirissä. Kun säkeistön loputtua hernepussi jää jonkun

käteen, kysyy ohjaaja kuiskaten häneltä, haluaako hän mustikkapiirakkaa vai mansikkatorttua.

Tällä tavoin lauletaan laulu sovitun monta kertaa, ja lopuksi ohjaaja kertoo, mikä oli laulajien

suosituin salainen toive.

Vaikka tällaiset leikit ovat lapsellisia, monet vanhukset nauttivat lapsuutensa leikkien

leikkimisestä ja muistelusta. Kannattaa kuitenkin ovelasti tunnustella, haluaisivatko vanhukset

mieluummin jotakin arvokkaampaa toimintaa. (Beyschlag 1996, 156.)
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Kosketus puuttuu monen vanhuksen elämästä kokonaan, mikä on sääli, sillä kosketuksella on

valtava merkitys ihmisen niin ihmisen henkiselle kuin fyysiselle hyvinvoinnillekin. Siksi

kosketusta kannattaa liittää osaksi vanhusten musiikkiliikuntatuokioita silloin, kun se suinkin

tuntuu luontevalta. Kannattaa tietysti olla hienotunteinen ja jättää kosketus vapaaehtoiseksi, sillä

kaikki ihmiset eivät välttämättä koe kosketusta miellyttävänä juuri kyseisellä hetkellä. (Stenberg

& Mäki 1997, 25.)

Jos ryhmä vaikuttaa kuitenkin yksimielisesti pitävän kosketuksesta, voi loppurentoutuksessa

kokeilla hierontaa. Tuolit voidaan asettaa niin, että jokaisella on pari hierottavana. Parien

valitseminen kannattaa jättää ryhmälle itselleen, mikäli mahdollista. On varottava, etteivät

sellaiset ihmiset, jotka ovat huonoissa väleissä keskenään, joudu hieromaan toisiaan. (Beyschlag

1996, 88)

Vanhusten  hieronnan  tulisi  olla  äärimmäisen  kevyttä,  ja  tästä  on  hyvä  sanoa.  Lisäksi  on  syytä

hieroa vain hartioita ja selkää, ja niitäkin hyvin lyhyitä aikoja. Syitä on monia. Tahdistimet sekä

sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat suurimmat riskit hieronnalle. Lisäksi monet lääkkeet

saattavat käyttäytyä hieronnan jälkeen arvaamattomasti. Tulehdusten ja turvotusten aikana

hierontaa on vältettävä. Halvaantuneita ruumiinosia ei saa hieroa, eikä niitä kohtia, joissa on

ihosairaus. Myöskään loukkaantuneita tai kipeitä vartalonosia ei saisi hieroa. Vanhuksia

kannattaa kehottaa myös hieromaan kerrallaan vain toisella kädellään. Niskan alueella

molemminpuolinen hieronta saattaa tukkia verenkierron päähän. Suurempi riski on kuitenkin,

että hierojan oma sydän rasittuu kummankin käden yhtäaikaisesta nostamisesta. Hierontaa

kannattaa ohjata niin, että hierotaan toisella kädellä vaikkapa viisitoista sekuntia ja sitten toisella

kädellä viisitoista sekuntia. (Tarja Ingman, Tarja 2005, 3; Honkanen, Merja, 6.6.2006.)
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4 TOIMINTATUTKIMUS

4.1 Toimintatutkimus lähestymistapana

Toimintatutkimukselle ei ole olemassa mitään yksiselitteistä ja kaikkien hyväksymää

määritelmää. Toimintatutkimus voidaan nähdä pikemminkin tutkimuksellisena lähestymistapana

kuin erityisenä tutkimusmenetelmänä tai koulukuntana. Toimintatutkimuksessa on kyse tavasta

hahmottaa tutkimuksen ja tutkittavan todellisuuden suhde. Toisin sanoen toimintatutkimuksessa

yhdistyvät toiminta ja sen tutkimus, sillä tutkimuksen kohteena on aina käytännön toiminnan

suhde sen teoreettiseen tarkasteluun. Käytäntöihin suuntautuminen, muutokseen pyrkiminen ja

tutkittavien osallistuminen tutkimusprosessiin ovat ne piirteet, jotka yhdistävät erilaisia

toimintatutkimuksia. Tutkimuksen kohteet, kysymysten asettelu ja tutkimuksessa sovellettavat

teoriat voivat sen sijaan olla hyvin erilaisia eri toimintatutkimuksissa. (Kuula 1999, 218.)

Tieteellisenä lähestymistapana toimintatutkimus on saanut alkunsa jo 1940-luvulla USA:ssa, kun

sosiaalipsykologi Kurt Lewin otti käyttöön käsitteen action research. Lewinin vaikutuksesta

toimintatutkimus nähdään paljolti todellisuuteen vaikuttamisena, mikä edellyttää sosiaalista tilaa

ja sen hyväksi käyttämistä. Toimintatutkimus kiinnittyy näin sosiaalisen tilan avaamiin

merkitysyhteyksiin. Se tekee toimintatutkimuksesta perusluonteeltaan sosiaalisen prosessin.

Tutkivan toiminnan kohteina voivat olla esimerkiksi yhteisön toimintatavat, osallistujien omaa

toimintaansa koskeva ymmärtämiskyky ja itse toimintatilanne. (Aaltola & Syrjälä 1999, 13.)

Toimintatutkimuksessa ei ole olemassa mitään ehdottomasti oikeaa tai väärää tietä. Se on

jatkuvassa muutoksessa, minkä tähden sitä on myös vaikea kuvata. Tärkeää kuitenkin on, että

tutkija tiedostaa oman lähestymistapansa. (Aaltola & Syrjälä 1999, 17.)

Toimintatutkimuksen tavoitteena on toiminnan kehittäminen. Lähtökohtana on vakiintuneiden

toimintatapojen tarkastelu ja kyseenalaistaminen. Toiminta tiedostetaan, jolloin sitä on

mahdollista analysoida ja ymmärtää. Reflektiivinen ajattelu toimii tämän prosessin välineenä, ja

se kohdistuu joko omaan ajatteluun, toimintaan tai kokemuksiin. Reflektiivisyyden avulla

pyritään uudenlaiseen toiminnan ymmärtämiseen ja kehittämiseen. (Heikkinen 2001, 170-185.)

Toimintatutkimus voi keskittyä joko itsereflektioon tai yhteisön toiminnan tutkimiseen.

Tarkastelun kohteena on joka tapauksessa aina toiminnallinen prosessi, jolla on historiallinen

tausta ja nykytilanne, jota tutkimuksen myötä kehitetään. Sekä sosiaalisessa että itsereflektioon
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keskittyvässä toimintatutkimuksessa tutkija on osa tutkimusta. Voidaan sanoa, että tutkija on itse

subjekti, sillä hän vaikuttaa tutkimuskohteeseen. Toisaalta kaikki tutkittavaan ryhmään kuuluvat

ovat aktiivisia osallistujia muutos- ja tutkimusprosessissa. Näin ollen tutkijan ja tutkittavien

suhteen perustana on yhteistyö ja yhteinen osallistuminen. (Kuula 1999, 218.)

Toimintatutkimuksen keskeiset vaiheet ovat

1. Tilanne kartoitetaan ja lähtökohdat selvitetään

2. Toiminta tai vaikuttamisohjelma ideoidaan, päämäärät valitaan

3. Toiminta käynnistetään ja toteutetaan, kokeillaan käytännön mahdollisuuksia edetä

päämääriin, tehdään käytännön kokeiluja, tutkitaan toimintaa

4. Vaikutuksia seurataan, havaintoja tehdään, toimintaa arvioidaan, päämääriä muotoillaan

ja tarkennetaan

5. Tehdään uusia käytännön kokeiluita ja palataan kohtaan 4.

6. Prosessin myötä saavutettu uusimuotoinen toiminta pyritään juurruttamaan, mikäli se on

havaittu hyväksi

(Kuula 1999, 218.)

Tutkimus etenee siis spiraalimaisesti. Yllä olevan luettelon mukaisesti toimintatutkimus sisältää

suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin ja itsearvioinnin kehiä.

Toimintatutkimuksen tuloksiin tulee suhtautua kriittisesti. Toimintatutkimus kohdistuu aina

tiettyyn yhteyteen sidottuun erityisongelmaan, joten yleistettävyys on ongelmallista. Tutkijan

vaikutus tutkimuksen kulkuun voi olla liian suuri ja tutkijan osalta tutkimustoiminnan ja

manipulaation raja voi olla epäselvä. Näin ollen tulokset voivat olla epäluotettavia. (Niskanen.)

Valitsin opinnäytetyöni muodoksi toimintatutkimuksen, sillä päämääräni oli vanhusten

musiikkikerhotoiminnan kehittäminen. Tällaiseen tavoitteeseen ponnistelu vaati yritysten ja

erehdysten kautta etenevää käytännönläheistä työtä. Toimintatutkimuksen valitsemista

opinnäytetyöni lähestymistavaksi puolsi sekin, että halusin koko tutkittavan ryhmän voivan

vaikuttaa tutkimuksen kulkuun. Halusin jättää työn etenemisen osittain avoimeksi prosessin

alkuvaiheessa, sillä tahdoin tutkimuksen kohteina olevien vanhusten voivan vaikuttaa toimintaan

ja yksittäisin tavoitteisiin. Toimintatutkimus tuntui palvelevan parhaiten sekä tavoittelemaani

päämäärää, toiminnan kehittämistä, että valitsemiani työskentelymuotoja. Lisäsyy
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käytännönläheisen tarkastelutavan valintaan oli se, etten löytänyt ainuttakaan vanhusten

musiikkiryhmätoimintaa koskevaa suomalaista tutkimusta. Uskoin siis ammentavani tästä

aiheesta enemmän tietoa käytännössä kokeilemalla kuin pelkästään kirjallisuuteen perehtymällä.

4.2 Tutkimuskysymykset

Toiminnassa tarkkailin ensisijaisesti, toteutuiko vanhusten liikunnalliselle musiikkituokiolle

asettamani tärkein päämäärä, vanhusten virkistyminen. Tein havaintoja siitä, millaisilla keinoilla

tähän päätavoitteeseen ja muihin tavoitteisiin päästiin. Mitkä osiot musiikkituokiossa toimivat,

mitkä eivät? Millainen olisi ihanteellinen vanhusten musiikkituokion muoto ja millainen sen

toiminnallinen ja musiikillinen sisältö?

Halusin myös tarkastella, kuinka musiikkileikkikoulunopettajan koulutus soveltuu vanhusten

musiikkiryhmän ohjaamiseen. Halusin selvittää, mitä lisätietoja ja taitoja

musiikkileikkikoulunopettaja tarvitsee vanhustyössä. Toisaalta havainnoin, mitä valmiuksia

varhaisiän musiikinopettajan koulutus sellaisenaan tarjoaa tähän tehtävään. Tarkkailin koko

prosessia alkaen suunnittelutyöstä jatkuen aina itse musiikkituokioon. Koska ohjasin kaikki

musiikkituokiot eri ryhmille, en tehnyt päätelmiä säännöllisesti kokoontuvan ryhmän

ohjaamisesta.

4.3 Tutkimusmenetelmät

Menetelminä käytin Helander-kodissa helmikuussa 2006 tekemässäni toimintatutkimuksessa

haastatteluita, omien muistiinpanojen tekoa sekä omaa havainnointia. Haastattelin ennen

musiikkituokion pitämistä palvelutalossa pitkään työskennelleen lähihoitajan Raili Haverisen,

joka tunsi hyvin kaikki musiikkituokioon osallistuvat vanhukset (ks. liite 1). Ennen

musiikkituokion alkamista haastattelin Raili Haverisen valitsemat viisi palvelutalossa asuvaa

vanhusta (ks. liite 2). Käytin haastattelun pohjana strukturoitua lomaketta.

Keväällä 2006 pidin kokeiluluontoisen musiikkipiirin Tuomikodissa, yksityisessä

dementiakodissa Helsingissä. Syksyllä 2006 ohjasin kaksi vastaavanlaista kokeiluluonteista

musiikkituokiota Kuusamossa, ensinnä huonokuntoisille vanhainkotiasukkaille ja sen jälkeen

virkeille päivätoiminnassa käyville vanhuksille. Näille kolmelle ryhmälle en tehnyt

minkäänlaisia haastatteluita, enkä tallentanut ohjaamiani tuokioita millään lailla. Tarkoitukseni
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oli vain kerätä kokemuksia erilaisten vanhusryhmien ohjaamisesta ja harjoitella omia

ohjaustaitoja.

Syyskuussa 2006 ohjasin Espoossa Kultainen Kupletti –nimisessä dementiatapahtumassa kaksi

tunnin mittaista musiikkituokiota kahdelle eri ryhmälle. Jälkimmäinen Kultaisessa Kupletissa

ohjaamistani musiikkituokioista tallennettiin kokonaisuudessaan videolle. Video tarjosi

mahdollisuudet tehdä jälkikäteen tarkkoja havaintoja osallistujien aktiivisuudesta ja toiminnasta

tuokion aikana.

4.4 Tutkimusryhmät

Helander-kodissa suorittamassani toimintatutkimuksen osassa tutkimusryhmäksi valikoitui noin

15 melko hyväkuntoista palvelutalon asukasta. Heidän keski-ikänsä oli arviolta hiukan yli 80

vuotta. Kahta osallistujaa lukuun ottamatta he kaikki olivat naisia. Kellään heistä ei ollut

merkittäviä muistiongelmia tai aivotoimintaan liittyviä sairauksia. Sen sijaan fyysisiä rajoitteita

heillä oli melko paljon. Yleisimmät vaivat liittyivät huimaukseen, heikentyneisiin

aistitoimintoihin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Yli puolet tarvitsi liikkumisen avuksi

rollaattorin tai kepin.

