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Varhaisiän musiikkikasvatuksella on useita määriteltyjä tavoitteita, joissa kiteytyvät näkemykset siitä, 
millainen ihminen musiikin parissa kasvaa, miten hänen kasvuaan ohjataan, mikä on kasvatuksen 
päämäärä ja mikä on musiikin arvo ihmisen elämässä. Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan 
Sibelius-opiston varhaisiän musiikkikasvattajien ja musiikkileikkikoululaisten vanhempien 
puheenvuoroja musiikkileikkikoulun toiminnasta ja päämääristä sekä näiden argumenttien taustalla 
vallitsevaa ihmiskäsitystä. Tarkoituksena on ymmärtää miten Lauri Rauhalan holistisen 
ihmiskäsityksen osatekijät (kehollisuus, tajunnallisuus ja situationaalisuus) ilmenevät 
musiikkikasvatusta tarjoavan ja sitä vastaanottavan tahon argumenteissa, ja mitä elementtejä heidän 
näkemystensä mukaan ihmisyys ja hyvä elämä sisältävät.  
 
Tutkimusaineisto koostuu Sibelius-opiston varhaisiän musiikkikasvattajien teemahaastatteluista sekä 
vanhemmilta kerätystä kyselyaineistosta. Aineistoja tarkasteltiin sisällönanalyysin keinoin Rauhalan 
holistisen ihmiskäsityksen ja musiikin varhaiskasvatuksen tavoitealuejaon viitekehyksessä.  
 
Musiikkikasvattajat ja vanhemmat esittivät keskenään paljolti samansisältöisiä ajatuksia liittyen 
ihmiskäsitykseen, kasvatuksen päämääriin ja musiikin merkitykseen hyvässä elämässä. Vastaajat 
tuottivat ihmiskäsitystä, jossa tajunnallisuus ja situationaalisuus olivat vahvasti edustettuina. 
Kehollisuus näyttäytyi ihmisyyteen kuuluvana perusolettamuksena, jota ei juuri käsitelty 
puheenvuoroissa. Varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluva jako musiikillisiin, kognitiivisiin, 
psykomotorisiin, sosio-emotionaalisiin ja esteettisiin tavoitteisiin osoittautui perustelluksi aineiston 
valossa, sillä em. tavoitteet näyttäytyivät osana hyvää elämää myös vastausten perusteella. 
Psykomotorinen tavoitealue jäi haastattelu- ja kyselyaineistossa vähimmälle edustukselle.  
 
Vastaajat näkivät tärkeänä, että lapsi saa luotua elämänmittaisen ja kiinteän musiikkisuhteen, johon 
kuuluu musiikillisia elämyksiä ja musiikista lumoutumista. Musiikkia pidettiin hyvänä keinona kokea 
ja käsitellä tunteita. Vanhempien ja musiikkikasvattajien vastauksissa korostuivat sosiaalisuus ja 
vuorovaikutustaidot osana hyvää elämää. Erityisesti vanhemmat pitivät tärkeänä myös 
musiikkikasvatuksen välineellisiä arvoja, jotka heijastuvat esimerkiksi lapsen koulutyöhön. Kaikki 
näkivät musiikilla olevan merkittävää itseisarvoa: musiikin kuuntelu, laulaminen ja soittaminen 
koettiin arvokkaana itsessään. Musiikkileikkikoulun arvioitiin pohjustavan ja vahvistavan hyvän 
elämän elementtejä ja edellytyksiä.  
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1 JOHDANTO 
 

Musiikinopetuksen – myös varhaisen musiikkikasvatuksen – tavoitteet ja sisältö heijastelevat 

aikansa ihmiskäsitystä, oppimiskäsitystä ja kulttuurista ilmapiiriä. Varhaisten kokemusten ja 

ympäristön merkitys musiikkisuhteelle lapsuusiässä ja läpi elämän on kiistaton. 

Musiikkikasvatuksen merkitystä pohdittaessa on noussut olennaisiksi kysymyksiksi, 

millainen ihminen musiikin parissa kasvaa, miten hänen kasvuaan ohjataan, mikä on 

kasvatuksen päämäärä ja mikä on musiikin arvo ihmisen elämässä. Nämä kysymykset 

koskettavat musiikkikasvattajan ihmiskäsitystä. Musiikkikasvatuksessa oppimiskäsitys, 

tiedonkäsitys ja musiikkikäsitys nähdäänkin ihmiskäsityksen kehyksessä. 

Musiikkikasvatuksen filosofian keskeisimmät käsitteet määrittyvät siis ihmiskäsityksestä 

käsin.  (Lindström 2009, 107-108.) 

 

Tässä tapaustutkimuksessa kuvaillaan varhaisiän musiikkikasvatusta Sibelius-opiston 

musiikkileikkikoulussa ja muodostetaan kuvaa siitä, millä tavoin ihmiskäsitys aktualisoituu 

musiikkileikkikoulun opettajien ja musiikkileikkikoululaisten vanhempien 

musiikkileikkikoulua koskevissa argumenteissa. Sibelius-opiston järjestämässä 

musiikkileikkikoulussa kävi vuonna 2010 yli 700 lasta, mikä on osoitus siitä, että se on haluttu 

ja suosittu harrastus. Tutkimuksen lähtökohtana oli pyrkimys selvittää, minkälaisia asioita 

lasten vanhemmat musiikkileikkikoulussa arvostavat, miksi he ovat hakeutuneet 

musiikkiharrastuksen pariin ja mitä he kokevat ja toivovat lapsensa sen parista saavan. 

Annoimme myös musiikkileikkikoulun opettajille puheenvuoron, jotta kuulimme alan 

ammattilaisten näkemyksiä varhaisiän musiikkikasvatuksen toteuttamisesta, tavoitteista ja 

merkityksestä lasten elämässä. Näiden puheenvuorojen, perustelujen ja arvostusten pohjalta 

mielenkiinnon kohteeksi nousi niiden taustalla vallitseva ihmiskäsitys, jota käsittelemme 

suhteessa Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen. Rauhalan ihmiskäsitys sisältää 

tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden ulottuvuudet (Rauhala 2005, 32), jotka 

voidaan tunnistaa myös Sibelius-opiston toiminnan taustalla vaikuttavan oppimiskäsityksen 

määritelmästä.  
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Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja 

tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien (kehollisuus) ja 

motivaation (tajunnallisuus) lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö. Opetuksessa 

otetaan huomioon, että oppilas valikoi ulkomaailmasta tulevaa informaatiota 

aiemman tietorakenteensa perustalta, jäsentää sitä aikaisempien taitojensa ja 

tietojensa pohjalta ja rakentaa näin kuvaa maailmasta ja itsestään tämän 

maailman osana (tajunnallisuus). Vuorovaikutuksellisena ja tilannesidonnaisena 

oppiminen liittyy olennaisesti siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen tilanteeseen, jossa 

se tapahtuu (situationaalisuus). 

  (Sibelius-opiston musiikinopetuksen opetussuunnitelma 2010, 4). 

 

Ihmiskäsitys on perusteltavissa oleva tapa lähestyä sellaista tutkimusongelmaa, joka haluaa 

selvittää, mitkä ominaisuudet ihmisyydessä ovat sellaisia, joita halutaan vahvistaa 

kasvatuksen keinoin. Mitkä kehollisuuden, tajunnallisuuden ja situationaalisuuden 

ulottuvuudet ovat sellaisia, joiden olemassaolo koetaan merkitykselliseksi ja toivottavaksi 

ihmisen elämässä. Kun saadaan käsitys siitä, millaisia ihmisyyden puolia arvostetaan, voidaan 

vetää johtopäätöksiä siitä, millaisia asioita katsotaan kuuluvaksi hyvään elämään.  

 

Musiikin varhaiskasvatuksella on oma ominaislaatunsa, joka ilmentää ihmisyyden ja kasvun 

eri ominaisuuksia. Ihmiskäsityksen näkyväksi tekeminen tuo syvyyttä varhaisiän 

musiikkikasvatuksen ymmärtämiselle, koska se sitoo konkreettisen toiminnan kohdistuvaksi 

ihmisyyden eri ulottuvuuksiin. Musiikin keinoin toteutettu kasvatus saa näin moniuloitteisen 

ja perusteltavissa olevan merkityksen.   

 

Tutkimuksen päämääränä on selvittää miten Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys 

näyttäytyy varhaisiän musiikkikasvattajien haastatteluissa ja musiikkileikkikoululaisten 

vanhempien kyselyaineistossa esiintuomisissa argumenteissa. Etsimme vastausta myös siihen 

kysymykseen, mitkä asiat koetaan merkityksellisiksi ja arvokkaiksi osana lapsen hyvää 

elämää. Mitkä elementit haastattelujen ja kyselyaineiston valossa kuuluvat sellaiseen 

elämään, jotka koetaan olevan hyväksi lapselle, ja miten musiikkileikkikoulutoiminnan kautta 
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näihin elementteihin voidaan vaikuttaa? Ihmiskäsityksen kautta pyrimme tarkastelemaan sitä 

ihmistä, johon kasvatustoiminta kohdistuu, tässä tapauksessa siis musiikkileikkikoulua 

käyvää lasta, ja toisaalta taas vastaamaan kysymykseen siitä, miksi kasvatustoiminta tässä 

kontekstissa on arvokasta.   

 

Tutkimuksen tapausta ja kontekstia lähdemme esittelemään musiikin varhaiskasvatuksen ja 

musiikkileikkikoulun historian kautta. Sibelius-opiston musiikkileikkikoulun yhteydessä 

esittelemme mitä toimintamuotoja ja työtapoja musiikkileikkikoulussa yleisesti käytetään.   

 

Teoria-osuudessa esittelemme edellä mainitun holistisen ihmiskäsityksen lisäksi 

musiikkikäsityksen, joka liittyy olennaisesti musiikkikasvatukseen. Olemme tässä yhteydessä 

valinneet musiikin määritelmän Taiteen perusopetuksen ja Sibelius-opiston 

musiikkileikkikoulun opetussuunnitelmien perusteella. Musiikki määritellään näissä hyvin 

käytännöllisesti dynamiikasta, sointiväristä, rytmistä, melodiasta, harmoniasta ja muodosta 

koostuvaksi kokonaisuudeksi. Nämä musiikin osatekijät ovat asioita, joita 

musiikkikasvatuksessa voidaan opettaa yhdessä tai erikseen. Tässä tutkimuksessa 

musiikkikäsitys ei varsinaisesti muodostu tutkimuskohteeksi, mutta on tärkeää ymmärtää 

mitä musiikilla tarkoitetaan silloin, kun puhutaan musiikkikasvatuksesta.   

 

Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen kolmiportaisen tajunnallisuus-kehollisuus -

situationaalisuus –jaon lisäksi tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat musiikkikasvatuksen viisi 

tavoitealuetta. Musiikillisen, kognitiivisen, sosioemotionaalisen, psykomotorisen ja 

esteettisen tavoitealueen kautta pyrimme ymmärtämään musiikkileikkikoululle 

haastatteluissa ja kyselyaineistossa annettuja merkityksiä suhteessa lapsen kasvuun ja 

kehittymiseen sekä elämässä arvokkaiksi koettuihin asioihin. Aineiston analyysia varten 

käsittelemme holistisen ihmiskäsityksen ja musiikkikasvatuksen tavoitealueiden käsitteitä 

rinnakkain tavoitteenamme yhdistää taustalla vaikuttava ihmiskäsitys ja sen julkituodut 

ilmentymät. 
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Pohdintaosuudessa viemme oman tapauksemme osaksi 2000-luvun kulttuurista ja 

yhteiskunnallista ilmapiiriä; mitkä arvostukset elävät tässä ajassa ja mitkä asiat niiden 

taustalla vaikuttavat. 

 

2 AIEMPAA MUSIIKKIKASVATUKSEN TUTKIMUSTA  
 

Kasvatus on toimintaa, jolla on päämäärä ja tämä päämäärä heijastuu kasvatuksen 

käytäntöihin. Musiikkikasvatus on kasvatuksen osa-alue, joka on perinteisesti nähty varsin 

praktisena alana: koulutuksessa painotetaan yhä runsaasti didaktiikkaa ja työelämässä 

arvostetaan käytännön taitoja.  Musiikkikasvatuksella on kuitenkin soveltavana tieteenalana 

nykymuodossaan myös lukuisia yhteyksiä eri tieteisiin mm. kasvatustieteisiin, psykologiaan 

ja filosofiaan. 

  

Musiikkikasvatuksen käytännön työn lisäksi myös musiikkikasvatuksen tutkimus on viime 

vuosikymmenten aikana ollut vireätä.  Mielenkiinto musiikkikasvatukseen ja esimerkiksi 

siihen läheisesti kytkeytyvään musiikkiterapiaan on ollut yhä kasvavaa. Tuoreelle 

tutkimukselle on ollut myös käytännön tilausta: Taidekasvatuksen aseman ja merkityksen 

perusteleminen on ollut ajankohtaista mm. peruskoulun opetussuunnitelmaan liittyvien 

oppiainepainotusten yhteydessä.  Musiikkikasvatuksen tutkimuksen ansiosta taideaineiden 

puolestapuhujat ovat saaneet argumentteja mm. musiikin myönteisestä vaikutuksesta 

sosiaalisiin taitoihin, kognitiiviseen kehitykseen, tunne-elämään ja yksilön kasvuun. Myös 

varhaisiän musiikkikasvatuksen kentällä tutkimus on ollut vilkasta. 

 

Musiikkikasvatuksen tutkimus on koskenut mm. musiikkikasvatuksen vallitsevia 

paradigmoja, opettajuutta, oppimis- ja musiikkikäsitystä, oppilaitoksia sekä didaktiikkaa: 

opetusmetodien valintaa ja tavoitteiden määrittelyä. Teoreettinen painotus on ollut 

konstruktivististen, kognitiivisten ja psykodynaamisten teorioiden suuntaan. Varhaisiän 

musiikkikasvatuksen tutkimuksessa on huomioitu vahvasti sosiaalinen ulottuvuus mm. äidin 

ja lapsen vuorovaikutuksen, monikulttuurisuuden, sosiaaliseen kasvun ja dialogisuuden 
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tarkasteluna. 90-luvulta lähtien Suomessa on julkaistu enenevässä määrin myös 

musiikkikasvatuksen filosofian alueen tutkimuksia. (mm. Laes 2006, 7-8, Louhivuori. 

Paananen, Väkevä (toim.) 2009.) 

 

Musiikkikasvatuksen filosofiassa on aiemmin pitkään tehty karkea jako praksiaaliseen ja 

esteettiseen pääsuuntaukseen (Väkevä & Westerlund 2009, 93). Esteettisen 

musiikkikasvatuksen filosofia korostaa taidekokemuksen merkitystä ja esteettinen 

taidekasvatus pyrkii vaikuttamaan kykyyn saada esteettisiä elämyksiä ja kehittyä esteettisesti 

sensitiivisemmäksi. Puhuttaessa praksiaalisesta musiikkikasvatuksesta, korostetaan musiikin 

merkitystä tiettynä inhimillisen toiminnan tilanne- ja kulttuurisidonnaisena muotona. Tällöin 

musiikin mielekkyys syntyy, kun yksilö kykenee hyödyntämään kulttuurisesti ”oikeanlaisia” 

musiikillisia käytäntöjä henkilökohtaisten elämäntavoitteidensa saavuttamiseksi. (Lindström 

2009, 107-108.) Edellä kuvattua jakoa on kuitenkin kritisoitu keinotekoisena. Suomalaisessa 

musiikkikasvatuskeskustelussa onkin etsitty kokonaisvaltaisia lähtökohtia, joiden avulla sekä 

perinteinen esteettinen näkökulma että uudempi praksiaalinen näkökulma voisivat kohdata 

toisensa, jotta voitaisiin laajemmin tarkastella musiikillisen kokemuksen ja käytännön 

monimuotoisuutta (Väkevä & Westerlund 2009, 94).  Etenkään varhaisiän 

musiikkikasvatukselle yksinomaan praksiaalinen tai esteettinen musiikkikasvatusfilosofia ei 

kykene antamaan yhtenäistä ja kattavaa filosofista pohjaa. Yhtenä musiikkikasvatuksen 

filosofian ajantasaisista dilemmoista pidetäänkin kysymystä: voidaanko musiikkikasvatuksen 

keskeisenä päämääränä pitää musiikin tavoitteellista oppimista vai tuleeko musiikkikasvatus 

käsittää laajempana kasvatuksellisena kokemuksena, jossa musiikki toimii välineenä yksilön 

ja ympäröivän (sisäisen ja ulkoisen) todellisuuden välillä? Lindström toteaa 

musiikkikasvatuksen filosofiaa käsittelevässä artikkelissaan, että musiikkikasvatuksen 

perimmäinen kysymys ei ole puhtaasti esteettinen eikä praksiaalinen vaan eettinen: Miksi 

opetetaan? Miksi musiikkikasvatusta? (Lindström 2009, 109.) 

 

Yhtenä teoreettisen tarkastelun lähtökohtana useissa viimeaikaisissa musiikkikasvatusta ja 

musiikkikasvatuksen filosofiaa käsittelevissä tutkimuksissa on ollut ihmiskäsitys, sillä 

ihmiskäsitystä pidetään kasvatustoiminnan tärkeänä perustana: sekä ihmis- että 

oppimiskäsityksellä on tärkeä asema kasvattajan ja opettajan toiminnan taustalla. Myös 

musiikinopettajan on hyvä olla tietoinen, kuka musiikintunneilla kasvaa ja mikä on musiikin 
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rooli ihmisen kasvussa. Filosofiset ihmiskäsitykset tarjoavat soveltuvia välineitä 

musiikkikasvatuksen pohdintaan. (Lindström 2009, 107-114.) 

 

Käsillä olevan tutkimuksen aineistoa tarkasteltaessa ihmiskäsityksen merkitys nousi 

vääjäämättä esiin olennaisena tarkastelun kohteena sekä varhaisiän musiikkikasvattajien että 

musiikkileikkikoululaisten vanhempien argumenteissa heidän perustellessaan 

musiikkileikkikoulutoimintaa ja siihen osallistumista. Käsitys ihmisestä ja ihmisyydestä 

määrittää elämänvalintoja sekä asioiden arvottamista. Se, minkä kasvattaja näkee 

merkityksellisenä ja arvokkaana kasvatettavan elämässä, määrittyy pitkälti kasvattajan 

ihmiskäsityksen pohjalta.  Hanna Untala kirjoittaa pro gradu –tutkielmassaan (2009, 70), että 

musiikkileikkikoulun oppilaiden ja erityisesti heidän vanhempiensa on koettu olevan varsin 

kriittisiä lapsille annetun opetuksen sisältöjen ja laadun suhteen. Koska kukin oppija 

musiikkioppilaitoksessa on siellä omasta ja/tai perheensä halusta, on Untalan mukaan 

ymmärrettävää, että asiakaskunnalta tulevat vaatimukset vaikuttavat huomattavasti 

opettajan toimintaan ja opetettaviin sisältöihin. Tämän havainnon vuoksi oli aiheellista 

tarkastella, kohtaavatko opettajien ja vanhempien käsitykset siitä, mikä on lapsen kannalta 

toivottavaa ja suotuisaa kehitystä sekä millä tavoin musiikkikasvatus voi palvella tätä 

kehitystä. Nämä käsitykset heijastelevat nähdäksemme hyvinkin olennaisesti vanhempien ja 

musiikkikasvattajien ihmiskäsitystä. 

 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

Tutkimukseen liittyvä aineistonkeruu toteutettiin aikavälillä kesäkuu 2010-maaliskuu 2011. 

Lupa tutkimuksen toteuttamiseen pyydettiin Sibelius-opiston rehtorilta ja apulaisrehtorilta. 

Lisäksi tapasimme musiikkileikkikoulun opettajia ennen varsinaista tutkimusajanjaksoa ja 

keskustelimme heidän kanssaan musiikkileikkikoulutoiminnasta ylipäätään. Samalla 

pyrimme kartoittamaan heidän ajatuksiaan ja suhtautumistaan aiheen tarkasteluun pro gradu 

-työn puitteissa. Musiikkileikkikoululaisten vanhempia informoitiin tutkimuksen tekemisestä 

siltä osin kuin se kosketti heidän lastensa musiikkileikkikoulutunteja tai kun heiltä pyydettiin 

vastauksia kysymyksiin.  
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3.1 TIEDONKERUUMENETELMÄT 
 

Kokosimme tapaustutkimukselle luonteenomaisesti monin eri tavoin monenlaista tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä l. musiikkileikkikoulusta. Kirjallisuutta ja aiempia tutkimuksia 

lukemalla olimme edeltävästi luoneet yleistä kuvaa siitä kentästä, jolla tutkimusta 

tehdessämme tulisimme liikkumaan. Kuviossa 1 havainnollistetaan, millaisin eri keinoin 

olemme pyrkineet luomaan kokonaisymmärrystä varhaisiän musiikkikasvatuksesta 

musiikkileikkikoulussa. 

 

 

Kuvio 1 Tutkimuksen aineistot ja niiden tehtävät 

 

Osallistuimme musiikkileikkikoulun toimintaan laatimalla tuntisuunnitelmia musiikin eri osa-

alueiden ympärille, pitämällä musiikkileikkikoulussa tunteja sekä havainnoimalla eri 

musiikkileikkikoulun opettajia työssään. Tätä kautta muodostimme kokonaisvaltaisemman 

käsityksen musiikkileikkikoulutoiminnasta Sibelius-opistossa. Saamamme omat kokemukset 

Ymmärrys 
musiikkileikkikoulusta

Kirjallisuus
- aiheeseen tutustuminen 

- varhaisiän 
musiikkikasvatuksen 

tutkimuskenttään 
perehtyminen

Haastattelut
- ihmiskäsityksen 

ilmentäminen
- hyvän elämän elementit

Kysely
- ihmiskäsityksen 

ilmentäminen  
- hyvän elämän elementit

Havainnointi ja 
osallistuminen
- tutkimuskontekstin 

ymmärtäminen

Opetussuunnitelmat
- ihmiskäsityksen 

ilmentäminen
- musiikkikasvatuksen 

tavoitteet 
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toiminnan parista lisäsivät ymmärrystämme tutkittavasta tapauksesta ja sen empiirisestä 

kontekstista nousematta kuitenkaan varsinaiseksi tutkimuskohteeksi.  

 

Tutustuimme taiteen perusopetuksen ja Sibelius-opiston opetussuunnitelmiin. Kirjallisten 

lähteiden, observoinnin sekä oman osallistumisen pohjalta muodostimme kuvaa siitä, mitä 

Sibelius-opiston musiikkileikkikoulussa tehdään ja millaiset perustelut, ihanteet ja 

arvostukset vaikuttavat toiminnan taustalla.  

 

Etsiessämme vastauksia varsinaisiin tutkimuskysymyksiin käytimme pääasiallisesti 

haastattelu- ja kyselyaineistosta saatua informaatiota. Halusimme selvittää Sibelius-opiston 

varhaisiän musiikkikasvatuksen taustalla vaikuttavia ihmisyyteen, musiikkiin ja kasvatukseen 

liittyviä tekijöitä. Luontevimmin näihin kysymyksiin vastaajiksi valikoituivat varhaisiän 

musiikkikasvattajat, jotka suunnittelevat musiikkileikkikoulun toimintasisältöjä ja toteuttavat 

niitä käytännössä. Musiikkikasvattajanäkökulman rinnalla halusimme tutkia myös 

vanhempien näkemyksiä musiikkikasvatuksesta ja sen merkityksestä lapsen kasvuun. 

Haastattelujen ja vanhemmille suunnatun kyselyn kautta heräsi kysymys siitä, millaisia 

asioita arvostetaan elämässä ja millaisin keinoin niihin pyritään.  

  

Haastattelimme neljää Sibelius-opiston varhaisiän musiikkikasvattajaa. Opettajien 

haastattelut toteutettiin yksilöllisinä, melko vapaamuotoisina teemahaastatteluina. Ne 

nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastateltavat saivat kysymysrungon etukäteen 

tutustuttavakseen. Haastattelurunko löytyy liitteenä (liite 1). Haastatteluun tullessaan 

opettajat olivat hyvin valmistautuneita, mutta osa totesi myös jossain määrin jännittävänsä 

tilannetta, jossa keskusteltiin itselle merkityksellisestä asiasta eli oman työn sisällöstä ja 

merkityksestä. Sibelius-opiston henkilökunnan suhtautuminen hankkeeseemme on ollut koko 

ajan äärimmäisen positiivista ja se on omalta osaltaan helpottanut työn sujumista. 

  

 Vanhemmille laadimme kyselykaavakkeen, jolla halusimme kartoittaa heidän motiivejaan 

lapsen musiikkileikkikoulutoiminnan aloittamiselle sekä käsityksiään musiikkileikkikoulun 
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vaikutuksesta lapsen elämään nyt ja tulevaisuudessa. Kyselykaavake löytyy liitteenä (liite 2). 

Opettajat jakoivat kaavakkeita 70 kappaletta Sibelius-opiston kahdessa eri toimipisteessä. 

Vastauksia saimme yhteensä 51 kappaletta.  

 

3.2 MITEN AINEISTOA KÄSITELTIIN 
 

Lähdimme aineiston käsittelyssä liikkeelle pelkistämällä haastattelu- ja kyselyaineistossa 

esiintyviä ilmauksia. Näistä ilmauksista etsimme samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia ja 

yhdistimme niitä alaluokiksi. Haastatteluaineistoa ja kyselyaineistoa käsittelimme keskenään 

hieman eri tavoin niiden erilaisen luonteen vuoksi. Haastatteluaineston pelkistämisessä 

lähdimme liikkeelle peilaamalla vastauksia opetussuunnitelmaan ja yhdistelemällä 

musiikkikasvattajien ilmaisemia yksittäisiä tavoitteita musiikkikasvatuksen tavoitealueiden 

alle. Kyselyaineiston raaka-analyysin toteutimme kysymys kerrallaan analysoiden ensin 

vanhempien perustelut musiikkileikkikoulun aloittamiselle, toiseksi vanhempien tekemät 

havainnot musiikkileikkikoulun vaikutuksista lapsen elämään ja kolmanneksi vanhempien 

ajatukset ja toiveet siitä, miten musiikki jatkossa voisi olla osa lapsen elämää. Tämän raaka-

analyysin jälkeen käsittelimme kyselyaineistoa kokonaisuutena ja tarkastelimme vanhempien 

näkemyksiä suhteessa musiikkikasvatuksen tavoitealueisiin. 

 

Luokittelun tehtävänä oli aineiston järjestelmällinen läpikäyminen tutkimusongelman, 

keskeisten käsitteiden ja lähtökohtien määrittelemällä tavalla. Tässä kuvattu aineiston 

luokittelu tai ”raaka-analyysi” on osa sisällönanalyysiä, mutta ei yksinään riitä aineiston 

käsittelyyn, vaikkakin kansainvälisessä kirjallisuudessa tämänkaltainen lähestymistapa usein 

mielletään laadulliseksi sisällönanalyysiksi tai ”temaattiseksi analyysiksi”. Raaka-analyysin 

jälkeen aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa pelkistettyjä empiirisiä ilmauksia yhdistetään 

yläkäsitteiksi ja etsitään käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta kohteesta ja ilmiöstä. 

Etsitään siis vastauksia tutkimuksessa asetettuihin kysymyksiin. Sisällönanalyysissa 

alaluokkia yhdistelemällä tai uudelleen nimeämällä luodaan yläluokkia. ( Ruusuvuori, 

Nikander, Hyvärinen 2010, 18-19.)  
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Alaluokista siirryimme kohti yläluokkia teoriaohjaavan sisällönanalyysin kautta. 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä yläluokat nimetään jo olemassa olevien teoreettisten 

käsitysten mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2002, 115-116.) Tässä tapauksessa yläluokiksi on 

valittu Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen kolme keskeisintä käsitettä, jotka ovat 

tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus ihmisenä olemisen perusmuotoina (Rauhala 

2005, 32). Holistinen ihmiskäsitys on valittu teoriapohjaksi koska sekä kirjallinen 

tutustuminen musiikin varhaiskasvatukseen, havainnointi musiikkileikkikoulussa, opettajien 

haastattelut sekä vanhemmilta kyselyn kautta saatu informaatio ilmensivät ihmiskäsitystä, 

joka sisältää psyykkis-henkisen ja kehollisen ominaisuuden, ja joka toteutuu suhteessa 

ympäröivään todellisuuteen. Sekä haastattelu- että kyselyaineisto saatiin näin lopulta koottua 

yhden pääluokan eli holistisen ihmiskäsityksen alle. Pyrimme kuvaamaan aineistonkäsittelyä 

ja siitä tehtyjä johtopäätöksiä niin tarkasti, että lukijan olisi helppo arvioida valintojen 

luotettavuutta ja johtopäätösten soveltuvuutta aineistoon. 

