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Miksi musiikkia?

Kirjaston rooli ja sivistystehtävä musiikissa on yhtä olennainen ja arvokas
kuin kirjallisuudessa. Kansalaisilla on tasa-arvoinen oikeus tutustua omaan
musiikillisen perintöönsä, opiskella ja oppia musiikkia sekä tutustua
musiikin historiaan ja nykyhetkeen myös kansainvälisellä tasolla. Uusi
kirjastolaki asettaa kirjastoille tavoitteen lisätä aktiivista kansalaisuutta,
demokratiaa ja elinikäistä oppimista lisäävää toimintaa.
Kirjastohenkilökunnan rooli on myös musiikkipalveluissa muuttumassa
lainausmäärien pienentyessä digitaalisten palveluiden vallatessa
markkinoita. Työ muuttuu lainaustoiminnasta enemmän sisältöjen
avaamiseen, esittelyyn ja suositteluun asiakkaille sekä erilaisten tilojen ja
palveluiden tarjoamiseen esim. musiikin harrastamiseen ja opiskeluun.
Sivistystehtävää ei voi unohtaa myöskään musiikkipalveluissa. Digitaalisuus
voi myös antaa harhaanjohtavan kuvan musiikin tasapuolisesta
saatavuudesta. Verkkopalvelut tarjoavat paljon, mutta myös jättävät osan
musiikista katveeseen. Suosittelutoiminnot suosittelevat eniten kuunneltuja.
Palvelut ovat tällä hetkellä edullisia ja osittain maksuttomiakin, tosin
maksuttomuus taataan muilla kaupallisilla tavoilla kuten mainostuloilla.
Tulevaisuudessa tilanne voi muuttua.
Musiikkia kulutetaan
enemmän kuin
koskaan aikaisemmin
Tänä päivänä musiikkia kulutetaan enemmän
kuin koskaan aikaisemmin. Musiikin hyvinvointivaikutukset on kiistatta
todistettu useissa tutkimuksissa ja musiikki on luontaisesti ihmiselle tärkeää.
Musiikki nostaa vireystilaa ja kohentaa mielialaa. Sillä on yhteys verbaalisten
taitojen kehitykseen.

Musiikin avulla voidaan aktivoida muistisairaita ja kuntouttaa aivoinfarktin
sairastaneita. Kirjasto on ainoa ei-kaupallinen ja monipuolinen musiikin
lähde. Musiikki kuuluu kaikille!

Miten lähteä liikkeelle musiikkituokioiden
suunnittelussa ja toteutuksessa?

Kirjastoissa musiikkia on käytetty etenkin lapsille suunnatuissa
tapahtumissa, jonkin verran myös palvelutaloissa ja hoitokodeissa
vieraillessa. Myös vinkkauksissa ja nukketeattereissa musiikkia on ollut
mukana, mutta tukea ja ideoita musiikin hyödyntämiseen kirjastotyössä
kaivataan.
Musiikkituokio kannattaa rakentaa niin, että ohjelmistoon sisältyy niin
reippaita ja aktivoivia lauluja kuin lauluja, jotka herättävät muistoja ja
tunteita. On hyvä muistaa, että erilaisilla musiikkivalinnoilla on suuri
vaikutus tuokion aikana koettaviin tunteisiin. Musiikkituokion alku- ja
loppulaulu voivat pysyä samoina jokaisella kerralla, jos samaa tuokiota
esitetään useammin. Tuokion pituutta voi vaihdella osallistujien toiveiden ja
tarpeiden mukaan. Myös mahdollisille musiikkitoiveille olisi hyvä jättää
aikaa musiikkituokion ohjelmaa suunnitellessa. Toiveita voi kysyä myös
etukäteen. Tuokion aikana nousevista ajatuksista voi keskustella osioiden
välissä tai tuokion päätteeksi. Pyydä vinkkejä musiikista tuokioosi
musiikkikirjastostasi!
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Tuokiot voivat sisältää mm. runoja ja tarinoita, lauluja, musiikin kuuntelua, musiikkiliikuntaa, tanssia, musiikkivinkkausta, muisteluja merkkihenkilöistä tai
ajankohtaisia tapahtumia. (Kuvassa Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijoita pitämässä musiikillista satutuokiota Kaijonharjun kirjastossa)
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Käytännön huomioitavia asioita ja vinkkejä musiikkituokioihin
”Ennen sessioita jännityksen aiheina olivat erinäiset muuttujat, jotka voivat vaikuttaa
session onnistumiseen tai vastaavasti epäonnistumiseen. Kun etukäteen ei tiedä onko
osallistujia tulossa viisi vai viisikymmentä, on siinä etukäteen mietittävä kuinka toimia
molemmissa tilanteissa - ja kaikissa niiden väliltä. Tilannetta aina elävöittää kun
kyseessä on lapset tai vanhukset, on varauduttava siihen, että ei voi koskaan täysin
suunnitella kaikkea etukäteen ja on elettävä tilanteen mukaan. Toinen merkittävä
muuttuva tekijä on tila. Jos etukäteen ei tiedä tilaa, ei ole varma mitä soittimia voi
ottaa mukaan, mitä mahtuu tekemään ja minkälainen akustiikka paikassa on.
Esimerkkinä akustiikasta oli kastellin monitoimitalon kirjasto, jonka hiljaisella
lukuparvella akustiikka oli juuri sopiva hiljaiseen lukemiseen. Vaikka olimme S:n
kanssa pitämässä tuokiota kahdelleen ja ihan vierekkäin, oli vaikeuksia kuulla toista,
joka toki vaikuttaa aina niin itse musiikkiin, kuin yhdessä tekemisen varmuuteen.”
(Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden kokemuksia tuokioiden pitämisestä hankkeen aikana)










Ennen tuokiota






Sovi tarkasti, milloin saat tulla paikalle.
Jos tuokio pidetään muualla kuin kirjastossasi, kysele etukäteen tilan
ominaisuuksista tai käy tutustumassa tilaan.
Sovi vieraillessasi työpisteesi ulkopuolella tarkasti pelisäännöstä.
Pyydä, että paikalla on joku vierailupaikan henkilökunnasta tuokion
ajan. Et ole vastuussa kenestäkään tuokion aikana vaan muun
henkilökunnan tulee varmistaa tilaisuuden toimivuus ja turvallisuus.
Tiedustele, onko tuokiota tulossa kuulemaan henkilöitä, jotka
täytyisi huomioida erityisellä tavalla tuokion aikana (esim. kuulo-,
näkövamma tai muu sellainen).