Kokeilin myöhemmin musiikkituokion ohjaamista viidellä muulla ryhmällä. Näistä ensimmäinen

oli syvästi dementoituneiden ryhmä Tuomikodissa, Helsingissä. Toinen ryhmä koostui

kuusamolaisen vanhainkodin huonokuntoisista asukkaista. Kolmannen musiikinohjauksen tein

Kuusamossa virkeille ja hyväkuntoisille vanhuksille, jotka kävivät kaupungin järjestämässä

päivätoiminnassa. Kaikkien näiden kolmen ryhmän jäsenet tunsivat toisensa entuudestaan, ja

heillä oli lähettyvillään tutut hoitajat. Neljäs ja viides ohjaus tapahtuivat Espoossa, jonne minua

pyydettiin Kultaiseen Kuplettiin, suureen dementiatapahtumaan pitämään musiikkipajaa päivän

ajaksi. Ohjasin Espoossa kahta melko isoa, 30 – 40 hengen ryhmää. Nämä ryhmät koostuivat

eriasteisesti dementoituneista ihmisistä, lähinnä vanhuksista, sekä heidän omaisistaan ja

hoitajistaan.
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5 MUSIIKKIRYHMÄ HELANDER-KODISSA

5.1 Alkuvalmistelut

Pidin ensimmäisen vanhusten musiikkituokioni helmikuussa 2006 Helander-kodissa,

Vuosaaressa olevassa vanhainkodissa. Tästä tuokiosta syntyi toimintatutkimukseni ydin, ja

kuvaan koko prosessin etenemisen tässä kappaleessa yksityiskohtaisesti aikajärjestyksessä.

Ennen tuokiota tutustuin vanhoihin laulukirjoihin sekä kaikkeen siihen materiaaliin, jonka olin

saanut Versolta ja Ritva Ollarannalta. Sain käsiini seuraavat laulukirjat:

1. Sonninen, Ahti & Räisänen, Martti & Naukkarinen. 1967.  Laulan ja soitan,

oppikouluja varten. Helsinki: Otava.

2. Pesonen, Olavi. Laulukerho. Helsinki: Valistus.

3. Poijärvi, Larvi & Vainio, Arvo. 1946. Laulukerho I. Helsinki: Otava.

4. Siukonen, Wilho. 1948. Laulukirja. Helsinki: Otava.

5. Ingman, Olavi. 1956. Laula sinäkin – koulun laulukirja. Porvoo: WSOY.

6. Pohjola, Erkki & Cederlöf Egil. 1970. Musiikin maailma. Pihtipudas: Offset.

Jälkikäteen löysin verkon avulla osoitteesta www.huuto.net vielä joukon muitakin vanhoja

laulukirjoja. Käytin niitä apuna seuraavia vanhusten musiikkituokioita valmistaessani. Kaikki

aineistona käyttämäni laulukirjat löytyvät lähdeluettelosta kohdasta Musiikkituokioiden teossa

käytetyt laulukirjat.

Minun oli helppo kokeilla vanhoja laulukirjoja käytännössä, sillä asun vuokralla 1916 syntyneen

isotätini luona. Soitin pianolla ja lauloin hänelle laulukirjoja useana päivänä kannesta kanteen, ja

vanhana musiikki-ihmisenä hän lauloi spontaanisti mukana aina, kun laulu tuntui vähänkin

tutulta. Näin minun tuli jo etukäteen kokeiltua ohjelmistoa moneen kertaan. Tein esimerkiksi sen

havainnon, että vaikka isotätini oli ollut loistava laulaja aikoinaan, oli hänen äänensä nyt varsin

käheä. Myös ääniala oli vajonnut niin alas, että hän lauloi useimmat kohdat oktaavia alempaa

kuin mihin ne oli kirjoitettu. Käytännössä hänelle sopiva ambitus oli jossakin pienen g:n ja

yksiviivaisen g:n välillä.



23

Ennen kuin lähdin pitämään palvelutaloon musiikkituokiota kutsuin sukuni 60 - 90 -vuotiaat

naiset koolle ja pidin heille pitkän musiikkituokion. Ritva Ollarannan valitsemista kappaleista

useimmat olivat sellaisia, jotka olivat tuttuja 1940-luvulla syntyneille, mutta eivät 1910- ja 1920-

luvuilla syntyneille. Koska palvelutalon väki tulisi olemaan juuri tätä 1910- ja 1920-luvun

ikäpolvea, päätin jo suoralta kädeltä hylätä monet Ritva Ollarannan ehdottamista kappaleista.

Esimerkiksi monet kalevalaiset laulut ja 1970-luvun laulukirjojen esittelemät perinnelaulut laulut

olivat yli 85-vuotiaille ihmisille tuntemattomia. Tulin siihen tulokseen, että

kansanmusiikkibuumi löi nämä laulut läpi jossakin sellaisessa aallossa, kun viisikielisestä

kanteleesta tehtiin jokaisen päiväkodin ja koulun soitin ja kun Sibelius-Akatemialle perustettiin

kansanmusiikin osasto.

Sukulaisille pitämässäni tuokiossa tein myös huomioita laululiikkeistä. 1910- ja 1920-luvulla

syntyneet kertoivat, että kun he olivat pieniä koululaisia, niin he kyllä lauloivat paljon, mutta että

lauluja ei silloin leikitty. Toisin sanoen lauluihin ei liitetty minkäänlaisia käsiliikkeitä

puhumattakaan laajemmista koreografioista. Kuitenkin joskus 1950-luvulla, kun nykyiset 60-

vuotiaat olivat koulunsa alkutaipaleella, olivat laululeikit hyvinkin suosittuja. 1910- ja 1920-

luvullilla syntyneet sukulaiseni leikkivät kuitenkin muitta mutkitta laululeikit, kun tein liikkeet

selkeästi heidän edessään kuin jumppaohjaaja.

Tavattuani Verso-työryhmän ja saatuani heiltä Talvi-Verson kirjallisen materiaalin aloin

suunnitella musiikkituokiota. Versolaiset olivat toivoneet, että käyttäisin mahdollisimman paljon

Verson materiaalia, jotta tulisi kokeiltua, mikä siinä toimi ja mikä ei. Käytin tuntirunkona Ritva

Ollarannan suunnitelmaa, joka löytyy liitteistä. Päätin kuitenkin haastatella musiikkihetkeen

osallistuvat vanhukset ennen tuokiota, jotta voisin varmistua siitä, että tuokioon ottamani laulut

ovat heille tuttuja. Olipa hyvä, että näin tein, sillä monet Ritvan ehdottamista lauluista olivat

heille vieraita. Onneksi löytyi kuitenkin koko joukko lauluja, jotka tuntuivat olevan kaikille

tuttuja.
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5.2 Palvelutalon työntekijän haastattelu

Päivää ennen musiikkituokiota haastattelin palvelutalon erästä työntekijää, Raili Haverista, joka

on koulutukseltaan lähihoitaja. Raili olikin paras mahdollinen haastateltava, sillä hän ohjasi

vanhuksille paljon toimintaa musiikinkuunteluhetket mukaan lukien, ja niinpä hän osasi kertoa

hyvin, millaisesta musiikista talon asukkaat pitävät. Lisäksi Raili tunsi jokaisen talon asukkaan

hyvin ja osasi kertoa yksityiskohtaisesti, millaisia liikkeitä liikuntaosuuksissa voi tehdä, mitä taas

ei missään nimessä. Kävi ilmi, että liikkeet on tehtävä istualtaan, ja lisäksi on jätettävä pois

kaikenlaiset vartalon heilutukset ja kierrot. Tämä johtuu siitä, että jotkut vanhukset kärsivät

huimauksesta.

Raili Haveriselta sain myös kullankallista tietoa vanhusten asenteista. En ollut tullut ajatelleeksi,

että vanhukset ottivat tulevan musiikkituokion todella vakavasti, ja moni sanoikin jättävänsä

tulematta sen vuoksi, ettei osaa omasta mielestään laulaa. Raili teki hienoa työtä puolestani

selitellessään talon asukkaille, ettei läsnäolo edellytä aktiivista osallistumista. Sovimme, että

tilaisuuteen voi tulla pelkästään kuuntelemaan ja katselemaan, jos liikkuminen tai laulaminen

tuntuu kiusalliselta. Lisäksi Raili kertoi, ettei ketään arvioida tilaisuudessa, sillä sen tarkoitus on

vain virkistää.

Tiedustelin Raililta myös musiikkituokion ihannepituutta ja -ajankohtaa. Hän totesi, että jos

tuokio on vuorovaikutteinen, jaksavat vanhukset kauemmin, arviolta 45 minuuttia tai jopa 60

minuuttia. Raili kertoi myös, että asukkaat ovat virkeimmillään aamupäivisin. Päädyimme

lopulta kuitenkin pitämään reilun puolen tunnin vuorovaikutteisen musiikkituokion aikaisin

seuraavana iltapäivänä.

Kysyin Raili Haveriselta myös palvelutalon asukkaiden kuulosta. Kävi ilmi, että useilla on

heikko kuulo, ja että juhlasalissa olisi käytettävä mikrofonia. Olisi puhuttava selkeästi ja hitaasti,

ja tuolit olisi laitettava mahdollisimman lähekkäin. Mikrofonin käyttö ei kuitenkaan olisi

välttämättä hyvä asia. Raili kertoi edelleen, että monilla on kuulolaite, joka poimii kaikenlaista

turhaa hälyä. Jäi kuitenkin arvailujen varaan, miten kuulolaite reagoi mikrofonin ja vahvistimien

kautta tulevaan ääneen.

Päätin olla käyttämättä äänitettyä musiikkia paristakin syystä. Ensinnäkin palvelutalossa oli

säännöllisesti musiikinkuuntelutuokioita, joten tulevassa musiikkituokiossamme voisimme
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nauttia hyvin siitä heille harvinaisemmasta vaihtoehdosta eli elävästä musiikista. Toinen syy

äänitteiden poisjättöön olivat kuulolaitteet, joiden kautta kuultuna paraskaan äänite ei välttämättä

toistuisi kovin miellyttävästi.

Halusin myös tietää asukkaiden uskonnollisuudesta. Lähinnä minua kiinnosti, loukkaisiko

kansanmusiikin käyttö jonkin vakaumusta. Raili sanoi, että jos joku kokee sen synniksi, voi

jäädä pois tuokiosta.

Keräsin myös tietoa vanhusten muistista ja siitä, mitä minun tulisi ottaa huomioon

huonomuistisuuden takia. Ensiksi Raili kertoi, että tilaisuutta täytyy mainostaa palvelutalossa

paljon ja usein, sillä se unohtuu muuten usein. Huomasin, että talossa käytettiin

tiedotusvälineenä muun muassa keskusradiota, josta lähetettiin ilmoituksia jokaisen omaan

huoneeseen. Sitä kautta kalastettiin osanottajia palvelutalon toimintatuokioihin, myös tähän

omaani.

Raili kertoi lisäksi, että sillä osastolla, jolla minä pitäisin tuokioni, olisi melko hyvämuistisia.

Heille voisi hyvinkin lukea entuudestaan tuntemattomia runoja ja kertomuksia, ja he jaksaisivat

keskittyä siihen useita minuutteja. Vanhoista muistoista keskustelu tulisi onnistumaan myös

hyvin. Kysyin myös, kannattaako liikuntaohjeita antaa sanallisesti ennen varsinaisia liikkeitä, ja

Raili vakuutti, että niin kannattaisi tehdä. Tämän ryhmän jäsenet tulisivat muistamaan ohjeet,

sillä heidän väliaikaismuistiaan ei vaivaa mikään pitkälle edennyt sairaus, kuten dementia tai

Alzheimerin tauti.

Halusin tietää, miten saisin vuorovaikutuksen mahdollisimman luontevaksi, mutta kuitenkin

kunnioittavaksi vanhuksia kohtaan. Raili kertoi, että jo heti tuokion alussa kannattaa sanoa,

etteivät osallistujat ota tilaisuutta liian vakavasti, vaan mieluummin rennosti. Kysyin myös,

voinko käyttää suoria käskylauseita liikuntaohjeita antaessani. Raili sanoi, että ehdottomasti se

sopisi, sillä monet vanhuksista käyvät tuolijumpassa, jossa ohjeita annetaan myös hyvin suoraan.

Lisäksi kysyin, miten vanhukset suhtautuvat kosketukseen. Ritvan suunnitelmissa oli

piirinmuodostus, eli jokaisen tulisi antaa kätensä toisen käteen siksi ajaksi, kun musiikki soi.

Sain kuulla, että kukaan osanottajista tuskin kokee kosketusta vastenmielisenä.

Pyrin keräämään myös tietoa siitä, mistä voisin päätellä vanhusten kyllästyvän. Näyttäisivätkö he

sen? Raili Haverinen kertoi, että vanhuksista näkee oikein selvästi, milloin he väsyvät. Monet
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saattavat sanoakin sen ääneen. Sovimme, että tila voitaisiin järjestää niin, että kuka tahansa voisi

kävellä luontevasti tilaisuudesta pois silloin, kun tekisi mieli.

Kävi ilmi, että Helander-kodin lähihoitaja Raili Haverinen pitää itse vanhainkodissa

musiikinkuuntelutuokioita. Niissä hän on tarjonnut kuunneltavaksi paljon erilaista musiikkia ja

oppinut keskustelujen ja kokemusten kautta tuntemaan, mikä vanhuksille parhaiten maistuu. Hän

oli tehnyt hyvinkin erikoisia havaintoja. Kerran Raili oli esimerkiksi soittanut Nightwishiä, ja

eläkeläiset olivat suorastaan rakastuneet kuulemaansa. Sen sijaan viulumusiikista ei ollut kukaan

erityisesti pitänyt, vaikka melodinen instrumentaalimusiikki yleensä saavuttaakin vanhainkodin

yleisön hyvin. Varmoja suosikkeja Helander-kodissa ovat operetti, ooppera ja kotiseutulaulut.

Iskelmiäkin soitetaan, mutta harvemmin.

Raili pitää musiikkituokioiden lisäksi monenlaisia juttutuokioita ja ryydittää keskustelua

esimerkiksi diaesityksellä. Hän vakuutti, että keskustelu viriää parhaiten vanhojen muistojen

kautta. Sain Raililta tietää myös tärkeitä tietoja vanhainkodin asukkaista. Heitä oli

haastatteluhetkellä yhteensä noin viisikymmentä, ja asukkaiden keski-ikä oli yli

kahdeksankymmentä. Vanhin asukas oli yhdeksänkymmentäneljävuotias, nuorin

seitsemänkymmentä. Raili arveli noin viidentoista heistä osallistuvan musiikkituokioon. Vanhoja

ammattimuusikoita vanhainkodissa ei sattunut olemaan, mutta eräs rouva oli todellinen

musiikinrakastaja ja elinikäinen harrastaja. Lisäksi yli yhdeksänkymmentävuotiaissa oli entisiä

tanssijoita.