 

4 TAPAUSTUTKIMUS 
 

Tapaustutkimus on kvalitatiivisen tiedonhankinnan strategia, jonka avulla pyritään 

ymmärtämään tietyn ilmiön ominaisuuksia aiempaa syvällisemmin. Tapauksia voivat olla 

esimerkiksi yksilöt, organisaatiot, hankkeet, kaupungit, ihmisryhmät jne. Olennaista on, että 

tapaus voidaan ymmärtää kokonaisuutena. (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 24-25.) Käsillä 

olevassa työssä tapaukseksi on valikoitunut varhaisiän musiikkikasvatus Sibelius-opiston 

musiikkileikkikoulussa. Tapauksen valintaan vaikuttivat oma mielenkiintomme musiikkiin ja 

musiikkikasvatukseen, edeltävät kokemuksemme musiikkileikkikoulutoiminnasta, halu 

ymmärtää syvemmin siinä vallitsevia periaatteita sekä tietoisuus siitä, kuinka suosittu 

harrastus musiikkileikkikoulu paikallisesti on. Sibelius-opiston musiikkileikkikoulu on 

tapauksena edustava, koska se on ensimmäisiä Suomessa aloittaneita varsinaisia 

musiikkileikkikouluja ja siten uraauurtava lajissaan. Perinteiden lisäksi huomionarvoista on, 

että Sibelius-opistossa panostetaan musiikkileikkikoulun toimintaan sitoutuneesti ja 

aktiivisesti yhä edelleen ja toiminnassa toteutuvat monipuolisesti musiikkikasvatuksen 

yleiset periaatteet. Edellä mainittujen syiden vuoksi Sibelius-opiston musiikkileikkikoulu 

soveltuu hyvin esimerkkitapaukseksi varhaisiän musiikkikasvatustoiminnasta.    
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Tapaustutkimuksen raameissa tarkasteltavat sosiaaliset ilmiöt ovat monimutkaisia ja tämä 

kompleksisuus pyritään huomioimaan siten, että kerätään aineistoa monin eri tavoin ja eri 

lähteistä. Aineistoa myös tarkastellaan erilaisin menetelmin ja sovelletaan tutkimuskohteen 

tarkasteluun toisiaan täydentäviä käsitteellisiä näkökulmia, teorioita.  (Laine, Bamberg & 

Jokinen 2007, 24-25.)  Aineiston keruussamme olemme hyödyntäneet lukuisia lähteitä. 

Osallistuva havainnointi, musiikkileikkikoulun opetussuunnitelmaan perehtyminen sekä 

epäviralliset keskustelut Sibelius-opiston toimijoiden (etupäässä musiikkileikkikoulun 

opettajien, mutta myös eri instrumenttien opettajien ja apulaisrehtorin) kanssa toimivat 

tutkimustapaukseen tutustumisen lähtökohtana. Tämän jälkeen saimme monipuolisesti 

omakohtaisia kokemuksia musiikkileikkikouluryhmän ohjaamisesta ja tapauksen 

kontekstista, kun suunnittelimme ja pidimme musiikkileikkikoulutunteja osana omia 

opintojamme. Saimme ohjaavaa palautetta tunneista ja reflektoimme kokemuksiamme 

kirjallisesti mm. suhteessa opetussuunnitelmaan ja aiempiin käsityksiimme 

musiikkileikkikoulutoiminnasta. Tuntisuunnitelmatyön ja reflektoinnin yhteydessä 

tutustuimme laajalti varhaisiän musiikkikasvatukseen liittyvään kirjallisuuteen ja 

toimintamateriaaliin. Tämän tiedon varassa tapauksen teoreettinen tarkastelu mahdollistui, 

minkä jälkeen kokosimme teemahaastatteluin haastattelumateriaalia varhaisiän 

musiikkikasvattajilta musiikkiin, varhaisiän musiikkikasvatukseen sekä Sibelius-opiston 

musiikkileikkikouluun liittyen. Lisäksi kokosimme kirjallisesti avoimilla kysymyksillä 

musiikkileikkikoululaisten vanhempien toiveita, kokemuksia ja näkemyksiä 

musiikkileikkikoulusta.  

 

Tapaustutkimusaineisto ja –raportti ovat materiaalia, jonka avulla voidaan tehdä erilaisia, 

vaihtoehtoisiakin tulkintoja ja niiden tarjoamaa informaatiota voidaan usein soveltaa myös 

käytännössä (Cohen & Manion 1995, 123.)  Tapaustutkimus soveltuu tutkimusstrategiaksi 

erityisen hyvin, kun halutaan vastauksia kysymyksiin ”miksi?” ja ”millä tavoin?” (Yin 2003, 6.)  

Esimerkiksi tämän tutkimuksen yhteydessä vanhemmilta koottu aineisto on sen kaltainen, 

että sitä voisi hyvin hyödyntää jatkossakin musiikkikasvatustoiminnan suunnittelussa, 

musiikkileikkikoulutoimintaa koskevissa kannanotoissa ja vertailuaineistona muista 

varhaiskasvatuksen muodoista tai pienten lasten harrastuksista saadun vanhempien 

palautteen kanssa. Sen avulla voitaisiin pohtia, miksi musiikkileikkikoulutoimintaa tarvitaan 
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ja millä tavoin se eroaa muusta varhaiskasvatuksesta tai muusta pienten lasten 

harrastustoiminnasta. 

 

Tapaustutkimukselle on tyypillistä mahdollisimman kokonaisvaltainen ja perusteellinen 

kuvaus tutkittavasta ilmiöstä.  Tutkimuksessa erotellaan tapaus ja tutkimuksen kohde. 

Tutkimuksen kohde on se, mistä tapaus kertoo.  Yhtäkin tapausta voidaan tutkia monin tavoin 

riippuen teoreettisesta lähestymistavasta. Tutkimuksen kohde lopulta määrittää sitä, mistä 

näkökulmasta ja millaisista tapauksen puolista erityisesti ollaan kiinnostuneita. Tutkija rajaa 

tulkintakontekstin, jonka avulla tarkastelee ja pyrkii ymmärtämään tutkimuskohdetta. 

Tapaustutkimuksessa voidaan siis lähteä liikkeelle kiinnostavasta tapauksesta (tässä Sibelius-

opiston musiikkileikkikoulu) ja kun ymmärrys tapauksesta tutkimuksen edetessä lisääntyy, 

täsmennetään vähitellen, mikä on tutkimuksen kohde eli mistä tapaus kertoo: 

tutkimuskysymykset siis saattavat vaihtua, mutta samalla ne myös täsmentyvät. Toisinaan 

tapaus saatetaan valita sen mukaan, että tutkimuksen kohde on jo jäsentynyt, ja pyritään 

löytämään tapaus, jossa kohdetta voidaan tarkastella ja käyttää siihen liittyvää käsitteistöä.  

Tällöin teoreettinen konteksti ohjaa tapausten valintaa. Tapaustutkimuksessa tutkimuksen 

kohteena on kuitenkin usein uudenlainen ilmiö, minkä vuoksi ei välttämättä voida ennalta 

valita teoreettista näkökulmaa, vaan se jää myöhempään tutkimuksen vaiheeseen. (Laine & al. 

2007, 10-29.) Vasta siinä vaiheessa, kun aineistoa on kerätty, tapausta tarkasteltu lähemmin 

ja ymmärretty sen konteksti, voidaan vakuuttavammin arvioida, mitkä teoriat soveltuvat 

ilmiön eli tutkimuskohteen ymmärtämiseen parhaiten (Gillham 2000, 2.)  

  

Tutkimuksen ydin kvalitatiivisessa tutkimuksessa on aineiston paikallinen selittäminen. 

Tapaustutkimus tuottaa tietoa olosuhteista, ilmiöistä, prosesseista ja merkityksistä, jotka ovat 

aika- ja paikkasidonnaisia. Lähtökohtana on ajatus, että ilmiöitä ymmärretään niiden omassa 

kontekstissaan. Tavoitteena on löytää tulkintoja, jotka selittävät jonkin yhteisön kulttuurisia 

käsityksiä, niihin liittyviä sääntöjä sekä niiden vaikutuksia toimintaan. (Laine & al. 2007, 45, 

104-105.) Tapauksen rajaaminen asiayhteydestään, sitä ympäröivästä todellisuudesta eli 

empiirisestä kontekstistaan ei voi koskaan onnistua täysin tyhjentävästi. Koska empiirinen 

konteksti on osa tapausta ja siten myös osa tutkimuskohdetta, siihen on aina kuitenkin 

välttämätöntä tutustua ymmärtääkseen, millaisesta tapauksesta on kyse. (Laine & al. 2007, 
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93-95, 107.) Empiirisen kontekstin lisäksi määritellään teoreettinen konteksti ja rajataan sen 

avulla tutkimuskohde. Teoreettisen viitekehyksen varassa arvioidaan myös, missä määrin ja 

minkälaisia yleisempiä johtopäätöksiä tuloksista voidaan tehdä. (Alasuutari 1994, 234.) 

Käsitys siitä, mistä yleisemmästä ilmiöstä tapaus mahdollisesti kertoo, muodostuu yleensä 

vasta vähitellen pitkän tutkimusprosessin kuluessa. Tulee kuitenkin pitää mielessä, että 

tapaustutkimukseen liittyy viime kädessä pyrkimys optimoida kyseisen tapauksen 

ymmärtäminen ennemmin kuin tulosten yleistäminen. (Stake 2000, 236.) Tapaustutkimuksen 

tehtävä on siis tehdä tapauksesta ymmärrettävä ja pyrkiä samalla hahmottamaan ilmiötä eri 

näkökulmista.  Se ei niinkään tavoittele universaalia tietoa kuin tapauksen paikallista 

ymmärtämistä. Tapaustutkimusta ohjaavat monet seikat, mm. vallitsevat paradigmat, tutkijan 

käsitys todellisuuden luonteesta ja aiemmat tutkimukset. (Laine & al. 2007, 93-95, 107.) 

 

Tämän tutkimuksen kulku eteni siten, että kokosimme ensin tietoa musiikkileikkikoulusta ja 

sen toiminnasta, jotta pääsimme  lähestymään ilmiötä tarkemmin haastatteluin ja kyselyin. 

Toteutimme tutkimuksen tapaustutkimuksen hengen mukaisesti luonnollisessa ympäristössä 

ilman keinotekoisia järjestelyjä. Haastatteluvaiheessa tutkimuksen empiirinen konteksti oli 

monelta osin jo hahmottunut: fyysinen toimintaympäristö, opetussuunnitelman 

määrittelemät raamit varhaisiän musiikkikasvatustyölle ja ajassa vallitsevat arvostukset. 

Tämän jälkeen oli helpompi koota aineistoa musiikkileikkikoulun opettajien ja vanhempien 

kokemuksista.  

 

Tapaustutkimuksessa teorian osuus vaihtelee tapauksesta riippuen. Osa tapaustutkimuksista 

selittää hyvinkin rajattuja ilmiöitä ja osa taas on suunniteltu testaamaan yleisiä teorioita. 

Vähän tutkittuja ilmiöitä lähestytään usein varsin aineistolähtöisesti ja tapaustutkimus voi 

tällöin kehittää uusiakin teoreettisia näkökulmia. Joskus yksittäinen tapaustutkimus saattaa 

kyseenalaistaa laajan yleisen teorian.  Usein tapaustutkimuksessa kuitenkin käsitellään 

tutkimusaineistoa ja tehdään siitä johtopäätöksiä tarkastellen tapauksen eri puolia saman 

teoreettisen kehyksen sisällä ja tyypillisesti tapaustutkimuksen avulla osoitetaan empiiristä 

evidenssiä teorioiden tueksi. Päätelmiä tehdään siis sekä teorian että havaintojen varassa. 

Tutkijan tuleekin olla kriittinen sen suhteen, ettei teoria ohjaa liikaa havaintoja. Teoreettiset 

valinnat tulee myös kirjoittaa auki selvästi, jotta lukijan on helpompi arvioida tutkimuksen 
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luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta tapauksen kohteen tarkasteluun. (Yin 2003, 26-41, 111-

112.)   Kun aineiston keruun ja analyysin yhteydessä tarkastelimme, millaista argumentointia 

musiikkikasvattajat ja vanhemmat vastauksissaan tuottivat, havaitsimme, että aineiston 

teoreettiseen tarkasteluun soveltuu musiikkia ja musiikkikasvatusta käsittelevien teorioiden 

lisäksi ihmiskäsityksen teoreettinen näkökulma. Aiempi musiikkikasvatusfilosofian alaan 

kuuluva tutkimuskirjallisuus vahvisti tätä näkemystä. 

 

Tutkimusraportissa tapausta kuvaillaan tarkasti ja siitä dokumentoidaan keskeisiä ja 

kiinnostavia, piirteitä.  Myös tapaukseen olennaisesti kuuluvia tekijöitä kuvataan tarpeen 

mukaan. Tässä työssä olemme arvioineet tärkeäksi kuvata tapauksen yhteydessä 

musiikkileikkikoulutoiminnan historiaa ja toimintatapoja sekä musiikin osa-alueet varhaisiän 

musiikkikasvatuksen näkökulmasta. Pyrkimys on kuvata ilmiö kokonaisvaltaisesti. 

Teoreettinen rajaus on tehty varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitealueisiin ja Rauhalan 

holistiseen ihmiskäsitykseen. Näissä viitekehyksissä tarkastellaan musiikkileikkikoululaisten 

vanhempien ja musiikkikasvattajien argumentteja varhaisiän musiikkikasvatuksesta Sibelius-

opistossa ja kenties laajemminkin.   

 

5 MUSIIKKIKASVATUKSEN HISTORIAA  
 

Systemaattisen varhaiskasvatuksen voidaan katsoa alkaneen Friedrich Fröbelin ajatusten 

perusteella syntyneestä lastentarhasta 1800-luvulla. Fröbel tunnetaan paitsi ”lahjojen” eli 

leikkivälineiden ja –materiaalien tuottajana myös kasvatuksessa käytettävän musiikin 

puolestapuhujana.  Hän näki merkityksellisenä sen, että lapsi itse oppii oivaltamaan asioita ja 

ilmaisemaan itseään. Itseilmaisun osana hän korosti sitä, että lapsia opetetaan sepittämään 

lauluja. Lauluja sepittäessään lapsi oppii parhaiten ymmärtämään musiikkia. Fröbel koki 

laulamisen olevan yhtä luontainen ilmaisumuoto pikkulapsille kuin puhuminen. Äitejä ja 

opettajia Fröbel kehotti keskustelemaan lasten kanssa laulaen. ( Hänninen & Valli 1986, 30-

31, 34; Ollaranta & Simojoki 1989, 164.) Fröbeliläinen ajattelu näkyy varhaiskasvatustyössä 

vielä tänäkin päivänä. 
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Fröbeliläinen lastentarhatyö rantautui Suomeen vuonna 1888 Hanna Rothmanin toimesta. 

Hän perusti tuolloin Helsinkiin Kansanlastentarhan, jonka tarkoituksena oli pitää huolta 

kaikkein heikoimmassa asemassa olevista lapsista. Jo tämän lastentarhan toimintaan kuului 

musiikki. Musiikkikasvatuksen, laulujen liikunta- ja sormileikkien, marssien ja instrumenttien 

käytöllä oli suuri osuus lastentarhan päivittäisessä toiminnassa. (Hänninen & Valli 1986, 64-

67.) 

 

1800- luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella Suomeen perustettiin useita lastentarhoja 

Fröbeliläisessä hengessä. Sotavuodet vaikuttivat myös tähän toimintaan mm. rahan, tilojen ja 

pätevien opettajien puutteena. Sodan jälkeen yhteiskunnassa käynnissä ollut muutosprosessi 

lisäsi lasten päivähoidon tarvetta. Tähän vaikutti myös sotien jälkeinen suurten ikäluokkien 

syntyminen. 1940-luvun puolivälistä hoitopaikkapulaan avuksi saatiin seurakunnan 

päiväkerhotoiminta ja edelleen 1960-luvulta kunnallinen perhepäivähoitojärjestelmä. 

(Hänninen & Valli 1986, 105-106; 145-153.) 

 

Seurakunnan päiväkerhotoiminnan musiikkikasvatuksella on juurensa jo 1800-luvulla. Silloin 

lastentarhojen ulkopuolella ja isompien lasten keskuudessa laulunopetus tapahtui kirkon 

pyhäkouluissa ja harvoissa kyläkouluissa. Hengellisiä lauluja ja virsiä opetettiin 

korvakuulolta, joskus virsikannelta hyväksi käyttäen. Vuonna 1866 Uno Cygnaeus laati 

asetuksen, jolla laulunopetus määrättiin pakolliseksi aineeksi kaikille kouluille. ( Haavisto & 

Jaanu 2006, 6.) 

 

1960-luvulla Lastentarhanopettajaliiton asettama toimikunta määritteli ensimmäistä kertaa 

tarkemmin lastentarhojen kasvatus- ja opetustoimintaa. Musiikin nähtiin jo tässä 

selvityksessä olevan merkittävä osa lastentarhojen toiminnassa.  Musiikkikasvatuksen 

tavoitteina nähtiin persoonallisuuden, rytmi- ja melodiatajun, ilmaisukyvyn, 

keskittymiskyvyn, kuuntelun, äänten erottelukyvyn, laulutaidon ja musiikillisen ilmaisun 

kehittäminen, musiikin peruskäsitteiden selvittäminen, rentouttaminen, yksinkertaisten 

soittimien käyttö ja rytmiliikunta. (Hänninen & Valli 1986, 173-177.)  
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Musiikin aktiivisella käytöllä lastentarhatyössä nähtiin olevan useita hyötyjä. Omakohtaiset 

musiikkielämykset herättävät lapsessa aktiivista kiinnostusta musiikkia kohtaan.  Ne myös 

kehittävät lapsen mielikuvitusta ja rikastuttavat tunne-elämää. Erilaisten musiikkituokioiden 

kautta ujot ja aratkin lapset saavat mahdollisuuden rentoutumiseen ja itsensä ilmaisemiseen. 

Musiikin merkitys nähtiin suurena myös yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteistoiminnan 

kehittäjänä. Musiikin terapeuttinen merkitys huomioitiin myös tässä selvityksessä. (Hänninen 

& Valli 1986, 177.) 

 

Musiikkikasvatuksen toimintamuotoina mainitaan laulu-, liikunta- ja roolileikit, joiden avulla 

kehitetään mm. liikunnallista ilmaisua, eläytymiskykyä ja rytmitajua. Vapaa improvisointi tai 

dramatisointi sekä rytmi- että melodiasoittimin ja kuvataiteen integrointi musiikkiin 

maalaamisen muodossa olivat käytössä olevia toimintatapoja. Kuuntelemista harjoiteltiin 

systemaattisesti instrumenttien ja melodioiden tunnistamiseksi sekä musiikin tuottamien 

vaikutelmien havainnoimiseksi. Myös perinteen säilyttäminen ja siirtäminen kansantanhujen 

ja –laulujen sekä juhlapyhiin liittyvien laulujen muodossa nähtiin tärkeänä. (Hänninen & Valli 

1986, 177-178.) 

 

6 SUOMALAINEN MUSIIKKILEIKKIKOULU INSTITUUTIONA 
 

Varhaisiän musiikkikasvatusta tarjotaan musiikkiopistoissa, päiväkodeissa, seurakunnissa ja 

erilaisten yhdistysten puitteissa. Musiikkileikkikoulutoiminta varhaisiän musiikkikasvatuksen 

ehkä selkeimpänä ilmenemismuotona on (tavallisesti) kaikille avointa ja tähtää musiikillisten 

tavoitteiden ohella lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemiseen musiikin 

keinoin.  

 

Musiikkileikkikoulumaisen lasten musiikkikasvatuksen katsotaan varsinaisesti alkaneen 

1958. Silloin Sirkka Valkola-Laine perusti ensimmäisen yksityisen musiikkileikkikoulun.  

1960-luvulta lähtien musiikkileikkikouluja alettiin liittää useiden musiikkiopistojen 
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yhteyteen. Samaan aikaan myös monet yhteisöt ja yksityiset tahot perustivat 

musiikkileikkikouluja. (Haavisto & Jaanu 2006, 6-7.) 

 

Merkittävä tekijä musiikkileikkikoulun kehittymisessä on ollut Ahti Sonnisen perustaman Itä-

Helsingin musiikkiopiston synty. Vuonna 1971 siellä järjestettiin kurssi, joka paneutui pienten 

lasten musiikkikasvatukseen. Ritva Ollaranta valittiin maamme ensimmäiseen 

musiikkileikkikoulunopettajan virkaan juuri samaiseen Itä-Helsingin musiikkiopistoon, jossa 

on panostettu paljon myös musiikkileikkikoulun ja soitonopettajien väliseen yhteistyöhön. 

(Haavisto & Jaanu 2006, 7.) 

 

1978 kouluhallitus vakiinnutti musiikkileikkikoulutoiminnan valtakunnallisen aseman 

antamalla yhtenäiset ohjeet sen tavoitteista ja sisällöistä. Suomalaisen kansanperinteen 

elvyttäminen ja säilyttäminen, myönteisen asenteen herättäminen musiikkia kohtaan, luovan 

toiminnan säilyttäminen ja kehittäminen, musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien 

luominen ja kehittäminen, yksilön kokonaispersoonallisuuden tasapainoinen kehittäminen ja 

sosiaalisen kasvun edistäminen olivat näitä ohjeissa mainittuja tavoitteita. Samassa 

yhteydessä otettiin kantaa myös työtapoihin, opetustuokion pituuteen ja lapsiryhmän kokoon. 

Musiikkileikkikouluopetusta järjestettiin aluksi 3-7-vuotiaille, alle kolmevuotiaat pääsivät 

toiminnan piiriin 1980-luvulla. Sittemmin musiikkileikkikoululaisiksi ovat päässeet myös 

vauvat vanhempineen. (Haavisto & Jaanu 2006, 7.) 

 

Vuonna 1971 Musiikkileikkikoulunopettajia alettiin kouluttaa Sibelius-Akatemian 

erikoistumiskursseilla. Koulutus laajeni 4-vuotiseksi konservatorioissa ja nykyisin koulutus 

järjestetään ammattikorkeakouluissa. (Haavisto & Jaanu 2006, 7.) Varhaisiän 

musiikkikasvattajan ammatti on kansainvälisessä vertailussa ainutlaatuinen siinä mielessä, 

ettei samanlaista musiikinalan koulutusjärjestelmää ole muualla. Myös 

musiikkileikkikoulujärjestelmä on useille maille vieras. (Untala 2009.) 
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6.1 SIBELIUSOPISTON MUSIIKKILEIKKIKOULU INSTITUUTIONA 

 
 
Musiikkileikkikoulutoiminta Hämeenlinnan musiikkiopistossa alkoi vuonna 1976 

musiikinopettaja Lotta Jaanun toimesta. Ensimmäinen toimipaikka sijaitsi Hattelmalantiellä 

ns. Aartelan talossa. Ryhmiä oli kolme. Jokainen ryhmä kokoontui kaksi kertaa viikossa tunnin 

ajan. Toiminnassa oli mukana 31 4-6-vuotiasta lasta. Ryhmien ja toimipisteiden määrä 

lisääntyi kysynnän kasvaessa.( Haavisto & Jaanu 2006, 8.)  

 

Vuodesta 1992 musiikkileikkikoulu on toiminut myös Idänpään toimintakeskuksessa, jossa 

kokoontuu etupäässä perhemusiikkileikkikouluryhmiä, perhemuskareita ja muutama 3-4-

vuotiaiden ryhmä. Perhemuskari toiminta alkoi vuonna 1997. Perhemuskarilla tarkoitetaan 

ryhmiä, joissa vauvat ja pikkulapset käyvät vanhempiensa kanssa. Perhemuskariin pääsee 

kolmen kuukauden ikäisen vauvan kanssa ja ryhmien vanhimmat lapset ovat kaksivuotiaita. 

Kolmevuotiaista lähtien lapset tulevat musiikkileikkikoulutunneille yksin. ( Haavisto & Jaanu 

2006, 8.)  

 

Perhemuskarin lähtökohtana Hämeenlinnassa on ollut suomalaisen kansanperinteen laulujen 

ja lorujen siirtäminen perheiden jokapäiväiseen elämään. Se, että vanhemmat laulavat 

lapsilleen, nähdään tärkeänä tavoitteena siitäkin syystä, että lauluinnon uskotaan tarttuvan ja 

vaikuttavan myös mahdolliseen tulevaan soittotaitoon. ( Haavisto & Jaanu 2006, 9.) Viimeisin, 

vuoden 2010 opetussuunnitelma (Sibeliusopiston musiikinopetuksen OPS 2010,7) kirjaa 

perhemuskarin tavoitteet seuraavasti:  

 

”Suomalaista kansanperinnettä, perinnemusiikkia sekä uutta pienten lasten 

musiikkia käyttämällä perheet oppivat nauttimaan musiikin ja musiikkileikkien 

suomasta iloisesta yhdessäolosta. Pienimmillä muskarilaisilla toiminta tapahtuu 

aluksi aikuisen kautta. Iän karttuessa lasta rohkaistaan yhä itsenäisempään 

toimintaan. ”Minä kuulen, näen, haistan, tunnen, liikun, keksin, löydän, muistan, 

osaan –tyyppisten elämysten kautta autetaan lapsen kokonaisvaltaisen 
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persoonallisuuden kasvua, syvennetään lapsen tunne-elämää ja rikastetaan 

mielikuvitusta.” (www.sibeliusopisto.fi.) 

 

7 SIBELIUSOPISTON MUSIIKKILEIKKIKOULUN TOIMINTA  
 

Nykyisin Sibelius-opiston musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään päätoimipaikassa 

Verkatehtaalla sekä neljässä muussa toimipisteessä: Idänpään palvelukeskuksessa, 

Tervakoskella, Turengissa ja Hauholla. Muutamissa päiväkodeissa toimivat myös 

päiväkotimuskarit samojen tavoitteiden pohjalta. Kaikkiaan Sibelius-opiston 

musiikkileikkikoululaisia on tutkimuksen kirjoitusajankohtana yhteensä 727 78:ssa eri 

ryhmässä. Musiikkileikkikoulunopettajia opistossa toimii kuusi.  

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa on 

esitetty tavoitteet varhaisiän musiikinopetukselle seuraavasti: 

 

 

”Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on, että lapsi saa 

musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan 

hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Lapsi 

kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan 

itseään musiikin keinoin. Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, 

melodia, dynamiikka ja sointiväri – muodostavat opetuksen keskeisen 

sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen 

musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan 

hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista 

kehitystä.” ( Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 

perusteet 2005, 9.) 
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Sibelius-opiston oma opetussuunnitelma lähtee tavoitteiden asettelussa liikkeelle siitä, että 

lapselle herätetään myönteinen asenne ja kiinnostus musiikkia kohtaan. Musiikillisten 

tietojen ja taitojen lisäksi korostetaan lapsen kokonaispersoonallisuuden kehittämistä ja 

sosiaalisen kasvun tukemista. Musiikkileikkikoulutoiminnassa pyritään huomioimaan lapsen 

kehitysvaihe ja erilaisten ryhmien erilaiset tarpeet. Musiikkileikkikoulun tavoitteissa 

mainitaan myös se, että lapset saavat valmiuksia musiikin kuunteluun ja soiton opiskelun 

aloittamiseen. (Sibelius-opiston musiikinopetuksen opetussuunnitelma 2010, 8.)    