Musiikkituokion huolellinen suunnittelu tekee tuokiosta jouhevan ja
tuo varmuutta myös ryhmänvetäjälle itselleen.
Valmistaudu tutustumalla materiaaleihin etukäteen. Erilaisten
tuokioiden vetämiseen löytyy paljon materiaalia painettuna ja
verkosta.
Pukeudu värikkäästi! Kirkkaat värit ovat katsojien iloksi sekä auttavat
hahmottamaan liikkeitäsi paremmin. Vinkkinä naisille: huulipuna
helpottaa suun liikkeiden seuraamista!
Muista hyvä valaistus tuokiotilassa, turha liikehdintä ja taustahäly
pois.
Jos äänentoisto on mahdollista, kannattaa käyttää mikrofonia. Säädä
äänenvoimakkuus tilaan ja kuulijoille sopivaksi.
Musiikin tueksi voidaan keksiä yksinkertaisia liikkeitä, jolloin kaikki
pääsevät hyötymään musiikin hyvinvointivaikutuksista. Musiikki ja
liike vahvistavat musiikkikokemusta ja helpottaa musiikin
ymmärtämistä. Se laukaisee jännitystä ja virkistää aivotoimintaa.
Liike vahvistaa ryhmähenkeä ja aktivoi vuorovaikutusta. Liike myös
siivittää mielikuvitusta, auttaa hahmottamaan omaa kehoa ja lisää
valppautta sekä keskittymiskykyä. Yksinkertaisimpia liikkeitä on
keinuminen, jalkojen tömistäminen ja käsien taputtaminen,
rintakehän ja poskien taputtelu.
Musiikkiliikunnassa ja rentoutumisessa voi hyödyntää CD-levyjä.
Myös valmiita rentoutusohjelmia löytyy.
Musiikkiliikuntavälineinä voi hyödyntää esim. huiveja, ilmapalloja,
pehmeää palloa, isoja rantapalloja, narua, renkaaksi solmittua
köyttä, vappuhuiskia, vanteita, hernepusseja, voimistelunauhoja.
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Rytmisoittimet ja erilaiset helistimet ovat helppoja välineitä
osallistaa tuokiolaisia.
Värejä voi käyttää esim. huiveissa ja ilmapalloissa. Kannattaa suosia
kirkkaita värejä, sillä niiden on todettu vaikuttavan keskittymiseen ja
kiinnostukseen suotuisasti.
Virheetön laulu- tai soittosuoritus ei ole tärkeää - ryhmänvetäjäkin
saa mokata eikä virheitä tarvitse pelätä!

Huomioi ikäihmisten kanssa





Laulujen sanat tulee tulostaa paperille tarpeeksi suurella tekstin
koolla niin, että jokaiselle sivulle tulee vain yksi laulu.
Lauluksi kelpaa oikeastaan ihan mikä tahansa laulu, kunhan se on
vanhuksille tuttu. Mielimusiikkia kannattaa tiedustella etukäteen, jos
se on mahdollista. Henkilökunnalta voi pyytää vinkkejä. Hyviä lauluja
löytyy ennen sotia painetuista laulukirjoista. Vanhat piirileikkilaulut
ovat esimerkiksi varsin käyttökelpoisia ja helposti sovitettavissa
istumapiirillekin. Lastenlauluja ei kuitenkaan tule käyttää, ellei ryhmä
itse niitä ehdota.
Säestys ei aina ole pakollista, vaan monet laulut toimivat hyvin myös
yhteislauluna ilman erillistä säestystä.









Kuvia, maalauksia ja postikortteja voi käyttää laulujen aloittamiseen
”Mitä kuva tuo mieleen?”.
Jos laululle tarvitaan säestys, voit hyödyntää karaoketaustoja
Valaistus vaikuttaa paljon vireystilaan ja mielialaan erityisesti
vanhuksilla. Yli 85-vuotias tarvitsee vähintään kahdeksan kertaa niin
paljon valoa kuin nuori. Hyvä valaistus varmistaa myös sen, että
kaikki näkevät liikkeet.
Varsinkin dementiapotilaiden aktivoinnissa väreillä on merkitystä.
Esimerkiksi oranssin uskotaan nostattavan dementiapotilaiden
mielialaa ja helpottavan kaikilla ihmisillä uusien asioiden
omaksumista. Punainen, keltainen ja vihreä ovat myös suositeltuja.
Koska näkökyvyn heikentymisen myötä sinisen värin havaitseminen
vaikeutuu herkästi, sininen ei erityisemmin stimuloi vanhuksia, kuten
eivät tee tummat värisävytkään.
Voit myös hyödyntää muistelupaketteja tuokioita vetäessäsi, jos
sellaisia on kirjastossasi käytössä. Muistelupaketit voivat sisältävät
mm. erilaisia vanhoja esineitä ja tuoksuja. Kuulijat pääsevät
kokeilemaan näitä esityksen aikana.
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Tuokion aikana












Kokoa ryhmä ympärillesi ja varmista että kaikki näkevät sinut.
Huonokuuloiset voivat tulla lähimmäksi.
Tervehdi ja esittele itsesi kuuluvalla äänellä. Tämän jälkeen voit
esimerkiksi kysellä hieman kuulijoiden voinnista ja valmistaa tällä
tavoin heitä tulevaan musiikkituokioon.
Pyri luomaan miellyttävä ja rauhallinen tunnelma. Muistuta
osallistujia toimimaan oman vointinsa ja jaksamisensa mukaan.
Muista hiljaiset hetket ja hiljentyminen. Pieni tuumaustauko ei
haittaa vaan antaa myös tilaa osallistujille rauhoittua.
Anna aikaa kuuntelulle. On hyvä opettaa lapsillekin kuuntelutaitoa,
hiljaisuuden arvostamista ja siinä viipyilyä.
Tuokion aloituksella ja lopetuksella on suuri merkitys onnistumiselle.
Näissä on hyvä olla joitakin tuttuja elementtejä.
Pienillä elementeillä saat luotua kiinnostusta herättelevän
tunnelman. Esimerkiksi tilan hämärtäminen, roolivaate tai yllättäen
matkalaukusta löytyvä musiikkihetkeen liittyvä hahmo herättävät
lasten kiinnostuksen.
Musiikkituokion aikana kannattaa seurata tilannetta ja muuttaa
tarvittaessa ennalta mietittyä suunnitelmaa.
Musiikkituokio saattaa nostaa sekä ilon että surun tunteita pintaan.
Tällöin on tärkeää antaa kuulijoille mahdollisuus purkaa tunteitaan
halutessaan.