Asukkaiden kunto ja terveydentila oli sikäli hyvä, että kukaan ei ollut pyörätuolissa tai

jatkuvassa vuodelevossa. He olivat itsenäisiä, palvelutalon sisällä omissa asunnoissaan asuvia

vanhuksia. Henkisesti he olivat terveitä, ja dementiasta kärsivillä taudin aste oli vain lievä.

Monilla asukkaista oli kuitenkin sydäntauteja ja verenkiertosairauksia, huimausta sekä

monenlaisia pieniä vaivoja. Sen vuoksi haastateltava lähihoitaja Raili Haverinen kehottikin

suunnittelemaan musiikkituokion niin, että vanhukset istuisivat koko ajan.

Kysyin myös, kannattaisiko minun heijastaa sanat seinälle. Tulimme kuitenkin yhdessä siihen

tulokseen, että olisi paljon parempi valita sellaisia lauluja, jotka kaikki osaisivat ulkoa, sillä

monilla on niin huono näkö, että sanojen tihrustaminen olisi vain vastenmielistä ja söisi

tunnelman tiiviyttä.
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Haastattelun lopuksi Raili Haverinen kertoi vielä tärkeimmät asiat, jotka minun tulisi muistaa

tuokiota pitäessäni. Ohjeet tulisi antaa selkeästi ja lyhyesti kuuluvalla äänellä, ja minun

kannattaisi asettua istumaan mahdollisimman lähelle vanhuksia kuuloyhteyden varmistamiseksi.

Raili kehotti myös sanomaan ennen tuntia ja moneen kertaan tunnin aikana, että kaikkea ei ole

pakko tehdä. Hän myös kannusti pyytämään vanhuksilta itseltään palautetta.

5.3 Vanhusten haastattelut ennen musiikkituokiota

Lähihoitaja Raili Haverinen oli valinnut palvelutalosta viisi asukasta, joita voisin haastatella.

Hän oli valinnut heidät kaikkein vireimpien joukosta, mikä oli mielestäni hyvä. Olisi

todennäköistä, että he tulisivat itse musiikkituokioon, ja heiltä saisin myös varmimmin selkeitä

vastauksia kysymyksiini.

Haastatteluiden alussa halusin selvittää, mitä lauluja musiikkituokioon tulevat vanhukset

osaisivat. Sitä varten olin laatinut yhdeksäntoista laulua kattavan listan, ja jokaisen laulun

jälkeen olin laittanut kolme numeroa. Numero yksi tarkoitti, että laulu olisi hyvin tuttu. Kaksi

tarkoitti, että laulu olisi jonkin verran tuttu tai ehkä tuttu. Kolme tarkoitti, että laulu ei tuntuisi

tutulta. Suoritin kyselyn niin, että lauloin jokaista laulua alusta. Usein vanhukset vastasivat

yksinkertaisesti liittymällä lauluun mukaan. Silloin merkitsin laulun tutuksi ympäröimällä

numeron yksi. Toisinaan haastateltavat hymisivät mukana ja sanoivat, että ovat ehkä kuulleet

laulun joskus, mutta eivät voineet palauttaa sitä mieleensä. Silloin ympäröin numeron kaksi.

Joidenkin laulujen kohdalla taas vanhukset olivat pitkän hiljaa ja sanoivat lopulta, että eivät

tunne laulua. Silloin merkitsin laulun tuntemattomaksi ympäröimällä numeron kolme. Päätin

kesken haastattelun jättää pois laulut 14, 15 ja 16. Numeron 14 eli Kulkuset jätin pois siksi, että

se tunnetaan nykyään lähinnä joululauluna, ja musiikkituokio pidettäisiin helmikuussa. Numerot

15 ja 16 jätin siksi pois, etten itse tuntenut niitä. Jäljellejääneiden kuudentoista laulun tuttuudesta

tein jälkikäteen seuraavan tilaston, joka löytyy liitteistä.

Seuraavat kuusi laulua olivat tuttuja kaikille viidelle haastatellulle:

1. Rati riti ralla

2. Kalliolle kukkulalle (kansanlaulun sävelellä)

3. Tule meille vaan!

4. Maankorvessa kulkevi lapsosen tie

5. Yksi ruusu on kasvanut laaksossa

6. Taivas on sininen ja valkoinen
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Loput kymmenen laulua olivat enemmän tai vähemmän vieraita, ainakin osalle haastatelluista.

Alle olen luetellut ne tutusta tuntemattomampaan päin:

1. Kaksipa poikaa Kurikasta

2. Lähteellä

3. Pikku Inkerin laulu

4. Kukkuva kello

5. Hopoti hoi!

6. Ystäväni, tuttavani

7. Lintu lensi oksalle

8. Rankkan kali-kali

9. Sillä lailla tällä lailla ennen vanhaan

10. Hiiri juosta hirskutetteli

Lauluohjelmiston selvittämisen jälkeen kyselin laatimieni lomakkeiden pohjalta heidän

musiikillisesta historiastaan ja musiikkimaustaan. Tiedustelin, millaisissa yhteyksissä musiikki

on ollut lähellä heitä: Laulettiinko heillä paljon kotona ja koulussa, ja jos laulettiin, niin

muistavatko he, millaisia lauluja. Yritin lähestyä myös heidän nuoremman aikuisuutensa aikoja

kysymällä, ovatko he laulaneet kuorossa, käyneet tansseissa tai laulaneet paljon virsiä. Kysyin

heiltä myös lempirunoa, sillä musiikkituokiossa tulisi olemaan laulujen ja tarinoiden lomassa

myös runoja.

5.3.1 Katrin haastattelu

Vuonna 1927 syntynyt Katri Kalkkinen oli ensimmäinen haastateltavani. Hän oli juuri se

henkilö, jonka lähihoitaja Raili Haverinen oli maininnut todelliseksi musiikinrakastajaksi. Katri

olikin vallan vilkas ja eloisa, ja intoutui useasti laulamaan haastattelun aikana.

Katri Kalkkinen kertoi, että heillä oli kyllä koulussa laulukirja, mutta sen nimeä hän ei enää

muistanut. Sitten keskustelimme hänen mielimusiikistaan. Katri kertoi yhden lempilauluistaan

olevan Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, joka oli laululistassakin. Hän kertoi kuuntelevansa

joskus pianomusiikkia, joskus mieslaulajia, ja mainitsi suosikeikseen Martti Talvelan ja Jorma

Hynnisen. Kysyin, pitikö Katri Jussi Björlingistä, ja hän sanoi pitävänsä erityisesti
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ruotsinkielisten lauluista Jussi Björlingin laulamana. Katri nosti erityisesti  Sibeliuksen laulun

Svarta rosor sekä laulun Tyttö kysyi iltatähdeltä.

5.3.2 Kertun haastattelu

Kerttu Fredrikson oli toinen haastateltavani. Hän oli 82-vuotias ja kotoisin Räisälästä. Kerttu

kertoi laulaneensa jo työnsäkin vuoksi paljon, sillä hän oli ollut kehitysvammaisten lasten

hoitaja. Kertun mies oli juuri kuollut, ja hän itki paljon haastattelun aikana.

Kerttukaan ei muistanut koululaulukirjansa nimeä, mutta kertoi koulunsa loppuneen 1938.

Keskustelimme hänen lempimusiikistaan. Laulajia hän luetteli useita: Janne Tulkin, Katri

Helenan, Erkki Junkkarin ja Olavi Virran. Yksittäisistä lauluista hän mainitsi vain Katri Helenan

äänittämän kappaleen Anna mulle tähtitaivas. Kerttu sanoikin, että hänellä on miehensä

kuoleman vuoksi niin suuri suru päällä, ettei hän muista lauluja. Myöskään yhtään läheiseltä

tuntuvaa runoa ei tullut haastatteluhetkellä mieleen.

Kerttu kertoi laulaneensa Karjalassa naiskuorossa ja käyneensä paljon tanssiaisissa. Hän kertoi

pitävänsä tanssimusiikista. Virsiäkin hän sanoi tuntevansa aika paljon, sillä hän kävi pyhäkoulua.

Haastattelun lopussa Kerttu kertoi, että hän oli ollut vasta kolme kuukautta palvelutalossa, tullut

sinne miehensä kuoleman jälkeen. Muutos entiseen elämään oli ollut suuri. Kerttu oli

nuorekkaan ja vireän oloinen surustaan huolimatta, ja hän sanoikin aivan avoimesti toivovansa

palvelutaloon paljon lisää ohjelmaa. Hän kertoi, että lähistöllä on toinen palvelutalo, jossa on

paljon enemmän ohjelmaa, mutta että se olisi ollut hänelle liian kallis. Huonon liikkumisensa

vuoksi hän koki hankalaksi lähteä harrastuksiin palvelutalon ulkopuolelle. Kaikesta hänen

puhumastaan oli helppo uskoa, että hän kaipasi seuraa ja virikkeitä uuteen elämäänsä.

5.3.3 Elmerin haastattelu

Kolmas haastateltavani oli vuonna 1923 syntynyt Elmer. Hän oli syntynyt Ilmarina Kauhajoella,

mutta Amerikassa asuessaan hänen nimensä oli muuttunut Elmeriksi.

Lapsena Elmerillä ei ollut koulussa laulukirjaa, mutta lapsuutensa lauluista hän muisti

muutaman. Toinen oli laulu Heilu keinuni korkealle, jota äiti oli laulanut. Toinen oli isän
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laulama laulu, joka meni näin: ”Hei henttuni silmät kuin taivaalla tähdet ja varsi kuin elämän

lanka… ”.

Elmer ei ollut koskaan laulanut kuorossa, eikä hän ollut paljoa käynyt myöskään virsiä

laulamassa. Sen sijaan tansseissa hän kävi aiemmin viikoittain. Kun keskustelu kääntyi musiikin

kuunteluun, Elmer kertoi seuranneensa aina mieluusti Sävelradiota.

Lempirunoikseen Elmer sanoi miltei empimättä Yrjö Jylhän runot.

5.3.4 Reinon haastattelu

Neljäs haastateltava oli vuonna 1932 syntynyt paljasjalkainen helsinkiläinen Reino Penttinen.

Hän kertoi heti haastattelun alussa ja vielä monta kertaa haastattelun aikanakin olevansa aivan

täysin epämusikaalinen. Kun hän lauloi, hän lauloi kyllä ihan uskottavasti nuotin vierestä, mutta

uskoakseni nuotin vierestä laulaminen saattaa kertoa vain musiikkikasvatuksen puutteesta.

Reino kertoi, että hänellä oli hatara muistikuva omasta koululaulukirjastaan. Olisikohan se ollut

Poijärven kirja, Otavan kustantama, hän pohti. Koulu oli alkanut joka tapauksessa vuonna 1939.

Reinon lempimusiikkia oli country-musiikki. Lisäksi hän oli kuunnellut Pokeloita, Leif Wageria,

Columbia orkesteria, Jurvaa, humppaa, Tapio Rautavaaraa ja Veikko Lavia. Lempirunoa hän ei

osannut mainita. Reino kertoi, ettei heillä kotona laulettu paljon, eikä hän laulanut koskaan

kuorossakaan. Joitain virsiä hän kyllä osasi, mutta ei niitäkään ulkoa. Tansseissa hän oli kyllä

nuorempana käynyt viikoittain.

5.3.5 Sannin haastattelu

Viimeinen haastateltava oli 1919 syntynyt Sanni Koivunen. Hän oli ainut, joka muisti

kouluaikaisen laulukirjansa nimen: Valistuksen laulukirja.

Sannin lempilaulajat olivat Katri Helena ja Tapio Rautavaara. Runoja hän harrasti paljon

vähemmän kuin musiikinkuuntelua, eikä osannut mainita yhtään tiettyä runoa tai runoilijaa.

Kuorolaulua tai virsiä Sanni ei ollut harrastanut, mutta äiti oli kyllä laulanut, ja vieläpä juuri niitä

lauluja, joita oli laatimassani laululistassa. Myös Sanni oli käynyt nuorempana tansseissa.
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5.4 Yhteenveto vanhusten haastatteluista ennen tuokiota

Oli mielenkiintoista joskaan ei yllättävää huomata, että neljällä viidestä haastateltavasta olivat

vanhemmat laulaneet kotona. Nykyään eivät käsittääkseni läheskään kaikki vanhemmat laula

kotona, eivät ainakaan lastenlauluja ja kansanlauluja.

Myös tanssiharrastus on ilmeisesti ollut aiemmin paljon nykyistä suositumpi nuorten aikuisten

harrastus. Näistäkin viidestä haastatellusta oli neljä käynyt hyvin paljon tansseissa.

Lempimusiikeissa minua yllätti se, että haastateltujeni mainitsemat suosikit olivat pääasiassa

heidän elämänkaarensa puoliväliltä ja loppupuolelta, eivät nuoren aikuisuuden ajoilta, kuten olin

odottanut. Syitä voin vain arvailla. Ehkä he halusivat mainita esiintyjiä, joita otaksuivat

minunkin tuntevan. Ehkäpä taas äänilevyt ja televisio ovat Suomessa tuoneet vasta 1960-luvulta

alkaen musiikin kaikkien koteihin, ja antaneet siis vasta silloin ihmisille laajemmin

valinnanvaraa sen musiikin suhteen, mitä he ovat kuunnelleet.

Oli myös mielenkiintoista, että kukaan ei maininnut kuunnelleensa jazz-musiikkia. Ilmeisesti

jazz on Suomessa ollut musiikkilajina aina hyvin marginaalinen. Rockmusiikin puuttumisen

suosikkilistoilta taas ymmärrän hyvin, sillä se oli tullessaan selkeästi nuorten musiikkia,

haastateltavien lasten ikäpolven omaa musiikkia.

Hengellinen musiikki ja virret olivat vaikuttaneet paljon vähemmän haastateltujeni musiikilliseen

maailmaan kuin olin otaksunut. Jos olisin haastatellut satunnaisesti valittuja viittä heidän

ikäistään vanhusta jossakin Pohjois-Pohjanmaalla tai Savossa, olisivat virret varmasti nousseet

helpommin pintaan.

5.5 Musiikkituokion kulku

Ritva Ollarannan kehotuksesta sain avukseni toisen varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijan,

Saana Tryggin. Tämä oli minulle sikäli valtava helpotus, että Saana on kaunisääninen laulaja,

kokenut esiintyjä ja hyvä pianisti, ja oma lauluääneni on todella surkea.