 

Opetussuunnitelmassa eritellään 3-5 –vuotiaiden ja 6-vuotiaiden tavoitteita. Kuusivuotiaiden 

toimintaa kuuluu omana erikoisuutenaan soitinvalmennus, joka Sibelius-opistossa tarjotaan 

valtakunnallisesti varsin ainutlaatuisenakin toimintamuotona musiikkileikkikoulujen piirissä. 

Soitinvalmennuksessa lapset saavat mahdollisuuden tutustua eri soittimiin ja sitten valita 

niistä itselleen yhden, jonka parissa kukin saa kymmenen pientä soittotuntia joko yksin tai 

pienryhmissä, soittimesta riippuen. Soitinvalmennusta emme tämän tutkimuksen yhteydessä 

huomioi erillään muusta musiikkileikkikoulutoiminnasta, vaikka toimintamuoto on 

kiinnostava ja viestejä soitinvalmennuksen kehittämisestä on opistolta kuulunut, erityisesti 

soitonopettajien taholta.  

 

3-5 –vuotiaiden musiikkileikkikoulussa opetus koostuu dynamiikan, sointivärin, rytmin, 

melodian, harmonian ja muodon alkeiden opettamisesta. Nämä musiikin peruselementit 

tulevat lapsille tutuksi ja niitä aletaan iän karttuessa leikinomaisen harjoittelun lisäksi 

visualisoida ja nimetä. Musiikkileikkikoulussa pyritään siihen, että lasten laulujen ja lorujen 

omaksumiskyky sekä laulu- ja soittotaito kehittyvät. Musiikkiliikunta ja erilaiset soitinten 

hallintaan liittyvät harjoitteet kehittävät lasten motoriikkaa ja koordinaatiokykyä. 

Tavoitteena mainitaan myös lasten osallistuminen erilaisiin konsertteihin sekä esiintyjinä että 

kuulijoina. (OPS 2010, 8.) 

 

6-vuotiaiden opetus pohjautuu aiemmin opitulle ja sisältää vaativampiakin asioita, silti niin, 

että leikinomaisuus ja luovuus ovat vahvasti osana toimintaa. Lapsilla on käytössään 

tehtäväkansio, jossa on ”muskarieskaritehtäviä” ja he kokoavat itselleen paketin musiikin 
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perusteiden alkeista ja tutustuvat musiikin eri tyylilajeihin. Melodiasoitinten osuus 

opetuksessa lisääntyy. ( OPS 2010, 8.) 

 

7.1 SIBELIUSOPISTON MUSIIKKILEIKKIKOULUN TYÖTAVAT 
 

Musiikkileikkikoulun toimintatavoiksi Sibelius-opiston opetussuunnitelmassa määritellään 

loruilu, laulaminen, rytmi- ja melodiasoittimien soittaminen, musiikkiliikunta, leikkiminen, 

tanssiminen ja keskittynyt kuunteleminen. Musiikkileikkikoulun toiminnassa korostetaan 

elämyksellisyyttä ja musiikkia integroidaan myös muihin taidemuotoihin. (OPS 2011, 6.) Myös 

haastattelujen perusteella musiikkikasvatuksen toimintatapoina Sibelius-opistossa nousevat 

esiin kuunteleminen, laulaminen ja äänenkäyttö, soittaminen, musiikkiliikunta ja muu luova 

ilmaisu.   

 

7.1.1 KUUNTELEMINEN 
 

Kuuntelukasvatus pyrkii lasten kuunteluvalmiuksien lisäämiseen kehittämällä rytmi-, 

melodia-, sointiväri-, harmonia- ja muototajua sekä kykyä havaita äänen voimakkuuden 

vaihteluita. Sillä edistetään lasten musiikin tuntemusta ja kykyä valita ja arvioida erityyppistä 

kuuntelumusiikkia itselleen. Lapsille pyritään herättämään tarve kuunnella musiikkia, tarjota 

musiikin vastaanottokokemuksia ja saada mm. esteettistä mielihyvää tuottavia kokemuksia. 

(Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 91.) 

 

Musiikin kuuntelussa voidaan käyttää sekä äänitettyä että kuuntelutilassa tuotettua 

musiikkia. Äänitetyn musiikin ongelmaksi nousee se, että lapsilla ei ole mahdollisuutta nähdä 

miten ääni tuotetaan. He eivät näe soittimia eivätkä saa mahdollisuutta kokeilla niitä.  

Livemusiikki helpottaa soittimien ja niiden äänien yhteenkietoutumisen ymmärtämistä. 

(Pound & Harrison 2003, 55.) Erityisesti soitinvalmennus ja soitinesittelyt tarjoavat hyviä 

mahdollisuuksia äänen ja soittimen yhdistämisen tajuamiseen. 
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Maailma on täynnä musiikkia, ääniä, hälyä. Lähestulkoon jatkuvasti altistumme passiiviselle 

musiikinkuuntelulle. Aktiivista kuunteluakin on monenlaista. Luovassa kuuntelussa musiikin 

herättämiä tunteita ja mielikuvia ilmaistaan eri tavoin. Liikkuminen, dramatisointi, 

tanssiminen, piirtäminen tai maalaaminen yhdessä erilaisten apuvälineiden (esim. käsinuket, 

huivit ja pallot) kanssa antavat kuuntelun yhteydessä uudenlaisia mahdollisuuksia myös 

itsensä ilmaisemiseen. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 93.) 

 

Keskittynyt kuuntelu suuntaa tarkkaavaisuuden musiikin eri elementteihin. Rytmin, tempon 

tai voimakkuuden vaihtelut, eri soittimet, erilaiset musiikkityylit tai eri kulttuureiden 

musiikkien erityispiirteet nousevat tällöin kiinnostuksen kohteiksi, varsinkin kun kyseessä 

ovat jo lähempänä kouluikää olevat lapset.  Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä 

yksinkertaisemmista elementeistä lähdetään liikkeelle. Juuri musiikkileikkikoulun aloittaneet 

kolmevuotiaat ovat vasta oppineet havainnoimaan yksinkertaisia lauluja ilman sanoja. Tästä 

syystä kuunteluharjoittelun tehostamiseksi voi käyttää instrumentaalikappaleita, jotka 

tarjoilevat tuttuja elementtejä lasten tuntemista lauletuista kappaleista. Musiikin kuuntelua 

voidaan tehostaa myös ottamalla mukaan sitä tukevia kuvia, videoita tms. (Pound & Harrison 

2003, 54-55.)  

 

Sisäinen kuuntelu syntyy mieli- tai muistikuvan perusteella ilman varsinaista kuuloärsykettä.  

Kun kuunnellaan sisäisesti, voidaan omassa mielessä laulaa ja kuulla sävellyksiä. (Hongisto-

Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 93.) 

 

7.1.2 LAULAMINEN JA ÄÄNENKÄYTTÖ 
 

Tullessaan kolmevuotiaina musiikkileikkikouluun lapsilla on kyky oppia toistamaan lyhyitä, 

tuttuja lauluja oikein. He sepittävät edelleen omia laulujaan, joissa sanat, melodiat ja rytmit 

sekoittuvat lasten aiemmin oppimien ja heidän itse keksimiensä kuvioiden erilaisiksi 

yhdistelmiksi. Spontaanit laulut liittyvät usein lapsen toimintaan ja liikkeeseen, esim. autoilla 

tai nukeilla leikkimiseen. Kolmevuotias alkaa osallistua laululeikkeihin ja on kykenevä 

opettelemaan piirissä olemista ja ketjussa kulkemista samalla kun laulaa. (Ruokonen, 



23 
 

Rusanen & Välimäki 2009, 24-25.) Kun lapsi alkaa jäljitellä ”oikeita lauluja”, oman 

sepittämisen kyky ei varsinaisesti katoa. Usein käy kuitenkin niin, että luontevat tilanteet 

laulaa omia lauluja vähenevät ja standardilaulujen osuus musiikkikasvatuksenkin myötä 

lisääntyy. Musiikki saa uuden, sosiaalisen ulottuvuuden, kun saman kulttuurin jäsenet jakavat 

yhteistä musiikkia. Enää ei lauleta vain itselle, vaan mukaan tulee kuulija. (Ahonen 2004, 86-

87.) 

 

Sanat ovat useimmiten tärkein asia lapsen laulujen oppimisessa. Ne helpottavat rytmin 

oppimista. Viimeiseksi opitaan melodia ja sen intervallisuhteet. Pienimmillä lapsilla melodian 

toistaminen tarkalleen oikeana on vaikeaa, mutta iän karttuessa halu oppia yksityiskohtia ja 

laulaa tarkempia intervalleja ja rytmejä kasvaa. Pienten musiikkileikkikoululaisten laulamat 

laulut ovat vielä yksinkertaisia ja äänialaltaan kapeita, koska ylempien äänien puhtaasti 

laulaminen on vaikeaa. Se ei kuitenkaan estä korkeiden äänien käyttämistä erityyppisinä 

äänenkäyttöharjoituksina. Yleisesti lapset kokevatkin mielekkääksi kokeilla erilaisia 

äänenkäyttötapoja, jotka eivät välttämättä ole sidoksissa laulamiseen. (Pound & Harrison 

2003, 49) 

  

Varhaiskasvatuksessa käytetään pääsääntöisesti kahdentyyppisiä lauluja. Niitä, joita lapset 

laulavat itse ja niitä, joita he kuuntelevat jonkun toisen laulamina. Lasten itsensä laulamien 

laulujen pitää olla sellaisia, että lapsella kehitystasonsa mukaisesti on mahdollista niitä laulaa. 

Huomioitavia asioita ovat laulun muoto, rytmi, ambitus ja sävellaji sekä sanoituksen sopivuus 

ja laulun aihepiiri. Yksinkertaisesta kohti monimutkaisempaa lienee hyvä ohje. (Hongisto-

Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 108-109) Sävellajin ja ambituksen suhteen on 

hyvä muistaa, että lasten äänialue on luonnostaan korkeampi kuin aikuisen. Parhaiten laulu 

lapsilta sujuu keskimäärin yksiviivaisen oktaavialan d- ja a-sävelten välillä (Ruokonen, 

Rusanen & Välimäki 2009, 25).   

 

Lapsille laulettavat laulut voivat olla rytmisesti ja melodisesti monimutkaisempia kuin lasten 

itsensä laulamat. Usein laulut ovat monisäkeistöllisiä ja ne sisältävät erityylisiä, juonellisia 

tarinoita. Tärkeää on korostaa kertovaa esitystapaa. Kuunteluun voidaan lisätä myös muuta 
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toimintaa esimerkiksi kuvataiteisiin tai draamakasvatukseen liittyen. Lapsille laulettavat 

laulut voivat olla myös sellaisia, jotka lasten kasvaessa ja kehittyessä tulevat osaksi heidän 

omaa laulustoaan. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 109) 

 

7.1.3 SOITTAMINEN 
 

Pienimpien lasten kanssa tärkeimmät soittimet löytyvät lapsista itsestään. Kehosoittimien 

avulla voidaan säestää ja elävöittää niin loruja kuin laulujakin. Seuraavaksi mukaan tulevat 

rytmisoittimet ja vasta viimeisenä melodiasoittimet.  Säestyksillä pyritään ensisijaisesti 

vahvistamaan perus- tai sanarytmiä. Soittamisen etuja ovat paitsi lapsen rytmi- ja 

sointiväritajun kehittyminen niin myös musiikin tai laulun rakenteen konkreettiseksi 

tekeminen. Soitettaessa opitaan odottamaan omaa vuoroa ja kehitetään mukavan tekemisen 

myötä motorisia valmiuksia ja koordinaatiota. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & 

Mäkinen 1993, 74, 78) Lasten kasvaessa lähemmäs kouluikää heidän yhteissoittotaitonsa 

kehittyy ja he voivat osallistua musiikintuottamiseen myös sen ohjaajina suunnitellen eri 

soitinryhmien osuuksia kokonaisuuksissa ja kapellimestarin tavoin johtaen koko orkesteria 

(Pound & Harrison 2003, 52). 

 

Pound ja Harrison (2003, 50-52) korostavat soittamisen merkitystä muunakin kuin laulun 

säestäjänä. Erilaiset äänikokeilut jo yksinkertaisilla rytmisoittimilla antavat mahdollisuuksia 

erilaisten äänien tekemiseen. Pienten lasten kanssa jää kovaa soittaminen usein 

huomioimatta. Tästä syystä soittokokeiluja voi tehdä myös ulkotiloissa, joissa kovat äänet 

eivät rasita ketään. Sekä ulko- että sisäsoittamiseen sopii hyvin lasten itsensä erityyppisistä 

kierrätysmateriaaleista tekemät, yksinkertaiset rytmisoittimet.  

 

Varsinainen rytmisoittimisto koostuu soittimista, joissa on erilaisia sointivärejä. Puun äänet, 

metalliset äänet ja kalvosoittimet tulee kaikki olla edustettuina, mikäli pyritään 

laadukkaaseen ja monipuoliseen soittimistoon. Melodiasoittimisto puolestaan koostuu paitsi 

säestyssoittimista pianosta ja kitarasta sekä lastenkin käyttöön soveltuvasta viisikielisestä 
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kanteleesta myös erilaisia ksylofoni- ja metallofonilaatoista sekä laadukkaista malleteista. 

(Ruokonen, Rusanen & Välimäki 2009, 26.) 

 

7.1.4 MUSIIKKILIIKUNTA 
 

Musiikkiliikunta lähtee siitä ajatuksesta, että oppiminen ja tietäminen toteutuvat syvempinä, 

jos ne pelkästään käsitteellisen ajattelun sijaan toteutuvat myös kehollisten kokemusten 

kautta. Keholliset kokemukset syntyvät siitä, kun musiikki ja liike toiminnan kautta 

nivoutuvat yhteen. Toiminnassa eri aistitoiminnot, havainnot, tekeminen, kuuntelu, tunteet ja 

ajattelu yhdistyvät erottamattomasti. Tämän katsotaan edistävän myös kokonaisvaltaista 

oppimista. (Juntunen, Perkiö, Simola-Isaksson 2010, 11.) 

 

Musiikkiliikunta toimii kahteen suuntaan. Liikkuminen ei ole vain tapa oppia, vaan osa 

kokonaisuutta, yksi ilmaisun muoto. Toisaalta liikkujat eläytyvät musiikkiin ja keksivät 

erilaisia tapoja kuvailla kuulemaansa ja sitä, miten kuulemansa ovat ymmärtäneet. Liike 

vahvistaa sekä syventää musiikin kokemista ja ymmärtämistä. Toisaalta taas toiminta voi 

lähteä liikkeestä; musiikki seuraa liikkujaa. Oleellista on se, että jokaisella on oma tapansa 

liikkua ja niiden kautta yksilöt saavat mahdollisuuden ilmaista persoonallisuuttaan. 

(Juntunen, Perkiö, Simola-Isaksson 2010, 11.) 

 

Laululeikkien musiikkikasvatuksellista merkitystä voitaneen pohtia sen kautta, että lapsi 

oppii kokeilemisen lisäksi myös matkimisen kautta. Liikekieli kasvaa harjoittelun myötä ja 

vaikuttaa näin myös siihen, miten oma luova ilmaisu kehittyy. Liikkeen avulla lapsi tutustuu 

ympäröivään maailmaan ja saa kokea erilaisia elämyksiä musiikista. Liike onkin lapsille 

luontainen tapa reagoida musiikkiin. Oma ilmaisu, liike ja musiikki muotoilevat ja vahvistavat 

lapsen identiteettiä sekä antavat mahdollisuuksia työstää tunteita turvallisesti. (Juntunen, 

Perkiö, Simola-Isaksson 2010, 11.) 
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Musiikilla on sekä yleiskasvatuksellisia että musiikkikasvatuksellisia ja musiikin sisäiseen 

ymmärtämiseen tähtääviä tavoitteita. Ensisijainen tavoite on musiikista oppiminen. 

Ryhmässä toimiminen kehittää kontakti- ja kommunikointikykyä. Ryhmässä toimitaan 

ryhmän säännöillä ja otetaan vastuuta itsestä ja toisista ryhmän jäseninä. Musiikkiliikunnan 

kautta ryhmässä pyritään rohkaisemaan arkoja lapsia ja toisaalta taas kanavoimaan 

levottomien lasten energiaa positiiviseen toimintaan. (Juntunen, Perkiö, Simola-Isaksson 

2010, 12.) 

 

Musiikkikasvatus tähtää oman ilmaisun ja uusien mahdollisuuksien löytämiseen. Sen kautta 

opitaan tuntemaan omat ominaisuudet liikkujana ja hallitsemaan omia liikkeitä ja liikeratoja. 

Musiikki antaa luontevan mahdollisuuden erilaisen, nopeastikin vaihtuvan liikekielen 

toteuttamiseen esim. rytminvaihdosten kautta. Paitsi varsinaiseen ilmaisuun musiikkiliikunta 

vaikuttaa myös siihen, miten yksilö hahmottaa tilaa tai liikkeidensä muotoja. Musiikki 

helpottaa keskittymistä oman toiminnan systemaattiseen tarkasteluun. (Juntunen, Perkiö, 

Simola-Isaksson 2010, 12.) 

 

Musiikkiliikunnan kautta voidaan kehittää eri aisteja. Kinesteettinen aisti kertoo, miten keho 

on tilaan nähden tai missä jokin kehon osa on suhteessa muuhun ruumiiseen, miten paljon 

energiaa kukin liike vaatii. Musiikin kuuleminen perustuu kuuloon, näköaisti puolestaan 

kertoo miten oma liike suhteutuu muuhun ryhmään. Se tekee musiikin näkyväksi. Tunto- ja 

tasapainoaisti kertovat liikkeen suunnasta, nopeudesta, käytetystä voimasta ja kosketuksesta 

tilaan ja muihin liikkujiin. (Juntunen, Perkiö, Simola-Isaksson 2010, 12.) 

 

Musiikkiliikunnan kautta voidaan vaikuttaa myös kielelliseen kehitykseen mm. erilaisten 

käsitteiden ymmärtämisen muodossa. Eteen-taakse, kohti, ohi, kevyesti-raskaasti tulevat 

tutuiksi liikkeen kautta. Sama pätee tutustuttaessa musiikillisiin käsitteisiin. Musiikin 

elementit dynamiikka, rytmi, sointiväri, melodia, muoto ja harmonia voidaan 

musiikkiliikunnan kautta tehdä näkyviksi. Oppija oivaltaa liikkeen kautta mistä on kyse, 

omaksuu asian toistojen myötä, sisäistää ja viimein osaa soveltaa oppimaansa. Musisointiin 
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voi osallistua omalla, persoonallisella tavallaan ilman aiempaa tieto-taitoa. (Juntunen, Perkiö, 

Simola-Isaksson 2010, 12.) 

 

Musiikkikasvatus sisältää kuuntelua, laulamista, kehon liikettä ja omaa keksintää. 

Suomalaisessa musiikkiliikunnassa päällimmäisenä pätevät Emile Jaques-Dalcrozen ja Carl 

Orffin musiikkikasvatusideat. (Juntunen, Perkiö, Simola-Isaksson 2010, 11) 

 

 Juntunen (Juntunen, Perkiö, Simola-Isaksson 2010, 14) listaa musiikkikasvatuksen 

harjoitusmuodoiksi seuraavanlaisia toimintoja: 1. Seuraa musiikkia, 2. Nopea reaktio, 3. 

Kaiku, 4. Kaanon ja 5. Korvaus. Musiikin seuraaminen lähtee perussykkeen löytymisestä. 

Helpoiten se tapahtuu luonnollisen kävelyn kautta siten, että aluksi säestys vastaa 

kävelijöiden luontaista rytmiä ja myöhemmin kävelijät muuttavat omaa liikettään muuttuvan 

musiikin mukaan (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 158). Musiikissa 

tapahtuvat muutokset tai tietyt merkit puolestaan harjoituttavat nopeaa reaktiota. 

Yksinkertaisimmillaan niin, että perusrytmissä kävellessä kovin kuuluva huuto ohjaa liikkujia 

esim. hyppäämään ilmaan tai vaihtamaan suuntaan. Tämän jälkeen kävely jatkuu normaalisti.  

 

Kaikuharjoituksissa oleellista on odottaa omaa vuoroaan. Opettaja laulaa tai liikkuu tietyn, 

lyhyen kokonaisuuden, johon muut vastaavat välittömästi samalla tavalla toimien. Kaanon 

poikkeaa kaikuharjoituksesta siinä, että toistettavan rytmin, melodian tai liikkeen jälkeen ei 

tule taukoa, vaan toiminta jatkuu tauotta. Samanaikaisesti tapahtuu siis useaa (ainakin kahta) 

erilaista toimintaa. Korvaustyypin tehtävissä puolestaan jokin toiminta korvataan toisella, 

usein vastakkaisella toimintatavalla: esimerkiksi silloin, kun kuultu musiikki on hidasta 

liikutaan nopeasti ja päinvastoin. Näitä harjoitustyyppejä luovasti soveltamalla ja 

kehittelemällä etsitään keinoja yllämainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi. 
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7.1.5 LUOVA ILMAISU 
 

Luova ilmaisu pitää sisällään kaikki tanssiin, kuvataiteisiin, kirjallisuuteen ja esittävään 

taiteeseen liittyvät mahdollisuudet. Musiikkileikkikoulutoiminnassa integrointi muihin 

taiteisiin on tavallista ja se avaa mahdollisuuksia monipuoliseen musiikin ymmärtämiseen, 

tulkintaan ja toteutukseen. Tällä on kasvatustyössä luovuutta vapauttava luonne ja sen 

pyrkimys on tuottaa iloa ja vapauttaa toimijoita liiasta itsetietoisuudesta. (Juntunen, Perkiö, 

Simola-Isaksson 2010, 8.) 

 

8 MUSIIKKIKÄSITYS MUSIIKKIKASVATUKSESSA  
 

Musiikkikasvatusta ei ole olemassa ilman musiikkia. Tässä tutkimuksessa lähdemme siitä 

yksinkertaistetusta ajatuksesta, että musiikki on inhimillisesti järjestettyä ääntä. Määritelmän 

laajuuden myötä voimme ajatella sen kattavan kaiken ihmisessä tapahtuvan musiikillisen 

kehityksen ja sisältävän kaikenlaisen ihmisen tuottaman äänen. Määritelmä laajentaa ajatusta 

siitä, että musiikki olisi vain länsimaiseen klassiseen traditioon perustuvaa äänentuottamista. 

Musiikin nähdään olevan tärkeä osa ihmisen elämää, mihin lapsia jo pienestä pitäen voidaan 

musiikkikasvatuksen keinoin valmistaa. (Pound & Harrison 2003, 20-21.) 

 

Musiikin varhaiskasvatus perustuu toimintaan ja omaan tekemiseen, mihin liittyen musiikki 

tässä kontekstissa vaatii myös edellistä konkreettisemman määritelmän. 

Musiikkikasvatukseen liittyen musiikki määritellään usein musiikin osatekijöiden kautta 

(mm. Linnankivi, Tenkku & Urho 1994, 42; Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 

1993, 23). Musiikin eri osatekijät ovat vahvasti läsnä musiikkileikkikoulun toiminnan 

sisällöissä. Esittelemme tässä lyhyesti musiikin eri osatekijät. 
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8.1 DYNAMIIKKA 
 

Dynamiikalla tarkoitetaan voimankäyttöä musiikissa. Voimakkuutta muuttamalla musiikkiin 

saadaan ilmeikkyyttä ja sillä voidaan korostaa erilaisia muotorakenteita. Musiikin voima 

vaihtelee hiljaisesta voimakkaaseen. Voimakkuuseroja voidaan tuottaa paitsi soittamalla eri 

voimakkuuksilla myös vaihtelemalla soittimien määrää ja valikoimalla soittimia erilaisten 

sointivärien mukaan. Dynamiikka on musiikin osa-alueista se, jonka lapset omaksuvat 

ensimmäisenä, kenties juuri sen tähden, että dynamiikan vaihteluilla saadaan tuotettua 

musiikille tunnepitoista sisältöä.  (Linnankivi, Tenkku & Urho 1994, 43; Virtamo 1997, 88; 

Kivelä-Taskinen 2008, 48-49.) 

 

8.2 SOINTIVÄRI 

 

Sointiväri on ominaisuus, joka erottaa erilaiset soittimet ja ihmisäänet toisistaan, vaikka niillä 

soitettaisiin tai laulettaisiin säveltasoltaan samoja ääniä.  Se määrittää kuultavan äänen laatua 

ja värisävyä. Toisaalta taas sointiväriä voidaan pitää ominaisuutena, jonka avulla voidaan 

luoda musiikkia myös ilman perinteiseen nuottikirjoitukseen sidottuja sävellajeja. 

Taidemusiikissa se merkitsee sitä, että mikä tahansa ääni voi muodostaa teoksen, ja 

kiinnostavaksi tällöin tuleekin juuri äänen sointiväri eikä sen muodostamat sointikulut, 

harmoniat ja rytmit. (Linnankivi, Tenkku & Urho 1994, 50; Virtamo 1997, 397; Kivelä-

Taskinen 2008, 49.) 

 

8.3 RYTMI 
 

Rytmi perustuu ajan jäsentelyyn, enemmän tai vähemmän säännölliseen toistuvuuteen 

aikatasolla. Voidaan ajatella, että koko maailmankaikkeus ja elollinen luonto noudattavat 

omaa rytmiään, omaa järjestystään. Näin myös jokaisella ihmisellä on oma luontainen 

rytminsä, joka määrittää koko hänen olemistaan. Musiikissa rytmi muodostuu samanpituisten 

tai eripituisten äänien, sävelten ja taukojen vaihtelusta eli kestoista. Rytmiin sisältyy myös 
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voiman käsite, joka jäsentää rytmiä kokonaisuuksiksi. Rytmi luo musiikkiin myös muotoa.  

(Linnankivi, Tenkku & Urho 1994, 60-61; Virtamo 1997, 362.) 

 
Syke eli sävellyksen peruspulssi on ajan säännöllistä jakautumista. Se jatkuu 

muuttumattomana, hitaana tai nopeana, kuulijan mielessä myös taukojen aikana. Ihminen 

hahmottaa sykkeen eri tavoin oman luontaisen rytminsä perusteella. 

 
Tahtilajiltaan säännöllisessä länsimaisessa musiikissa syke jakaantuu säännöllisenä 

toistuvaan kaavaan, jossa erilaiset kesto- ja korostussuhteet vaihtelevat. Yleisimpiä ovat 

kaksi- ja kolmijakoiset rytmit. Esimerkiksi valssin perusrytmi noudattaa säännöllistä 

kolmijakoista YKS-kaks-kol, PITKÄ-lyhyt-lyhyt –kaavaa. (Linnankivi, Tenkku & Urho 1994, 61, 

Virtamo 1997, 256.)   

 

Erityisrytmi puolestaan on sykkeen ja perusrytmin lisäksi kuuluva melodian rytmi tai 

sanarytmi. Orkesterisävellyksissä erilaisia rytmejä voi siis olla yhtä paljon kuin on 

soittimiakin tai puolestaan kuorolaulussa jokainen ääni voi yhtä aikaa laulaa eri tavoin 

rytmitettyjä sanoja ja lauseita. (Linnankivi, Tenkku & Urho 1994, 61.) Erityisrytmit luovat 

musiikkiin erilaisia rytmikuvioita, jotka herättävät kuulijan mielenkiinnon varmemmin kuin 

tasaisena toistuvat syke ja perusrytmi. Rytmikuvioiden hahmotus on yksi tärkeimmistä 

elementeistä puhutun kielen oppimisessa.  (Kivelä-Taskinen 2008, 45.) 

 

Rytmiä ei pidä sekoittaa tahtiin, joka on nuottikirjoituksessa käytetty kahden tahtiviivan 

välinen alue, jonka sisällä rytmi toteutuu. Rytmiin läheisesti liittyvä käsite on myös tempo, 

jossa siinäkin on kyse liikkeestä ajassa. Tempo määritellään kuitenkin musiikin 

esitysnopeudeksi. Jokaisella ihmisellä on oma luontainen temponsa; lapsilla usein nopeampi 

kuin aikuisilla, sydän lyö jokaisella omaan yksillölliseen tapaan, levossa hitaammin kuin 

liikkeellä.  (Linnankivi, Tenkku, Urho 1994, 62.) 
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8.4 MELODIA 
 

Melodia on itsenäisen musiikillisen aineksen sisältävä sävelkulku, joka perinteisesti on 

sidoksissa perättäisten intervallien (sävelten välisten etäisyyden) järjestykseen sekä rytmiin 

ja tempoon. Se siis koostuu toisistaan seuraavista sävelistä. Melodialla on aina tietty sointiväri 

ja voimakkuusaste. Eri aikojen ja kulttuurien melodioita ohjaavat usein erilaiset moodit eli 

sävelasteikot, jotka kertovat, mitkä sävelet ovat melodiaa muodostettaessa käytössä tiettyyn 

tyyliin kuuluvina. Ennen moodien aikaa melodia-ajattelussa keskeistä oli länsimainen duuri-

mollijaottelu, mikä 1900-luvun aikana tosin on muuttunut. (Linnankivi, Tenkku & Urho 1994, 

89-90; Virtamo 1997, 253; Kivelä-Taskinen 2008, 46.) 