Muista, että jokainen saa osallistua musiikkitoimintaan omana
itsenään.
Kuuluva ääni ja hymy ovat hyvän ryhmänvetäjän tunnusmerkkejä.
Ole kannustava ja anna myönteistä palautetta.
Huomioi jokaista ryhmäläistä tasapuolisesti.
Pidä langat käsissäsi, mutta älä asetu muiden yläpuolelle.
Tuokio on hyvä lopettaa silloin, kun kaikilla on vielä kivaa.
Kiitä kaikkia osallistujia lopuksi ja kerro, milloin seuraava tuokio
pidetään, jos sellaisesta on sovittu.
Jätä aikaa jutustelulle tuokion jälkeen.

Tuokion jälkeen






Mieti ja kirjoita ylös tuokion onnistumiset, mikä toimi ja toisaalta,
mikä ei toiminut sekä muutokset seuraavalle kerralle. Näin muistat
esiintulleet asiat kun lähdet pitämään uutta tuokiota.
Mistä jatkat seuraavalla kerralla? Mikä asia tarvitsee uudenlaisen
tavan oppia? Oliko tuokio sopivan mittainen? Miten kuulijat
jaksoivat olla toiminnassa mukana? Mitkä osat toimivat, mitkä eivät?
Kysy palautetta muulta henkilökunnalta!

Musiikkituokion ohjaaminen voi tuntua haastavalta, mutta liikkeelle voi lähteä lisäämällä musiikkia tuokioihin pikkuhiljaa. Tuokioita ei tarvitse vetää yksin,
vaan etenkin aloitellessa työpari on hyvä tuki. Jos työpaikallasi on henkilöitä, jotka pitävät jo tuokioita, mene rohkeasti mukaan seuraamaan ja oppimaan. Aloita
kokoamalla tuokioon ensisijaisesti luettavaa, runoja ja tarinoita, jos lukeminen tuntuu helpommalta. Sinun ei tarvitse olla esiintyjä, tärkeämpää on saada ryhmä
toimimaan mukana esim. osallistumaan yhteislauluun. Jokainen ihminen on omalla tavallaan musikaalinen eikä musiikin kanssa työskentelevän tarvitse olla
poikkeuksellisen lahjakas musiikillisten taitojen suhteen. Lauluääni ja hyvä rytmitaju ovat plussaa. Omia kykyjään ohjaajana voi lähteä kehittämään ja
vahvistamaan omatoimisesti. Meillä kaikilla on oikeus tutustua musiikkiin ja käyttää sitä työvälineenämme. (Luokkala, s. 7)
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Esimerkkejä tuokioista erilaisille ryhmille
Alle kouluikäiset lapset
”Satutuokiot olivat tosi mukavia. Niihin jos pitäisi jotain lisätä niin lisäisin
toiminnallisuutta, ehkäpä jotain leikkejä esimerkiksi. Saattaisin myös suunnitella
kasvatuksellisempaa otetta, eli opettaisin vaikka jonkin aivan uuden laulun
muksuille. Satutuokioissa ehkä eniten mietityttää musiikkikasvattajan
näkökulmasta juurikin se jatkumon puute.
Riittääkö pieni hetki, voisiko olla jokin pidempi jakso, useita sessioita, joissa olisi
jatkumoa? Se olisi sitten jatkokurssin haasteena.”
(Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden kokemuksia tuokioiden pitämisestä hankkeen
aikana)

Tarina on tärkein. Kirjaston musiikillisissa satutuokioissa sadut ja tarinat
saavat elämän. Hyvän tuokion rungon saat monesti suoraan hyvästä
tarinasta. Yksi tarina riittää. Kirjastohenkilökunnan ei tarvitse osata vetää
musiikkituokioita kuten kasvatusalan ammattilaiset ja muskariopettajat vaan
musiikilla voi luoda tunnelmaa ja elävöittää tarinaa. Jos tunnet olevasi
valmis tekemään enemmän, on se tietysti sallittua.
Yleisille satutuokioille saapuu yleensä hyvin eri-ikäisiä lapsia. Tuokion
suunnittelu heille on aina haastavaa, eri-ikäiset lapset jaksavat seurata ja
osallistua eri tavalla tuokioon. Tietyn ikäisistä lapsista koostuvalle
päiväkotiryhmälle tuokion suunnittelu ja vetäminen on helpompaa. Niinpä
tuokion onnistumisesta ei kannata ottaa liikaa huolta, aina on lapsia, jotka
eivät jostain syystä jaksa seurata tuokiota.