Kukaan vanhainkodin hoitajista ei tullut mukaan tuokioon, vaikka niin olimme toivoineet.

Kukaan ei siis ulkopuolelta observoinut tuntia.
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Ennen tuokion alkua kävimme henkilökunnan avustuksella asentamassa tuolit ja mikrofonin

paikoilleen. Otimme Raili Haverisen neuvosta vaarin ja laitoimme tuolit mahdollisimman

tiiviiseen kehään tavoittaaksemme kaikkien korvat parhaiten. Ennen tuokion alkua hoitaja

kuulutti keskusradiosta kaikkien asuntoihin, että tuokio oli alkamassa.

Vanhukset tulivat paikalle omaan tahtiinsa, monet hiukan myöhässä. Opinkin, että tulevissa

vastaavissa tilaisuuksissa on syytä varata alkamisaikaan lipumisvaraa. Suurimmalla osalla oli

mukanaan rollaattori tai keppi, ja saimme auttaa siirtämään rollaattoreita syrjään, kun vanhukset

olivat päässeet istumapaikoilleen. Monet vanhukset olivatkin todella arkoja tulemaan piiriin.

Houkuttelin heitä pois kauempana salissa olevilta tuoleilta, mutta jälkikäteen mietin, että

olisivatkohan he todellakin halunneet seurata tilaisuutta pidemmän etäisyyden päästä.

Toivottavasti muistin kuitenkin sanoa tarpeeksi selvästi, ettei ole pakko laulaa ja tehdä liikkeitä,

jos ei halua.

Tuokio alkoi tervetuliaissanoilla ja omilla, lyhyillä esittäytymisillämme. Osanottajia oli

viitisentoista, emmekä kysyneet heidän nimiään. Olimme miettineet asiaa lähihoitajan kanssa ja

tulleet siihen tulokseen, että pääsemme reippaammin alkuun ilman nimien ja kuulumisten

kyselyä. Niissä kun olisi saattanut vierähtää pitkä tovi.

Kun olin kertonut, että opiskelemme lasten musiikinopettajiksi, pyysin kaikkia yhtymään

vanhaan lastenlauluun Rati riti ralla. Saana soitti pianoa ja minä näytin leikkiliikkeet. En

kertonut tai näyttänyt leikkiliikkeitä etukäteen, mikä olisi kuitenkin ollut hyvä tehdä. Huomasin

myös, että liikkeiden tempot olisivat saaneet olla jopa reilumminkin hitaita ja samaa liikettä olisi

voinut toistaa melko pitkään. Silloin kaikki olisivat saaneet onnistumisen elämyksiä, ja mieliin

olisi laskeutunut kiireetön olo. Hyvin laululeikki kuitenkin onnistui, ja melkein kaikki

osallistuivat istualtaan tehtyihin leikkiliikkeisiin, joissa oli taputuksia, tömistyksiä, jalkojen

heilutuksia ja käsiliikkeitä samaan tapaan kuin lauluun kuuluvassa perinteisessä lastenkin

leikissä. Vanhukset osasivat sanat ulkoa.

Rati riti rallan jälkeen luimme Saanan kanssa Jorma Ollarannan runon Helmikuussa niin, että

vaihdoimme säerajoissa lukijaa. Runon jälkeen kerroin omin sanoin todellisuuteen pohjautuvan

tarinan Horsmalan maatilasta, jonka elämää Verson vuodenaikavihkot teemallisesti seuraavat.

Kun pääsin talon rakennusvaiheeseen ja nuoren isäntäparin, Annin ja Juhon avioliittoon,
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lauloimme yhteislaulun Kalliolle kukkulalle. Saana lauloi, minä säestin kitaralla. Tähänkin

lauluun vanhukset osasivat sanat ulkoa.

Laulun jälkeen jatkoin tarinaa Horsmalan maatilasta. Kerroin, kuinka Anni sai lapsia ja

lastenlapsia, ja kuinka he lähtivät mummonsa luokse hevosilla. Lauloimme lastenlaulun Hopoti

hoi! Saana soitti taas pianoa, ja minä tein leikkiliikkeet. Näytin ne taas lennosta, eli en selittänyt

leikkiä etukäteen. Koska liikkeet vaihtuivat nopeassa tempossa, olisi liikkeiden läpikäyminen

ennen laulua ollut jälleen hyväksi. Tässä ryhmässä kun ihmisten välimuisti vielä toimi sen verran

hyvin, että jotakin olisi hyvinkin voinut jäädä harjoituskierrokselta muistiin.

Hopoti hoi! -laulun jälkeen luimme vanhoja arvoituksia Saanan kanssa vuorotellen. Tuokioon

osallistuvat vanhukset saivat huutaa vastauksia. Tämä onnistui mainiosti. Jopa ne, jotka olivat

jääneet piirin ulkopuolelle seuraamaan tuntia sivusta, osallistuivat vastailuun.

Heti arvoitusten jälkeen siirryimme vanhoihin sananlaskuihin. ”Kuuntele alku ja jatka loppuun”,

kehotin. ”Oma maa mansikka”, aloitin, ja koko piiri vastasi kuorona: ”muu maa mustikka!”

Nämä sananlaskumuistelot onnistuivat loistavasti. Kaikki osallistuivat ja nauttivat siitä selvästi.

Osa sanonnoista oli harvinaisempia, jolloin joku ryhmäläisistä sai loistaa ja sanoa loppuosan

yksin.

Sananlaskujen jälkeen lauloimme yhteislauluna laulun Tule meille vaan! Tämäkin laulu oli hyvin

tuttu, ja piiriläiset osasivat laulaa sen ilman sanoja. Yhteislaulun jälkeen jatkoin

kehyskertomuksella, joka siirsi aiheen Runebergin päivään. Saana luki runon Saarijärven Paavo,

joka oli lähes kaikille kouluajoilta tuttu. Yhdessä lauloimme vielä Runebergin kunniaksi laulun

Lähteellä, mutta tällä kertaa Saanan kanssa kaksiäänisesti, ilman pianoa.

Jatkoin kehystarinaa kertomalla, miten Horsmalassa vietettiin laskiaista, ja yritin herätellä

heitäkin muistelemaan omia lapsuuden laskiaisia. Laskiaisteeman päätteeksi lauloimme Pikku

Inkerin laulun. Minä soitin piano, Saana ja vanhukset lauloivat. He osasivat tämänkin laulun

hyvin ulkoa.

Yhteislaulun jälkeen puhuin vanhoista arvoista ja vanhanajan kasvatuksesta, ja annoin aiheen

siirtyä helmikuussa ajankohtaisen ystävänpäivään. Luin Jorma Ollarannan runon Tosi ystävä.

Jatkoin kehystarinaa lukemalla Ritva Ollarannan kirjoituksen Ystävyys on kuin pikkuinen ukko,
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minkä jälkeen luimme Saanan kanssa kolme vanhaa ystäväkirjoista tuttua runoa. Laitoin äitini

vanhan ystäväkirjan kiertämään. ja esitimme Saanan kanssa laulun ’Yksi ruusu on kasvanut

laaksossa’. Saana lauloi, minä säestin kitaralla.

Lopuksi lauloimme vielä yhteislauluna P.J. Hannikaisen säveltämän ja Immi Hellénin

sanoittaman laulun Suojelusenkeli, mikä tuntui olevan monille hyvinkin koskettava laulu. Aivan

viimeiseksi luimme vielä muutamia vanhoja elämänviisauksia, minkä jälkeen heitin ilmaan

muutamia kysymyksiä menneistä ajoista: ”Vietettiinkö teidän lapsuudessanne Runebergin

päivää? Miten laskiaista vietettiin? Oliko teillä omia ystäväkirjoja tai muistokirjoja?” Saimme

muutamia lyhytsanaisia vastauksia, lähinnä kuitenkin vain päitten nyökyttelyä.

Kiitin vanhuksia ja he minua, mutta kukaan ei lähtenyt pois. Kysyinkin sitten, olisiko jollakulla

ollut toivelaulu, jonka voisimme yhdessä laulaa. Silloin Elmer aloitti laulun Matalan torpan

balladi. Monet yhtyivät lauluun.

Toivelaulun jälkeen kesti vielä kauan, ennen kuin vanhukset lopulta lähtivät pois, Kiitin heitä

moneen kertaan ja he minua. Emme olleet koko tuokiossa käyttäneet äänitettyä musiikkia, mutta

tässä lopun poislähdössä samoin kuin alun sisääntulossa olisi voinut soida taustalla hiljaa

musiikki.

5.6 Vanhusten haastattelu musiikkituokion jälkeen

Välittömästi tuokion jälkeen haastattelin neljää vapaaehtoista yhteishaastattelulla. Heistä kahta

olin haastatellut jo ennen tuokiota: Sanni Koivurantaa ja Kerttu Fredriksonia. Lisäksi

haastateltaviksi tulivat Sinikka Petersendyggve ja Aili Turpeinen. Istuimme kaikki viisi pöydän

ääreen. Minä kyselin ja tein muistiinpanoja.

Aluksi tiedustelin, olisiko tuokio voinut olla lyhyempi tai pidempi, mutta kaikki totesivat yhteen

kantaan, että tuokio oli juuri sopivan mittainen. Kysyin myös, olisiko lauluja ollut helpompi

laulaa matalammalta tai korkeammalta, mutta taas minut vakuutettiin uskomaan, että laulut

olivat juuri sopivalta korkeudelta. Laulujen sävellajit olivat D-duuri (Rati riti ralla, Tula

tullallaa), C-duuri (Hopoti hoi) ja c-molli (Pikku Inkerin laulu ja Suojelusenkeli). Tässä

yhteydessä kävi tosin ilmi, että monien oli vaikea laulaa muista syistä kuin sävellajin

sopimattomuudesta. He kertoivat, että ääni tuskin tuli kurkusta, niin käheä se oli. Ilmeisesti
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käheys johtui laulamattomuudesta. Ehkä lauluäänen katoamiseen on jonkin vanhenemiseen

liittyvä fysiologinen selityskin. Laulujen tempot olivat kuulemma myös sopivia.

Kysyin vielä, oliko joukossa jokin laulu, jonka sanoja he eivät osanneet. Sain kuulla, että

jokainen tuokiossa ollut laulu oli heille tuttu sanoja myöten. Tämä ei ollut yllätys, sillä ennen

tuokiota tekemissäni haastatteluissa olin jo varmistunut siitä, että valitsemani laulut olisivat

ikäpolvelle tuttuja.

Seuraavaksi tiedustelin osallistujien kokemuksia liikuntaosuuksista eli laulujen käsi- ja

jalkakoreografioista. Kysyin, olisiko liikkeitä ollut helpompi tehdä, jos ne olisivat olleet

hitaampia. Minulle kerrottiin, että liikkeiden rytmi ja nopeus oli oikein sopiva. Kun myöhemmin

kysyin, olisivatko liikkeet voineet olla menevämpiä, he vastasivat, etteivät missään tapauksessa.

Tästä päättelen, että liikkeet olisivat todellisuudessa voineet olla aavistuksen rauhallisempia.

Vaikka liikkeiden temposta en saanutkaan kovin selkeää vastausta, haastateltavat kertoivat

avoimesti ja oma-aloitteisesti, että liikkeet olisi voinut näyttää etukäteen, jolloin niihin olisi

päässyt helpommin mukaan. Liikunta oli heistä kaiken kaikkiaan ollut hyvää, ja sitä saisi

vastaisuudessa olla lisääkin. ”Tuolijumppa tekee hyvää”, he sanoivat!

Kysyin vielä, kuinka moni heistä kävi tuolijumpassa, jota tiesin olevan tarjolla palvelutalossa.

Useimmat musiikkituokioon osallistuneista kävivät tuolijumpassa, ja kaiken kaikkiaan

kymmenen palvelutalon viidestäkymmenestä asukkaasta kävi siellä säännöllisesti.

Kysyin, mikä tuokiossa oli mukavinta; laulaminen, tarinat vai jokin muu. Jokainen sanoi eri

asian, kuka kitaransoiton, kuka laulamisen. Lopuksi yksi haastateltavista tiivisti yhteiset tunnot

sanomalla, että kokonaisuus oli vaihtelevuudessaan hyvä. Tämä kävi ilmi myös haastattelun

lopussa, jossa kyselin, mitä olisin voinut lisätä tuokioon tai jättää siitä pois. Jälleen minulle

kerrottiin, että kaikkea oli sopivasti, ja tunti oli vaihtelevuudessaan hyvä. Täytyy siis

vastaisuudessakin pyrkiä suunnittelemaan tunteja, joissa vuorottelevat yhteislaulut, runot,

musiikkiliikunnat, sananlaskut, musiikkiesitykset ja tarinat.

Laulujen sanojen näyttämisestä kaikki haastateltavat ajattelivat samaa kuin lähihoitaja Raili

Haverinen ja minäkin. Laulut olivat niin tuttuja, että he osasivat sanat ulkoa, ja sanojen

heijastaminen olisi ollut turhaa jo heikon näönkin takia.
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Kysyin, olisivatko ryhmäläiset mieluusti keskustelleet tuokion aikana niistä aiheista, joita tuokio

käsitteli – esimerkiksi laskiaisesta, Runebergin päivästä ja ystävyydestä. Sain kuulla, että

keskustelua ei kaivattu, vaan tuokio oli hyvä sellaisena kuin oli.

Olin hiukan pelännyt puheosuuksien runsautta ja pituutta, joten tiedustelin varovasti, olisiko

tarinoita voinut lyhentää. Taas minulle kerrottiin, että tarinat olivat olleet sopivan pituisia.

Lisäksi haastateltavat vielä kiittivät hauskoista runoista ja sanoivat erityisesti, että riimirunot

olivat hyviä.

Ringissä istuminen oli haastateltavien mielestä todella hyvä ratkaisu. Se loi heidän mielestään

intiimin tunnelman musiikkituokioon. Sen sijaan mikrofonin käytöstä oli erilaisia mielipiteitä.

Kuulolaitetta käyttävä haastateltava sanoi, että olisi kuullut paremmin ilman kovaäänistä. Se kun

aiheutti kaikuja. Toisaalta ilman kuulolaitetta selviytyvät vajaakuuloiset kertoivat, että

mikrofonin käyttö oli hyvä asia.