 

8.5 HARMONIA 
 

Harmonian kuuleminen ja sen erottelukyky kehittyy lapsen musiikkikyvyistä viimeisenä. 

Harmonialla tarkoitetaan yhtä aikaa soivien sävelten muodostamaa kokonaisuutta eli 

yhteissointia. Harmonia kuullaan sointuina. Melodia ja harmonia kuuluvat yhteen, koska jos 

melodian taustalla olevia ääniä eli soinnutusta muutetaan, muuttuu melodian luonnekin 

silloin toisenlaiseksi. Soinnutusta käytetäänkin juuri erilaisten tehojen ja tunnelmien 

aikaansaamiseksi. Soinnun eri asteen muodostavat joko sopusointuisia tai riitaisia 

kuulokuvia, ja soinnutuksen kautta voidaan selventää myös esimerkiksi duurin ja mollin 

olemusta. (Linnankivi, Tenkku & Urho, 1994, 103-104; Virtamo 1997, 397, 132.; Kivelä-

Taskinen 2008, 49.) 

 

8.6 MUOTO 
 

Musiikin muodolla tarkoitetaan laajassa merkityksessä niitä tapoja, joilla musiikilliset ideat 

toteutetaan niin, että ne saavat konkreettiset hahmot. Musiikin muotoon kuuluu aina alku, 

keskikohta ja loppu (Kivelä-Taskinen 2008, 48). Muotoon kuuluvat kaikki edellä mainitut 

musiikin elementit. Musiikin muoto rakentuu useimmiten toiston ja vastakohtaisuuksien 

periaatteiden mukaisesti. Muoto koostuu siitä, kun esimerkiksi pienet melodiaideat eli 
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struktuurit yhdistyvät toisiinsa vuorotellen eri järjestyksissä ja muodostaen näin isomman 

kokonaisuuden. (Linnankivi, Tenkku & Urho 1994, 112-113; Virtamo 1997, 267-268.) 

Esimerkkeinä vaikkapa rondomuoto, jossa on useita erilaisia osia ja niiden välissä aina 

samanlaisena toistuva osuus tai populaarimusiikista säkeistö-kertosäkeistö –muoto.  

 

9 IHMISKÄSITYS MUSIIKKIKASVATUKSESSA 
 

Ihmiskäsitys tarkoittaa käsitystä siitä, mikä on ihminen ja mikä hänessä on olennaista. 

Ihmiskäsitykset auttavat jäsentämään muutoin hajanaiseksi ja intuitiiviseksi jäävää kuvaa 

ihmisestä.  Väljästi ajateltuna tarkoittaa yleistä perusasennoitumista ihmiseen 

vuorovaikutustilanteissa. Perusasennoitumiseen vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi 

kulttuuriperinne, teoreettinen tieto ihmisestä, tiedostamattomat kokemuksen kautta 

muotoutuneet ajatusmallit ja ideologioiden määrittelemät arvostukset. Ihmiskäsitys paljastaa 

millaisissa olemassaolon muodoissa ihminen on todellistunut. ( Rauhala 2005, 18, 20.) 

 

Empiirisen tutkimuksen yhteydessä Rauhala (2005, 17-19) määrittelee ihmiskäsityksen siten, 

että sillä tarkoitetaan kaikkia niitä ihmistä koskevia edellyttämisiä ja olettamuksia, jotka ovat 

mukana siinä vaiheessa kun tutkija rajaa kohteensa, asettaa hypoteesinsa ja valitsee 

menetelmänsä. Empiriinen ihmistutkimus itsessään ei vastaa kysymykseen siitä, mitä 

ihmisperusluontoisesti on vaan tuloksinaan se osoittaa vain, että ihmistä voidaan tutkia ja 

kuvata tietynlaisilla tavoilla. Ihmisen olemassaolon perimmäiset muodot täytyy siis määritellä 

ennen tutkimukseen ryhtymistä. Empiriisen tutkimuksen kautta voidaan esitellä erilaisia 

ihmiskuvia, kun taas ihmiskäsityksen määrittelemistä varten tarvitaan filosofista analyysia. 

 

Ihmiskäsityksen ja ihmiskuvan suhde toisiinsa on kahdensuuntainen. Toisaalta 

ihmiskäsitykseen liittyvä filosofinen pohdinta antaa empiiriselle tutkimukselle viitteitä 

mahdollista kiinnostavista tutkimussuunnista ja antaa ihmiskuvan tutkimiselle vankan 

analysoidun pohjan. Toisaalta taas, jos ihmistä empiirisesti tukittaessa löytyy ilmiöitä, joista 
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saatu tieto ei sovi lähtökohtana olleeseen ihmiskäsitykseen, on ihmiskäsityksen ulottuvuuksia 

pohdittava uudelleen.  Ihmiskäsitys ja ihmiskuva siis kulkevat käsi kädessä, mutta eivät 

koskaan kilpaile keskenään. Kummallakin on oma erityistehtävänsä eikä kumpikaan voi 

korvata toista. ( Rauhala 2005, 20-23.) 

 

Musiikkikasvatuksen yhteydessä ihmiskäsitys muodostuu tärkeäksi, kun mietitään, mikä tai 

millainen ominaislaadultaan on se ihminen, jota ohjataan kasvamaan. Ihmiskäsitys kehystää 

myös tiedonkäsitystä, oppimiskäsitystä ja musiikkikäsitystä. Em. käsitysten kautta miellämme 

mm. mikä ihmisestä pitäisi kasvatuksen tuloksena tulla, mitä kasvatuksella tulisi saavuttaa, 

miten se saavutetaan ja mikä on musiikin arvo ihmisen elämässä: millä tavalla musiikki 

kuuluu hyvään elämään ja millä tavalla musiikki on hyväksi ihmisen kasvulle.  

Ihmiskäsitykseen perustuu siis sekä kasvatustyön päämäärät että käsitys siitä, minkä 

uskomme olevan hyvää elämää ihmiselle, jota kasvatetaan.  (Lindström 2009, s. 107- 109.)    

 

Ihmiskäsityksiä voidaan jaotella monin eri tavoin. Tyypillinen jaottelu on jako monistiseen, 

dualistiseen ja pluralistiseen ihmiskäsitykseen. Monistiset ihmiskäsitykset selittävät ihmisen 

olemassaolon yhden olemisen muodon pohjalta: Naturalistinen, luonnontieteellinen 

ihmiskäsitys mieltää ihmisen luonnon olennoksi muiden luonnonolentojen joukossa ja 

korostaa ruumiillisuuden osuutta. Spiritualistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on 

olennaisesti henkinen olento. Dualistinen ihmiskäsitys erottelee ihmisessä kaksi puolta, sielun 

ja ruumiin tai tajunnan ja kehon. Pluralistisissa ihmiskäsityksissä ihmistä ei edes yritetä 

ymmärtää kokonaisuutena, vaan niissä huomioidaan ihmisyyteen liittyvät monet, sekä 

yksilölliset että yliyksilölliset osajärjestelmät. (Lindström 2009, s. 111-112.) Nykyaikaista 

mallia ihmistutkimuksessa edustaa ns. monopluralistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan 

moniulotteinen ihminen voidaan kuitenkin nähdä kokonaisuutena. Siitä voidaan käyttää myös 

nimitystä holistinen ihmiskäsitys. (Rauhala, 2005, 26–28.) Fenomenologia korostaa ihmisen 

kokemuksellisuutta l. merkityshakuista maailmaan suuntautumista. Fenomenologinen 

ihmiskäsitys on esimerkki kulttuurisista, monopluralistisista ihmiskäsityksistä, joita yhdistää 

käsitys, että ihminen on kulttuurisesti rakentunut olento, joka pystyy muuttamaan itseään. 

Ihmisen elämään kuuluvat sekä biologiset että kulttuuriset prosessit sekä henkilökohtainen, 

ainutkertainen kokemustaso. Humanistinen ihmiskäsitys määrittelee ihmisen henkisesti 

kehittyväksi järjelliseksi olennoksi, jolla on vapaus ja halu kehittyä. Eksistentiaalisen 
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filosofian humanistista ihmiskäsitystä edustaa mm. Lauri Rauhala.  (Lindström 2009, s. 111-

112.) 

    

9.1 LAURI RAUHALAN HOLISTINEN IHMISKÄSITYS 
 

Ihmiskäsityksen luonnehdinnan tulisi Lauri Rauhalan (1990, 33) mukaan olla niin kattava, 

että se sulkee piiriinsä kaiken olennaisen ihmisestä. Hän tyypittelee erilaiset ihmiskäsitykset 

seuraavalla tavalla: (Rauhala 2005, 30) 

 

- Ihmistä ensisijaisesti psyykkisenä ja henkisenä olentona tarkastelevat 

ihmiskäsitykset 

- Ihmistä ensisijaisesti evoluutiosta käsin, eräänä orgaanisena elämän pitkälle 

kehittyneenä muotona tarkastelevat ihmiskäsitykset 

- Ihmistä ensisijaisesti suhteessa todellisuuteen eli maailman osana 

tarkastelevat ihmiskäsitykset (Rauhala 2005, 30.) 

 

Omassa ajatusmallissaan Rauhala (2005, 32) yhdistää yllämainitut ihmisyyden tasot. Hän 

esittelee holistisessa ihmiskäsityksessään ihmisen ontologisiksi perusmuodoiksi  

tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden. Tajunnallisuus viittaa ihmisen 

psyykkis-henkiseen olemassaoloon, kehollisuus olemassaoloon orgaanisena tapahtumisena ja 

situationaalisuus olemassaoloon suhteina todellisuuteen.  

 

9.1.1 TAJUNNALLISUUS 
 

Tajunnallisuudella viitataan ihmisen kokemuspuoleen. Sen olemus tulee olemassa olevaksi 

mielien ilmenemisessä ja niiden keskinäisessä järjestäytymisessä. Mieli on sitä, jonka avulla 

ymmärrämme ilmiöt ja asiat joksikin. Ymmärtäminen pitää sisällään esimerkiksi tuntemukset 

ja uskomukset. Tajunnallisuuden ja mielien kautta ihminen siis antaa merkityksiä 

todellisuudelle. Merkitykset annetaan tajunnan tilassa eli elämyksissä, joita ovat esimerkiksi 

havaintoelämys ja tunne-elämys, uskon, tiedon, harhan tai unen elämys.  (Rauhala 2005, 34-

35.) 
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Asioiden, esineiden ja asiantilojen nimet saavat merkityksensä ja näin todentavat kyseisen 

objektin ihmisen ajattelussa mielien kautta. Mielet suhteutuvat toisiinsa niiden sisäisen 

merkitsevyyden eli mielellisyyden suhteen. Mielellisyys on tajunnallisuuden keskeinen 

ominaispiirre. Kun objektin, asian tai ilmiön ymmärtää mielen avulla joksikin, syntyy 

merkityssuhde. Erilaiset merkityssuhteet muodostavat verkostoja, joista syntyy ihmisen 

maailmankuva ja käsitys omasta itsestä. Merkityssuhteet organisoituvat siten, että uudet 

mielen ilmentyvät suhteutuvat jo olemassa olevaan tiedettyyn ja tunnettuun 

kokemusperustaan. Vanha kokemustausta siis toimii ymmärtämisyhteytenä 

merkityssuhteiden muodostumisessa ja näin myös maailmankuvan muodostumisessa. 

Tajunnallisuudella on näin ajateltuna historiallinen luonne. (Rauhala 2005, 35-37.) 

 

9.1.2 KEHOLLISUUS 
 

Kehollisuuden käsite liittyy aina aineellis-orgaaniseen tapahtumiseen, joka aina tapahtuu 

konkreettisesti. Sydän ei pumppaa verta symbolisesti, vaan konkreettisesti työtä tehden, 

ruoansulatus, maksan toiminta tai muut järjestelmät ja elimet eivät muodosta käsitteitä ja 

toimi niiden kautta, vaan ne esimerkiksi tuottavat entsyymejä, hajottavat ravinteita tai 

erittävät kuona-aineita. Elintoiminnot tapahtuvat konkretian tasolla eikä niiden 

yhteistoiminnassakaan ole mitään symbolisia ulottuvuuksia. Ne jatkavat ja täydentävät 

toistensa alkamia prosesseja, kontrolloivat ja tasapainottavat toisiansa, muodostavat erilaisia 

järjestelmiä. Elintoiminnot toimivat ilman tulkintoja ja ovat näin ihmisen olemisen kannalta 

luotettavampia ja erehtymättömämpiä kuin tajunnan niistä antamat tulkinnat.  (Rauhala 

2005, 38-39.) 

 

Orgaanisessa tapahtumisessa toteutuva elollisuus tai elämä voidaan määritellä 

elintoiminnallisten prosessien yhteydeksi orgaanisen elämän (mm. sairaudet) eri 

ilmenemismuotoihin. Toinen määrittelevä tekijä on myös elollisuuden tai elämän edellä 

kuvattu ei-symbolinen olemassaolo. Elämä on näin ollen yhteinen periaate, jota elävän 
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olemassaolonsa aikana elolliset olennot toteuttavat itseään rakentavassa ja uudistavassa 

tapahtumisessaan. Elämä on kehollisuuden perusolemus. (Rauhala 2005, 40-41.) 

 

9.1.3 SITUATIONAALISUUS 
 

Situationaalisuus ihmisen olemassaolon muotona sitoo ihmisen todellisuuteen oman 

elämäntilanteensa kautta ja sen mukaisesti. Ihminen kietoutuu situationsa rakennetekijöihin 

ja samalla tulee sellaiseksi kuin niiden rakenne edellyttää. Osa ihmisen tilanteen tai aseman 

rakennetekijöistä määräytyy kohtalonomaisesti, jolloin hän itse ei voi vaikuttaa siihen, mitä 

tekijät ovat. Tällaisia rakennetekijöitä ovat esimerkiksi, vanhemmat, rotu, geenit, kansallisuus, 

yhteiskunta tai kulttuuripiiri, johon ihminen on syntynyt.  On olemassa myös sellaisia 

rakennetekijöitä, joihin ihminen itse voi vaikuttaa ja tehdä valintoja; esimerkkeinä 

harrastukset, ystävät, aviopuolisot, ravinto, asuinpaikka ja työ. Kohtalonomaisuus kuitenkin 

määrittelee myös omia valintoja, lapsuudestaan sokea ei voi valita autonkuljettajan ammattia.  

(Rauhala 2005, 41-42.) 

 

Rakennetekijöitä voidaan jakaa myös sen mukaan ovatko ne konkreettisia vai ideaalisia. 

Konkreettisia tekijöitä ovat ravinteet, saasteet, bakteerit ja virukset, maantieteelliset ja 

ilmastolliset olot, kotien ja työpaikkojen ulkonaiset puitteet, monet yhteiskunnan ja kulttuurin 

ilmentymät, reaaliset inhimillisen kanssakäymisen muodot, luonnonvoimat jne. Ideaalisina 

rakennetekijöinä mainitaan arvot ja normit, henkinen ilmapiiri, ihmissuhteet ja luonto 

koettuina sisältöinä, taide. (Rauhala 2005, 42-43.) 

 

Kun jokin rakennetekijä kuuluu ihmisen situaatioon, sillä on aina jonkinasteinen 

vaikutussuhde ihmisen olemassaolon tapaan ja laatuun. Tätä vaikutussuhdetta kutsutaan 

välttämättömyyssuhteeksi, ja se rajaa ja suuntaa sitä mitä ja miten ihminen tajunnassaan 

kokee ja miten kehollisuus hänessä tapahtuu.  Jotta ihminen voisi kokea rakkauden tunnetta 

hänellä pitää olla kohde, johon voi rakastua. Tätä prosessia kutsutaan esiymmärrykseksi.   Osa 

esiymmärryksestä kohdistuu tajunnallisuuden ja osa taas kehollisuuden perusolemuksiin. 

Puhutaan tajunnan ja kehon kanavista. Jotkut rakennetekijät vaikuttavat suoranaisesti 
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ihmisen keholliseen olemassaoloon ja toiset taas tajunnalliseen. Ilmansaasteet esimerkiksi 

vaikuttavat suoraan ihmisen keholliseen olemassaoloon, vaikkei niitä tajunnallisesti 

kokisikaan. Toisaalta taas samaiset ilmansaasteet voivat vaikuttaa ihmisen tajunnalliseen 

olomuotoon erilaisten pelkotilojen kautta. (Rauhala 2005, 43-44.) 

 

Identiteetin muodostuksessa situationaalisuuden tärkeys ihmisen olemassaolon muotona 

korostuu. Kun jonkun ihmisen kaikki olemassa olevat ja erilaiset situationaalisuuden lajit ja 

muodot kootaan yhteen, voi olla varma siitä, ettei ketään toista samanlaista löydy. Mies vai 

nainen, työntekijä vai työnantaja, lapsi vai vanhempi, kristitty vai ei sekä lukematon määrä 

muita ihmistä määrittäviä tekijöitä ratkaisevat sen, millainen identiteetti ihmiselle 

muodostuu. Situationaalisuus on näin ollen ainutkertaista. (Rauhala 2005, 44-45.) 

 

10 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN TAVOITTEET 
 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa 

kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista 

hyvinvointia, tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.  Varhaiskasvatuksen tulee tukea 

fyysistä kehitystä ja terveyttä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä, älyllistä kehitystä ja 

oppimista, luovaa toimintaa ja mielikuvitusta sekä tutustumista omaan lähiympäristöön ja 

kulttuuriin.  (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä: Varhaiskasvatus vuoteen 2020, 

2007.) 

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksella voidaan viitata lapsille suunnattuun musiikin opetukseen 

ja/tai musiikin avulla kasvattamiseen. Musiikin opetus määritellään musiikillisten 

valmiuksien kehittämiseksi pedagogisin menetelmin. Musiikin oppimisen lisäksi 

musiikkikasvatuksen tavoitteena on musiikillinen kasvu. Aikamme kasvatuskeskustelulle on 

tunnusomaista kokonaisvaltaisen kasvun korostaminen ja tämä ajattelu ulottuu myös 

musiikkikasvatukseen, jonka tavoitteenasettelussa on enenevässä määrin alkanut esiintyä 

muitakin kuin musiikillisia tavoitteita. (Laes 2006, 9-10.)  
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Varhaisiän musiikinopettajat ry määrittelee varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteet 

seuraavasti: ”Varhaisiän musiikinopetuksen tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus ja 

rakkaus musiikkia kohtaan sekä luoda ja kehittää musiikillisia perusvalmiuksia pätevän 

opettajan johdolla.” (http://vamory.org/varhaisian-musiikinopetus/) Nykytutkimusten 

mukaan musiikin varhaiskasvatus kehittää musiikillisten valmiuksien – mm. rytmi-, melodia- 

ja harmoniatajun, musiikillisen muistin, äänenkäytön ja laulutaidon - lisäksi lapsen 

persoonallisuutta, tunne-elämää ja sosiaalisia taitoja. Kuten edellä on kuvattu, tämän päivän 

suomalaisen musiikin varhaiskasvatuksen perusta on luotu 1800-luvulla. 

 

Tarkasteltaessa, mitä musiikin varhaiskasvatus tänään pitää sisällään sekä tavoitteiden että 

käytännön tasolla voidaan huomata, että 1970- luvun selvitys kattaa jo suurimman osan tälle 

päivälle ominaisia vaatimuksia. Myös Fröbelin asettamat vaatimukset musiikkikasvatuksen 

suhteen (itseilmaisu ja oivaltaminen) ovat helposti löydettävissä nykyajan ajattelusta. Lapsen 

erityislaatuisuus ja onnellisuuden ja iloisuuden vaatimus kaikessa kasvatuksessa elävät yhä 

tässäkin hetkessä hiukan toiseen muotoon puettuna. (Virta 2002, 68.) 

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteita tarkastelemalla saadaan yhdenlainen kuva 

musiikkikasvatuksen merkityksestä ajassamme. Kasvatuksen tavoitteet rakentuvat aina 

suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä siinä vallitsevaan ihmiskäsitykseen. 

Nykypäivän musiikkikasvatuksessa nähdään tärkeänä lapsen kokonaispersoonallisuuden 

tasapainoinen kehittäminen. (Marjanen 2009, 391.) Myönteiset musiikkikokemukset 

puolestaan muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja musiikkiharrastukselle 

myöhemminkin. Tämänkaltainen yksilökeskeinen tarkastelu painottaa musiikkikasvatusta ja 

sen merkityksiä yksilön kasvun ja kehityksen kannalta (Louhivuori 2009, 12).  

Musiikkikasvatuksen tavoitteet voidaan asettaa liittyen viiteen tavoitealueeseen: 1. 

musiikillinen alue (päätavoite, jonka ympärille muut tavoitealueet kietoutuvat) 2. 

kognitiivinen alue 3. sosioemotionaalinen alue 4. psykomotorinen alue ja 5. esteettinen alue. 

Näistä tavoitealueista kutakin tarkastellaan jäljempänä erikseen omien otsikoittensa alla, sillä 

ne osoittautuvat tutkimusaineistomme analyysissa selkeäksi, perustelluksi tavaksi jaotella ja 

jäsennellä sekä haastattelu- että kyselyaineistossa tuotettuja perusteluja ja kokemuksia 

varhaisiän musiikkikasvatuksesta.   
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Varhaisiän musiikkikasvatus tähtää musiikillisten perusvalmiuksien tarjoamiseen 

leikinomaisin keinoin, lapsen ikätaso huomioon ottaen. Musiikkiharrastusta perusteltaessa 

mainitaan usein myös musiikin myönteiset vaikutukset lasten kognitiiviseen kehitykseen. 

Lisäksi musiikin uskotaan vaikuttavan sosiaalisiin taitoihin edistävästi, koska musiikki on 

pohjimmiltaan vuorovaikutusta ja sosiaalista toimintaa. Ryhmässä musisoiminen edellyttää 

kykyä noudattaa yhteisiä pelisääntöjä sekä kehittää taitoa kuunnella toisia ja sopeuttaa oma 

toiminta toisten toimintaan. Yhteisten kuuntelukokemusten koetaan myös yhtenäistävän 

ryhmän emootioita ja niitä voidaan hyödyntää mm. koordinoimaan ryhmän toimintoja 

esimerkiksi lähtölaulun tai yhteisen tanssin muodossa. Tutkimusaineiston valossa on vallalla 

käsitys, että musiikkiharrastuksella on yhteys kognitiivisiin ja sosiaalisiin taitoihin, vaikka 

tuloksiin onkin syytä suhtautua varovaisen optimistisesti. Vaikutusmekanismista ja yhteyden 

pysyvyydestä tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta. (Louhivuori 2009, 15-17.) 

 

Musiikkiharrastuksen vaikutus minäkuvaan ja identiteetin muotoutumiseen on tullut monissa 

eri tavoin rakennetuissa tutkimuksissa esiin. Varhaisiän musiikkikasvatuksellakin voidaan 

osoittaa olevan vaikutusta mm. kulttuurisen identiteetin perustan vahvistamiseen sekä oman 

yksilöllisen paikan löytämiseen ryhmän jäsenenä. (Louhivuori 2009, 18.) 

 

Musiikkiharrastuksen, erityisesti yhteisöllisen, ryhmässä tapahtuvan musiikin harrastamisen 

on useissa Pohjoismaisissa tutkimuksissa todettu olevan yksilön hyvinvointia ja jopa terveyttä 

edistävää. Tyhjentävää selitystä tällaiseen tulokseen musiikkiharrastuksen 

terveysvaikutuksista ei ole kyetty esittämään ja Louhivuori muistuttaakin 

musiikkikasvatuksen merkityksiä käsittelevässä artikkelissaan, että musiikkikasvatuksen 

keskeinen perustelu ei ole sen terveyttä edistävissä vaikutuksissa ja että musiikilla on 

syvempi, ihmisen elämänlaatua parantava henkinen vaikutus. (Louhivuori 2009, 14-15.)  

 

Musiikkikasvatuksen merkitystä voidaan tarkastella myös yhteisöllisemmin, jolloin 

korostetaan musiikkikasvatuksen sosiaalisia ulottuvuuksia. Jo edellä mainittu sosiaalisten 

taitojen vahvistaminen voidaan nähdä myös yhteiskunnallisesti merkittäväksi asiaksi. 
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Musiikin ja musiikkikasvatuksen merkitystä sosiaalisten suhteiden muodostumisessa sekä 

sosiaalisen pääoman vahvistajana ei tule väheksyä. Musiikkiharrastus toimii parhaimmillaan 

viiteryhmänä, jonka parissa omaksutaan taitoja, asenteita ja arvoja, jotka ovat pohjana sekä 

itsetuntemukselle että erilaisuuden hyväksymiselle ja kulttuurien väliselle ymmärtämiselle. 

(Louhivuori 2009, 19-20.) 

 

Edellä kuvatuista varhaisen musiikkikasvatuksen perusteluista monet ovat ns. välineellisiä eli 

ne korostavat musiikkikasvatuksen arvoa mm. kognitiivisten kykyjen, sosiaalisten taitojen, 

verkostojen luomisen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjänä. Louhivuori (2009, 20-21) 

korostaa, että  instrumentaalisten argumenttien lisäksi musiikkikasvatuksen perustelut 

voisivat olla luonteeltaan hieman filosofisempia: On tärkeää pohtia myös, mikä on 

musiikkikasvatuksen merkitys onnellisen, tasapainoisen ja ”hyvän” elämän edistäjänä. Tämän 

kysymyksen äärellä tulee pohdittavaksi myös, mitä on onnellinen, tasapainoinen ja hyvä 

elämä ja mikä ylipäätään on ihmisenä olemisessa olennaista. 

 

10.1 MUSIIKKIKASVATUKSEN TAVOITTEET JAOTELTUNA VIITEEN TAVOITEALUEESEEN 

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksessa tavoitteiden asettaminen on määritelty suunnittelun ja 

toiminnan kannalta ensisijaiseksi tehtäväksi. Tavoitteet määräytyvät sen mukaan, mikä 

yksilön musiikillisen kasvun ja kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta nähdään arvokkaana. 

Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteet rakentuvat aina suhteessa ympäröivään 

yhteiskuntaan, kulttuuriin ja vallitsevaan ihmiskäsitykseen. Tavoitteet tulisi kyetä 

ilmaisemaan mahdollisimman konkreettisesti ja täsmällisesti, jotta voidaan myös arvioida 

niiden toteutumista. Marjanen kirjoittaa kirjallisuuskatsauksessaan, että mikäli tavoitteita ei 

ole selkeästi nimetty ja mikäli niiden toteutumista ei voida reflektiivisesti arvioida, 

toiminnasta tulee helposti ”puuhastelua” musiikkikasvatuksen sijaan. (Marjanen 2009, 390-

392.) 

 

Lapsi oppii ja kehittyy fyysisen, sosiaalisen, kognitiivisen, esteettisen ja emotionaalisen 

kasvun alueilla. Kaikki osa-alueet vaikuttavat toinen toisiinsa. (Marjanen 2009, 309.) Tässä 
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työssämme hyödynnämme varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteiden luokittelua 

musiikilliseen, kognitiiviseen, sosioemotionaaliseen, psykomotoriseen ja esteettiseen 

tavoitealueeseen. Tarkastelemme tässä jokaista osa-aluetta erikseen.  