Onkin hyvä ennen aloittamista kertoa mukana
oleville, että tilasta voi poistua kesken kaiken
tai kirjastossa voi liikuskella itsekseen, jos
tuokio ottaa liikaa voimille. Pienemmille voi
riittää parikin laulua/laululeikkiä, osa jaksaa
kuunnella koko tuokion. Myös loruttelu on erittäin hyödyllistä. Lorujen
avulla pääsee rytmiin ja tunnelmaan hyvin käsiksi. Niiden rytmissä voidaan
liikkua ja niitä kannattaa säestää keho- ja rytmisoittimilla.
Tarinaa voi elävöittää
myös käyttämällä
erilaisia
äänimaisemia

Yleensä tuokion suositeltava pituus on noin 20-30 minuuttia.
Päiväkotiryhmät ovat otollisia harjoittelumaastoja musiikkituokioiden
pitämiseen. Tarinaa voi elävöittää myös käyttämällä erilaisia äänimaisemia.
Pienten kanssa äänitehosteet eivät saa olla liian pelottavia ja
äänenvoimakkuus kannattaa pitää alhaisena.
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Musiikilliset kehitysvaiheet

00-1-vuotias





säikähtää voimakkaita ääniä
saa mielihyvää kauniista äänistä sekä hellästä kosketuksesta
nauttii kun hänelle lauletaan, keinutellaan tai körötellään
parhaita leikkejä ja lauluja ovat ne yksinkertaiset laulut, joissa toistetaan samoja sanoja paljon

1-2-vuotias






On hyvä tietää hieman
lapsen musiikillisista
kehitysvaiheista. Se auttaa
tuokioiden suunnittelussa
eri ikäisille lapsiryhmille.

imitoi aikuisen laulua melodisesti ja rytmisesti
on kiinnostunut äänistä, haluaa tutkia ja käyttää niitä
osaa kuunnella tietoisesti
musiikkituokioissa tuttu ja turvallinen kaava on hyvä
harjoita kävelyä ja käytä soittotapana esim. tömistelyä. Joillekin taputtaminen voi olla vielä vaikeaa.

2-3-vuotias








kyky ja halu spontaaniin lauluun lisääntyy, lapsen luovuus kasvaa
musiikki innostaa liikkumiseen
rytmittely esimerkiksi käsin taputtamalla onnistuu
voit kuvailla tuokioissa laulujen sisältöjä kuvien, kertomusten ja liikunnan avulla
jaksaa keskittyä pitempiä periodeja
laulaminen, tanssiminen, soittaminen ja kuuntelu luonnollisina ilmaisukanavina
sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta ryhmässä onnistuvat

3-4-vuotias





jaksaa keskittyä musiikilliseen tekemiseen pidempiä periodeja
oppii kuuntelemaan hiljaisuutta, luontoa ja satuja
oppii kuuntelemaan, mitä muut todella sanovat
melodiataju kehittyy puhuessa ja laulaessa, laulaminen ja soittaminen yhtä aikaa alkaa onnistua
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55-6-vuotias








käyttää ääntään jo ennakkoluulottomasti ja luovasti ja kykenee kontrolloimaan omaa laulamistaan
monipuolisen lauluvalikoiman avulla tutustuu uusiin käsitteisiin, laajentaa tietoa muusta maailmasta ja kulttuureista
lapsen kanssa voi kuunnella musiikkia eri aikakausilta ja tyylilajeista, pohtia sävellysten syntyvaiheita, aikakautta ja kertoa säveltäjistä. Tieto lisää
arvostusta ja kiinnostusta.
kykenee keskustelemaan ja arvioimaan musiikkia sekä perustelemaan omia näkemyksiään
sisäisen kuulemisen taito (jatketaan laulua äänettömästi mielessä) ja musiikillinen muisti kehittyvät hyvää vauhtia
soittimien luova käyttö kehittyy, valmiudet soitinopetukseen lisääntyvät
rytmitaju kehittyy ja monipuolistuu. Lapsi taputtaa sana- ja tavurytmiä ja kävelee sykkeessä.

”Toinen parhaiten mieleen jäänyt tuokio oli …n kirjastossa. Lapsiyleisö oli innokkaasti mukana tuokion alusta loppuun saakka. Tarinaa lukiessani tunnelma oli todella
keskittynyt ja melkein lumoutunut, sillä lapset kuuntelivat tarinoita aivan hiljaa. Musiikkiliikuntatuokion aikana kaikki osallistuivat innokkaasti keksimään liikkeitä
laulettavaan joululauluun.” (Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden kokemuksia tuokioiden pitämisestä hankkeen aikana)

Rytmisoittimet
ja erilaiset
helistimet ovat
helppoja
välineitä
osallistaa
tuokiolaisia.
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Lisävinkkejä onnistuneen musiikkihetken suunnitteluun ja toteutukseen lapsiryhmille

















ryhmän senhetkisen vireystilan huomioiminen tuokion alussa,
ryhmän aikuisilta voi kysyä, millainen päivä on ollut tähän mennessä
ryhmät ovat erilaisia, levottoman ja väsyneen oloisen ryhmän kanssa
ei kannata jääräpäisesti vetää alkuperäistä suunnitelmaa läpi vaan
esim. lyhentää tuokiota ja keskittyä tuttuihin lauluihin ja leikkeihin
lapsilla oma paikka (esim. oma tyyny, jolla istutaan)
pienempää ryhmää on helpompi hallita
aikuisen hymy ja iloisuus piristää myös lapsia ja saa heidät
tuntemaan olonsa tervetulleeksi
turvallisuudentunne on tärkeä ja sitä voi lisätä mm. kyselemällä
lasten kuulumisia tuokion aluksi
Turvallisuudentunne
selkeä aloitus (tuttu laulu)
on tärkeää
musiikkihetkeen saat helposti
”punaisen langan” käyttämällä
pehmoa, käsinukkea tai jotain muuta hahmoa, joka lähtee vaikkapa
pienelle seikkailulle
opetellaan vain vähän uutta, uuden opettelu sijoitetaan tuokion
alkuun
aikuisellekin mieluisia tuttuja lauluja ja loruja -> innostus tarttuu
lapsiin
laulun toistoa eri tavoin: lorutellen, laulaen, soittaen, liikkuen…
liikuntaa jokaiseen hetkeen mukaan. Liikkumisen kautta asiat
vahvistuvat ja syvenevät. Liikunta kannattaa sijoittaa viimeistään
puoleenväliin.
soittamista esimerkiksi musiikkihetken loppupuolella -> lapset
jaksavat vielä innostua ja keskittyä soittamiseen

