Haastatellut kertoivat toivovansa palvelutaloonsa lisää musiikkia. He sanoivat, että useimmat

eivät pysty laulamaan, joten musiikkiesitykset olisivat oikein sopiva vaihtoehto. Aikaisemmin

talossa oli käynyt Markku-niminen mies soittamassa kitaraa ja laulattamassa, ja häntä kaivattiin

kovasti takaisin. Myös minun kitaransoittoani (joka on täysin alkeellista) kehuttiin ja kiiteltiin.

Ilmeisesti palvelutalon asukkaiden arkea voisikin virkistää jo hyvin pienellä valmistautumisella,

ottamalla kitaran ja laulukirjan mukaan ja laulamalla heidän kanssaan tuttuja lauluja.

Lopuksi kysyin, millainen heidän olonsa oli musiikkituokion jälkeen. Vastaus oli mitä

kannustavin: ”Tuokio virkisti erinomaisesti!”
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6 KOKEILUT MUILLA VANHUSRYHMILLÄ

Helander-kodissa tekemäni tutkimuksen jälkeen kokeilin vanhusten musiikkituokion ohjaamista

sen sisältöä ja muotoa vaihdellen vielä viidellä erilaisella vanhusryhmällä. Näille ryhmille en

tehnyt haastatteluita, mutta sain sanallista palautetta läsnä olleelta hoitohenkilökunnalta,

omaisilta ja sivustakatsojilta.

6.1 Tuomikoti

Ensimmäinen kokeilu tapahtui maaliskuussa 2006 Tuomikodissa, Helsingissä. Siellä ryhmä

koostui syvästi dementoituneista ihmisistä. He olivat keskimäärin nuorempia ja fyysisesti

parempikuntoisia kuin Helander-kodin musiikkituokioon osallistuneet.

Tuomikodissa oleellista oli havaita, että syvästi dementoituneet nauttivat suunnattomasti

tanssimisesta ja laulamisesta. He olivat äärettömän spontaaneita ja ehdottelivat itse lauluja.

Lähes kaikki lauloivat mukana. Yksi osallistujista tanssi kaikki laulut. Eräs toinen ryhmään

kuulunut taas aiheutti minulle pieniä yllätyksiä käymällä tuon tuosta pihistämässä nuottikirjan,

josta lauluja säestin. Tuomikodissa kartoitin myös sitä ohjelmistoa, joka on 1920 – 1940

syntyneille ihmisille tuttua.

6.2 Niittyvilla

Toisen kokeilun suoritin 18.9.2006 Kuusamon vanhainkodissa Niittyvilla-nimisellä

pitkäaikaisosastolla. Osaston vanhukset olivat sekä henkisesti että fyysisesti hyvin

huonokuntoisia, mutta vuodepotilaita heillä ei ollut.

Niittyvillan kokeilu osoitti, että todella huonokuntoisille vanhuksille ei kannata suunnitella kovin

vuorovaikutteista ohjelmaa. Hoitajien mukaan he kyllä nauttivat musiikin kuulemisesta, vaikka

sitä olikin vaikeaa lukea heidän eleettömiltä kasvoiltaan. Ainoastaan yksi vanhus lauloi

yhteislauluissa mukana, vaikka laulut olivat perin tuttuja ja sanat suuritekstisinä näkyvillä.

Kysymiini sananlaskuihin ja arvoituksiin kukaan ei reagoinut.
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6.3 Porkkapirtti

14.9.2006 ohjasin kolmannen kokeilun. Tämä kokeiluryhmä koostui Kuusamon kaupungin

päivätoimintakeskuksessa Porkkapirtissä käyvistä vireistä eläkeläisistä. Heidän keski-ikänsä oli

hiukan alle kahdeksankymmentä. Vain yksi ryhmän jäsenistä käytti rollaattoria, muut liikkuivat

hyvin ilman apua.

Porkkapirtin eläkeläiset antoivat suoraa sanallista palautetta heti tunnin jälkeen. He pitivät paljon

tunnin vaihtelevuudesta ja arvostivat erityisen paljon kehyskertomusta, jonka olin sepittänyt

koko tunnin kestoisen musiikkituokion juontamiseksi.

Porkkapirtissä tein saman havainnon kuin Helander-kodissakin siitä, että todella monet vireät

vanhukset pitävät tuolijumpasta ja harrastavat sitä viikoittain. Ryhmä oli siinäkin suhteessa

samankaltainen kuin Helander-kodissa kohtaamani ryhmä, että he pitivät sananlaskuista ja

arvoituksista ja osallistuivat näihin aktiviteetteihin suurella joukolla. ja innolla.

6.4 Kultainen Kupletti

Neljäs ja viides ryhmäkokeilu tapahtuivat Helsingissä 23.9.2006 Kultaisen Kupletin

musiikkipajassa. Kultainen Kupletti oli viiden pääkaupunkiseudun dementiakodin järjestämä

kaikille avoin tilaisuus, jonka kantava ajatuksena oli, että taide kuuluu kaikille – myös

dementiasta kärsiville ihmisille.

Ohjasin Kultaisessa Kupletissa kahta melko isoa ryhmää, jotka koostuivat eriasteisesti

dementoituneista ihmisistä, lähinnä ennen sotia syntyneistä, sekä heidän hoitajistaan ja

omaisistaan. Minulla oli tilaisuudessa mukanani avustaja, joka seurasi kummankin tunnin

mittaisen tuokion alusta loppuun tehden tarkkoja huomioita osallistujista. Hän nauhoitti lisäksi

jälkimmäisen tuokion videolle kokonaisuudessaan. (ks. liite 3)

Kultaisessa Kupletissa läsnä olleet omaiset ja hoitajat antoivat todella paljon palautetta tuntien

jälkeen. Heidän mielestään musiikkivalinnat olivat olleet erittäin osuvia, sillä syvästikin sairaat

ja omissa maailmoissaan tavallisesti elävät dementoituneet ihmiset olivat virkistyneet

yhteislaulujen, kuunteluiden ja musiikkiliikuntojen aikana tutun ja rakkaan musiikin ansiosta.

Lähes kaikki lauloivat yhteislauluissa, ja laulussa oli mukana paljon voimaa ja tunnetta.
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Sananlaskut, arvoitukset, tuolijumpat, soitto-osio, kuuntelut ja kertomuksen kuuntelu onnistuivat

myös monin verroin paremmin kuin uskalsin etukäteen odottaa. Uskon, että eräs syy ihmisten

korkeaan osallistumisen tasoon löytyy suuresta ryhmäkoosta. Isossa porukassa kynnys

yhteislauluihin ja jumppaan osallistumiseen oli pienempi, joten ujompikin uskaltautui mukaan

toimintaan. Ympärillä voimistelevat ja laulavat ihmiset houkuttelivat myös passiivisia ryhmän

jäseniä huomaamattaan osallistumaan.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Vanhusten liikunnallisen musiikkituokion rakenne ja sisältö

7.1.1 Musiikkituokion tavoitteiden arviointi

Ohjattuani kuusi erilaista vanhusten musiikkituokiota tein päätelmäni siitä, olivatko vanhusten

musiikkihetkille asettamani tavoitteet sopivia ja toteutumiskelpoisia.

Virkistämisen tavoite toteutui hyvin. Helander-kodissa vanhukset kertoivat tuokion jälkeen, että

musiikkihetki oli todella virkistävä. Kultaisen Kupletin dementiapotilaiden puolesta tämän

palautteen tulivat antamaan omaiset ja hoitajat. Myös sosiaalistamisen tavoite toteutui.

Vanhukset alkoivat tunnin jälkeen vilkkaasti keskustella keskenään musiikkihetkessä esillä

olleista aiheista. Tunnin loppupuolella he rohkaistuivat jo ehdottamaan omia laulujaan ja

jatkoivat näin vapaamuotoisesti musiikkituokiota.

Muiden tavoitteiden toteutumista on vaikea arvioida. Esimerkiksi aivoratoja vilkastuttavasta

vaikutuksesta voin tehdä vain aavistuksia. Kuulin esimerkiksi Kultaisen Kupletin tilaisuutta

sivusta seuranneelta henkilöltä, että sisäänpäin kääntyneimmät ja lukkiutuneimmatkin

dementiapotilaat olivat musiikin soidessa alkaneet vähintään polkea jalkaansa musiikin mukana.

7.1.2 Musiikkituokion rakenne

Tutkimuksesta ilmeni, että erilaisten työtapojen vuorottelu toimi erittäin hyvin. Työtapoina olin

käyttänyt tarinankerrontaa, yhteislaulua, runonlausuntaa, sananlaskujen loppuun täydentämistä

yhteislausuntana, soittamista, musiikkiliikuntaa, arvoitusten kysymistä ja diakuvilla ryyditettyä

musiikinkuuntelua.

Helander-kodin pitkäaikainen työntekijä kertoi haastattelussa ennen tuokiota, että jos tilaisuus on

vaihteleva ja vuorovaikutteinen, vanhukset jaksavat keskittyä pidempään kuin jos kyseessä olisi

pelkkä yhteislaulutilaisuus tai musiikinkuuntelutuokio. Musiikkituokioon osallistuneet vanhukset

todistivat hänen väitteensä oikeaksi tuokion tilaisuuden jälkeen pitämässäni haastattelussa. Myös

Kuusamon päivätoiminnan vanhukset sekä Kultaisen Kupletin osallistujat ja sivustaseuraajat

antoivat myönteistä palautetta tunnin rakenteen monipuolisuudesta.
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Koska musiikkituokio sai paljon kiitosta vaihtelevista työtavoistaan, uskallan todeta, että

musiikkileikkikoulusta tutut työtavat sopivat mainiosti vanhusten musiikkikerhoon. Lisäksi

uudet keinot kuten diaesitykset, vanhat sananlaskut ja arvoitukset sekä menneestä ajasta kertovan

kehyskertomuksen käyttäminen toimivat hyvin.

Sisällöksi sopivat kaikki edellä mainitut työtavat. Musiikillisesti sisällöksi sopivat isänmaalliset

laulut, kansanlaulut, vanha tanssi- ja viihdemusiikki sekä hengellinen musiikki. Yhteislauluiksi

soveltuivat parhaiten ne laulut, jotka kaikki osasivat ulkoa, sillä monella tekstien lukeminen

monisteesta tai valkokankaalta on hankalaa näköongelmien vuoksi. Toisin sanoen hyviä

yhteislauluja ovat ne vanhat laulut, jotka osallistujat oppivat lapsuudessaan ja nuoruudessaan

ulkoa kotona ja koulussa.

7.1.3 Musiikkituokion kesto

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, mikä olisi vanhusten musiikkituokion ihanteellinen

kesto.

Helander-kodissa tutkin asiaa haastatteluissa. Ennen tuokiota kysyin palvelutalon työntekijältä

arviota tuokion sopivasta ajasta. Hänen arvionsa oli 45 - 60 minuuttia. Tuokio tuli käytännössä

kestämään noin 45 minuuttia. Tuokion jälkeen kysyin vielä tuokioon osallistuneilta vanhuksilta,

oliko kesto sopiva. Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että se musiikkihetki oli juuri sopivan

mittainen. He tarkensivat, että koska tunti oli niin vaihteleva, sen aikana ei päässyt hetkeksikään

kyllästymään.

Haastatteluiden lisäksi selvitin tuokion sopivaa kestoa tekemällä omia havaintoja vanhusten

käyttäytymisestä musiikkituokioiden aikana. Ohjatessa huomio kiinnittyi moneen asiaan yhtä

aikaa, varsinkin lauluja säestäessä. Tällöin osallistujien käyttäytymisen tarkka havainnointi oli

mahdotonta. Avuksi sain ulkopuolisen tarkkailijan, joka teki havaintoja vanhuksista.

Musiikkituokion videointi tarjosi lisäksi hyvät mahdollisuudet tarkastella osallistujien

käyttäytymistä perusteellisesti jälkikäteen.

Musiikkituokioon osallistuneiden vanhusten käyttäytymisen arvioinnissa oli otettava huomioon

erilaiset osallistujat taustoineen. Aivotoiminnaltaan terveet vanhukset ovat pääasiassa valtavan

nöyriä ja hienotunteisia, mikä johtunee heidän lapsuudessaan omaksumistaan arvoista ja tavoista.
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Vanhukset tuntevat nuorempia ihmisiä suurempaa kunnioitusta opettajia ja muita auktoriteetteja

kohtaan, jollaiseksi he ilmeisesti musiikinohjaajankin kokevat. Näin ollen en olettanut heidän

suuriäänisesti ilmaisevan mieltään, vaikka he olisivatkin tylsistyneet. Toisaalta oletin

dementiapotilaiden kävelevän huoneesta pois silloin, kun heidän mielenkiintonsa raukeaisi.

Yritin tarkkailla vanhuksia herkästi. Sain apua paikalla olleilta hoitajilta, jotka tunsivat

vanhukset hyvin ja osasivat tulkita heidän käytöstään. Kaiken vaistoamani ja saamani palautteen

perusteella tuokioiden kestot, 30 – 60 minuuttia, olivat sopivia. Ratkaiseva syy siihen, että

dementiapotilaatkin jaksoivat 60 minuutin tilaisuuden, löytyy haastatteluiden perusteella juuri

tunnin vuorovaikutteisuudesta ja vaihtelevuudesta. Kaikki saivat keksiä ja arvata, lausua ja

laulaa, mutta myös levätä aktiviteettien välillä vain kuunnellen musiikkia ja katsellen diakuvia.

7.1.4 Musiikkituokion musiikillinen sisältö

Helander-kodissa ohjaamani musiikkituokion ohjelmisto oli pitkälti lastenlauluja. Olisin valinnut

tuokioon mieluusti muunkinlaisia lauluja, mutta olin saanut suuntaa-antavan tuntisuunnitelman

Ritva Ollarannalta. Hän oli laatinut siihen sellaisen kappalevalikoiman, joka sopisi Verson

talvivihon tarinoihin ja runoihin. Versolaisten toive oli, että tutkisin, miten hyvin heidän

laatimansa suunnitelmat toteutuisivat käytännössä. Siksipä käytin tuokiossa joko heidän

valitsemiaan lauluja tai niitä mahdollisimman hyvin tyyliltään ja aikakaudeltaan vastaavia

kappaleita, eli tässä tapauksessa paljon vanhoja lastenlauluja ja kansanlauluja. Vanhukset kyllä

tunsivat lastenlaulut ja pitivätkin niistä. Tämä ei ollut yllättävää, sillä olin ennen tuokiota

haastatellut osallistujista viisi, tehnyt kyselyn laulujen tuttuudesta ja valinnut laulut näiden

haastatteluiden perusteella.