 

10.1.1 MUSIIKILLINEN TAVOITEALUE  

 

Musiikillinen tavoitealue ja musiikillisen kehityksen tukeminen on nimensä mukaisesti 

musiikkikasvatuksen keskiössä. Musiikillisia tavoitteita pidetään varhaisiän 

musiikkikasvatuksessa ytimenä, jonka ympärille muut tavoitealueet kietoutuvat. Musiikki 

myös avaa lapsen vastaanottavaiseksi oppimaan uutta siten, että oppimistapahtumasta 

muodostuu syvätason kokemus. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa opetus nähdään 

tavoitteellisesti tasolta toiselle etenevänä. Riippuen tarkastelukulmasta musiikillisissa 

tavoitteissa painotetaan hieman erilaisia asioita. (Marjanen 2009, 387-395.) Tavoitteita on 

lueteltu taulukossa 1.  

 

- lapsen musiikinlahjojen herättäminen 
- laulutaito 
- soittotekniset taidot 
- herkkyys havaita rytmejä, rytminen varmuus, rytmiostinatot 
- melodiset kaavat, melodialla improvisointi 
- sointivärien kuunteleminen 
- musiikin mukaan liikkuminen 
- musiikillisten työtapojen omaksuminen  
- rytmimerkit ja nuottien alkeet 
- kansallisen musiikkikulttuurin vaaliminen 
- musiikin tyylilajeihin tutustuminen 
- kiinnostuksen ja rakkauden herättäminen musiikkiin 
- musiikilliset kokemukset ja elämykset, musiikin ilo 
- musiikista lumoutuminen ja omakohtaiset musiikilliset kokemukset 

ilman muita päämääriä  
Taulukko 1 Varhaisiän musiikkikasvatuksen musiikillisen tavoitealueen tavoitteita 

satunnaisessa järjestyksessä (mm. Marjanen, 2009, Sibeliusopiston musiikinopetuksen 

opetussuunnitelma 2010, Hongisto-Åberg & al.1993). 
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Musiikillista tavoitealuetta voidaan pitää tässä tietynlaisena yläkäsitteenä muille 

tavoitealueille, sillä musiikkikasvatuksessa sen asema on kiistaton ja muut alueet liittyvät 

tavalla tai toisella siihen, joskin pitkälti toisiinsakin. 

 

10.1.2 KOGNITIIVINEN TAVOITEALUE  

 

Kognition käsitteellä viitataan tiedonkäsittelyyn: yksilön ajatuksiin, informaation 

prosessointiin, muistikuviin (Kähkönen, Karila & Holmberg toim.) 2001, 12). Kognitiivisilla 

taidoilla tarkoitetaan kykyä uuden tiedon oppimiseen ja hyödyntämiseen. Kognitiiviset taidot 

liittyvät tiedon vastaanottamiseen, hankkimiseen, muokkaamiseen ja muistamiseen sekä 

tiedon hyödyntämiseen toiminnoissa ja ongelmanratkaisutilanteissa. Älykkyys on vain yksi 

monista tekijöistä, jotka vaikuttavat ihmisen suoriutumiseen tiedonkäsittelyä edellyttävissä 

tehtävissä (Kalakoski, Laarni, Paavilainen, Kallio, Oksala, Stenius 2005, 167). Tiedonkäsittely 

koostuu prosesseista, joita ovat esimerkiksi havaitseminen, tarkkaavaisuuden suuntaaminen 

ja ylläpito, toiminnanohjaus, muistaminen sekä ajattelu.  

 

Aistit välittävät tietoa ympäristöstä ja ihminen tekee havaintoja reagoimalla ympäristöstä 

tulevaan tietoon. On tutkitusti todistettu, että monipuoliset havaintokokemukset eli 

virikkeellinen ympäristö edesauttaa havaintojen tekemistä ja havaitsemisen käsitteellinen 

ohjaus lisääntyy, mitä enemmän ihminen voi turvautua oppimaansa tietoon (Kalakoski & al. 

2005, 33-37). Musiikkikasvatuksessa voidaan ajatella esimerkiksi, että kuuloaistia 

harjaannuttamalla voidaan edistää oppilaan halua ja kykyä tehdä havaintoja musiikista ja sen 

eri osa-alueista ja reagoida niihin.   

 

On lisäksi esitetty paljon väitteitä ja tutkimustuloksia siitä, että musiikkiharrastuksella olisi 

heijastusvaikutuksia lasten ja nuorten kognitiiviseen kehitykseen musiikin kuuntelun ja 

tuottamisen lisäksi muillakin elämänalueilla mm. matematiikan ja kielten opiskelussa. 

Tutkimusalueena musiikin aivotutkimus on melko uutta, mutta ajankohtaisesti hyvin 

aktiivista: Sekä musiikkia harrastavien lasten että aikuisten ammattimuusikoiden kohdalla on 

tutkittu, missä määrin ja millä tavoin musiikin harjoittelun aikaansaamilla neurofysiologisilla 
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muutoksilla on vaikutusta kognitiiviseen kehitykseen ja kognitiivisiin taitoihin yleisemminkin. 

Musiikin harrastamisen on havaittu kehittävän mm. käsitteellisen luokittelun, kielellisen 

muistin ja vieraan kielen oppimisen valmiuksia sekä tarkkaavaisuutta. (Ho, Cheung & Chan 

2003, 439–450, Milovanov 2010, 14-15.) Tarkkaavaisuustaitojen, kuten valikoivan 

tarkkaavaisuuden sekä tarkkaavaisuuden ylläpidon l. keskittymisen, on katsottu 

musiikkiharrastuksen myötä kehittyvän erityisesti. Minna Huotilainen, kognitiotieteen 

dosentti Helsingin yliopiston monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksiköstä kirjoittaa 

artikkelissaan, kuinka musiikkiharrastus voi edesauttaa kognitiivisten taitojen hyödyntämistä 

koulussa:” Musiikkia harrastava lapsi pystyy keskittymään paremmin meluisassa 

oppimisympäristössä ja kuuntelemaan ohjeita taustaäänistä huolimatta. Kuulomuistin kesto 

ja tarkkuus ovat musiikkia harrastavalla lapsella hyvät, mikä helpottaa ohjeiden seuraamista 

ja vaativampien tehtävien seuraamista. Tämä taito vaikuttaa siis kaikkeen oppimiseen.” 

(Huotilainen &  Putkinen 2008, 204-217.)   

 

Musiikkiharrastuksen parissa siis kehittyy kuullun erottelukyky, kuullun tiedon valikointi, 

toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen, tehokas työmuistin käyttö ja muistista haku sekä 

kuullun tiedon soveltaminen. Kognitiiviseen tavoitealueeseen voidaan katsoa kuuluvaksi 

myös yleisen tietomäärän lisääntyminen mm. musiikin osa-alueisiin, elementteihin, 

työtapoihin ja tyylilajeihin liittyen. Aivotutkimus on tuonut lisäksi uudenlaisen 

lähestymistavan musiikkikasvatuksen tarkasteluun: Kuulotiedon vastaanottamiseen ja 

käsittelyyn erikoistuneet aivoalueet ovat ammattimuusikoilla voimakkaasti laajentuneet sekä 

pinta-alaltaan että tilavuudeltaan verrattuna muuhun väestöön. Ennen seitsemän vuoden ikää 

saaduilla musiikillisilla kokemuksilla sekä toiminnalla näyttäisi tutkimustiedon valossa olevan 

ratkaiseva merkitys tämänkaltaiselle aivotoiminnan kehittymiselle. (Huotilainen &  Putkinen 

2008, 204-217.)   

 

Meidän tutkimusaineistossamme sekä vanhemmat että musiikin varhaiskasvattajat tuottivat 

lausunnoissaan kognitiiviseen tavoitealueeseen liittyvää argumentointia. 
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10.1.3 SOSIOEMOTIONAALINEN TAVOITEALUE  

 

Sosiaaliset taidot voidaan määritellä sosiaalisesti hyväksyttäväksi, opituksi käyttäytymiseksi, 

joka luo edellytyksiä rakentavaan vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa.  

Vuorovaikutukseen liittyy monenlaista sosiaalista informaatiota, kommunikointia ja 

viestintää, havaintojen tekemistä ja reagointia toisten sosiaalisiin viesteihin ja aloitteisiin. 

Lasten sosiaaliset taidot eivät kehity ilman vuorovaikutustilanteissa tapahtuvaa harjoittelua ja 

omasta toiminnasta saatua palautetta. Vuorovaikutussuhteilla on suuri merkitys ihmisen 

tunteisiin eli emootioihin ja emootioilla on puolestaan vahva vaikutus vuorovaikutukseen. 

(Kauppila 2005, 22-24, 125-135.)  

 

Emotionaalinen kyvykkyys tässä yhteydessä viittaa ihmisen kykyyn tunnistaa omia 

tunnetilojaan ja toisaalta myös kykyyn käsitellä ja säädellä niitä. Sosio-emotionaalisilla 

taidoilla tarkoitetaan näin ollen ihmisen kykyä tulla toimeen itsensä ja toisten kanssa. Hyvien 

sosioemotionaalisten taitojen on havaittu parantavan itsetuntemusta ja itsetuntoa. Lapset, 

joilla on hyvä itsetunto, ovat puolestaan osallistuvia ja itsevarmoja. Heidän itsearvionsa ovat 

sävyltään myönteisiä, he luottavat omiin ajatuksiinsa sekä kykyynsä selviytyä eteen tulevista 

haasteista. Hyvällä itsetunnolla varustetut lapset sietävät paremmin eteen tulevia kielteisiä 

asioita, kuten kritiikkiä. Vahvat sosioemotionaaliset taidot vahvistavat lapsen uskoa omiin 

kykyihinsä. (Aho & Laine, 1997) 

 

Sosioemotionaalisiin taitoihin vaikuttavat monet yksilön sisäiset ja ulkoiset tekijät. Perimällä 

on mm. temperamentin kautta vaikutusta sosioemotionaalisten taitojen oppimiseen. 

Esimerkiksi lapsi, jolla on erittäin voimakas tunne-elämä, tarvitsee usein enemmän aikaa ja 

harjoitusta tunteiden säätelyn oppimiseen. Sosioemotionaalinen kehitys tapahtuu kuitenkin 

sosiaalisessa kontekstissa, minkä vuoksi siihen vaikuttavat ympäristön tarjoamat 

kasvumahdollisuudet ja virikkeet. (Keltikangas-Järvinen 2004, 117–118, 178–182.) 

 

Musiikin ja tunne-elämän yhteydestä on olemassa lukuisia teorioita, kliinisiä todisteita ja 

tutkimustietoa. Musiikki tarjoaa positiivisia tunne-elämyksiä ja toisaalta se mahdollistaa 

negatiivisten tunteiden käsittelyn. (Saarikallio 2009, 226.) Jari Sinkkonen, diplomimuusikko ja 
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lastenpsykiatri, kirjoittaa, että musiikki on aina emotionaalisesti totta. Musiikin avulla 

voidaan tavoittaa sanaton ja vilpitön, ”tosi” yhteys varhaisimpiin fyysisiin ja psyykkisiin 

kokemuksiin. Musiikin harrastaminen tarjoaa sellaisia rakenteita, joiden avulla ja joiden 

sisällä yksilö voi turvallisesti käsitellä voimakkaitakin tunteita. Musiikin herättämät tunteet ja 

merkitykset ovatkin usein tärkein syy musiikista nauttimiseen ja musisoimiseen. Sinkkosen 

mukaan musiikin harrastaminen mahdollistaa äänimaailmalla leikkimisen, mikä ruokkii 

luovuutta ja auttaa paremmin ymmärtämään kanssaihmisiä sekä tarjoaa kokemuksen 

todellisesta autonomiasta. (Sinkkonen 2009, 289.)  

 

Varhaisiän musiikkikasvatusta toteutetaan tavallisesti ryhmässä, jolloin sosiaalisten taitojen 

harjoitteleminen on sekä mahdollista että välttämätöntä. Esimerkiksi ryhmässä soittaminen 

edellyttää virittäytymistä toisten kuuntelemiseen ja kykyä sopeuttaa oma musisointi toisten 

toimintaan. Toisaalta rohkaistuminen osallistumaan toisten kanssa tai toisten edessä voi olla 

sosioemotionaalisten taitojen kehittymisen kannalta jollekin lapselle hyvin keskeinen tavoite.  

Tunnevireellä ja sen kokemisella on suuri subjektiivinen merkitys yhteisessä musisoinnissa ja 

musiikkiliikunnassa (mm. tanssissa).  

 

Èmiel jaques-Dalcroze on musiikkipedagogi, jonka keskeinen ajatus on, että musiikillista 

maailmaa, itseä ja toisia voidaan oppia ymmärtämään musiikin, liikkeen, tunteen, ajattelun ja 

aistimisen yhdistävien kokemusten kautta. Dalcroze-pedagogiikassa vahvistetaan minuuden 

kokemusta ja itsetuntemusta, mutta rohkaistaan samalla lapsia tiedostamaan toisten 

oppilaiden tapoja ilmaista musiikkia ja soveltamaan heidän ideoitaan. (Juntunen 2009, 245-

255) Vapaassa musiikkiliikunnassa ja luovassa yhteismusisoinnissa lapsen 

vuorovaikutuksellisiin suhteisiin liittyvät taidot kehittyvät moniaistisesti ja laaja-alaisesti 

(Ruokonen 2009, 28).  

  

Musiikkikasvatuksella voidaan siis kehittää lapsen käsitystä omasta itsestään ja tunteistaan 

sekä hänen kykyään toimia ryhmässä muiden lasten kanssa. Musiikki on vaikuttava 

vuorovaikutuksen ja tunteiden ilmaisun väline, se synnyttää tunteita ja antaa välineitä sekä 

yksilöllisten että jaettujen tunteiden käsittelyyn. Musiikkiharrastuksen kautta voidaan löytää 

myös uusia sosiaalisia kontakteja. 
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Tutkimusaineistossamme erityisesti vanhempien vastauksissa ilmeni runsaasti 

sosioemotionaalisen tavoitealueen asiasisältöihin liittyviä vastauksia.  

 

10.1.4 PSYKOMOTORINEN TAVOITEALUE  

 

Motoristen taitojen kehittymiseen vaikuttavat perimä, ympäristön virikkeet sekä lapsen 

persoonallisuus ja motivaatio taitojen kehittämiseen. Motorinen kehitys etenee 

kokonaisvaltaisista liikkeistä l. karkeamotoriikasta yhä eriytyneempiin liikkeisiin l. 

hienomotoriikkaan. Psykomotoriikka-käsitteellä viitataan psyykkisen ja motorisen kehityksen 

yhteenkuuluvuuteen.  Jokaiseen ihmisen liikesuoritukseen liittyy psyykkisiä, kognitiivisia ja 

emotionaalisia näkökohtia. Psykomotorisen tavoitealueen tavoitteet liittyvät psyykkisen 

prosessoinnin seurauksena syntyvän lihastoiminnan kehitykseen.  Esimerkkejä 

psykomotorisista toiminnoista ovat sorminäppäryys, tasapaino, reaktionopeus sekä aistien ja 

raajojen yhteistyö. (Mansikkakorpi 2009, 10, Zimmer 2001, 18-20.) 

 

Pienen vauvan varhaiset kehosta saatavat kokemukset ovat psykologisen ”minän” kehityksen 

ensimmäinen askel ja tärkeä psykomotorinen kehitysvaihe lapsen elämässä. Oman kehon 

kautta lapsi saa kokemuksia itsestään ja ympäristöstään ja oppii vähitellen kehonhallinnan 

kautta vaikuttamaan omaan toimintaansa.  Harjoittelun avulla lapset oppivat yhä 

monimutkaisempia motorisia taitoja, joiden kautta he saavat kokemuksia omasta 

osaamisestaan, omista rajoistaan ja kyvyistään. Motoristen taitojen kehittyminen merkitsee 

lapselle yhä lisääntyvää itsenäisyyttä ja toiminnan vapautta.  Psykomotoristen taitojen 

tukeminen edistää sekä luovuutta että itseohjautuvuutta. (Zimmer 2011, 15-36.) 

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksessa kehitetään psykomotorista aluetta muun muassa 

musiikkiliikunnassa (koko kehon hallinta, tasapainokyky, rytmitaju, reaktio- ja 

koordinaatiokyky) ja soittamisessa (koordinaatiokyky, liikkeen suuntaaminen, 

hienomotoriikka). Psykomotoristen taitojen kehitys tapahtuu toistojen ja harjoituksen kautta 

ja uusi aivotutkimus on osoittanut, että musiikkiharjoitteluun liittyvä motoristen aivoalueiden 

laajentuminen on erityisen voimakasta 3-10 vuoden iässä. (Huotilainen &  Putkinen 2008, 

204-217.)   
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Aineistossamme psykomotoriseen tavoitealueeseen sijoittuvia argumentteja esiintyi 

vanhempien vastauksissa vähemmän tai niihin viitattiin epäsuoremmin kuin muihin 

tavoitealueisiin. Musiikkikasvattajien haastatteluaineistossa psykomotorisiin taitoihin ja 

niiden kehittämiseen puolestaan viitattiin mm. pohjana mahdolliselle tulevalle 

soittoharrastukselle sekä musiikkiliikunnan yhteydessä.   

 

10.1.5 ESTEETTINEN TAVOITEALUE  

 

Esteettiset tavoitteet kytkeytyvät edellä kuvattuihin tavoitealueisiin, mutta niissä korostuu 

elämyksellisyys, musiikista lumoutuminen, mielikuvituksen käyttö ja itseilmaisu.  

 

 
Estetiikka on filosofian osa-alue, joka tutkii kauneutta, taidetta ja kauneusarvoja eri 

esiintymismuodoissaan.  Estetiikassa on kyse jonkin kohteen (esimerkiksi musiikin) 

arvottamisesta kauniina tai miellyttävänä. Esteettinen kokemus ei ole vain välitöntä 

aistikokemista, koska se pohjautuu havaintoon, joka puolestaan on riippuvainen tarkastelijan 

kognitiivisista ja emotionaalisista ominaisuuksista ja asenteista. (Haapala, Honkanen & 

Rantala 1995, 195.)  Esteettistä kokemusta voidaan pitää arvokkaana itsessään, eikä sitä 

tarvitse tarkastella minkään välineellisen intressin näkökulmasta. 

 

Monipuolisen taidekasvatuksen avulla voidaan vahvistaa elämyksellisyyttä lasten 

toimintaympäristöissä ja tarjota mahdollisuuksia esteettisten peruskokemusten syntymiselle. 

Näillä esteettisillä peruskokemuksilla viitataan eri aistikanavien välityksellä saatuihin, 

pääasiassa lapsuudessa koettuihin kokemuksiin, joiden varassa kehittyvät lapsen 

myöhemmät taidemieltymykset, kulttuuriset arvostukset ja taideharrastuksen kohteet. 

Esteettisiksi kutsutaan sellaisia eri taidemuotojen synnyttämiä kokemuksia, jotka saavat 

nauttimaan olemassaolosta. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa tällaisiin kokemuksiin 

viitataan, kun puhutaan musiikin ilosta ja musiikillisista elämyksistä ja sellaisista yksilön 

omakohtaisista aistimuksista, tuntemuksista ja kokemuksista, jotka ”vievät mukanaan” ja 

saavat lumoutumaan musiikista ilman muita päämääriä. (Ruokonen, Rusanen & Välimäki 

(toim.) 2009, 4-12.) 
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Myös luovassa toiminnassa lapsen mieli on esteettisesti virittynyt ja sen on mahdollista 

tavoittaa joitain sellaista, mikä ei välttämättä ole sidoksissa senhetkiseen, vallitsevaan 

todellisuuteen. Lapsen subjektiivinen kokemusmaailma on lähtökohta luovalle toiminnalle ja 

luovan, taiteellisen toiminnan (esim. musisoinnin, loruilun, laulamisen, musiikin mukana 

liikkumisen) kautta lapset tekevät omaa kokemusmaailmaansa näkyväksi toisille lapsille sekä 

aikuisille. (Ruokonen & al. (toim.) 2009, 17-18.) 

 

Tässä tutkimuksessa musiikkikasvatuksen esteettiseen tavoitealueeseen voidaan liittää 

sellaiset musiikkikasvattajien ja vanhempien argumentit, jotka viittaavat puhtaimmin 

musiikin kokemiseen: elämyksiin, musiikista nauttimiseen, musiikin iloon ja luoviin 

prosesseihin. Esteettisten tavoitteiden näkökulmasta musiikki on arvokasta ja elämän laatua 

parantavaa itsessään. 

 

11 IHMISKÄSITYKSEN ULOTTUVUUDET MUSIIKKIKASVATUKSEN 
TAVOITEALUEISSA 
 

Tässä kappaleessa tarkastelemme Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen ulottuvuuksia 

rinnakkain musiikkikasvatuksen tavoitealueiden kanssa. Musiikkikasvatuksen tavoitealueet 

sisältävät paljon erilaisia ulottuvuuksia, joten niitä ei yksiselitteisesti voi yhdistää 

kehollisuuteen, tajunnallisuuteen tai situationaalisuuteen liittyviksi. Lähdemme siis siitä 

ajatuksesta, että ihmisyyden eri ulottuvuudet tulevat julki musiikkikasvatuksen eri 

tavoitetekijöissä. 

 

Musiikillisessa tavoitealueessa voidaan nähdä kaikkien kolmen ihmisyyden ulottuvuutta, 

mikä sopii hyvin ajatukseen siitä, että musiikillinen tavoitealue muodostaa 

musiikkikasvatuksen ytimen, jonka pohjalta kaikki muut tavoitealueet saavat muotonsa.  

 

Tajunnallisuus ilmenee musiikillisen tavoitealueen perusajatuksessa, jossa opetus etenee 

tavoitteellisesti tasolta toiselle. Oppija on täten antanut musiikin eri tekijöille merkityksen 

omassa mielessään ja uudet esille tulevat asiat saavat merkityksensä suhteessa jo olemassa 
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olevaan kokemustaustaan. Näin musiikin kautta koettu merkitysverkosto tulee osaksi yksilön 

maailmankuvaa ja käsitystä omasta itsestään.  

 

Kehollisen olemassaolonsa kautta ihmiselle muodostuu puitteet, joiden kautta hänellä on 

tietynlaiset valmiudet soittamiseen tai laulamiseen. Sormien tai äänihuulten rakenne voi 

omalta osaltaan olla vaikuttamassa käytännön tekemiseen, eri aistien ominaisuudet samoin. 

Geneettisesti määräytyneet musikaalisen erikoislahjakkuuden muodot saattavat puolestaan 

suunnata jo lapsuusiässä potentiaalin hakeutumisen tietyntyyppisen toiminnan pariin ja 

mahdollistavan myöhempiä huippusuorituksia.  

 

Kohtalonomaiset situationaalisuuden rakennetekijät vaikuttavat paljolti siihen, millaisista 

lähtökohdista kukin musiikkikasvatuksen piirissä oleva yksilö musiikillisen tavoitealueen 

kokee. Kuuluuko musiikki perheen tai vanhempien elämään, miten kyseessä oleva 

yhteiskunta tai kulttuuripiiri suhtautuu musiikkiin tai millaista musiikkia se suosii tai onko 

yksilön geeniperimässä sellaisia ominaisuuksia, jotka johdattelevat musiikin viitoittamalle 

tielle ovat kysymyksiä, johon yksilö itse ei voi vaikuttaa. Kun on kyseessä pieni lapsi, on 

olemassa paljon situationaalisia tekijöitä, joilla musiikillisiin tavoitteisiin pääsemistä voidaan 

edistää. Lasta voidaan esimerkiksi ohjata musiikkiharrastuksiin tai harrastaa hänen kanssaan 

yhdessä tai voidaan valita kouluja, joissa musiikkikasvatus näyttelee suurempaa osaa kuin 

keskimäärin.  

 

Situationaalisuus ihmisyyden ominaisuutena vaikuttaa hyviin moniin musiikkikasvatuksen 

musiikillisen tavoitealueen elementteihin. Jos musiikki kuuluu osaksi ihmisen elämään 

situaation kautta, sillä on aina välttämättä jonkinlainen vaikutussuhde ihmisen olemassaolon 

tapaan ja laatuun. Kärjistetysti voidaan sanoa, että musiikin pitää olla osana ihmisen elämää, 

jotta musiikinlahjat voisivat herätä, herkkyys tunnistaa ja oppia musiikin eri osatekijöihin 

liittyviä asioita voisi syntyä tai kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan voisi olla totta.  
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Tajunnallisuus näyttäytyy selkeimmin musiikkikasvatuksen kognitiivisessa tavoitealueessa, 

onhan kyse tiedonkäsittelystä: yksilön ajatuksista, informaation prosessoinnista ja 

muistamisesta ts. merkityssuhteiden muodostumisesta ja rakentumisesta toistensa lomaan. 

Voidaan puhua musiikkiin liittyvien asioiden oppimisesta: miten soittaa, miten tulkita 

yksinkertaisia nuottimerkkejä, miten hahmottaa rytmivaihdoksia, miten ymmärtää musiikin 

muoto kuulohavainnon perusteella? Muistettava on tietenkin se, että kehollisuus voi asettaa 

tiettyjä rajoituksia kognitiivisen tavoitealueen vaatimuksille, samoin situationaalisuus. 

 

Ihmisyyden tajunnallinen puoli on läsnä myös puhuttaessa sosioemotionaalisesta 

tavoitealueesta, koska yksilö antaa merkityksiä elämysten kautta. Havainnot, tunne-

elämykset, usko tai tieto sekä toimiminen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa 

kuuluvat osaksi musiikkikasvatusta. Tunteet ja niiden tunnistaminen ja hallinta ovat 

keskeinen osa musiikkikasvatusta. Sosioemotionaalisiin taitoihin vaikuttavat myös ihmisen 

kehollisuus, esimerkiksi temperamenttina sekä situationaalisuus sosiaalisena kontekstina. 

Tajunnallisuus liittyy myös musiikkikasvatuksen psykomotoriseen tavoitealueeseen, 

erityisesti motivaation muodossa. Esteettisessä tavoitealueessa keskiöön nousee 

elämyksellisyys toimintaympäristöissä ja tästä saadut mahdollisuudet esteettisten 

peruskokemusten syntymiselle eri aistikanavien kautta. Tajunnallisuus muuttaa 

merkityksenannon kautta havainnot pääomaksi, jolla on elinikäinen vaikutus siihen, miten 

musiikin kokee. 

 

Kehollisuuus on selkeimmin yhdistettävissä psykomotorisen tavoitealueen ominaisuudeksi. 

Karkea- ja hienomotoriikka tarvitsevat käyttövoimakseen ihmisen kehollisuutta ja siinä 

tapahtuvia mekanismeja. Sorminäppäryys, tasapaino tai reaktionopeus tarvitsevat toki 

ihmistä myös tajunnallisena olentona. Tajunnallisuus kautta ihminen antaa käskyjä, joita 

kehollisuus toteuttaa. 

 

Ajatus ihmisen olemuksen situationaalisuudesta  voidaan nähdä kaikkien tavoitealueiden 

taustalla, mikä onkin ymmärrettävää kun tarkastellaan kasvatuksen perimmäistä tehtävää eli 

lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen 
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edistämistä. Päämääränä on tuolloin yksilö, joka tunnistaa itsensä ja kantaa ylpeästi omaa 

erityislaatuisuuttaan. Lapsen identiteetti on vahva ja hän näkee itsensä kaikkien 

situaatioidensa kautta.  

 

12 TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tulokset kuvaamme analyysia vaihe vaiheelta seuraten. Ensiksi esittelemme 

haastatteluaineiston analyysin ja tämän jälkeen vanhempien kyselyaineiston tulkintaa. Sekä 

varhaisiän musiikkikasvattajien haastatteluissa että vanhempien kyselyissä tuottamien 

argumenttien sisältöjä olemme tarkastelleet musiikin tavoitealuejaon ja Rauhalan holistisen 

ihmiskäsitysfilosofian viitekehyksessä. Pohdintaosuudessa kokoamme yhteen eri lähteistä 

tehdyt johtopäätökset ja tarkastelemme niitä suhteessa toisiinsa. 