soittamisessa sääntöjen noudattaminen on tärkeää. Lapsille
kerrotaan alusta alkaen, kuinka soittimia kohdellaan, esim.
soittimeen heittämiseen puututaan heti.
soittimien nimet kerrataan ennen soittamista
soittimia voidaan vaihtaa välillä tai jos lapsia on paljon, voidaan
sopia, että ensin soittaa puolet ryhmästä ja sitten vaihdetaan
vuoroa.
kaikki lapset eivät aina halua soittaa tai osallistua. Älä tee tästä
numeroa muiden edessä. Soittimen voi antaa hänen viereensä,
jolloin lapsi voi ottaa sen käteensä halutessaan. Usein he tarttuvat
soittimeen myöhemmin.
soittimilla kannattaa tehdä aluksi ns. alkuverryttely, jotta suurin into
purkautuu. Alkuverryttelyn jälkeen pyydetään hiljaisuutta sillä
”Musiikki alkaa hiljaisuudesta”.
soitto loppuu kun ohjaaja antaa merkin, esim. nostaa kätensä ylös.
Ohjaaja kehuu soittajia välittömästi, kuinka hienosti kaikki osasivat
soittaa ja lopettaa soiton yhtä aikaa.
siirtymiset aiheesta seuraavan tuokion aikana on tehtävä ripeästi ja
napakasti, ei kannata jäädä pohtimaan ääneen, mitä seuraavaksi
tehtäisiin
kannattaa lopettaa tuokio tuttuun loppulauluun tai -loruun
positiivinen palaute kuuluu jokaiseen tuokioon. Kiitä lapsia
osallistumisesta!
Anna positiivista palautetta
ja muista kiittää
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Musiikkia satutuokioissa

Kalevala-satutuokio (5-8 vuotiaat)
”Kalevala on Suomen kansalliseepos. Se tarkoittaa runokokoelmaa, jotka ovat tärkeitä suomalaisille ja osa Suomen kirjallisuuden ja tarinoiden historiaa. Tässä
on Suomen lasten Kalevala-kirja. Kalevalan runot kokosi Elias Lönnrot -niminen mies, joka kiersi kauan sitten ympäri Suomea, pienissä ja isoissa kylissä, talosta
taloon, keräten tarinoita ja runoja ihmisiltä. Hän kirjoitti ne muistiin ja kokosi yhdeksi isoksi tarinaksi. Alun perin Kalevalan tarinoita laulettiin, mutta nykyään
niitä pääasiassa luetaan. Kalevalan päivänä muistellaan Elias Lönnrotia ja Kalevalan tarinoita kerrotaan ja opetetaan kaikille.”
”Kalevalan alussa luodaan maailma. Kalevalan mukaan maailma syntyi Sotka-linnun munasta.”
1. Lue: Kalevalan maailman synty ja Väinämöisestä (Suomen lasten Kalevala s.8 ->lyhennellen)

Esimerkki kirjastossa
toteutetusta Kalevalanpäivän
satutuokiosta

”Kalevalan päähenkilö on tietäjäsankari Väinämöinen, jolla on taianomaiset laulun ja soiton lahjat. Hän on ollut
osallisena jo maailman luomisessa. Hän soittaa kanteletta, joka on tehty hauen leukaluusta. Väinämöinen haluaa
itselleen vaimon ja vaimonetsintä onkin yksi Kalevalan keskeisistä tarinoista. Hän ei kuitenkaan koskaan löydä vaimoa itselleen. Väinämöinen on myös seikkailija
ja osallistuu Sammon ryöstöön Pohjolasta”.
”Kuunnellaan Vaka vanha Väinämöinen.”
2. Lue: Satuvaari Väinämöinen (Aulis Rintala: Satuvaari Väinämöinen kertoo lapsille… s. 3->)
”Kalevalassa on kaksi kansaa, Kalevalan ja Pohjolan kansat. Se kuvastaa näiden kahden kansan kiistoja, kostoreissuja ja kosiomatkoja. Yksi tunnetuimmista ja
jännittävimmistä tarinoista on Sammon rakentaminen ja ryöstö.
Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen purjehtivat ryöstämään Sampoa Pohjolasta. Mutta mikä se Sampo onkaan? Sampo on ihmeellinen mylly, joka takoo
rikkauksia. Seppä Ilmarinen oli takonut sen Pohjolan emännälle Louhelle, jotta saisi hänen tyttärensä puolisokseen. Louhen tytär ei kuitenkaan Ilmariselle
suostunut vaimoksi. Sampo jäi Pohjolaan ja Ilmarinen palasi tyhjin käsin kotiin.”
3. Lue: Sammon takominen, jos aikaa. (Suomen Lasten Kalevala s. 53 ->)
4. Lue: Ryöstöretkelle lähtö. (Suomen Lasten Kalevala s. 137-138)
”Matkalla vene jää kiinni suuren hauen harteille. Väinämöinen surmaa kalan ja sen leukaluusta tehdään ensimmäinen kantele-soitin.”
5. Lue: Kalanluinen kannel. (Suomen lasten Kalevala s. 139 tai 140 ->)
10

”Kuunnellaan kantelemusiikkia vähän aikaa.” (voi myös näyttää kanteleen ja soittaa itse/antaa lasten kokeilla)
”Retki Pohjolaan Sampoa ryöstämään jatkui. Louhi ei luopunut Sammosta. Pohjolaan päästyään Väinämöinen tuudittaa kaikki Pohjolan ihmiset uneen kanteleen
soitollaan ja laulullaan, ja Sampo ryöstetään. Sampo kannetaan veneeseen ja pakomatka takaisin Kalevalan kylään alkaa.”
6. Lue: Sammon ryöstöstä (Suomen lasten Kalevala s. 146)
”Lemminkäisen laulu herättää Kurki-linnun. Kurjen parkaisu herättää Pohjolan väen; Pohjolan emäntä loihtii sumun merelle ja Iku-Turson, ikuisuuksia eläneen
merihirviön, pysäyttämään ryöstäjät. Väinämöinen kuitenkin voittaa Turso-hirviön eikä se ole sen jälkeen noussut meren syvyyksistä uudestaan. Pohjolan emäntä
ei luovuta ja loihtii vielä myrskyn matkalaisten tuhoksi. Väinämöisen kannel putoaa aaltoihin. Myrskystä kuitenkin selvitään. Sitten Pohjolan emäntä lähtee
ajamaan Väinämöisen purtta takaa. Väinämöinen selviää tästäkin voittajana. Lopulta Pohjolan emäntä yrittää vielä viimeisen kerran saada Sampoa takaisin ja
lähettää jättiläislinnun Sammon perään. Lintu yrittää viedä Sammon veneen kyydistä, mutta pudottaa sen ja Sampo menee rikki ja vajoaa meren pohjaan.
Sammon kappaleet ajelehtivat kohti Kalevalan kansan rantoja. Väinämöinen tietää, että Sammon palaset voi kylvää maahan, josta ne kasvavat ruista ja ohraa,
rikkautta ja ruokaa Kalevalan kansalle. Pohjolan emäntä joutuu pettymään ja palaa tyhjin käsin kotiinsa.”
7. Lue kohta (Suomen lasten Kalevala s. 158)
Päätä tuokio kantelemusiikin tahdissa. Voit myös soittaa kanteletta lopussa.