Kun myöhemmin suunnittelin musiikkituokiot Kultaiseen Kuplettiin, valitsin musiikillisen

sisällön varsin erilaiseksi kuin mitä se oli ollut Helander-kodissa. Koin tämän Kultaisessa

Kupletissa käyttämäni lauluohjelmiston toimivammaksi kuin Helander-kodissa käyttämäni, joten

esittelen sen tässä yksityiskohtaisemmin.

Kultaisen Kupletin musiikkituokioon otin vain yhden lastenlaulun, P. J. Hannikaisen säveltämän

ja Immi Hellénin sanoittaman Suojelusenkelin. Valitsin tämän siksi, että Helander-kodissa pari

vanhusta kertoi tämän olevan heidän lempilaulunsa. Kultaisessa Kupletissa Suojelusenkeli toimi
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taas. Kuulin jälkikäteen, että jotkin vanhukset olivat tarttuneet toisiaan hellästi kädestä kiinni

laulua laulaessaan.

Kultaisen Kupletin muu ohjelmisto koostui ensisijaisesti isänmaallisista lauluista ja

kansanlauluista sekä vanhasta tanssi- ja viihdemusiikista 1930- ja 1960-lukujen väliltä. Mukana

oli myös yksi virsi edustamassa Suojelusenkelin kanssa hengellistä ohjelmistoa.

Kuuntelukappaleiksi valitsin Suomen laulun esittämät Finlandia-hymnin sekä Nälkämaan laulun.

Kummankin kappaleen ajaksi heijastin valkokankaalle maisemakuvia Suomesta.

Omien havaintojeni ja sivusta seuranneen tarkkailijan mukaan kaikki osallistuneet osasivat

poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki yhteislaulut entuudestaan. Tämä oli tarkoitus, vaikka

olinkin tehnyt isotekstiset laulukirjat, joista osallistujat saattoivat lukea laulujen sanat

halutessaan.

Tuokion jälkeen lukuisat ihmiset tulivat kiittämään kappalevalintoja. Erityisen kiinnostavaa oli

kuulla syvästi dementoituneiden omaisilta, että nämä muutoin jo omissa maailmoissaan elävät

vanhukset olivat selkeästi virkistyneet musiikkiosuuksien aikana ja näyttivät kaikki merkit siitä,

että kappaleet olivat heille tuttuja ja mieluisia. Useissa tapauksissa he lauloivat mukana täydellä

tunteella.

Haastatteluiden, tarkkailijan kommenttien ja omien havaintojeni pohjalta siis totean, että

Kultaisen Kupletin sisältämä musiikillinen sisältö oli hyvä, ja että vastaavankaltaista linjaa

kannatta kokeilla toistamiseenkin.

Käytännön kokeiluiden jälkeen tulin entistä varmemmaksi siitä, että isänmaalliset laulut,

kansanlaulut, vanha tanssi- ja viihdemusiikki sekä hengellinen musiikki sopivat hyvin vanhusten

musiikkihetken musiikilliseksi sisällöksi. Yhteislauluiksi soveltuivat parhaiten ne laulut, jotka

kaikki osasivat ulkoa. Syy tähän on se, että monen vanhuksen on vaikea lukea tekstiä

monisteesta tai valkokankaalta näköongelmien vuoksi. Toisin sanoen hyviä yhteislauluja olivat

ne vanhat laulut, jotka osallistujat oppivat lapsuudessaan ja nuoruudessaan ulkoa kotona ja

koulussa.

7.2 Varhaisiän musiikinopettajan koulutuksen soveltuvuus vanhusten musiikinohjaukseen
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Toimintatutkimuksen myötä kokeilin, miten selviän varhaisiän musiikkikasvatuksen opinnoilla

vanhusten musiikinohjauksesta. Kerron tässä kappaleessa, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja lasten

ja vanhusten musiikkiryhmänohjauksessa havaitsin tutkimukseni aikana. Selvitän myös, millaista

apua koulutukseni tarjosi vanhusten ohjaamiseen ja millaista lisäkoulutusta olisin tarvinnut.

7.2.1 Ohjelmisto

Haastatteluiden ja musiikkipiirien ohjaamisen myötä kävi ilmi, että vanhuksille sopii lähes täysin

erilainen ohjelmisto kuin lapsille. Lasten musiikkileikkikoulussa lauletaan lähinnä viimeisten

kahdenkymmenen vuoden aikana sävellettyjä lastenlauluja, jotka ovat vanhuksille aivan vieraita

niin sanojensa kuin melodioidensakin puolesta. Sekä lapsille että vanhuksille tuttua ohjelmistoa

ovat vain jotkin vanhat ja yhä edelleen suosionsa säilyttäneet lastenlaulut sekä muutamat helpot

kansanlaulut.

7.2.2 Ryhmänohjaus

Havaitsin, että yhteistä vanhusten ja lasten ryhmänohjauksessa on se, että sekä vanhuksille että

lapsille on hyvä antaa ohjeet lyhyesti ja selkeästi. Minun oli kuitenkin ohjaajana ymmärrettävä ja

pidettävä mielessäni se, mistä eri syistä selkeyden vaatimus johtuu lasten ja vanhusten kohdalla.

Lapsille puhuttaessa syy on heidän keskittymiskykynsä ja kielen ymmärryksensä rajallisuus.

Vanhuksille  puhuttaessa  syy  on  taas  se,  että  monien  kuulo  ja  välimuistin  toiminta  ovat

heikenneet niin, että pitkiä tarinoita ja monimutkaisia ohjeita on turha antaa.

Vanhuksia kohdattaessa puhetavan on oltava arvokkaampi ja vähemmän käskylauseita sisältävä

kuin lapsille puhuttaessa. Kommunikointitaidot jokainen opettaja oppii kuitenkin lopulta

käytännön työssä ja elämässä, joten en usko koulutuksen olevan puhuttelutavan oppimisen

kannalta ratkaisevassa asemassa.

Ohjattuani musiikkituokioita erilaisille vanhusryhmille tajusin, että vanhusten

ryhmänohjauksessa tarvitaan tietoja, taitoja ja tapoja, joita voi vain osittain oppia varhaisiän

musiikinopettajan koulutuksessa tai käytännön työssä vanhusten musiikinohjaajana. Vanhusten

ryhmänohjaukseen olisin siis tarvinnut lisäkoulutusta.

7.2.3 Etenemisnopeus ja tempovalinnat vanhusten ja lasten musiikkihetkissä
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Leikki-ikäisten lasten tunneilla toiminnasta toiseen siirtymisen on sujuttava hyvin nopeasti, sillä

muutoin lapset turhautuvat ja alkavat ohjelmoida itse itseään. Tutkimus todisti olettamukseni,

että vanhukset puolestaan tarvitsevat paljon aikaa toiminnasta toiseen siirtymiseen. Jo pelkästään

vanhusryhmän sisääntuloon ja poislähtöön on varattava kymmenen kertaa niin paljon aikaa kuin

viisivuotiaiden lasten ryhmälle. Erityisesti tunteja suunniteltaessa tämä on otettava huomioon.

Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, että ikäryhmille luonteva rytmi on otettava huomioon

myös laulujen ja liikkeiden tempossa. Lapsille helpoin ja luontevin musiikin ja liikkeen syke on

paljon nopeampi kuin aikuisten. Vanhusten lauluja ja musiikkiliikuntaa ohjattaessa on taas

maltettava pitää syke tarpeeksi hitaana. Varhaisiän musiikkikasvatuksen koulutus antaa

kuitenkin yleispätevän ohjeen: On tarkasteltava jatkuvasti ryhmäläisiä ja poimittava sopiva syke

heiltä itseltään.

7.2.4 Vaihtelun ja toiston määrä vanhusten ja lasten musiikkihetkissä

Vanhusten ja lasten musiikkituokioissa on se yhteinen piirre, että kumpikin ryhmä kaipaa sekä

paljon vaihtelua että paljon toistoa. Vanhusten musiikkituokioiden suunnittelussa oli hyötyä siitä,

että oli tottunut valmistamaan lapsille hyvin monipuolisia ja vaihtelevia tunteja. Samoista syistä

kuin lastenkin tuokioon, oli myös vanhusten tuokioon hyvä saada paljon toistoa, jotta osallistujat

ehtivät kokea oppimisen ja onnistumisen iloa. Tämä koskee erityisesti tuolijumppaosioita, sillä

uusia lauluja en vanhuksille opettanut. Toisto oli kuitenkin ujutettava tuntiin niin ovelasti,

etteivät osallistujat kyllästyneet. Aivan kuten lastenkin kanssa, toiston saattoi piilottaa tuokioon

mielikuvia vaihtelemalla ja tarinaa kertomalla.

7.2.5 Vanhusten ja lasten musiikkiliikunta

Tein johtopäätöksen, että suurimmat erot lasten ja vanhusten musiikkituokioiden yksittäisiä

osioita vertailtaessa ovat liikunnassa. Lasten musiikkiliikunta on kokonaisvaltaista ja se

suoritetaan pääasiassa permannolla. Liikkeet sisältävät hyppyjä, ryömimistä ja konttaamista,

venytyksiä, taivutuksia ja staattisiakin pitoja. Nämä kaikki liikkeet saattavat aiheuttaa

terveydellisiä riskejä vanhuksille, joiden sydän, tasapainoaisti tai luusto ei niitä kestä.

Liikunnanohjauksessa koinkin suurimman vajavaisuuteni tiedoissani ja taidoissani. Jotta voisin
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varhaisiän musiikkikasvattajana ohjata vanhuksia, tulisi minun hankkia ennen kaikkea lisää

tietoa vanhuksille sopivasta liikunnasta ja heidän terveyteensä liittyvistä asioista.

7.2.6 Varhaisiän musiikkikasvatuksen koulutuksen yksittäisten kurssien hyöty

Musiikkikasvatuksen koulutuksen yksittäisiä kursseja voisi varmasti hyödyntää omaa luovuutta

hyväksikäyttäen vanhusten musiikinohjauksessa. Vanhusten kanssa voisi soveltaa aivan hyvin

niitä taitoja, joita oppi esimerkiksi lastenteatterikurssilla, puheviestinnässä ja kuvaamataidon

tunnilla. Poikkitaiteellinen toiminta sopisi varmasti varsin hyvin myös vanhusten

musiikkituokioihin, vaikka aiheet ja materiaalit olisikin mietittävä ikäryhmälle sopiviksi.

Varhaisiän musiikkikasvatuskoulutuksen parhaita anteja vanhusten musiikkituokion pitäjälle

ovat perustiedot laulutekniikasta ja vapaasta säestyksestä. Erityisen tarpeellista on osata säestää

lauluja kitaralla, kanteleella tai harmonikalla, sillä kaikissa vanhainkodeissa ja palvelutaloissa ei

ole pianoa.

7.2.7 Lisäkoulutuksen tarve

Kaiken kaikkiaan uskon meillä varhaisiän musiikkikasvattajilla olevan hyvät valmiudet oppia

pitämään vanhusten musiikkituokioita. Tarvitsemme sitä tehtävää tehdäksemme kuitenkin

hiukan oppia vanhusryhmänohjauksesta, lisätietoja vanhusten terveyteen liittyvistä asioista,

paljon vanhuksille sopivan ohjelmiston tuntemusta sekä hyvin runsaasti tietoa ikäihmisten

liikunnanohjauksesta.

Opinnäytetyöni osoitti, että varhaisiän musiikinopettajan koulutus tarjoaa hyvät mutta ei riittävät

taidot vanhusten musiikinohjaukseen.
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KULKURIN MATKASSA – LIIKUNNALLINEN MUSIIKKITUOKIO VANHUKSILLE

Kulkurin matkassa –tuokion synty

Musiikkituokio Kulkurin matkassa pohjautuu Stadian musiikin koulutusohjelmaan 2006 tekemääni

opinnäytetyöhön. Se on kehitetty helsinkiläisessä palvelutalossa ja dementiakodissa pidettyjen

musiikkituokioiden, tuokioihin osallistuneiden vanhusten ja hoitohenkilökunnan haastattelujen sekä

alan kirjallisuuden perusteella.

Tuokio kestää 60 minuuttia, ja se rakentuu tiiviisti tarinan ympärille. Tarinan siivittämänä kuljetaan

Tauno Takametsän matkassa 1940-luvun lopun Suomessa. Tauno Takametsä on kuvitteellinen

hahmo, orpopoika ja omien teidensä kulkija, joka kiertää musiikkituokion aikana kaikki Suomen

maakunnat. Tarinan edetessä tuokiossa tulee vastaan yhteislauluja, tuolijumppaa, soittoa,

arvoituksia, musiikinkuunteluhetkiä ja sananlaskuja. Tunnelman nostattamiseksi tuokioon tarvitaan

rekvisiittaakin: diakuvia ja myrskylyhty.

Musiikkituokio testattiin syyskuussa 2006 neljästi. Ohjasin sen ensin Kuusamossa 18.9.

vanhainkodissa huonokuntoisille vanhuksille ja 21.9. vireille vanhuksille, jotka kävivät

päivätoimintakerhossa. Helsingissä pidin musiikkituokion kahdesti 23.9. Kultaisen Kupletin

musiikkipajassa. Musiikkipajaan osallistuneet olivat eriasteisesti dementoituneita ihmisiä

hoitajineen ja omaisineen.

Kulkurin matkassa sai todella lämpimän vastaanoton. Musiikkituokio onnistui yli kaikkien

odotusteni ja sai dementoituneetkin keskittymään ja osallistumaan koko 60 minuutin ajaksi. Olin

nähnyt valtavasti vaivaa valmistaessani tuntia, mutta vaivat tulivat kuitatuiksi, kun näin ihmisten

ilahtuneet ja liikuttuneet ilmeet ja sain kuulla heidän pursuavat kiitoksensa.

Uskon, että tästä Kulkurin matkassa -musiikkituokiosta voi olla iloa ja hyötyä jokaiselle, joka

haluaa ohjata vanhuksille vastaavanlaista musiikkihetkeä. Siksi sen tarkka käsikirjoitus

tuolijumppaohjeineen on tässä ohessa. Teksti on suurta, jotta sen voi suoraan kopioida kansioon ja

ottaa musiikkituokioon mukaan ohjausta helpottamaan. Tilaisuuteen kannattaa lisäksi kirjoittaa ja

monistaa suuritekstiset vihkoset yhteislaulujen sanoista. Tein niin Kultaisessa Kupletissa, ja

laulukirjat osoittautuivat todella hyödyllisiksi.
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Kulkurin matkassa taltioitiin videolle 23.9.2006 Kultaisen Kupletin dementiapotilaiden

musiikkipajassa. Taltioinnista tehty 60 minuutin CD-ROM löytyy kansiotaskusta sivulta 26.