 

12.1 HAASTATTELUAINEISTON ANALYYSI 
 

Lähdimme ryhmittelemään haastatteluaineistoa sisällön mukaan tarkoituksenamme 

aineistosta käsin löytää sopivia ryhmittelykategorioita. Aineistosta nouseekin esiin selkeästi 

sekä käytännön musiikkileikkikoulutoimintaan Sibelius- opistossa liittyviä asioita että 

tavoitetasolla tai toiminnan taustalla vaikuttavia näkökohtia. Toiminnan käytäntöihin 

liittyvistä asioista selkeimmin esiin nousevat kehittämiskohteina päiväkodeissa ja Sibelius-

opiston sivutoimipisteissä järjestettävään musiikkileikkikouluun liittyvät seikat ja 

vahvuuspuolella taas opiston hyvä ja perinteikäs henki musiikkileikkikoulutoiminnan 

kehittämisessä sekä sitoutunut ja osaava henkilökunta.  

 

Opettajan persoonaan liittyviä ominaisuuksia nousee aineistosta useita. Opettajalla tulee olla 

hyvät taidot ryhmän kanssa toimimisessa, mutta toisaalta myös valmiuksia huomioida lapsia 

yksilöinä. Yhteistyö vanhempien kanssa nähdään haastavana, mutta toisaalta myös antoisana. 

Luovuuden vaatimus musiikin varhaiskasvattajan ominaisuutena käy useista vastauksista 

ilmi. 
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12.1.1 MUSIIKKIKASVATUKSEN TAVOITEALUEET HAASTATTELUISSA 
 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ovat Sibelius-opiston musiikkileikkikoulun 

tavoitteet ja toiminnan taustalla vaikuttavat lähtökohdat. Haastatteluaineistojen raaka-

analyysivaiheessa haastattelujen sisältöä jaoteltiin musiikkikasvatuksen tavoitealueiden 

mukaisesti musiikilliseen, kognitiiviseen, sosioemotionaaliseen, psykomotoriseen ja 

esteettiseen tavoitealueeseen (Kuvio 2). Tämän jaottelun jälkeen yhdistimme 

haastatteluaineistoon Sibelius-opiston varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen 

perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteet ja määrittelimme yksityiskohtaisemmin, mitä 

kukin tavoitealue pitää sisällään.  Tämä siitä syystä, että opetussuunnitelmissa mainitut 

tavoitteet ovat helposti löydettävistä myös haastatteluaineistosta ja haastattelujen avulla 

voidaan hyvin selittää, mitä opetussuunnitelmissa mainitut tavoitteet konkreettisesti 

tarkoittavat.  

 

 

 

Kuvio 2 Musiikillinen tavoitealue on musiikkikasvatuksen keskiössä. Muut tavoitealueet 

kytkeytyvät sen ympärille ja ovat merkityssuhteessa toisiinsa. 

 

Musiikillinen 
tavoitealue

kognitiivinen 
tavoitealue

sosioemotionaalinen 
tavoitealue

esteettinen 
tavoitealue

psykomotorinen 
tavoitealue
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12.1.1.1 MUSIIKILLINEN TAVOITEALUE 
 

Kaikki haastateltavat lähtevät siitä ajatuksesta, että musiikki kuuluu kaikille taidoista 

riippumatta. Musiikkileikkikoulussa tarjoillaan mahdollisuuksia huomata, mitä kaikkea 

musiikin kanssa voidaan tehdä. Toiminta tapahtuu lapsen ehdoilla, kuitenkin niin, että 

aikuisella on koko ajan selkeänä mielessä se, mihin toiminnalla tähdätään. Musisoinnin ilo ja 

rakkaus musiikkiin nähdään asioina, joiden vaikutus voi olla elämän mittainen. Joku lapsi voi 

saada harrastuskipinän, joku toinen taas voi pyrkiä ammattimuusikoksi asti. 

Musiikkileikkikoulun positiivista vaikutusta musiikkisuhteeseen ei kuitenkaan nähdä 

automaattisesti tapahtuvaksi. Elämään vaikuttavat muutkin asiat, jotka suuntavat lapsen 

kiinnostusta eri suuntiin.  

 

”Täytyy vaan yrittää parhaansa, olla myönteinen, kehua, antaa hyviä kokemuksia. 

Sanoa se ääneen se, ettei sun tarvi soittaa, sä oot ihan hyvä, mee pelaan jääkiekkoa, 

ihan hyvä, moikkaa mua, kun nähdään kaupungilla. Niinkun opettajan asenteesta 

kiinni ja hyväksyykö. Mutta se vaikuttaminen on haasteellista.” 

 

Musiikin tiedollisiin valmiuksiin kuuluu musiikin eri osatekijöiden oppiminen ja 

tunnistaminen toiminnan kautta. Asioita ei musiikkileikkikoulutasolla tarvitse oppia 

nimeämään, vaan ne tulevat tutuiksi leikkimällä. Pienempien lasten kanssa 

musiikkileikkikoulutunnilla on useimmiten jokin teema tai satujuoni, jonka ympärille toiminta 

rakentuu.  

 

Musiikkileikkikoulussa musiikin osatekijöitä käsitellään perusteellisesti. Näitä osa-alueita 

ovat dynamiikka, sointiväri, rytmi, melodia, harmonia ja muoto. Musiikin suurten linjojen 

tunteminen kuuluu yleissivistykseen ja sillä on arvo sinänsä. Pienet yksityiskohtaiset tiedot 

kukin voi myöhemmin opiskella intonsa mukaan.  
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”Se vaan se niinku tunnistaminen siinä ja niinku huomaaminen et tämmöstä 

tapahtuu ja löytää siitä niit eri piirteitä siit musiikista ja ite kokeilemalla et miltä 

se tuntuu kun mä teen näin tai miltä se kuulostaa kun mä teen näin.” 

 

Musiikin taidolliset valmiudet lähtevät siitä, että pohjalle harjoitellaan hyvä laulutaito. 

Lorujen laululeikkien, laulujen ja sormileikkien omaksumiskyky kasvaa musiikkileikkikoulun 

myötä. Mukaan tulee myös soittaminen, aluksi kehosoittimien muodossa. Rytmisoittimet ja 

viimeisenä melodiasoittimet tukevat soittoperinnettä. Toimintaan kuuluu myös erilaisia 

hienomotorisia harjoituksia, joiden taustalla on ajatus siitä, että ” Näillä sormilla joskus vielä 

soitetaan” .  

 

Musiikkileikkikoulussa myös kuunnellaan erityyppistä musiikkia: klassista, kansanmusiikkia, 

uusia ja vanhoja lastenlauluja. Musiikin kuuntelemisen taustalla on aina ajatus siitä, että se 

tukee opeteltavaa asiaa.  

 

”Mut sit näis uudemmiss (lastenlauluissa), niissä yleensä se melodiapuoli on hieman 

helpompi ja niissä on yleensä se varsinkin tässä levytuotannossa niin niisson sen 

verran, ett ne kolahtaa. Ja niisson hyvä biitti ja ne iskee, niin miksipä en käyttäisi 

niitä ikään kuin vähän motivointiin, tällanen herkkupala.” 

 

Musiikkileikkikoulutoimintaan kuuluu oleellisena osana myös musiikkiliikunta sekä musiikin 

integroiminen muihin taiteisiin. Kuvataide, sanataide, draama, nukketeatteri, tanssitaide 

esimerkkeinä mainittakoon. 
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12.1.1.2 KOGNITIIVINEN TAVOITEALUE 
 

Kognitiiviseen kehittymiseen liittyen haastateltavat korostavat sitä, että 

musiikkileikkikoulussa ei ”opettamalla opeteta”, vaan että asioiden omaksuminen tapahtuu 

leikin ja toiminnan myötä.  

 

” Joskus mun tulee sellanen olo, että niinku toisaalta lyödään kovat.. 

opetussuunnitelmien puolesta kovat tavotteet sille, että mitä kaikkea niiden lasten 

tulis ihan osata. Ja sitten toisaalta toisella suupielellä sanotaan, että sun pitäis 

tarjota elämyksiä ja sit taas itellä on sellanen olo, että ei niinku sen ikästä lasta oo 

hirveen mielekästä ruveta opettamalla opettaan.” 

” Prässätäänksme niitä lapsia ihan liikaa? Miksei se musiikkileikkikoulu vois ihan 

oikeesti olla leikinomaista koulua ?” 

 

Opettavien asioiden lisäksi toimintaan kuuluu myös irralliset leikit ja ”riehuminen”, joiden 

jälkeen keskittymisen oppimiseen nähdään parantuvan. Oppimista tehostaakseen 

musiikkileikkikoulutunteja puetaan jonkin teeman tai tarinan muotoon. Tämä on ensiarvoisen 

tärkeää varsinkin kaikkein pienimpien musiikkileikkikoululaisten kanssa.   

Jo käsiteltyihin asioihin palataan säännöllisesti ja usein huomataankin, että ne ovat paljon 

helpommin omaksuttavissa kypsymisen jälkeen. Musiikkileikkikoulussa toteutetaan ajatusta 

siitä, että uusi opittava aines kertyy jo aiemmin opitun tiedon päälle. Oppimiseen vaikuttaa 

myös elämäntilanne ja lasten erilaiset kokemukset.  

 

” Ja sit kun palaa niihin asioihin, kun tekee koko vuosisuunnitelmaa ja palaakin 

keväällä niihin asioihin, niin sitä huomaa, että ”oho, se menikin” ja sanonkin usein 

lapsille, että muistattekste kun me tehtiin. Silloin, kun odotettiin lumisadetta ja oli 

vähän vaikeeta ja huomaattekste, kun nyt se jo menee ja ”joooo”. 
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Tärkeä osa musiikkileikkikoulutoimintaa on suomalaisen kulttuuriperinnön siirtäminen 

uusille sukupolville. Suomalaisuus vanhoissa lauluissa, loruissa, sormiloruissa ja 

laululeikeissä kuuluvat toimintaan. Musiikkileikkikoulussa tutustaan kansanperinteeseen ja 

opitaan kunnioittamaan sitä.  

 

”No tota noin niin, kaikki tämmöset lorut, laululeikit, vanhat laulut, sormilorut. Mä 

itse niitä kovasti teen. Ehkä mä oon vähän sellanen vanhan kansan ihminen.” 

” Sitte tää, päiväkodeissakin on ja kouluissa varmaan hakusessa nyt tää tämmönen 

suomalaisuuden, että puhutaan itsenäisyyspäivästä ja vietetään Sibeliuksen 

syntymäpäivää… Tavallaan täs tulee niinku ihmisten välisiä asioita ja sitte just tätä 

omaa historiaa ja omaa paikkaa ja suomalaisuutta.” 

 

12.1.1.3 SOSIOEMOTIONAALINEN TAVOITEALUE  
 

Lapsen yleisen kasvun kehittäminen tulee haastatteluaineistossa korostetusti esiin ja jopa 

niin, että sen merkitys nähdään useissa kohdin musiikillista kehittymistä merkittävämpänä. 

Jokainen yksilö nähdään ainutlaatuisena ja jokaisen ikä ja kehitystaso pyritään huomioimaan 

musiikkileikkikoulutoiminnassa.   

 

” Ehkä mä sitten keksin just jotain tämmöstä. Pitää miettiä, jos näkee. Jos on 

hirveen levoton, niin sit mä otan penkiltä pois ja jollekin jakkaralle. Pyöri siinä, saat 

pyöriä, mut älä häiritse muita. ” 

” Et mä ajattelin, että varmasti se tyttö niinku arkielämässään pyörii sen saman 

asian kanssa ihan riittävästi. Että täällä, jospa ei kiinnitettäisi siihen puheeseen 

hirveesti huomiota. Ja nyt se tyttö mulle tänä vuonna muskariin ja puhuu ihan 

sujuvasti.”  
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Lapsen kasvua tuettaessa yhteistyö vanhempien kanssa koetaan tärkeäksi. 

Haastatteluaineistossa koetaan huolta siitä, että nykyajan lapset ovat kovin kiireisiä useiden 

harrastustensa kanssa ja siitä syystä ovat usein väsyneitä.  

 

Kokonaispersoonallisuuden kehittäminen jakaantuu useisiin eri osatekijöihin, joista 

sosiaalisen kasvun tukeminen nousee usein esiin varhaisiän musiikkikasvattajien puheessa. 

Sosiaaliset taidot nähdään keskeisenä elementtinä ihmisen elämässä myös aikuisena. 

Ryhmässä toimiminen korostuu musiikkileikkikoulutoiminnassa. Ryhmäytymiseen kuluu 

yleensä aikaa pidempään kuin esimerkiksi päiväkodeissa, joissa lapset tapaavat toisiaan 

päivittäin.  Yksilö nähdään ensisijaisesti ryhmän jäsenenä, vaikka tämän erityislaatu 

pyritäänkin huomioimaan. Musiikkileikkikoulussa panostetaan hyvien käytöstapojen 

opettelemiseen ja niiden ylläpitämiseen. Musiikkileikkikoulussa ollaan paljon tekemisissä 

erilaisten tunteiden kanssa siten, että voidaan oppia niiden hallintaa ja ylipäätään kokea 

erilaisia asioita.  

 

” Muskarissa hän saa niin paljon tietoja, niin paljon uusia taitoja, hyvin paljon 

elämyksiä. Kuitenkin me niin paljon tunteitten kanssa niinku… vauhdikkaasta 

rauhalliseen ja empatiasta irvistelyyn.” 

” Lapsi saa kokea siellä muskarissa iloa ja surua ja vihaakin ehkä.” 

 

Musiikin kautta päästään käsiksi monenlaisiin tunteisiin ja tunnetiloihin. 

Musiikkileikkikoulutilanteessa tunteisiin ja musiikillisiin elämyksiin paneudutaan yhdessä 

ryhmän kanssa. Pyritään löytämään yhdessä tekemisen riemu ja sitä kautta myönteisiä 

kokemuksia. Erittäin tärkeää on myös se, että lapsi yksilönä pääsee kokemaan onnistumisia.  

  

”Tarkoituksena on tuottaa lapselle ”minä osaan”-itsetuntokokemuksia.” 
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12.1.1.4 PSYKOMOTORINEN TAVOITEALUE 
 

Motoriikan ja koordinaatiokyvyn kehittyminen liittyy musiikkikasvatuksen psykomotoriseen 

tavoitealueeseen. Haastatteluaineistosta yleisenä näkemyksenä nousee esiin se, että 

musiikilla nähdään olevan merkitystä motoristen taitojen kehittymiseen niin hieno- kuin 

karkeamotoriikassakin. Musiikki ja liike auttavat asioiden oppimisessa ja sisäistämisessä. 

 

”Ja nyt me on pyöritelty noita paperilumipalloja ja niitä on pitäny niinku sormilla 

tehdä, ettei osannutkaan koko kädellä. Mun mielestä se on niinku upeeta, että se on 

niinku hienomotorista. Ne on just ne sormet, joilla sä soitat. Mennä niinku 

pienempään.  

 

12.1.1.5 ESTEETTINEN TAVOITEALUE 
 

Musiikilliset elämykset eivät välttämättä aina tarvitse taustakseen sinfoniaorkesteria. 

Musiikkia on useiden haastateltavien mielestä kaikki se, mitä ihminen kokee musiikiksi, 

kaikki se ääni, jota ihminen pitää miellyttävänä tai joka jollakin tapaa tuottaa hänessä tunteita.  

 

”Musiikki koostuu tällasista tekijöistä kun dynamiikasta, sointiväristä, melodiasta, 

harmoniasta, muodosta. Niin itse asiassa musiikki koostuu siitä, miten ihminen sen 

kokee. Eli niinku tavallaan oma tunnetila. Eli ei sen tarvi olla  itään soitettua 

musiikkia, sehän voi olla vaikka toi tuuli tuolla tolla lailla tuivertaa. Onkse 

musiikkia sun korville vai onkse niinku sellasta hitto mä vihaan tota, kun koko ajan 

tuulee?” 

 

Mielikuvituksen ja luovuuden kehittyminen voidaan liittää musiikkikasvatuksen esteettiseen 

tavoitealueeseen yhdessä musiikin elämyksellisyyden kanssa. Haastateltavat korostavat sitä, 

että lapsella on mahdollisuus etsiä, keksiä ja sitä kautta oivaltaa asioita. Asioiden 
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omakohtainen kokeminen nähdään merkityksellisenä suhteessa mielikuvituksen ja 

luovuuden kehittymiseen.  

 

”Lapsille monipuolisesti tarjottava kokemuksia, sillä lapsille se ei ole vielä samalla 

tavalla tiedollista. Lasten kanssa pitää antaa vaan mennä.” 

 

 

12.1.2 KOHTI HAASTATTELUAINEISTOSSA TUOTETTUA IHMISKÄSITYSTÄ 
 

Yllä esitellyn luokittelun jälkeen lähdimme järjestelemään aineistoa tajunnallisuuden, 

kehollisuuden ja situationaalisuuden yläkäsitteiden alle pyrkimyksenämme selvittää, millä 

tavoin nämä ihmisyyden olomuodot ilmentyvät haastateltavien puheessa. 

 

12.1.2.1 TAJUNNALLISUUS 
 

Tajunnallisuus on asioiden ymmärtämistä ja niiden liittämistä jo olemassa olevaan 

ymmärrykseen. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että ymmärretään vain tiedolliset, selkeästi 

faktaan pohjautuvat asiat, vaan tajunnallisuuden kautta ymmärretään myös aistihavainnot, 

uskomukset, erilaiset tunne-elämykset, unet ja harhat. Näin ollen tajunnallisuus ihmisyyden 

olomuotona voidaan liittää kaikkien musiikkikasvatuksen tavoitealueiden taustalla 

vaikuttaviksi asioiksi.  

 

Haastatteluaineistossa tajunnallisuus tulee korostetusti esiin puhuttaessa musiikillisen ja 

kognitiivisen tavoitealueen sisällöistä. Puheessa nämä kaksi kietoutuvat usein yhteen. 

Puhutaan musiikin osatekijöiden oppimisesta ja omaksumisesta. Tavoitteena on oppia 

tunnistamaan ja omaksumaan dynamiikan, sointivärin, rytmin, melodian, harmonian ja 

muodon käsitteiden sisältö, ts. ymmärtää mitä nämä käsitteet pitävät sisällään. Siitä 

huolimatta ensiarvoisen tärkeänä nähdään se, että varhaisiän musiikkikasvatuksen 
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tavoitteena ei ole oppia nimeämään edellä mainittuja käsitteitä, vaan tekemisen kautta 

oivaltaa mistä niissä on kyse.  

 

”Isompien kanssa se voi olla sitä tarinaa tai sitä halloweeniä tai syksynlehtiä tai 

jotain, mut sitte nostetaan sieltä jotain elementtejä, et tästä Lehdet lentää- laulusta 

katottais minkälainen rytmi siinä on. Sitte otetaan ne paperimukit tai 

kertakäyttömukit ja rakennetaan niistä se rytmi isoista mukeista ja pienistä 

mukeista.” 

”Tämmösiä musiikillisia valmiuksia et ne niinku välttämättä niitten ei mun 

mielestä tarvi osata nimetä eikä välttämättä tehdäkään, mut et ne oppii niinku 

kuulemaan, niinku huomaamaan niitä asioita siitä, et nyt soitetaan kovaa ja nyt 

soitetaan hiljaa, nyt soitan minä yksin ja nyt nyt soitetaan kaikki yhdessä. Siis 

tämmösiä vaan, et niinkun hoksaa, että se ei aina oo ihan itsestään selvää, että 

rumpu vaan paukkuu, vaan että soitan hiljaa.” 

 

Tajunnallisuus ilmentyy puheessa myös silloin, kun kognitiivisen, musiikillisen ja 

psykomotorisen tavoitealueen sisältöjä yhdistellään. Puhutaan soittamisen ja laulamisen 

oppimisesta ja siitä, miten oppiminen tapahtuu ja missä järjestyksessä. Selkeä suunta on se, 

että musiikin eri osa-alueisiin liittyvä opittava sisältö lisääntyy mitä vanhemmasta 

musiikkileikkikoululaisesta on kyse. Ymmärtäminen siis lisääntyy vanhan jo koetun päälle.  

 

” Teema tai joku tunnin tavoite. Mikä on tunnin tavoite? Pieni suuri? Onks se tunnin 

tavoite? Pieni suuri? Hiljainen voimakas? Tai sitte vaikka totanoinnii uuden laulun 

oppiminen, uuden lorun oppiminen, sen vahvistaminen jollakin tavalla. 

Liikkumalla, soittamalla.  

” No tietty siinä on sitä piilo… niinku kaikkia niitä juttuja, mitä on niitten 

pienempien kanssa tehty. Sit siinä viis-kuusvuotiaina niitten kanssa on sitte ruvettu 

vähän enemmän hakemaan niitä musiikillisia juttuja. No, kuusvuotiaitten kanssa 

voi jo tehdä aika kaikenlaista, et ne on silleen vaivattomia ettei niille tarvita mitään 
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satulankaa siellä välissä, mikä kuljettaa. Niitten kanssa voi jo tehdä aika paljon 

tällaisia musiikillisia juttuja.” 

 

Sosioemotionaaliset taidot nähdään kahdessa eri valossa suhteessa tajunnallisuuteen. 

Ymmärrys vuorovaikutuksesta ja oman tunne-elämän hallinnasta kasvaa sekä itse 

konkreettisen musiikkileikkikoulutilanteen kuin myös suunnitellun kasvatuksen myötä. 

Toisaalta musiikkileikkikoulu itsessään pakottaa tai antaa lapselle mahdollisuuden harjoitella 

sekä vuorovaikutustilanteita että oman tunne-elämän tunnistamista ja hallintaa, koska kaikki 

toiminta tapahtuu ryhmässä.  

 

”Kyllä kolmi-nelivuotiaat jo ryhmääntyy, sanotaanko kun kaks kuukautta on 

tahkottu,  joskus syys-lokakuussa ne huomaa, että nyt se kaveri puuttuu, ne 

huomaa vähän nimiä. Se on se porukka. Ja sit jos joku lopettaa ja jää pois… aaa, 

eiks se vieläkä’än oo tullu ja missä se on? Eiks tänne enää tarviikkaan tulla, kysyvät 

kun mä sanon, että se on lopettanut.” 

 

Toisaalta taas musiikkileikkikoulun tavoitteisiin ja toimintaan kuuluu edellä mainittujen 

taitojen harjoittelu. Arkisen olemisen lisäksi tietoisesti harjoitellaan hyviä tapoja, toisten 

huomioonottamista, oman vuoron odottamista, etsitään erilaisia tunnetiloja musiikin kautta 

ja mietitään, miten eri tunteiden kanssa voidaan toimia.  

”Sellaset tietyt… miten niinku muskarissa ollaan, miten istutaan , hyvät ryhdit ja 

lauluasennot, miten toisille ihmisille puhutaan. ” 

”Empatia, toisten kunnioittaminen, hyvien tapojen opettaminen; nää on niitä 

musiikin varhaiskasvatuksen arvoja.” 

Musiikkikasvatuksen esteettinen tavoitealue ilmentää tajunnallisuutta ihmisyyden 

olomuotona, koska se pohjautuu havaintoihin ja elämyksiin. Havainnot ja elämysten 

kokeminen puolestaan perustuvat kognitiivisiin ja emotionaalisiin ominaisuuksiin ts. 

havainnot ja elämykset ymmärretään kokemuksiksi. Elämyksellisyys ja musiikin 

subjektiivinen kokeminen ovat tärkeässä roolissa musiikkileikkikoulussa haastattelujen 



62 
 

perusteella. Toisaalta on selkeästi nähtävissä se, että haastateltavat puheessaan tuottavat 

elämyksellisyyden vaatimuksen opetussuunnitelmasta lähtöisin olevana pakkona ja toisaalta 

taas näkevät musiikin itsessään olevan sellainen elementti, joka tuottaa elämyksellisyyttä.  

” Haluaisin sanoo, että musiikki ei koostu tiedollisista aineksista. Musiikkia on rytmi 

sykkeenä, soitinmaailma ja tunnepuoleen vetoavat jutut. Välillä tuntuu, että kun 

tietää, että musiikki koostuu harmoniasta, rytmistä, sointiväreistä ja melodiasta, 

niin ei voi nauttia sävyistä ja rytmistä.” 

”Opetussuunnitelmassa vaaditaan, että pitää tarjota kauheesti kaikkia elämyksiä 

kaiken muun lisäks. Et se tulis niinku sen tekemisen ilon ja semmosen kautta, et tää 

on kivaa puuhaa ja saada siitä sit niinku se musisoinnin ilo.” 

 

12.1.2.2 KEHOLLISUUS 
 

Kehollisuus haastatteluaineistossa ilmentyy pääsääntöisesti käsiteltäessä psykomotorista 

tavoitealuetta. Ihminen kehollisena organismina tuotetaan puheessa lähinnä silloin, kun 

ajatellaan lapsia eri ikäkausien edustajina. Ikäkausijaotteluun liittyy myös tajunnallisuuteen 

liittyviä ominaisuuksia.  

 

” Ikäkausijako on nykysin parempi. Se on hirveen turvallinen kun tietää, että 

viisvuotiaat on viisvuotiaita ja viisvuotiaitten ei tarvi pärjätä kuusvuotiaitten 

kanssa. Eikä tartte joustaa kolmevuotiaille. ” 

”Kyl mun mielestä sellanen selkee 3-, 4- ja 5-vuotiaitten ryhmä, koska jokasella 

ikäkaudella on ne omat tota noin niin…  ne perusvalmiudet on jo… niin must se on 

niinku hyvin selkee laittaa musiikilliset tavoitteet siihen. Jos ryhmät on sekaisin, 

niin se vaatii aina enemmän semmoista kultaista keskitietä ja sit aika usein 

huomaa, että tää olikin sellanen niin sanotusti lapsellinen tai ehkä liian vaikee.” 

” Pienten kanssa opetellaan, että miten päin näitä rytmikapuloita niinku oikein 

pidetään käsissä.”   
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12.1.2.3 SITUATIONAALISUUS 
 

Situationaalisuus ihmisen olemassaolon muotona tulee haastatteluaineistossa vahvasti esiin 

kaikkien musiikkikasvatuksen tavoitealueiden kohdalla. Erityisen selvästi se korostuu 

sosioemotionaaliseen tavoitealueeseen liittyvässsä puheessa. Musiikkileikkikoulu on osa 

lapsen elämäntilannetta; siihen, miksi harrastukseksi on valikoitunut juuri 

musiikkileikkikoulu, vaikuttaa lapsen senhetkisen elämäntilanteen rakennetekijät.  

Haastateltavien puheessa keskeiseksi lasten elämäntilanteeseen vaikuttavaksi tekijäksi 

nousevat vanhemmat, jotka omien arvostustensa ja perheen elämäntilanteen mukaan joko 

valitsevat harrastukseksi musiikkileikkikoulun tai eivät.  

 

”Vanhemmat ehkä ajattelee jotenkin, että he eivät oo saaneet pienenä tai ovat 

lopettaneet sen jonkun pianon- tai viulunsoiton ja he haluu, että oma lapsi alkais 

soittaa sitä selloa tai viulua tai että se musiikki olis muuten olis elämässä.” 

 

Perheen elämäntilanne ja sen taustalla vaikuttavat arvot näkyvät suoranaisesti myös lapsen 

toiminnassa, omien tunteiden käsittelyssä  ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Siitä syystä 

haastateltavat kokevat tärkeäksi perheiden kanssa tehtävän yhteistyön ja henkilökohtaiset 

kohtaamiset. 

 

”No on sillä merkitystä, tottakai, koska kyllähän musta on kiva tietää minkälainen 

perhe siellä taustalla on. Varsinkin sitten helpottaa sellasissa tilanteissa, että jos 

siellä muskariryhmässä tulee jotain ongelmaa tai häiriötä tai jotain, mitä jää 

miettimään, et miks tässä nyt tapahtu näin.” 

 

Toisaalta taas musiikkileikkikoulu vaikuttaa siihen, millaiseksi lapsen situaatio ja sitä kautta 

myös identiteetti muodostuu. Se, käykö lapsi mielellään musiikkileikkikoulussa vai 

vanhempien asettaman pakon vuoksi vaikuttaa lapsen situationaalisuuteen ja näin ollen 

vahvasti myös hänen identiteettiinsä. Eräs haastatteluaineistosta esiin noussut näkökulma on 
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myös se, että lapset nykyisin ovat viikot hoidossa, harrastavat paljon ja ovat usein väsyneitä 

musiikkileikkikouluun tullessaan.  