Kaukovainion ja Kastellin kirjaston musiikkisatutuokio
Sanna Korpi ja Minna Heikkinen / Hankkeessa musiikkikasvatuksen opiskelijat pitivät musiikillisia satutuokioita. Tässä esimerkki niiden sisällöstä:
Satukirjasta Kati Keijun Puutarhassa luku Marraskuu
1. Johdatellaan lapset satutuokioon kertomalla Kati Keijusta ja sen intohimosta puutarhan hoitoon, kysytään lapsilta tietävätkö he mikä kuukausi nyt on.
Puetaan leikisti ulkovaatteet päälle ja lähdetään syysretkelle
a. Lauletaan ja leikitään Musiikin aika kirjasta laululeikki Syysretki s.15
2. Luetaan ensimmäinen lukukappale ja kysytään lapsilta tietävätkö he mikä eläin on tilhi, keskustellaan siitä hetki
a. Lauletaan laulu Tiu tau tilhi (Musiikin aika sivu 62)
3. Luetaan toinen ja kolmas lukukappale, kerrotaan, miten marraskuussa on eläimilläkin kylmä
a. Lauletaan Maria Portaankorvan Ystävyyslaulu
4. Ihmetellään marraskuista sadesäätä yhdessä lasten kanssa
a. Lauletaan ja leikitään laulu Nalle Puhin sadelaulu (Musiikin aika s. 125)
5. Luetaan neljäs lukukappale ja ihmetellään lisää sadesäätä
a. Lorutellaan ja leikitään sadeloru
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Sade soittaa katolla, ropi-ropinaa
Saappaat nauraa nurmella, loti-lotinaa
Sateenvarjo laulelee, tiri-tiri-taa
Syksykeli kastelee, tosi ihanaa!
6. Luetaan viides lukukappale, huomataan lasten kanssa miten marraskuukin voi olla kaunis kuukausi sateesta ja kylmästä huolimatta, jaetaan lapsille
rytmisoittimet
a. Soitetaan ja lauletaan laulu On syksy niin ihmeellinen (Musiikin aika s. 122)
7. Luetaan kuudes ja seitsemäs lukukappale, katsellaan kirjan kuvia ja kerrotaan Kati Keijun aikeista mennä talviunille ja pyydetään lapsia sulkemaan
silmät ja rauhoittumaan viimeisen kappaleen ajaksi kuuntelemaan
a. Lauletaan Hyvin hiljaa (Musiikin aika s. 153)

Nuorille: Musiikin käyttäminen vinkkauksen osana ja musiikkivinkkaus

Kirjavinkkauksessa

musiikkia

voi

käyttää

esimerkiksi

tunnelman

luomiseen. Musiikki voi myös johdattaa tietyn aikakauden tunnelmaan tai
liittyä kirjan teemaan. Jos kirjassa kuunnellaan tai puhutaan tietynlaisesta
musiikista, siitä voi soittaa näytteen. Jokaiselle kirjalle voi esimerkiksi valita
kirjan tunnelmaan tai aihepiiriin liittyvän ”sisääntulomusiikin”. Musiikista saa
myös hyvän aasinsillan kirjan tapahtumiin. Hetki musiikkia antaa myös
vinkkarille ja kuulijoille tauon sekä tuo vaihtelua vinkkaukseen. Pelkän
musiikin sijasta voi käyttää myös musiikkivideoita, jolloin vinkkauksesta saa
todella vaikuttavan kokonaisuuden. Tampereen kaupunginkirjastossa on
menestyksekkäästi toteutettu musiikkivinkkauksia 5. luokkalaisille. Vinkkauksen pohjana toimii maailmankartta, jossa seikkaillaan eri maissa.

Vinkkauksien osiot on koottu erilaisista
itsenäisistä ”komponenteista”, joita voi
yhdistellä vapaasti. Vinkattava musiikki ei ole
pelkästään eri maiden tai maanosien musiikkia
vaan tarinallinen tausta on vahva ja musiikkivalinnat tukevat tarinoita. Yksikään vinkkaus ei
ole joka kerta samanlainen vaan vinkattavat
osiot arvotaan oppilaiden kanssa. Oppilaat on
haluttu tuoda aineiston keskelle, joten
oppilasryhmät vinkataan musiikkiosastolla.
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Ikäihmisille

”Parhaat kokemukset kurssilta liittyvät ehdottomasti siihen, kun yleisöltä on saanut aidon tunnereaktion omalla tekemisellä. Esimerkiksi musiikkituokion vetäminen …ssa oli
yksi kurssin suuria onnistumisia. Yleisö oli innoissaan, mukana, herkistynyt, ja saimme paljon hyvää palautetta niin vanhuksilta kuin hoitajiltakin. Yleisön reaktio aiheutti myös
itsessäni paljon tunteita. Hienoa, että omalla tekemisellä voi ilahduttaa muita. Itseltä se ei vaadi paljoa ponnisteluja tulla paikalle esiintymään, mutta jollekin yleisössä se voi
olla todella iso juttu ja ilon aihe.” (Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden kokemuksia tuokioiden pitämisestä hankkeen aikana)