Musiikkituokion kulku

Kulkurin matkassa tuokio alkaa tervetulotoivotuksilla ja ohjaajan lyhyellä esittelyllä. Tämän jälkeen

ohjaaja alkaa kertoa tarinaa Takametsän Taunosta. Takametsän Tauno on täysin kuvitteellinen

henkilö, mutta hänen elämäntarinastaan on yritetty tehdä mahdollisimman uskottava. Tarina seuraa

Taunon elämää pääasiassa 1940-luvun loppupuolella sodista toipuvassa Suomessa. Tarinan edetessä

Tauno kiertää Suomen eri maakunnissa, ja kertomuksen tarkoitus on herättää tuokioon osallistuvien

omia nuoruudenmuistoja.

Tarinan ensimmäisessä osassa kerrotaan Taunon lapsuudesta. Ryhmä saa tietää, että orvoksi

jääneellä Taunolla ei ole muita sukulaisia kuin sisko, joka hänkin katoaa sotien aikana. Uskollisena

kumppanina Taunolla on vain koira nimeltä Toki, joka seuraa häntä kaikille reissuille. Tarinatuokio

päättyy arvoitukseen siitä, mikä on Taunon syntymäpaikka. Vihjeenä kuullaan pari värssyä

Karjalaisten laulusta. Kun arvoitus on ratkaistu, lauletaan yhteislauluna Karjalaisten laulu. Pienen

johdattelun jälkeen lauletaan toinenkin yhteislaulu, Karjalan kunnailla.

Tarina jatkuu. Ohjaaja kertoo, kuinka Tauno pakeni sodan jälkeen Karjalasta kohti länttä. Seuraava

arvoitus onkin, mihin Tauno saapui. Vihjeenä osallistujat kuulevat A. J. Jalkasen kirjoittaman runon

Kallavesj.

Kun ryhmä on keksinyt, että Tauno saapui Kuopioon, aletaan jumpata. Liikuntamusiikkina on

hauska, Savon murteella laulettu Vuarij’ jenkka. Musiikki tulee äänitteeltä, jossa Olavi Virta laulaa.

Jumppaa seuraa Kuopiosta kotoisin oleva arvoitus Eevasta ja Aatamista.

Arvoituksen jälkeen tarina jatkuu. Seurataan Taunon siirtymistä Hämeeseen ja kuullaan, miten hän

löysi Ruovedeltä juuri sen lähteen, jonka mukaan Runeberg kirjoitti runon Lähteellä. F. A.

Ehrströmin säveltämä laulu Lähteellä esitetään yhteislauluna. Tarina jatkuu edelleen kertoen

Taunon muutosta Poriin. Porista kotoisin oleva arvoitus luetaan, ja sen vastaus, lumi, johdattelee

tarinaa kohti Pohjois-Suomea.
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Ryhmä saa kuulla värssyn Reino Helismaan kirjoittamasta Lapin jenkasta ja arvata sen perusteella,

mihin Tauno saapui metsätöihin. Lapin jenkka onkin seuraavan tuolijumpan musiikkina. Musiikki

tulee äänitteeltä, jossa kappaleen laulaa Tapio Rautavaara. Jumpan jälkeen lauletaan yhdessä Lapin

äidin kehtolaulu. Huone on hämärretty ja seinälle on heijastettu diakuva Lapista.

Seuraava arvoitus onkin kuvallinen. Diakuvissa tyrskyävät Oulankajoen kosket, ja ryhmä saa

arvata, että Tauno kulki Kuusamon läpi. Taunon matka kuitenkin jatkuu etelään, ja ryhmä saa

jälleen arvata, mihin tullaan. Tällä kertaa arvoitus on kokonainen laulu. Osallistujat näkevät

hämärretyn huoneen seinällä diakuvia jylhistä vaaramaisemista ja kuulevat Suomen Laulun

esittämänä Nälkämään laulun.

Nälkämaan laulun loppusäkeet johdattavat sananlaskujen maailmaan. Laulu päättyy sanoihin

”Meidän on tyhjästä luotava maa, raukat vain menköhön merten taa.” Pohditaan sanontaa: ”Oma

maa mansikka, muu maa mustikka”. Tämän jälkeen ohjaaja lukee yksitoista vanhaa, suomalaista

sanalaskua puoleen väliin, ja osallistujat saavat lausua ryhmässä sananlaskujen loppupuoliskon.

Tarina kertoo, kuinka Tauno tapaa Kajaanissa pohjanmaalaisia ja alkaa tehdä pitkää matkaa Keski-

Suomen kautta kohti Kauhavaa. Matkan puolivälissä eteen tulee vanha savupirtti, johon liittyy

arvoitus. Vastaus on ovi, ja niin savupirtin ovi avataan. Siitä, mitä savupirtissä tapahtuu, kertoo

seuraava tuolijumppa. Musiikki tulee CD-levyltä, jossa Olavi Virta laulaa kappaleen Vanha

Savupirtti.

Keski-Suomesta Taunon tarina jatkuu Kauhavalle, josta on lähtöisin seuraavaksi kuultava arvoitus.

Saadaan saman tien kuulla muutakin Kauhavan seudun kansanperinnettä, kun lauletaan yhdessä

kansanlaulu Isontalon Antti ja Rannanjärvi.

Tarinaan tulee yllättävä käänne, kun Tauno saa tietää siskonsa elävän. Hän lähtee laivalla

seilaamaan kohti Etelä-Suomea. Ryhmäläiset saavat taas arvata, mihin rantaudutaan. Tällä kertaa

vihjeenä on säe Uusmaalaisten laulusta. Kun arvoitus on ratkennut, huone hämärretään ja seinältä

katsotaan diakuvia auringonnoususta koskella ja järvimaisemasta. Taustalla soi Suomen laulun

esittämänä Finlandia-hymni. Uudellamaalla käväistään vielä vanhassa kirkossa laulamassa

Sibeliuksen säveltämä virsi Soi kunniaksi Luojan.
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Vihdoin matka jatkuu kohti Kymiä, missä Tauno uskoo tapaavansa Liisa-siskonsa. Kotkassa

pistäydytään erääseen sataman kapakkaan, jossa on hurja meno. Samba soi ulos asti, ja sisällä

tanssiyleisöä viihdyttää itse Olavi Virta Eino Virtasen tanssiorkesterin säestämänä. Liitymme

Virtasen tanssiorkesteriin marakassit käsissämme soittamalla heidän kanssaan kappaleen Amor.

Ollaksemme kunnon viihdeorkesteri liitämme soittoomme koreografian.

Kun Tauno lopulta pääsee Haminaan, missä uskoo siskonsa olevan, tarinaan tulee uusi käänne.

Tauno saa tietää, että hänen siskonsa on mennyt naimisiin ja muuttanut Maarianhaminaan.  Niinpä

kertomuksen viimeiset tapahtumat sijoittuvatkin Ahvenanmaan saaristoon. Ryhmän eteen

heijastetaan diakuva ilta-auringossa lipuvasta kalastusveneestä ja heiltä kysytään kaksi

kalastusaiheista arvoitusta.

Lopuksi ohjaaja kertoo, kuinka Tauno elää onnellisen loppuelämänsä Ahvenanmaan saaristossa

kalastajana. Hänen koiransa Toki elää Suomen vanhimmaksi koiraksi. Kun kuolema lopulta erottaa

Taunon ja Tokin, haudattaan koira pienelle ja karulle meren saarelle. Koiran hautajaisissa lauletaan

yhteislauluna ahvenanmaalainen kansanlaulu Vem kan segla förutan vind. Kun hautajaisista

lähdetään pois, ohjaaja kysyy arvoituksen. Vastaus on myrskylyhty. Huone hämärretään viimeisen

kerran, ja ohjaaja sytyttää pienen myrskylyhdyn sisään liekin. Lyhdyn valossa lauletaan

loppulauluksi Suojelusenkeli. Se kuvaa Taunon elonreissua maan korvessa.
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 Tuntisuunnitelma

1. Tarina: Taunon lapsuus

2. Arvoitus: Mikä on Taunon syntymäpaikka? Vihjeenä Karjalaisten laulun sanat

3. Yhteislaulu: Karjalaisten laulu

4. Yhteislaulu: Karjalan kunnailla

5. Tarina: Tauno pakenee sodan jälkeen Karjalasta

6. Arvoitus: Mihin Tauno pakeni? Vihjeenä runo Kallavesj

7. Runo: Kallavesj

8. Liikunta: Vuarij’ jenkka *) CD: Olavi Virta, levy 2, nro 12

9. Arvoitus: Eeva ja Aatami

10.  Tarina: Tauno muuttaa Hämeeseen

11.  Yhteislaulu: Lähteellä

12.  Arvoitus: Piimä putoaa permantoon…

13.  Tarina: Tauno muuttaa Porin kautta Lappiin

14.  Arvoitus: mihin Tauno seuraavaksi muutti? Vihjeenä Reino Helismaan kirjoittamat sanat

laulusta Lapin jenkka

15.  Liikunta: Lapin jenkka *) CD: Kulkuri ja joutsen, nro 16

16.  Yhteislaulu: Lapin äidin kehtolaulu

17. Arvoitus: Missä ollaan? Vihjeenä diakuvia Oulankajoesta

18. Tarina: Tauno kulkee Kuusamon kautta etelään

19. Arvoitus: Mihin ollaan tultu? Vihjeenä diakuvia ja Nälkämaan laulun kuuntelu

20. Sananlaskuja: Kuunnelkaa alku ja sanokaa loppuun

21. Tarina: Tauno lähtee pohjanmaalaisten matkassa Keski-Suomen kautta Kauhavalle

22.  Liikunta: Vanha savupirtti

*) CD: Olavi Virta, Kootut levyt osa 1 vuosilta 1938 – 42, levy 1, nro 19
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23.  Arvoitus: Mikä nappi ei sovi nuttuun eikä takkiin?

24.  Yhteislaulu: Isontalon Antti ja Rannanjärvi

25.  Tarina: Tauno kuulee siskostaan ja lähtee laivalla Etelä-Suomeen

26. Arvoitus: Mihin tullaan? Vihjeenä Uusmaalaisten laulun säe

27.  Kuuntelu ja diakuvat: Finlandia-hymni *) CD: Suomen Laulu, nro 31

28.  Yhteislaulu: Sibeliuksen säveltämä virsi 560: Soi kunniaksi Luojan

29.  Tarina: Tauno saapuu Kotkaan ja löytää sataman kapakasta tanssiorkesterin

30.  Soitto ja liikunta: Amor (samba)

*) CD: Olavi Virta, Kootut levyt osa 28 vuodelta 1960, nro 8

31.  Tarina: Tauno saa tietää, että Liisa-sisko on Ahvenanmaalla

32.  Arvoituksia: Kalastusaiheisia, vastauksina katiska ja vene, taustalla diakuva kalastajien

veneestä ilta-auringossa

33.  Tarina: Tauno elää loppuelämänsä Ahvenanmaalla kalastajana. Toki koira kuolee ja

haudataan.

34.  Yhteislaulu: Ahvenanmaalainen kansanlaulu Vem kan segla förytan vind

35.  Yhteislaulu: Suojelusenkeli

*) Lista äänitteinä käytetyistä CD-levyistä on alla.

Tarvittavat äänitteet

Olavi Virta, kootut levyt osa 1: 1938 - 1942, 450012

Olavi Virta, kootut levyt osa 28: 1960 – 1962, 450282

Lauluja elokuvasta Kulkuri ja joutsen, 3984-26527-2

Kotimaan kasvot – Suomen laulu, 3984-21559-2
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Tarvittavat välineet

- lauluvihkot, joissa on tuokion laulujen sanat

- kitara

- piano

- marakasseja kaksi jokaiselle osallistujalle ja ohjaajalle

- diaprojektori

- maisema-aiheisia diakuvia Suomesta

- myrskylyhty, tuikkuja ja tulitikkuja

- cd-soitin

- selkänojalliset, käsinojattomat tuolit osallistujille

- seuraavat levyt:

Olavi Virta, kootut levyt osa 1: 1938 - 1942, 450012

Olavi Virta, kootut levyt osa 28: 1960 – 1962, 450282

Lauluja elokuvasta Kulkuri ja joutsen, 3984-26527-2

Kotimaan kasvot – Suomen laulu, 3984-21559-2
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KULKURIN MATKASSA
Liikunnallinen musiikkituokio ikäihmisille

käsikirjoitus



10

Matkustamme tänään Takametsän Taunon matkassa
ympäri Suomea. Takametsän Tauno on oikeastaan ihan
pelkkää mielikuvituksen tuotetta, mutta aivan hyvin olisi
voinut olla olemassa. Sanotaan, että hän syntyi kevään
korvalla 1921. Hänellä oli vain yksi sisko, Liisa. Muut
perheenjäsenet kuolivat pian Taunon syntymän jälkeen.

Maallisesti ajateltuna Taunon lapsuus oli köyhää. Kuitenkin
luonto ja talonpoikaiskulttuuri olivat hänen kotiseudullaan
tavattoman rikkaita. P. J. Hannikainenkin ylisti niitä laulussa,
jonka hän on itse sekä sanoittanut että säveltänyt.

”Lauluna sen kosket kuohuu
järven aallot loiskuaa
säveleitä salot huokuu
ikihongat humajaa”

Mistähän maakunnasta Tauno siis oli lähtöisin? –Kyllä,
Karjalasta! Laulakaa mukana, jos tunnette laulun!

Sanat ovat sivuilla 1 ja 2.

Yhteislaulu:
Karjalaisten laulu pianosäestys

tai vaihtoehtoisesti CD:
Suomen laulu, nro 24

Voimme vielä palata Taunon syntymäkevääseen 1921.
Silloin oli jo koulujen laulukirjoissa Valter Juvan sanoittama
kansanlaulu Karjalan kunnailla. Sanat löytyvät sivulta 3.