 

”Se tois semmosta iloa siihen, ettei sen tarvis joka kerta, kun lähtee muskariin ”Äiti, 

mä en haluu lähtee”. Ja sit se tulee ilosena sieltä pois. Ett sille lapselle jäis hyvä 

mieli, ett hei , sinne oli kiva mennä. Onks siinä mitään järkee tuoda lasta, ett vaikka 

se tulee ilosena pois, niin onks siinä siltikään mitään järkee, jos se joka ikinen kerta 

sitä, ettei se halua lähtee muskariin.” 

”Totuushan on se, että onhan se rankkaa, kun lapsi menee hoitoon viitenä päivänä 

viikossa ja sit jos aletaan viedä lauantaiaamuna. Mä itte koen sen jotenkin…. 

Voihan se olla, että ne ehkä on jotenkin väsyneitä ja ehkä ne haluis vaan olla 

kotona.” 

 

Vaikka jokainen yksilö on situationaalisuutensa suhteen yksilöllinen, jakavat haastateltavat 

kuitenkin yhteisen näkemyksen siitä, että musiikkileikkikouluun hakeutuvat lapset tulevat 

useimmiten hyvistä sosiaalisista olosuhteista, ns. hyvistä perheistä. He miettivätkin jossakin 

kohdin, kuinka musiikkileikkikoulusta saataisiin harrastus, johon saataisiin mukaan lapsia 

kaikista ihmisryhmistä.  

 

”Lapsimateriaali, joka meille tulee, on hyvää. Melkein jopa liiankin hyvää, että 

joskus tuntuu, että missä ne on niinku ne… pitäskö meidän jalkautua jonnekin 

lähiöön ja missä ne nyt onkin. Että onks muskari käytännössä kaikille?” 

”Maahanmuuttajapalavereja meil on ollu. Että pitäiskö perustaa joku ryhmä tai 

periodi tai jotain. Meiän vähän kansallis ja sit jos sieltä vähän jokanen tois 

omaansa ja sillä saavuttais vähän enemmän kuin periaatteessa näitä ihan 

hyväosasia.” 
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Musiikilliseen tavoitealueeseen liittyvässä puheessa situationaalisuus ilmentyy monessa 

kohtaa. Jos lapsi tulee perheestä, jossa musiikki jollakin tavalla liittyy elämään, on lapsi usein 

jo valmiiksi kiinnostunut musiikista ja näin motivoitunut oppimaan ja omaksumaan 

musiikillisia tietoja ja taitoja. Hänellä saattaa jo geeniperimässään olla tekijöitä, jotka 

edistävät musiikin oppimista. Musiikkiharrastus on haastateltujen näkemyksen mukaan usein 

koko perheen harrastus.  

 

”Laitakaupungilla on sellanen hyvä puoli, että monen muskarilaisen veli tai sisko 

soittaa samassa talossa jotain instrumenttia, niin oon sitä kautta oppinu tunteen.” 

 

Situationaalisuus ihmisen olomuotona määrittelee myös sitä, millaisista musiikillista asioista 

lapsi lumoutuu tai millaiseksi hänen musiikkimieltymyksensä muotoutuvat. 

Musiikkileikkikoulu toimintaympäristönä tarjoaa lapselle paljon erilaisia aistikokemuksia ja 

elämyksiä. Musiikkileikkikouluun tulleessaan lapsilla voi olla hyvinkin erilaisia kokemuksia 

esteettiseen tavoitealueeseen liittyen, mikä puolestaan taas pitkälti vaikuttaa siihen, miten 

lapsi pystyy käsittelemään musiikkileikkikoulussa tarjottuja elämysmahdollisuuksia.  

 

” Joku tietää heti, mitä lähtee maalaamaan, kun kuulee jotain musiikkia. Toinen ei 

edes ihan ymmärrä, mitä pitää tehdä.” 

 

Haastatteluissa korostuu ajatus siitä, että lapsen kognitiiviset taidot kasvavat, kun ikää tulee 

lisää. Kuusivuotiaana lapsen elämäntilanne muuttuu iän myötä, lapsi muuttuu tavallisesta 

päiväkotilapsesta esikoululaiseksi ja alkaa vähitellen tulla koululaiseksi. Tästä syystä 

musiikkileikkikoulunkin luonne muuttuu. Kuusivuotiaille musiikillisiin tavoitteisiin lisätään 

musiikin eri tyylilajeihin tutustumista, rytmimerkkien ja nuottikirjoituksen alkeiden 

opettelua. Toiminnasta tulee koulumaisempaa. Lapsen situationaalinen olemus muuttuu 

oman kehityksen ja ympäristön asettamien (mm.  musiikkileikkikoulu) uusien tavoitteiden 

myötä. 
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” Mä aattelin just sitäkin, et mun mielestä jotkut kuusvuotiaatkin ihan kaipaa 

jotain Hevisaurusta ja jotain et se ei oo semmonen pikkulasten harrastus.” 

 

Kaikki haastateltavat korostavat musiikkiliikunnan merkitystä varhaisiän 

musiikkikasvatuksessa ja näin osaltaan myös psykomotorisen tavoitealueen merkitystä. 

Motoriset taidot ovat liitettävissä situationaalisuuteen sitä kautta, että niihin vaikuttavat mm. 

perimä ja ympäristön virikkeet. Haastattelupuheessa psykomotoriikka kuitenkin yhdistyy 

vahvemmin tajunnallisuuteen ihmisen olomuotona, koska liikkeen nähdään tehostavan 

oppimista.  

 

”Mä käytän, aika paljon teen juttuja liikunnan kautta. Jos mä saan siihen musiikkiin 

yhdistettyä jonkunlaisen liikkeen tai edes mielikuvan liikkeestä sille lapselle, et mitä 

liikettä sä voisit tässä ajatella, niin monta kertaa se helpottaa ihan hirveesti.” 

 

Voitaneen kuitenkin ajatella, että oppiminen tapahtuu paitsi liikkeen, myös kulloisenkin 

elämäntilanteen kautta. Puheessa lapsi nähdään sellaisessa situaatiossa, jossa liike tukee 

oppimista . Toisaalta tähän kohtaan yhdistää myös kehollisuus ihmisen olomuotona joko 

liikkeen kautta tapahtuvaa oppimista edistävänä tai jarruttavana tekijänä. Tätä ajatusketjua 

seuraten voimme tämän aineiston perusteella hyvin sanoa Lauri Rauhalan ihmisyyden 

kolmen olomuodon näyttäytyvän haastatteluissa tuotetussa puheessa. 

 

12.2 VANHEMPIEN KYSELYT 
 

Vanhemmille jaetussa kyselylomakkeessa oli kolme kysymystä. Arvioimme tämän 

soveltuvaksi määräksi, jotta saisimme riittävästi informaatiota vanhempien kokemuksista ja 

näkemyksistä musiikkileikkikoulun suhteen. Ajattelimme myös, että kysely ei saa olla liian 

pitkä, jotta vastaajat jaksavat täyttää sen ajatuksella.  
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Analyysi on toteutettu jaottelemalla aluksi sisältöjä vanhempien vastauksista esiin nouseviin 

alaluokkiin, yksi kysymys kerrallaan. Tämän jälkeen kaikkien kysymysten alaluokkia on 

tarkasteltu yhteisesti suhteessa varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitealueisiin sekä Lauri 

Rauhalan ihmiskäsitykseen. Analyysi on kuvattu vaihe vaiheelta, jotta lukijalle muodostuu 

käsitys siitä, miten johtopäätöksiin on tultu. 

 

12.2.1 KYSELYAINEISTON RAAKA-ANALYYSI 
 

Ensimmäinen vaihe kyselyaineiston käsittelyssä oli raaka-analyysi, jossa kysymykset 

käsiteltiin erillisinä. Alkuvaiheen luokittelu kuvataan tässä kysymys kerrallaan, jotta lukija saa 

ymmärryksen siitä, millaisia asioita vanhemmat nostivat esiin yhtäältä harrastuksen 

aloittamiseen liittyvinä perusteluina, toisaalta musiikkileikkikoulutoiminnasta saatuina 

kokemuksina ja havaintoina musiikkileikkikoulutoiminnan vaikutuksesta lapsen elämään. 

Kolmanneksi kuvataan, miten vanhemmat toivovat musiikin olevan osa lapsen elämää 

tulevaisuudessa ja miten musiikkileikkikoulu saattaa siihen vaikuttaa.  

 

12.2.1.1 MUSIIKKILEIKKIKOULUN ALOITTAMISEN PERUSTELUT 
 

Aluksi pyysimme vanhempia kuvailemaan niitä syitä, joiden vuoksi lapsi on aloittanut 

musiikkileikkikouluharrastuksen. Tyypillisesti lähes jokainen vanhempi perustelee 

aloittamispäätöstä useammalla kuin yhdellä syyllä. Musiikkileikkikoulutoiminnan pariin 

hakeutumista perustellaan mm. lapsen omilla haluilla ja taipumuksilla. 

 

”Tyttö on ollut musikaalinen pienestä pitäen.” ”Tykkää musisoida.”  ”Lapsen kiinnostus 

rytmiin ja tanssiin.” 

 

Suuressa osassa vastauksia viitataan perheeseen tai perheen jäseniin l. musiikkiin koko 

perheen yhteisenä asiana ja perheen aiempiin kokemuksiin musiikkileikkikoulusta.  
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”Laadukas opetus.” ”Tarhassa ei saa vastaavaa musiikkikasvatusta.” ”Vanhemmat 

aikoinaan olleet Lotta Jaanun muskarissa. Hyvät kokemukset.” ”Vanhempien 

sisarusten esimerkki kannusti kokeilemaan.” ”Musiikki on koko perheen harrastus.”  

 

Musiikkileikkikoulua kuvataan yleisesti ottaen mukavana harrastuksena. Osa vanhemmista 

perustelee musiikkileikkikoulua hyvänä harrastuksena suhteessa muihin harrastuksiin. 

Näistä vastauksista on tulkittavissa, että harrastaminen itsessään nähdään arvokkaana. 

Tällöin musiikkileikkikoulu on valikoitunut eri syistä harrastukseksi perheissä, joissa joka 

tapauksessa harrastettaisiin jotakin. Musiikkileikkikoulu on siis aloitettu mm. koska se ei ole 

kilpailulaji, sillä on hyvän harrastuksen maine ja on haluttu tarjota lapselle musikaalinen 

harrastus.  

 

”Hyvää vastapainoa fyysisille harrastuksille.” ”Pienelle sopiva harrastus.” ”Hyvä ja 

hyödyllinen harrastus.” 

 

Musiikkiin ja musiikkisuhteeseen liittyviä perusteluja esiintyy runsaasti. Näistä voidaan 

erottaa esimerkiksi musiikin osa-alueiden tai soiton ja laulujen oppiminen, musiikin 

elämyksellisyys sekä musiikkisuhde ja tulevaisuuden mahdollisuudet. 

 

”Oppii rytmiikkaa.” ”Oppii lauluja” ”Musiikin tuottamat tunne-elämykset.” 

”Musiikin ilo!” ”Musiikki on oleellinen osa elämänlaatua, kykyä nauttia elämästä ja 

ympäristöstä.” ”Vauvamuskariaikoina huomasin, että laulaminen rauhoitti lasta ja 

hän piti lauluista ja keinumisesta.” ”Pohja tulevalle musiikkiharrastukselle.” 

”Oppiakseen soittamaan soitinta.” ”Musiikki voi olla parhaimmillaan elinikäinen 

harrastus.” 
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Musiikkiharrastuksen vaikutuksia lapsen kehitykseen elämän eri osa-alueilla pidetään myös 

tärkeinä.  Musiikkileikkikoulu nähdään lapsen kokonaiskehityksen kannalta hyödyllisenä.  

 

”Kehittää lasta kokonaisvaltaisesti.” ”Musiikin harjoittelu lisää keskittymiskykyä 

(koulussa).” ”Kehittää monipuolisesti myös muita taitoja kuin musiikin 

ymmärrystä.” 

 

Yhtenä alaluokkana perusteluissa ovat vuorovaikutukseen liittyvät, sosiaaliset tekijät. Näihin 

liitetään usein sosiaalisten taitojen oppiminen. Sosiaalisina syinä tulevat usein esiin myös 

äidin tarpeet niissä tapauksissa, kun musiikkileikkikoulu on aloitettu jo perhemuskarissa 

lapsen ollessa vauvaikäinen.  

 

”Ryhmässä leikkimisen ja olemisen tukemiseksi.” ”Yhdessä oppiminen.” ”Saa 

sosiaalisia kontakteja ikätovereihin.” ”Perhemuskariin mentiin, koska äiti halusi 

aikoinaan vaihtelua ja sosiaalista kanssakäymistä.” 

 

12.2.1.2 MUSIIKKILEIKKIKOULUN VAIKUTUKSET LAPSEN ELÄMÄÄN 
 

Toisena kysymyksenä tiedustelimme, millä tavoin musiikkileikkikoulu vanhempien mielestä 

vaikuttaa ajankohtaisesti lapsen elämään. Vastauksista käy ilmi, että vanhemmat olivat 

perustelleet musiikkileikkikouluharrastuksen aloittamista syillä, jotka aktualisoituvat heidän 

mielestään musiikkileikkikoulun toiminnassa ja toiminnan kautta. Myös sellaisia myönteisiä 

vaikutuksia raportoidaan, joita ei osattu ehkä harrastusta aloitettaessa odottaa. Lapsen 

nähdään saavan musiikkileikkikoulusta runsaasti sekä musiikkiin että muihin elämänalueisiin 

kuuluvia, elämänlaatua parantavia asioita.  

 

Musiikin osa-alueiden (melodia, rytmiikka) oppiminen, laulu- ja soittotaidon kehittyminen 

sekä pohjan luominen musiikin teorialle nähdään arvokkaana ja musiikkileikkikoulun koetaan 
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vahvistavan jo olemassa olevaa musikaalisuutta. Vanhemmat ovat panneet merkille, että 

lapset oppivat musiikkileikkikoulussa paljon uusia lauluja ja nauttivat niiden laulamisesta 

myös kotona. 

 

”On oppinut lauluja ja leikkejä, joita kotona laulaa ja leikkii.” ”Oppii rytmiikkaa.” 

”Kehittää musikaalisuutta.””Musikaalinen kehitys.” 

 

Laulamisen ja yhteisen musisoinnin kautta vanhemmat kertovat lasten 

esiintymishalukkuuden ja itsevarmuuden lisääntyneen. Vanhemmat pitävät tärkeänä, että 

lapset saavat laulamalla, soittamalla ja liikkumalla toteuttaa ja ilmaista itseään. 

 

”Uskaltaa avata suunsa ja laulaa ja nauttia.” ”Rohkeus tehdä asioita ryhmän 

edessä.” ”Oppii nauttimaan musiikin esittämisestä.” ”Laulelee kotona vapaammin 

ja varmemmin.” ”Rohkeutta tekemiseen.” 

 

Lasten kiinnostus musiikkiin ja soittimiin on kasvanut harrastuksen myötä ja vanhemmat 

arvelevat tämän ruokkivan innostusta aloittaa jonkin soittimen soitto. Erilaisiin soittimiin 

tutustuminen ja soitinvalmennus on nähty hyödyllisenä, jotta jatkossa on helpompi tehdä 

soitinvalintaa.  

 

”Laulaa, soittaa ja piirtää soittimia.” ”Huomioi musiikin ja kuuntelee sitä.” ”On 

tutustunut soittimiin, joita voi myöhemmin opetella soittamaan.” 

 

Tunteisiin, elämyksellisyyteen, musiikin iloon ja elämän iloon viitataan useissa vastauksissa. 

Vanhemmat kokevat, että musiikin ja musiikillisten elämysten kautta lapset ovat saaneet 

elämäänsä paljon iloista mieltä, riemua ja nautintoa.  
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”Musiikkileikkikoulu tuo iloa elämään.” ”Omasta ja muiden tuottamasta musiikista 

nauttiminen.” ”Riemu ja ilo päivittäin musiikista.” 

 

Yhdessäolo toisten kanssa on odotusten mukaisesti koettu sekä mukavaksi että hyödylliseksi 

ja opettavaiseksi asiaksi. 

 

”Auttanut luomaan sosiaalisia suhteita ja työskentelemään ryhmässä.” ”Tärkein on 

sosiaalinen vaikutus (kotihoidossa)” ”Yhdessä musisointi turvallisessa ilmapiirissä.” 

”Tapaa samanhenkisiä kavereita.” 

 

Musiikkileikkikoulua arvostetaan tavoitteellisena ja asteittain etenevänä toimintana. 

Välineellisillä vaikutuksilla tarkoitetaan sellaisia valmiuksia ja taitoja, joiden vanhemmat 

uskovat kehittyneen musiikkileikkikoulun ansiosta ja joista lasten koetaan hyötyvän elämän 

eri osa-alueilla. Vastausten perusteella näyttäytyy tärkeänä, että lapsella on säännöllisesti 

mahdollisuus harrastaa jotakin mieleistä, ohjattua ja tavoitteellista toimintaa. Useat alla 

olevista välineellisiin vaikutuksiin viittaavista vastauksista toistuvat eri vastaajilla eri 

muodoissa.    

 

”Opettaa sitoutumaan.” ”Käytöstavat.” ”Hyvät arvot.” ”Oppii harjoittelemaan 

saavuttaakseen tavoitteet.” ”Vaikuttaa kielelliseen ja matemaattiseen kehitykseen.” 

”On oppinut vuoron odottamista.” ”Oppinut keskittymään.” ”Hahmottaa 

vuodenaikoja.” ”Oppii seuraamaan vieraan aikuisen ohjeita.” ”Musiikin vaikutus 

motoriseen kehitykseen.” ”Tukee verbaalista ja fyysistä kehitystä.” ”Ajan hallinta.” 

”Itsekuri.” ”Oppinut rytmiä. Sanojen tavaaminen helppoa.” ”Oppii harjoittelemaan 

saavuttaakseen tavoitteet.” 
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12.2.1.3 MUSIIKKI OSANA LAPSEN TULEVAISUUTTA 

 

Viimeisessä vanhemmille suunnatussa kysymyksessä tiedustelimme, millä tavoin vanhemmat 

toivoisivat musiikin olevan osa lapsen elämää musiikkileikkikoulun jälkeen. Vastaukset 

painottuvat oman musikaalisuuden kehittämiseen sekä instrumenttiopintoihin, itseilmaisuun 

- lauluun ja soitantaan - osana arkea, musiikkisuhteeseen sekä tunteiden käsittelyyn musiikin 

avulla. 

 

Valtaosa vanhemmista toivoo, että musiikki säilyttäisi merkityksensä lapsen elämässä soitto-

opintojen merkeissä. Useimmat mainitsevat erikseen merkityksellisenä, että soittoharrastus 

on toiveissa kuitenkin vain, mikäli lapsella itsellään on oma halu soittamiseen. Soittotaidosta 

arvellaan olevan iloa lapselle itselleen, viihdykettä toisille ja etua myöhemmin esimerkiksi 

työelämässä. Osa vanhemmista painottaa soittotaidon merkitystä hyvänä harrastuksena ja 

osan toiveissa on, että lapsi voisi opiskella musiikkia ammatiksi asti.  

 

”Jonkin/usean instrumentin hallinta olisi kiva. Emme odota huippumuusikoita, 

leirinuotiokitaristikin olisi kiva.” ”Toivomme harrastavan musiikkia kenties jopa 

ammattiin asti.” ”Toivomme, että löytää musiikin parista rakkaan harrastuksen.” 

 

Musiikista koetaan olevan ammennettavaa arjessa ja vanhemmat toivovat, että lapsi laulelisi 

ja soittelisi sekä kuuntelisi musiikkia aktiivisesti läpi elämän.  

 

”Olennainen osa koko elämän ajan sekä itse soittaen ja laulaen.” ”Laulujen 

lauleskelua.” ”Musiikki ja laulaminen olisi osa luontevaa arkea.” ”Kuunteluna, 

laulamisena ja musiikkileikkeinä.” 

  

Vanhemmat toivovat lapsen omaksuvan myönteisen ja ennakkoluulottoman musiikkisuhteen, 

jotta lapsi voisi nauttia erityyppisistä musiikkilajeista ja saisi elämyksiä kuuntelemalla. 

Toiveena on, että musiikista voisi saada iloa, lohtua ja rentoutta läpi elämän. Musiikin koetaan 

olevan tärkeä tunteiden käsittelyn ja itseilmaisun kanava.   
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”Hyvin tehdystä musiikista nauttien – hevistä häävalssiin, rokista taidemusiikkiin.” ”Myönteinen 

suhde kaikentyyppiseen musiikkiin – alue elämässä, josta riittää ammentamista niin paljon kuin 

haluaa.” ”Asia, josta ammentaa iloa ja lohtua.” ”Kiinnostuisi ilmaisemaan itseään musiikin 

avulla.” 

 

12.2.2 VANHEMPIEN ARGUMENTIT SUHTEESSA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN 
TAVOITEALUEISIIN  
 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitealueet kytkeytyvät toisiinsa sekä teorian että 

vanhempien argumenttien tasolla, minkä vuoksi selkeää luokittelua taitojen tai päämäärien 

suhteen ei ole mahdollista tehdä. Olemme jakaneet vanhempien vastauksissa esiin nousevat 

asiat karkeasti eri tavoitealueisiin pitäen mielessä, että kasvatuksen päämäärät vain harvoin 

ovat yksittäisiä taitoja, joita voitaisiin tarkastella yksinomaan yhden kasvatuksen 

tavoitealueen näkökulmasta.  Lasten ajatellaan oppivan musiikkileikkikoulussa paljon 

muitakin kuin musiikillisia asioita ja vanhemmat tuovat vastauksissaan usein esiin 

musiikkiharrastuksen merkityksen kokonaiskehityksen tukena.  

 

12.2.2.1 MUSIIKILLINEN TAVOITEALUE 
 

Musiikkikasvatuksessa musiikki on aina läsnä ja vanhemmat tuottavatkin runsaasti ja 

monipuolisesti musiikilliseen tavoitealueeseen liittyviä argumentteja. Nämä kytkeytyvät 

muihin tavoitealueisiin siinä määrin, että vanhempien esiin nostamat musiikilliset tavoitteet 

on tässä pääosin kuvattu muiden tavoitealueiden yhteydessä. Joitain lähes yksinomaan 

musiikilliseen tavoitealueeseen kuuluvia huomioita on kuitenkin syytä nostaa esiin. 

 

Vanhemmat kokevat, että musiikki kuuluu jokaiselle lapselle ja että lapsuuteen kuuluu 

laulaminen. Laulut, laulaminen ja laulamisen arvostaminen musiikkileikkikoulun 

toimintamuotona painottuvat vanhempien vastauksissa. Lasten ominaisuuksiin liittyen 

korostetaan runsaasti sitä, että nämä ovat luonnostaan innostuneita ja kiinnostuneita 
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musiikista, musikaalisia ja nauttivat musiikista. Vanhemmat toivovat, että lapsilla säilyisi 

innostus musiikkiin sekä laulajan että kuulijana ja että musiikkileikkikoulusta lapset saisivat 

eväitä tämän innostuksen ruokkimiseen. Tulevaisuuden suhteen vanhemmat toivovat, että 

lapsille muodostuisi ennakkoluuloton suhde monenlaiseen musiikkiin, minkä lisäksi valtaosa 

vanhemmista toivoo, että oma lapsi innostuisi soiton opiskelusta jonkun instrumentin parissa 

musiikkileikkikoulun jälkeen. 

 

12.2.2.2 KOGNITIIVINEN TAVOITEALUE 
 

Kognitiiviseen tavoitealueeseen lukeutuvia uuden oppimisen kuvauksia on aineistossa 

runsaasti. Vanhemmat kertovat lasten oppiva musiikkileikkikoulussa soittamisen alkeiden 

lisäksi paljon lauluja ja leikkejä, joita nämä eivät olisi muuten oppineet. Lapset ovat 

kehittyneet musiikin eri osa-alueilla mm. melodiatajun ja rytmiikan suhteen. Lisäksi 

vanhemmat arvioivat lasten saaneen tiedollista pohjaa musiikin teorian opiskeluun. Lasten 

tarkkaavaisuuteen liittyen vanhemmat ovat panneet merkille, että musiikkileikkikoulun 

myötä lapset kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota musiikkiin ja soittimiin ympärillään.   

 

Vanhemmat kokevat, että musiikkileikkikoulun myötä lasten kyky keskittyä ja ylläpitää 

tarkkaavaisuuttaan pidempään sekä vaihtaa tarkkaavaisuuden kohdetta joustavasti ja 

tarkoituksenmukaisesti on lisääntynyt. Lasten koetaan omaksuneen sitoutuneisuutta ja 

pitkäjänteisyyttä, jota säännöllinen harrastus edellyttää. Myös kielellisen ja matemaattisen 

kehityksen vahvistuminen sekä lasten paremmat ajanhallintataidot, mm. parempi 

vuodenaikojen hahmottaminen, luetaan musiikkileikkikoulun ansioihin.  

 

Oppimistilanteisiin liittyvä vuorovaikutus opettajan ja oman ryhmän kanssa nähdään 

olennaisena etuna musiikkileikkikoulun toiminnassa. Vuorovaikutukseen liittyy paljon 

kognitiivisiakin sisältöjä, sillä kehittyäkseen ryhmätaidot edellyttävät havainto-, muisti- ja 

ajatteluprosesseja. 
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12.2.2.3 PSYKOMOTORINEN TAVOITEALUE 
 

Psykomotoriseen tavoitealueeseen suoraan viittaavat vastaukset ovat aliedustettuina 

vanhempien vastauksissa, vaikka vanhemmat näkevätkin tärkeinä laululeikit ja erilaiset 

rytmiharjoitukset, joissa mm. liikutaan tai taputetaan. Vanhemmat pitävät toimintatapaa, 

jossa liike ja leikki yhdistetään musiikkiin, lapselle luontaisesti mieluisana ja korostavat 

musiikkiliikunnan merkitystä lapsuuteen kiinteästi kuuluvana ja lapsille iloa tuottavana 

toimintana pikemmin kuin psykomotorisia valmiuksia vahvistavana harjoittelun muotona. 

Musiikin liittäminen liikkeeseen ja leikkiin tarjoaa vanhempien mukaan myös uudenlaisia 

itseilmaisun muotoja.  

 

Soittotaito liittyy psykomotoriikan tavoitealueeseen vahvasti, vaikkeivät vanhemmat erikseen 

mainitsekaan soittotaidon hienomotorisia vaatimuksia. Psykomotoriikka on soitonopiskelun 

parissa runsaasti tutkittu osa-alue, jossa varhaisen harjoittelun merkitys on kiistaton. Tästä 

huolimatta vanhempien vastauksissa ei tuoda ilmi näkemystä, että musiikkileikkikoulu 

erityisesti vahvistaisi soiton opiskelun edellyttämiä hienomotorisia taitoja. Vanhemmat 

uskovat musiikkileikkikoulun kuitenkin jossain määrin vauhdittavan motorista kehitystä, 

taitoja yksilöimättä. Tulevan soiton opiskelun kannalta pidetään ensisijaisesti tärkeänä, että 

lapsi pääsee jo pienenä fyysisesti kokeilemaan erilaisia soittimia ja sitä kautta innostuu niistä.  

 

12.2.2.4 SOSIOEMOTIONAALINEN TAVOITEALUE 
 

Sosioemotionaaliseen tavoitealueeseen liittyvät vanhempien perustelut ovat aineistossa 

vahvasti edustettuina.  Musiikkileikkikoulun tarjoamat mahdollisuudet harjoitella ryhmässä 

toimimista, leikkimistä ja kanssakäymistä sekä oppia yhdessä musiikkiin liittyviä asioita 

koetaan tärkeinä. Sosioemotionaaliseen tavoitealueeseen liittyy vanhempien toive, että lapsi 

saa musiikkileikkikoulussa sosiaalisia kontakteja ikätovereihin ja uusia ystäviä. 

Musiikkileikkikoulua pidetään paikkana, jossa yhdessäolo muiden samanikäisten kanssa 

tarjoaa mahdollisuuden opetella luomaan sosiaalisia suhteita ja toimimaan luontevasti 

ryhmässä. Tämän uskotaan lisäävän sosiaalisuutta ja opettavan käytös- ja ryhmätyötaitoja, 

kuten oman vuoron odottamista, toisten kuuntelemista sekä rohkeutta esiintyä. Vanhempien 
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mukaan lapset selvästi iloitsevat siitä, että saavat leikkiä toisten kanssa ja olla lapsia musiikin 

äärellä.  