Väestön vanhetessa myös kirjastojen asiakkaat ja heidän palvelutarpeensa
muuttuvat. Tulevaisuudessa ikäihmiset ovat suurimpia kirjastopalveluita
käyttäviä ryhmiä. On tärkeää suunnitella monimuotoisia palveluita myös
heille. Musiikkituokion ikäihmisille voi toteuttaa monella eri tavalla. Voidaan
esimerkiksi kuunnella musiikkia ja keskustella sen tuomista muistoista, laulaa
yhdessä tuttuja lauluja, soittaa yhdessä ja myös liikkua yhdessä musiikin
tahdissa.
Musiikkituokioita voidaan pitää esimerkiksi palvelutaloissa, ikäihmisten
olohuoneissa, erilaisissa tapahtumissa ja myös omassa kirjastossa.
Erityisesti kirjaston ulkopuolella pidettävissä ikäihmisille suunnatuissa
tuokioissa on hyvä tietää etukäteen, millaisia osallistujia tuokioon on tulossa.
Osallistujien kunto voi vaihdella paljon ja muistisairaudet tuovat oman
haasteensa tuokioiden pitäjille. Musiikkituokion suositeltava kesto on noin
45-60 minuuttia.
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Esimerkki musiikkituokion sisällöstä ikäihmisille, jotka ovat aktiivisia
1. Lämmittely
 tutustumista, kuulumisten vaihtamista, voidaan myös lämmitellä kehoa yksinkertaisilla liikkeillä
2. Alkulaulu
3. Laululeikki
 aktiivisuutta vaativat leikit on hyvä ottaa tuokion alkupuolelle
4. Liikelaulu
 esim. seisten tehty jumppa tai tuolijumppa, tanssia
5. Rytmisoitinlaulu
 rytmisoitin on helppo tapa tehdä musiikkia yhdessä, soittimia voi tehdä vaikka itse. Anna ohjeet soittimen käytöstä ennen kuin jaat ne ryhmälle, kun
soittimia kokeillaan, ohjeet helposti kaikuvat kuuroille korville…
6. Muistelulaulu
 ikäihmisille sopiva laulu, jonka he oletettavasti voisivat muistaa lapsuudestaan tai nuoruudestaan
7. Esinelaulu
 tässä voit hyödyntää esim. kirjaston muistelupaketteja. Esineet voivat kiertää osallistujalta toiselle laulun aikana, joka liittyy aihepiiriltään esineisiin.
8. Kosketuslaulu
 voidaan tehdä vaikka pareittain, rauhallinen kappale. Koskettelu voi olla lempeää hartiahierontaa, silitystä, huivilla sivelyä, lapsilla vaikka kuvioiden
piirtelyä selkään rauhallisesti kädellä. Ennen aloitusta sovitaan, mitä koskettelu on, jotta kaikki tuntevat olonsa mukavaksi.
9. Toivekappaleet
 toivotuista lauluista voi ottaa 1-2 kappaletta vaikka seuraavalla kokoontumiskerralla. Jos osallistujat osaavat kappaleen, se voidaan laulaa yhdessä.
10. Loppulaulu
 positiivinen kappale, joka jättää hyvän mielen. Toistuvilla kerroilla loppulaulu voi olla aina sama, se kertoo, että tuokio päättyy.
Lähde: TunneMusiikki : Opas musiikin käyttöön esteettömässä vapaaehtoistoiminnassa, Eläkeliitto Ry, Multiprint Oy, 2014

”Minulle kurssi oli todella positiivinen kokemus ja kannusti jatkossakin toimimaan musiikkikasvatuksen parissa myös luokkahuoneen ulkopuolella. Oli mahtavaa nähdä,
kuinka musiikkituokiomme vaikuttivat niihin osallistuneisiin ihmisiin esimerkiksi muistisairaisiin tunnereaktioiden muodossa. Toimivimmaksi niin lasten kuin vanhustenkin
kanssa koin tutut laulut, joihin kaikki pääsivät nopeasti mukaan. Jatkossa kehittäisin suunnitelmiani tavoitteellisempaa toimintaa kohti. Tuolijumppaa en kokenut toimivaksi
yhtään missään palvelutalossa, joten sen toteutusta pitäisi varmaankin miettiä jotenkin eri tavalla.”
(Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden kokemuksia tuokioiden pitämisestä hankkeen aikana)
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Esimerkki opiskelijoiden ikäihmisille pitämästä musiikkituokiosta, joka heidän mielestään toimi parhaiten
Alkulämmittely/jumppa, syksytarina
Lehti puusta variseepi
Kalliolle kukkulalle
Kullan ylistys (Pekka Kuusiston versio)
Hiljainen tienoo
Kodinkynttilät (Kynttilöiden syttyessä) loppurentoutus
Alkujumppa:
Herätys, venytysliikkeet sängyn laidalla
Pohditaan kivaa päivää ja idea retkestä
Tähyillään ulos ikkunasta ”Kappas! Onpas mukavan näköinen
ilma!”
Eväiden teko ja repun pakkaus
Puetaan
Avataan ovi ja suljetaan
Kävellään kohti metsää
Ihastellaan kauniita värejä, lehdet putoilevat
• Paimenen syyslaulu, Lehti puusta variseepi
Poimitaan sieniä, kiivetään kannoille ja kallioille, varotaan oksia
• Kalliolle kukkulalle
Löydetään ystävä ja levitetään yhdessä viltti eväiden syöntiä
varten
• Kullan ylistys
Kotimatkalle yhdessä, tähystetään lintuja ja laskevaa aurinkoa
Pieni sade yllättää, pari juoksuaskelta
• Hiljainen tienoo
Kotona teen tai kahvin keittoon.
Pohditaan, miten mukava päivä oli metsässä ja kohdata ystävä
• Kodin kynttilät