Yhteislaulu: Karjalan kunnailla kitarasäestys
(kansansävelmä)
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No, sodan jälkeen Tauno joutui tietysti jättämään
kauniin Karjalan. Hän lähti viimeisellä mahdollisella
junalla kohti länttä. Mukaansa hän otti vain koiransa
Tokin ja kitaransa. Mitään muuta omaisuutta hänellä
ei ollutkaan. Liisa-sisko oli kadonnut sodan aikana.

Junasta Tauno nousi tuntien kuluttua eräässä melko
suuressa kaupungissa erään melko suuren järven
luona. Mistähän kaupungista ja mistä järvestä mahtaa
olla kysymys?

kuuntelu:  runo Kallavesj
kirjoittanut A. J. Jalkanen

Kuopiossa Tauno majoittui erääseen maataloon.
Kuunnellaanpa, mitä naapuritalossa tapahtui!

liikunta: Vuoarij’ jenkka CD: Olavi Virta
1938 – 42
levy 2 Nro 12

Kuopion majatalossa hän kuuli myös seuraavan
Kuopiosta kotoisin olevan arvoituksen:

”Mikä Eevalla on takana, on Aatamilla edessä. Mikä
Aatamilla on edessä, on Eevalla takana. Mutta mikä
on Eevalla edessä, sitä ei ole Aatamilla ollenkaan.
Mikä se on?” (E-kirjain)

Kovin oli savolaisen kiero arvoitus!
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Savossa Takametsän Tauno ehti olla vain lyhyen
aikaa. Hän sai tehtaalta töitä Tampereelta, ja niin hän
muutti Hämeeseen.

Tauno viihtyi paremmin maalla kuin Tampereen
kaupungissa. Niinpä hän teki viikonloppuisin retkiä
lähiseuduille koiransa Tokin kanssa. Kerran he
osuivat Ruovedelle. Siellä oli nähtävyytenä kaunis
lähde. Taunolle kerrottiin, että itse Runeberg oli usein
käynyt juuri tätä lähdettä ihailemassa. Tämä lähde oli
ehkä innoittanut Runebergin kirjoittamaan runonsa
Lähteellä. Siihen teki F. A. Ehrström sävelen. Itse
Elias Lönnrot suomensi runon. Tätä laulua on laulettu
jo 170 vuotta!

Sanat löytyvät sivulta 4.

Yhteislaulu:  Lähteellä
pianosäestys
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Kun Tampereelta työt loppuivat, Tauno pääsi hommiin
sahalle Poriin. Taas nähtiin Tauno Toki-koiransa ja
kitaransa kanssa muuttomatkalla. Porista tarttui
Taunon matkaan tämä arvoitus:

”Piimä putoaa permantoon, istuu siinä puoli vuotta.
Mikä se piimä on?” (lumi)

No, totta puhuen Tauno muutti pian sinne, missä
piimä pysyy permannossa paljon yli puoli vuotta.
Tauno oli kyllästynyt kaupunkeihin ja tehtaisiin. Hän
oli ennen sotia tehnyt metsähommia. Niinpä hän päätti
suunnata kelkkansa pohjoiseen ja etsiytyä takaisin
metsätöihin.

Arvaatte varmasti, mihin hän päätyi! Reino Helismaa
on kirjoittanut niistä seuduista näin:

”Siellä katsotaan mies eikä nuttu,
reilu jätkä on kaikille tuttu.
Se on sellainen kansa ja sellainen maa
jota ei voi unhoittaa.”

Mistähän seudusta on kysymys? Niin, Lapista!

Kuunnellaan ja tanssitaan kappale Lapin Jenkka! Sen
on säveltänyt Toivo Kärki ja sanoittanut Reino
Helismaa. Se oli elokuvassa Hei Rillumarei vuonna
1954. Tässä sen esittää Tapio Rautavaara.
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Tuolijumppa:
Lapin Jenkka CD:  Kulkuri ja joutsen

Nro 16

alkusoitto jenkka-askel

1. säkeistö olat pyörivät / hidas
ohjattu hengitys

välisoitto olat pyörivät nopeammin

2. säkeistö A: oikea käsi pyörii suorana
B: vasen käsi pyörii suorana

välisoitto hiihdetään vuorotahtia käsillä

3. säkeistö A: jalat mukaan vuorohiihtoon
B: lykitään tasatahtia

välisoitto vedetään henkeä sisään
laitetaan monot jalkaan
(venytellään, hengitellään)

4. säkeistö noustaan selkä pyöreänä
tavalliseen istuma-asentoon
hengitetään hyvin
venytellään niskaa
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Lapista kertoo myös toinen hieno kappale. Sen on
tehnyt Kalervo Hämäläinen, joka perusti Suomi-
tyttöjen ja Suomi-poikien orkesterin, musiikkiopiston ja
kuoron. Hänen sanoittamansa ja säveltämänsä Lapin
äidin kehtolaulu levytettiin ensi kerran 1949.

Laulun taustalle heijastetaan diakuva Lapista.

Sanat ovat sivulla 5.

yhteislaulu:
Lapin äidin kehtolaulu kitarasäestys

Siitä lähtien eli Tauno kulkurin elämää. Hän kierteli
ympäri Suomea metsätöitä tehden, mistä niitä
milloinkin sattui löytämään.

(Diakuvat Oulankajoesta heijastetaan seinälle)

Eräänä syksynä hän saapui näihin maisemiin.
Missähän mahdetaan olla? (Kuusamossa!)

Vielä samana syksynä hän jatkoi Kuusamosta
etelään, varsinaisille nälkämaille. Kuunnellaan, mitä
Ilmari Kianto on kirjoittanut näistä Kainuun jylhistä
maista! Laulun on säveltänyt Oskar Merikanto ja tässä
sen esittää Suomen laulu.
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kuuntelu:
Nälkämaan laulu CD: Suomen laulu

Numero 29

Taustalla on diakuvia Vaara-Suomesta.

Laulu päättyy sanoihin: ”Meidän on uudesta luotava
maa, raukat vain menköhön merten taa!”

Niin, moni pakeni köyhyyttä merten taa. Muistatteko
sanonnan: ”Oma maa mansikka, muu maa mustikka”?

Tässä tulee muitakin sananlaskuja. Kuunnelkaa alku
ja sanokaa loppuun:

Kun on paikka paikan päällä
niin on markka markan päällä.

Hyvä antaa vähästäänkin
paha ei paljostakaan.

Alku aina hankalaa
lopussa kiitos seisoo.

Pata kattilaa soimaa
musta kylki kummallakin.

Parempi pieni anti
kuin suuri lupaus.
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Illan virkku, aamun torkku
se tapa talon hävittää.

Joka toiselle kuoppaa kaivaa
se itse siihen lankeaa.

Sovinnolla on suuri sija
ahdas riidalla asunto.

Auta miestä mäessä
älä mäen alla.

Se koira älähtää
johon kalikka kalahtaa.

Ei oppi ojaan kaada
eikä tieto tieltä työnnä.

Kajaanissa Tauno tutustui muutamaan pohjanmaalta
tulleeseen metsätyöläiseen. Tauno tuli pohjalaisten
kanssa loistavasti toimeen. Näiden Kauhavalaisten ei
tarvinnut kauaa suostutella Taunoa tulemaan
Pohjanmaalle töihin. Tauno ja Toki-koira lähtivät
alkukeväällä pohjalaisten mukana kohti länttä.

Matkan Kauhavalle he tekivät Keski-Suomen kautta.
Jostain Keuruun metsistä he löysivät pienen, hylätyn
savupirtin, jossa päättivät yöpyä. Ennen kuin
astumme sisälle, kysyn teiltä erään arvoituksen:
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”Edestakaisin kulkee, paikaltaan ei pääse.” (ovi)

Hyvä! Nyt avaammekin savupirtin oven!

tuolijumppa:
Vanha savupirtti CD: Olavi Virta,

kootut levyt 1 1938 - 42
levy A nro 19



19

Vanha savupirtti, foxtrot
tuolijumppaliikkeet

alkusoitto kävellään savupirttiin

laulusäkeistö kuin avattaisiin ovea
vuoroin oikealla, vuoroin
vasemmalla kädellä

1. instrusäkeistö pestään seiniä ja ikkunoita
vuoroin oikealla ja vasemalla
kädellä – oma tyyli
Seinät voi myös maalata!

välisoitto ravistellaan käsiä sivuilla

2. instrusäkeistö kävellään savupirtin rantaan

”Rannassa on vene!”
lähdetään soutelemaan
kiskotaan vene rantaan
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Keski-Suomesta matka jatkui Kauhavalle. Siellä
Tauno kuuli ensi kerran tämän kauhavalaisen
arvoituksen:

”Mikä nappi ei sovi nuttuun eikä takkiin?”
(sinappi)

Kauhavalta tulee muutakin kansanperinnettä kuin
tämä arvoitus. Tunnette varmasti laulun Isontalon
Antti ja Rannanjärvi. Siinä puhutaan Kauhavan
Jaskasta. Muuten en tiedä, missä laulu on saanut
alkunsa. Sanat ovat lauluvihkon sivulla 6.

yhteislaulu:
Isontalon Anti ja Rannanjärvi kitarasäestys

Tauno viihtyi Pohjanmaalla hyvin. Hän olisi ehkä
jäänyt sinne pidemmäksikin aikaa, ellei olisi saanut
hyviä uutisia. Liisa-sisko oli kuulemma elossa. Liisa oli
mennyt sotien aikaan naimisiin, muuttanut ulkomaille
ja vaihtanut nimensä. Nyt Liisa oli eronnut ja
muuttanut takasin Suomeen, Kotkaan.

Tauno otti Toki-koiransa ja kitaransa ja lähti Vaasaan.
Siellä hän pestautui töihin laivalle, joka teki matkaa
kohti Kotkaa. Ennen Kotkaa laiva pysähtyi muutaman
kerran.

Missähän laiva pysähtyi, kun maakuntalaulussa
sanotaan näin:
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”Jäykkänä ja pystypäin kuin luoto meressä
ajan aallokossa seisoo tämän maakunnan kansa.”

Kyllä, kyllä! Tauno oli saapunut Uudellemaalle,
Helsinkiin. Tuolloin 1940-luvun lopussa sodan
runtelemassa Helsingissä saattoi kuulla jylhää ja
ylevää musiikkia. Sibelius teki tuolloin Finlandia-
hymnistänsä sekakuorosovituksen. Kuunnellaanpa,
kuinka sen esittää Suomen laulu. (samalla diaesitys)

1. säkeistö: diakuva auringonnoususta koskella
2. säkeistö: diakuva järvimaisemasta

kuuntelu: Finlandia-hymni
CD: Suomen laulu, nro 31

Käväistäänpä vielä Helsingin vanhassa kirkossa.
Kirkossa lauletaan uutta virttä. Se on Sibeliuksen
säveltämä ja W. A. Koskimiehen sanoittama, virsi
numero 560: Soi kunniaksi Luojan.

Sanat ovat sivulla 7.

yhteislaulu: Soi kunniaksi Luojan pianosäestys
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Vihdoin matka jatkui kohti Kymiä, Liisa-siskoa
etsimään. Kotkan satamassa oli melkoinen meno ja
meininki! Sataman kapakoissa oli tanssiorkestereita.
Kotkaan kulkeutuivat ensimmäisenä muotitanssit
maailmalta. Siellä tanssittiin tansseja Espanjasta ja
Etelä-Amerikasta asti.

Astutaanpa sisälle erääseen sataman kapakkaan.
Täällä on itse Olavi Virta Eino Virtasen orkesterin
kanssa! Soluttaudutaanpa tanssiorkesteriin! Annan
teille rytmisoittimia, niin yhdytään tähän sambaan!

soitto, liikunta: CD: Olavi Virta, kootut levyt
osa 28, 1960, nro 8
Amor (samba)
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Amor (samba)

osallistujilla marakassi kummassakin kädessä

- vuorotellen oikea ja vasen olka eteen,
samalla kumarrutaan eteen ja palataan
pystyistuntaan

- Piirretään oikealla kädellä laaja kaari ja
viedään käsi pään päälle, vasen käsi jää
soittamaan syliin

- Sama vasemmalla kädellä

- ristiin ti-ti-ta, auki ti-ti-ta

- laajennetaan edellistä liikettä

- Heilutellaan käsiä vartalon vieressä,
ravistellaan ne rennoiksi

- Nostetaan käsiä vuorotellen ylös vartalon
edessä kuin kivettäisiin köyteen

- lopuksi ravistellaan käsiä sivuilla
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Tauno pääsi lopulta Haminaan. Siellä Taunolle selvisi,
että Liisa oli mennyt ahvenanmaalaisen miehen
kanssa naimisiin ja muuttanut Oolantiin. Tauno ja Toki
lähtivät siltä seisomalta satamaan ja ottivat laivan
Ahvenanmaalle.

Ahvenanmaalla Liisa löytyikin. Löytyi paljon muutakin.
Tauno ihastui saariston luontoon ja elämäntapaan.
Hän päätti jäädä asumaan Ahvenanmaalle. Siellä
Tauno elikin Toki-koiransa kanssa vuodesta 1949
alkaen.

Ahvenanmaalla teki ensin satamahommia, mutta meni
pian kalastajien oppiin ja ryhtyi pikkuhiljaa elättämään
itsensä kalastajana. Kalastajilta Tauno oppi pari
arvoitusta:

(Valkokankaalle heijastetaan diakuva veneestä,
iltaruskosta ja kalastajista.)

”Kesät keikkuu selällänsä, talvet makaa
mahallansa” (vene)

”Metallinen kuori, kalainen sisus, vedessä
ikänsä asuu” (katiska)
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Tokista kerrottakoon, että se eli Suomen vanhimmaksi
koiraksi, yli 20-vuotiaaksi. 1950-luvun lopulla Toki
lopulta nukkui pois. Toki haudattiin pienelle
lintusaarelle ja Tokin hautajaisissa laulettiin tämä
ahvenanmaalainen kansanlaulu: Vem kan segla
förutan vind. Sanat ovat sivulla 8.

Sytytetään myrskylyhty

Yhteislaulu:
Vem kan segla förutan vind kitarasäestys

Arvoitus:

”Puiset nurkat, lasiset seinät” (lyhty)

Sen kunniaksi, että Tauno oli orpo ja reissumies,
lauletaan vielä lopuksi Taunon kunniaksi P. J.
Hannikaisen säveltämä ja Immi Hellénin sanoittama
laulu Suojelusenkeli! Sanat ovat sivulla 9.

yhteislaulu: Suojelusenkeli pianosäestys