 

Musiikkileikkikoululaisen perhe mainitaan vastauksissa usein: lapsen ja vanhemman tai 

lapsen ja tämän sisarusten väliset suhteet liitetään osaksi musiikkileikkikouluharrastusta. 

Monet vanhemmat ovat aloittaneet perhemuskarin jo lapsen ollessa vauvaikäinen ja se on 

koettu sekä lasta ja vanhempaa lähentävänä että hauskana, vauvaa rauhoittavanakin 

harrastuksena. Perhemuskarin osalta sosioemotionaaliset tekijät nähdään merkityksellisinä 

myös vanhemman kannalta, sillä usein äiti on kaivannut äitiyslomalla sosiaalisia kontakteja, 

joita musiikkileikkikoulussa on päästy luomaan mukavaksi ja hyvämaineiseksi kuvatun 

harrastuksen äärellä. Usein lapsen omaa musiikkileikkikoulua pidetään luontaisena 

jatkumona perhemuskariharrastukselle. Mikäli musiikki koetaan koko perheen 

harrastuksena, musiikkiharrastuksen aloittamisen arvioidaan lähentävän perheenjäseniä 

toisiinsa. Musiikki on mieleinen ajanviete, joka vanhempien kuvauksen mukaan lähentää sekä 

ikätovereiden keskinäisiä että lasten ja vanhempien välisiä suhteita, sekä auttaa luomaan 

uudenlaisen yhteyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen ihmisten välille. 

 

Vanhemmat perustelevat musiikkileikkikouluharrastusta myös siten, ettei musiikki ole 

kilpailulaji. Perustelu on sosioemotionaaliseen tavoitealueeseen kuuluva, sillä se korostaa 

ryhmässä toimimista asetelmassa, jossa ei tarvitse verrata omaa suoriutumista toisten 

suoriutumiseen. 

 

Sosiaalisten tekijöiden lisäksi musiikkia pidetään elämän osa-alueena, josta voi ammentaa 

elementtejä tunne-elämän tueksi loputtomiin. Vanhemmat toivovat, että lapset saisivat luotua 

musiikkiin sellaisen suhteen, että he voisivat ilmaista musiikin kautta omia tunteitaan, 

osaisivat nauttia musiikin kuuntelusta ja saisivat musiikista lohtua tarvittaessa.  
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12.2.2.5 ESTEETTINEN TAVOITEALUE  
 

Esteettiseen tavoitealueeseen kuuluvia ja musiikilliseen tavoitealueeseen vahvasti 

kytkeytyviä perusteluja esiintyy aineistossa paljon. Vanhemmat käyttävät toistuvasti ilmaisua 

musiikin maailma, johon lapsi tutustuu leikin lomassa. Musiikin tuottamat tunne-elämykset, 

musiikin ilo ja musiikista nauttiminen ovat vanhemmille tärkeitä perusteluita silloin, kun 

musiikkileikkikouluharrastusta valitaan. Vanhemmat ilmaisevat, että musiikki lisää kykyä 

nauttia elämästä ja ympäristöstä, ja se on jotain sellaista, jota vanhempi haluaa väistämättä 

tarjota lapselleen jo vauvasta alkaen.  Tässä ilmenee esteettisen tavoitealueen keskeinen 

ajatus siitä, että musiikki on arvokasta ja elämän laatua parantavaa itsessään.  

 

Vanhemmat arvioivat, että musiikkileikkikoulu on vahvistanut lasten rohkeutta esittää 

musiikkia ja kykyä nauttia sen esittämisestä. Musiikkileikkikoulu on suunnannut lasten omaa 

mielenkiintoa yhä enemmän kohti musisoimista ja luovaa ilmaisua.  

 

Luova toiminta, musiikilliset mieltymykset ja musiikista nauttiminen ovat osa esteettisen 

tavoitealueen sisältöjä. Vanhempien toiveet soiton opiskelun aloittamisesta, jatkumona 

musiikkileikkikoululle, noudattelevat vahvasti esteettisen tavoitealueen sisältöjä. Vanhemmat 

korostavat vastauksissaan, että he toivovat lapsen opettelevan jonkin instrumentin 

soittotaidon vain, mikäli lapsi itse on siitä innostunut. Soittaminen on luova ilmaisun tapa ja 

tuottaa tavallisesti musiikin iloa. Myös toiveet, että lapsi jatkaisi kotona laulelua ja että 

musiikki olisi jatkuvasti ja monipuolisesti osa arkea, liittyvät esteettisen tavoitealueen 

tavoitteisiin.  

 

12.2.3 VANHEMPIEN ARGUMENTIT SUHTEESSA LAURI RAUHALAN HOLISTISEEN 
IHMISKÄSITYKSEEN 
 

Musiikkileikkikouluharrastuksen aloittaminen on vanhemmilta sellainen valinta, joka 

vaikuttaa lapsen kohdalla kaikkiin olemassaolon muotoihin. Kun vaikutetaan situaatioon 

viemällä lapsi musiikkileikkikoulutunneille, vaikutetaan lapsen senhetkisen elämäntilanteen 
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lisäksi myös kehollisuuteen ja tajunnallisuuteen. Harrastuksesta tulee osa lapsen 

elämänolosuhteita, situaatiota, ja se suuntaa sitä, mitä tajunnallisuudessa tapahtuu ja miten 

kehollisuus ilmenee. Kuten musiikkikasvatuksen tavoitealueet, myös Rauhalan holistisen 

ihmiskäsityksen ulottuvuudet kietoutuvat toinen toisiinsa erottamattomina. 

 

12.2.3.1 TAJUNNALLISUUS 
 

Rauhalan määritelmän mukaan tajunta on elämyksellisen kokemisen kokonaisuus. Kaikki 

koettu resonoi tajunnassa, ja vanhempien argumenteissa tajunnan tasolla tapahtuvat 

muutokset ovatkin vahvasti edustettuina. Tajunta on elämyksellisen kokemuksen 

kokonaisuus: tietoa, tunnetta ja uskomuksia. Vanhemmat kokevat  ihmisyyteen vahvasti 

kuuluvaksi sellaiset tekijät kuin uusien asioiden oppiminen, tunne-elämykset ja erilaisten 

kokemusten asema lapsen omassa merkityskentässä.  

 

Vanhemmat arvioivat, että kun lapsi saa musiikillisia kokemuksia, musiikista tulee aiempaa 

merkittävämpi osa hänen maailmankuvaansa ja elämästä tulee sen myötä rikkaampaa. 

Musiikkiin liittyvät ja musiikin välityksellä tapahtuvat oppimiskokemukset, musiikin parissa 

koetut tunne-elämykset sekä musiikin aikaansaamat vaikutukset tajunnallisessa 

kokemuskentässä luetaan vanhempien argumenteissa musiikkileikkikoulun vahvuuksiin. 

 

Vanhemmat kuvaavat huomanneensa, että musiikkileikkikoulun myötä musiikki on tullut 

osaksi lapsen elämää; lapset iloitsevat omasta ja muiden tuottamasta musiikista ja oppivat 

jatkuvasti uusia asioita musiikista ja ryhmätaidoista. Kuten jo edellä havaittiin, nämä 

kokemukset tukevat lapsen kokonaispersoonallisuuden kehitystä myös kaikilla 

musiikkikasvatuksen tavoitealueilla. 

 

Musiikkileikkikoulutoiminta on toisin sanoen vanhempien mukaan sellaista situaatioon ja 

situaatiossa vaikuttamista, joka palvelee mitä suurimmassa määrin myönteisiä muutoksia 

tajunnallisuudessa: Iloisuus lisääntyy ja kiinnostus ympäröiviin asioihin kasvaa. Uuden tiedon 
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omaksumisen kautta luodaan pohjaa uuden tiedon omaksumiselle jatkossakin – koulussa, 

vapaa-ajalla ja mahdollisen tulevan soittoharrastuksen parissa. 

 
12.2.3.2 KEHOLLISUUS 
 

Kehollisuuden tarjoamat luovan toiminnan ja musisoinnin edellytykset ovat sen luonteisia, 

että niitä eivät vanhemmat juurikaan omissa vastauksissaan tuota suoraan, vaan 

musiikkikasvatuksen keholliset vaikutukset koetaan pikemminkin tajunnallisuuden kautta 

selittyvinä. Koska kehon toiminnat ovat aina välillisessä suhteessa musiikin esittämiseen ja 

kokemiseen, on kehollisuus kuitenkin väistämättä mukana kaikissa musiikkileikkikoulun 

vaikutuksissa, jotka liittyvät lapsen elämään.  

 

Vanhempien arvossa pitämissä musiikkikasvatuksen tavoitteissa, kuten laulu- ja 

soittotaidossa, on aina kehollinen elementti läsnä: Soittotaidon perusedellytyksiä ovat 

keholliset ominaisuudet ja lihastyö: lihasten on liikuttava tai äänihuulten värähdeltävä, jotta 

voidaan tuottaa musiikkia. Ja vaikka elintoiminnoissa ei varsinaisesti ole musiikkia, ovat 

sydämen syke ja elintoimintojen rytmi sekä perinnöllinen temperamentti kehollisia asioita, 

jotka liittyvät musiikin kokemiseen. 

 

Vanhemmat tuovat vastauksissa ilmi näkemyksen, että lapset ovat luonnostaan musikaalisia 

ja että musiikkileikkikoulu heidän mielestään vahvistaa ja tukee tätä ominaisuutta lapsissa. 

Geneettisesti periytyneet lahjakkuuden muodot, kuten musikaalisuus, luetaan Rauhalan 

filosofiassa kehollisuuteen kuuluviksi. 

 

12.2.3.3 SITUATIONAALISUUS 
 

Lapsi on suhteessa maailmaan situaationsa kautta. Situaatioon viitataan vanhempien 

vastauksissa mm. silloin, kun koetaan tärkeäksi lapsen osallistuminen toimintaan yhdessä 

toisten lasten kanssa, ikätovereiden ympäröimänä. Ympäröivän ryhmän vaikutus lapsen 

kokemuskenttään näkyy vanhempien kuvauksissa voimakkaasti. Kun ympärillä on 
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samanikäisiä lapsia, on vuorovaikutus- ja ryhmätaitoja helpompi harjoitella kuin olisi, mikäli 

varhaisiän musiikkikasvatusta tarjottaisiin yksilöopetuksena.  

 

Vanhemmat kokevat, että lasten rohkeus avata suunsa ja kyky toteuttaa itseään ja omaa 

persoonaansa on lisääntynyt musiikkileikkikoulussa. Nämä muutokset ovat sekä 

tajunnallisuuden että situaation tasolla vaikuttavia. Vuorovaikutustaitoja, kuten kykyä 

ilmaista itseään, kuunnella ja omaksua yhteisiä sääntöjä pidetään taitoina, jotka 

mahdollistavat uudenlaisia situaatioita lapsen elämässä esimerkiksi uusien ystävyyssuhteiden 

ja esiintymistilanteiden muodossa. Kun musiikin merkitys lapsen elämässä kasvaa ja taidot 

vahvistuvat, tulee musiikista ja musiikin harrastamisesta itsestään osa lapsen situaatiota eli 

suhdetta ympäröivään maailmaan. Kun musiikinopinnoista tulee osa ihmisen 

kokemusmaailmaa l. situaatiota, sillä on suuri merkitys hänen olemassaolonsa tapaan, 

maailmankuvaan ja identiteetin rakentumiseen, mikä vanhempien vastauksistakin on 

tulkittavissa. 

 

Voidaan sanoa, että vanhempien argumenteissa tuotetaan sellaista ihmiskuvaa, jonka mukaan 

situationaalisuus, tajunnallisuus ja kehollisuus ovat ihmisyydessä erottamattomat 

olemassaolon muodot. Ne vaikuttavat jatkuvasti toinen toisissaan muodostaen yhdessä 

kokonaisen, kokevan ja merkityssuhteita muodostavan olennon, ihmisen. 

 

13 POHDINTA 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys 

näyttäytyy varhaisiän musiikkikasvattajien haastatteluissa ja musiikkileikkikoululaisten 

vanhempien kyselyaineistossa esiintyvissä argumenteissa. Etsimme vastausta myös siihen 

kysymykseen, mitä asioita tässä ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa pidetään 

tavoittelemisen arvoisina ihmisen elämässä.  Millainen on ihminen, johon kasvatustoiminta 

kohdistuu ja miksi kasvatustoiminta tässä kontekstissa on arvokasta. Vastauksia näihin 

kysymyksiin on käyty läpi jo edeltävässä, tutkimustuloksia käsittelevässä kappaleessa.   
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Varhaisiän musiikkikasvattajien ja vanhempien argumenteissa esiintyy Lauri Rauhalan 

holistisen ihmiskäsityksen kaikki kolme ulottuvuutta. Näkemyksissä korostuvat erityisesti 

tajunnallisuus ja situationaalisuus. Kehollisuus on läsnä lähinnä perusolettamuksena l. 

tietoisuutena siitä, että ihminen on olemassa fyysisenä, kehollisena olentona ja että musiikki 

ja kehon liike ovat usein vahvasti yhteydessä toisiinsa.   

 

Tajunnallisuuden elementit muodostuvat vanhempien ja musiikkikasvattajien mukaan sekä 

kognitiivisista, emotionaalisista että elämyksellisistä kokemuksista. Vanhemmat ja 

musiikkikasvattajat korostavat sitä, että lapsen tulisi saada mahdollisuus kokea musiikin 

maailmaa ja luoda musiikkiin elinikäinen suhde. Musiikilla on näin ollen heidän 

näkemyksensä mukaan itseisarvoa. Kaikkien osapuolten mukaan musiikki on myös itsessään 

hyvä kasvattaja. Kukaan ei tule pohtineeksi sitä, voidaanko musiikin keinoja käyttää myös ei-

toivottuihin päämääriin pääsemiseksi.  

 

Musiikin osatekijät määrittelevät musiikkileikkikoulun toiminnan kehykset molempien 

vastaajaryhmien mukaan. Musiikin muotoutumista osaksi elämää edistää musiikin eri osa-

alueiden perustuntemus, joihin tutustuminen alkaa musiikkileikkikoulussa. Vanhemmat 

näkevät tärkeänä myös musiikkikasvatuksen välineellisen arvon kognitiivisia taitoja ja 

esimerkiksi kouluvalmiustaitoja vahvistavana tekijänä. Musiikkileikkikoulun nähdään 

kehittävän niitä taitoja, joita yksilö tarvitsee toimiakseen menestyksekkäästi koulussa ja 

oppiakseen uutta. Musiikkikasvattajat puolestaan tuovat esiin, että musiikkileikkikoulu ei ole 

paikka, jossa ensisijaisesti vahvistetaan kouluvalmiustaitoja, vaan oppiminen ja kasvaminen 

musiikkileikkikoulukontekstissa tapahtuvat musiikillisten elämysten kautta.  

 

Musiikin kautta voidaan vahvistaa ihmisen rikasta tunne-elämää. Lapsi saa jo 

musiikkileikkikoulussa valmiuksia kokea ja tunnistaa erilaisia tunteita itsessään ja oppia 

käsittelemään niitä. Tunteiden kautta kehittyy luovuus ja mielikuvitus, jotka nekin nähdään 

merkityksellisinä ominaisuuksina koko ihmiselämää ajatellen. Musiikin herättämiä 

tunnekokemuksia voidaan pitää vahvasti sekä tajunnallisina että kehollisina. Vanhempien ja 
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musiikkikasvattajien argumenteissa korostuvat erityisesti positiiviset tunnekokemukset, 

kuten musiikin ilo ja musiikista lumoutuminen.  

 

Positiivisten tunteiden ja elämysten korostuminen aineistossa voi kertoa siitä, miten 

musiikkileikkikoulu ja musiikin kautta saadut kokemukset tahdotaan pitää hyvänä 

saarekkeena, johon ulkopuoliset, esimerkiksi median kautta tutuksi tulleet, järkyttävät tai 

muuten negatiivisia tunteita herättävät asiat eivät yllä. Myös yksilötasolla nykyinen 

suorituskeskeinen ilmapiiri tuottaa paljon henkistä pahoinvointia. Voidaan ajatella, että 

musiikki iloa ja hyvää oloa tuottavana elementtinä toimii hyvänä vastapainona yksilöllisen ja 

yhteiskunnallisen tason huolille ja murheille. Toisaalta on hyvä myös huomata se seikka, että 

aikana, jolloin maailma teknologistuu ja yhä useammin mielihyvää haetaan esimerkiksi 

pelikoneiden tai muiden teknisten laitteiden kautta, nähdään musiikin jokaiselle tuttuna, 

ikuisena asiana tuottavan mielihyvää ja nautintoa kaikessa yksinkertaisuudessaan.  

 

Situationaalisuus näyttäytyy hyvin keskeisenä olemassaolon muotona sekä vanhempien että 

musiikkikasvattajien vastauksissa. Kukin lapsi tulee musiikkileikkikouluun omasta 

situaatiostaan ja musiikkileikkikouluryhmästä tulee osa kaikkien osallistujien 

situationaalisuutta. Sosiaalisia taitoja pidetään aikanamme arvossa: kohteliaisuus, vuoron 

odottamisen ja toisten huomioon ottamisen kyky ja kiinnostus yhdessä toimimiseen ovat 

asioita, jotka aineistomme valossa näyttäytyivät tässä ajassa arvokkaina. Vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa toimiminen nähdään keskeisenä situaationa paitsi itse harrastustilanteessa 

myös osana lapsen tulevaisuutta. Ryhmätyötaitoja pidetään kallisarvoisena pääomana ja 

musiikkileikkikoulussa niiden uskotaan vahvistuvan. Yhdessä musisointi lähentää ihmisiä 

toisiinsa, se voi nautinnollinen kokemus ja lisäksi sen nähdään tehostavan oppimista. 

Ryhmässä toimiminen, ystävyyssuhteiden ja sosiaalisten verkostojen luominen ja 

ylläpitäminen nähdään tavoittelemisen arvoisena, kuitenkin sillä edellytyksellä, että lapsen 

yksilöllisyys ei jää vaille huomiota. Jokaisen lapsen kokonaispersoonallisuutta halutaan tukea 

ryhmän sisällä.   
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Musiikkileikkikoulu nähdään usein koko perheen yhteisenä harrastuksena, minkä vuoksi on 

hyvä pohtia, mitä sillä tarkoitetaan. Useat vanhemmista, jotka tuovat lapsensa 

musiikkileikkikouluun, harrastavat itsekin musiikkia tavalla tai toisella. Musiikkileikkikoulu 

nähdään väylänä saattaa lapsi siihen musiikin maailmaan, josta itsekin nauttii. Työelämä 

vaatii tehokkuutta, joka joissakin tapauksissa vähentää lasten ja aikuisten yhteistä aikaa. 

Tällöin on selkeä ero siinä, kokevatko vanhemmat olevansa vain harrastuksiin kuljettajia vai 

yhtenä osana lastensa harrastuksia. Kun harrastus tai innostuksen kohde on sama, se tuntuu 

yhteiseltä, vaikka konkreettisesti vanhemmat eivät musiikkileikkikoulun toimintaan 

kovinkaan paljoa pääse osallistumaan.  

 

Musiikki ei tietenkään ole ainoa harrastus, josta voi tulla koko perheen yhteinen. Tähän 

näkemykseen yhtyvät niin vanhemmat kuin varhaisiän musiikkikasvattajat, jotka tosin 

joiltakin osin miettivät sitä, onko nykylapsilla ylipäätään liikaa harrastuksia ja väsyvätkö 

lapset harrastustaakkansa alla. Jos ajatellaan, kuinka paljon harrastusmahdollisuuksia 

nykyajan lapsella on ja millaista ihmiskäsitystä tämän tutkimuksen aineistossa tuotetaan, ei 

liene ihme, että lapsille halutaan tarjota hyvin monenlaisia mahdollisuuksia kokea ja täten 

harrastaa erilaisia asioita. Mikä onkaan tässä kontekstissa levon merkitys ihmisen 

kokonaispersoonallisuuden kehittymisen kannalta? Haastatteluaineistossa tuotettu näkemys 

siitä, että ihminen tarvitsee jo yhden musiikkileikkikoulutunninkin aikana sekä työtä että 

lepoa, ilmenee myös suuremmassa mittakaavassa kun puhutaan ihmisen 

kokonaiskehityksestä ja kasvamisesta. 

 

Kokonaispersoonallisuuden kehittymiseen liittyy yhtenä osana lapsen itsetunto ja identiteetin 

muodostuminen. Vanhemmat näkevät lapsen itsetunnon vahvistuvan ja identiteetin 

muodostuvan mm. taitojen ja elämysten kautta. Musiikkileikkikoulussa kehittyvät esimerkiksi 

esiintymiskyky sekä soitto- ja laulutaito, joilla nähdään olevan suoraa vaikutusta lapsen 

käsitykseen omasta itsestään. Merkityksellisenä nähdään myös se, että lapsi oppii uusia 

lauluja ja niistä tulee osa hänen kokemusmaailmaansa, situaatiotaan. Musiikkikasvattajat 

lisäävät tähän näkemykseen ajatuksen siitä, että identiteettiin kuuluu omien juurien ja 

kulttuuritaustan tunteminen. He sitovat lapsen näin osaksi suurempaa 

kulttuurikokonaisuutta.  Onnistumisen ja omien juurien tuntemuksen kautta ihmiselle 
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muodostuu hyvä itsetunto, joka kantaa läpi elämän. Kun itsetunto ja oma identiteetti ovat 

selkeänä mielessä, on ihmisellä sitä kautta vahva ote omaan elämäänsä.  

 

Situaation ja identiteetin yhteyden tekee mielenkiintoiseksi se, että aikanamme, jolloin hyvin 

monet lapset harrastavat jotakin ja useat paljonkin eri asioita, lapsen identiteetti koostuu 

hyvin monenlaisista situaatioon liittyvistä osasista. Lapsi on, paitsi lapsi ja lapsenlapsi, myös 

mahdollisesti päiväkotilainen tai koululainen, isosisko tai pikkuveli, 

musiikkileikkikoululainen, soitonharrastaja, tanssikoululainen, partiolainen jne. Lista on 

miltei loputon. Lisäksi identiteetti muodostuu ympäristössä, jossa virikkeitä riittää ruuhkaksi 

asti. Tiedon ja elämysten tulva voi olla jatkuvaa ja musiikkia voi kuulla miltei joka paikassa. 

Musiikkileikkikoulussa musiikkiin luodaan suhdetta, joka voi olla pohjana vaikka rocktähden 

tai alttoviulistin identiteetille. Mutta miten musiikki vaikuttaa ihmisen identiteettiin, ellei 

musiikin omakohtainen, aktiivinen tekeminen muodostukaan osaksi elämää? Musadiggarin 

identiteetissä suhde musiikkiin on varmasti yhtä keskeinen tekijä kuin soittoharrastajalla tai 

ammattimuusikolla silloin, kun ihminen määrittelee omaa itseään ja paikkaansa maailmassa.  

 

Minkälaiseen maailmaan lapsia sitten kasvatetaan ja mihin kasvatuksella pyritään? Varhaisiän 

musiikkikasvatus eroaa muusta varhaiskasvatuksesta ainakin siten, että musiikki on siinä 

aina läsnä. Se tarjoilee lapsille musiikillisia oppimiskokemuksia sekä musiikista, musiikin 

avulla että musiikin äärellä. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa tuotettavan ihmiskäsityksen ja 

tavoitteiden suhdetta muuhun varhaiskasvatukseen olisi mielenkiintoista tarkastella 

lähemmin toisessa tutkimuksessa.  

 

Johtopäätöksenä voimme todeta, että kun varhaisiän musiikkikasvattajien ja 

musiikkileikkikoululaisten vanhempien argumentteja tarkastellaan Lauri Rauhalan holistisen 

ihmiskäsityksen viitekehyksessä, tuottavat argumentoijat hyvän elämän elementeiksi sellaisia 

asioita, jotka voidaan sisällyttää musiikkikasvatukselle määriteltyihin tavoitealueisiin. Ennalta 

määritellyt tavoitealueet ja niihin sisältyvät päämäärät ovat sellaisia, joita vanhemmat pitävät 

tavoittelemisen arvoisina ja joiden saavuttamiseen heidän mielestään on kyetty vaikuttamaan 

musiikkikasvatuksen avulla. Voidaan sanoa, että musiikkileikkikoulun toiminnassa toteutuvat 
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sille opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ja näitä tavoitteita 

musiikkileikkikoululaisten vanhemmat pitävät arvokkaina ihmisyydessä ja hyvässä elämässä.  

 

Erityisen merkillepantavaa on elämyksellisyyden korostaminen hyvän elämän elementtinä 

sekä musiikin näkeminen asiana, joka lisää merkittävästi elämän laatua ja on arvokasta 

itsessään. Varhaisiän musiikkikasvattajat ja vanhemmat ovat yksimielisiä siitä, että rakkaus 

musiikkiin ja yhdessä musisoimisen ilo kuuluvat siihen täysipainoiseen elämään, johon he 

musiikkileikkikoulunkin avulla tahtovat lapsia valmistaa. Musiikilliset elämykset ja niiden 

kautta koetut tunteet vaikuttavat positiivisesti ihmisen elämään. Tässä valossa ei ole ihme, 

että Sibelius-opiston musiikkileikkikoulussakin käy vuosittain yli seitsemänsataa lasta.  
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Liitteet 

Liite 1 

Varhaisiän musiikkikasvattajille etukäteen jaetut haastattelukysymykset 

 

Haluaisimme haastatella sinua lähitulevaisuudessa liittyen musiikkileikkikoulun 

opetussuunnitelmatyöhön. Voisitko miettiä ennalta omia näkemyksiäsi alla oleviin 

kysymyksiin. 

- Mistä tekijöistä musiikki mielestäsi koostuu? 

- Mitkä ovat musiikkileikkikoulun pääasialliset tehtävät ja mikä niistä on keskeisin? 

- Mitä tavoitteita musiikkileikkikoulutoiminnalla on? 

- Minkälaisia työmuotoja musiikkileikkikoulussa tulisi käyttää? 

- Jos käyttää valmista musiikkia musiikkileikkikoulun tunneilla, millaista sen tulisi olla? 

- Millaisia kehittämishaasteita musiikkileikkikoulutoiminnalla tänä päivänä on? 

- Mitkä ovat Sibelius-opiston musiikkileikkikoulun vahvuuksia? 

- Miten lasten yksilölliset erot tulisi huomioida muskaritoiminnassa? Onko tällainen 

huomioiminen mahdollista? 

- Miten musiikkileikkikoulutoiminta rikastuttaa lapsen elämää? 

- Mitä arvoja liität musiikin varhaiskasvatukseen? 

- Onko ikäkausijako toimiva muskarin ryhmäjakona vai olisiko joku muu peruste 

parempi? 

- Minkälaiset keinot ja oppimisympäristöt ovat toimivimpia muskarin tavoitteiden 

kannalta?  

- Vaikuttaako muskaritoiminta lapsen tulevaan musiikkisuhteeseen? Miten? 
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LIITE 2 

K ysely vanhemmille 
 

Hei!   

Teemme pro gradu –tutkielmaa Hämeenlinnan  
opettajankoulutuslaitokselle liittyen Sibelius-opiston 
musiikkileikkikouluun. Olisimme kiitollisia, jos voisitte käyttää hetken 
aikaanne vastaamalla seuraaviin kysymyksiin. Kiitos yhteistyöstä! 

Saija Virta ja Sanna Manderbacka 

1) Kuvaile niitä syitä, joiden vuoksi lapsesi on aloittanut musiikkileikkikouluharrastuksen? 
 

 

 

 

2) Kerro kolme mielestäsi tärkeintä asiaa, millä tavoin musiikkileikkikoulu vaikuttaa lapsesi elämään? 
 

 

 

 

 

3) Millä tavoin toivoisit musiikin olevan osa lapsesi elämää musiikkileikkikoulun jälkeen? 
 

 

 

 

 Palautus palautuslaatikkoon viim. 2.4.2011.  

 