15

”Meidän porukka kävi vain yhdessä vanhainkodissa, siellä …ssa, missä potilaat
olivat muistisairaita ja osa aika huonossa kunnossa. Se oli itselle hämmentävä
kokemus, lähinnä ehkä tilanne oli uusi, koska minkäänlaista palautetta ei tullut
”yleisöltä”. Hoitajilta jotain kuitenkin saatiin. Näissä keikoissa on juuri se
erikoisuus, että kun ollaan siellä ja tehdään, voi vaikuttaa jotenkin turhalta, mutta
sitten kuulemmekin hoitajilta joskus myöhemmin, että asukit ovat maininneet
käynnistä ja muistelevat lauluja (näin siis ryhmämme konkarilaulattaja muistutti).
Emme siis voi tietää mitä tapahtuu näiden ihmisten sisällä, eikä sitä kannata
missään nimessä aliarvioida.”
(Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden kokemuksia tuokioiden pitämisestä hankkeen
aikana)

Helppo tapa tuoda musiikkia ikäihmisille on esim. kuunteluryhmän
perustaminen. Ryhmässä voidaan kuunnella osallistujille merkityksellistä
musiikkia ja muistella siihen liittyviä tunteita ja tapahtumia. Kokoontumisissa
voi olla ennalta suunnitellut teemat, joiden mukaan kuunnellaan joko
osallistujien tai ohjaajan tuomaa musiikkia. Alussa voidaan kuunnella
teemaan liittyvä alkulaulu ja lopuksi vauhdikkaampi loppulaulu. Ohjaaja voi
tuoda mukaan tietoa laulujen säveltäjistä, esittäjistä ja syntyhistoriasta,
aikakaudesta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Tärkeintä on kuitenkin
keskustelu.

Yhteislaulut ovat myös suosittuja. Jokainen osallistuja voi liittyä lauluun mukaan halutessaan, ohjaaja pyrkii rohkaisemaan. Pääasia on, että kokoontumisessa
lauletaan mahdollisimman paljon osallistujien lempilauluja. Yhteislauluissa kannattaa myös jättää aikaa keskusteluille ja muisteloille. Välillä voidaan myös
kuunnella musiikkia, jotta ääni saa levätä.

Laulukirjavinkkejä
Hannikainen, Pekka Juhani. 1930. Sirkkunen. Jyväskylä: Gummerus.
Ingman, Olavi. 1956. Laula sinäkin – koulun laulukirja. Porvoo: WSOY.
Lahtinen, J. N. & Lampén, Siiri. 1931. Alakansakoulun laulu- ja
laululeikkikirja. Helsinki: Valistus
Parviainen, Lauri. 1961. Koulun laulukirja. Porvoo: WSOY.
Pesonen, Olavi. Laulukerho. Helsinki: Valistus.
Pesonen, Olavi. Koulun laulukirja I. Helsinki: Valistus.
Pohjola, Erkki & Cederlöf Egil. 1970. Musiikin maailma. Pihtipudas: Offset.
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oppikouluja varten. Helsinki: Otava
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”Opiskelijoiden hitit”

50-luvun korvakarkkeja

Hankkeen aikana Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijat kävivät
pitämässä musiikkituokioita palvelutaloissa ja -laitoksissa. Vierailujen
pohjalta he kokosivat listan kappaleista, joista iäkkäät asiakkaat erityisesti
pitivät:

Elämäkerrassaan Asfalttihippi – Muistelmia putkiradiosta ruusuportille
muusikko Heikki Harma alias Hector listaa 1950-luvun korvakarkkeja
sellaisista levytyksistä, jotka ovat jättäneet häneen pysyvän muistijäljen
toistuvasti putkiradiosta kuultuna:

Taivas
Taivason
onsininen
sininenjajavalkoinen
valkoinen
Paimenen
syyslaulu
Paimenen syyslaulu
Kalliolle
Kalliollekukkulalle
kukkulalle
Kodin
kynttilät
Kodin kynttilät
Lähteellä
Lähteellä
Yksi ruusu on kasvanut laaksossa
Yksi ruusu on kasvanut laaksossa
Kultainen nuoruus
Kultainen nuoruus
Kotimaani ompi Suomi
Kotimaani ompi Suomi
Kulkuri ja joutsen
Kulkuri
ja joutsen
Hyvin
hiljaa
Hyvin hiljaa
Hummani
hei
Hummani
hei
Karjalan kunnailla
Karjalan
kunnailla
En
etsi valtaa
loistoa
En suuri
etsi valtaa
loistoa
On
sun rantas
autius
On suuri sun rantas autius

Kipparikvartetti:
Kipparikvartetti:Teddykarhujen
Teddykarhujenhuviretki
huviretki
The
Platters:
Only
you
The Platters: Only you
Paul
PaulAnka:
Anka:Diana
Diana
Georg
Ots:
Saarenmaan
Georg Ots: Saarenmaanvalssi
valssi
Dominico
Modungo:
Nel
blu
Dominico Modungo: Nel bludipinto
dipintodidiblu
blu
Johnny Ray: Just walking Into Rain
Georg
Malmstén:
Hiiri
merihädässä
Johnny
Ray: JustMikki
walking
Into
Rain
Harry
Boatmerihädässä
Song
GeorgBelafonte:
Malmstén:Banana
Mikki Hiiri
Spike
(Orch.):
Hawaian
War-Chant
HarryJones
Belafonte:
Banana
Boat
Song
Elvis
Presley:
King Creole
/ Hound
Dog
Spike
Jones (Orch.):
Hawaian
War-Chant
Bill
Haley
& His
Comets:
Around
Elvis
Presley:
King
CreoleRock
/ Hound
Dogthe Clock
The Everly Brothers: All I Have To Do Is Dream
Tommy
Steele:
Rock
With Rock
the Caveman
Bill Haley
& His
Comets:
Around the Clock
Repe
Helismaa:
Meksikon
pikajuna
The Everly
Brothers:
All I Have
To Do Is Dream
Tapio
Rautavaara:
Rakovalkealla
Tommy
Steele: Rock
With the Caveman
The
Kingston
Trio:
Tom
Dooley
Repe Helismaa: Meksikon
pikajuna
Doris
Day:
Que
Sera
Sera
Tapio Rautavaara: Rakovalkealla
Cliff Richard: Living Doll
Lasse
Liemola: Trio:
Diivaillen
/ Anna pois
The Kingston
Tom Dooley
Doris Day: Que Sera Sera
Cliff Richard: Living Doll
Lasse Liemola: Diivaillen / Anna pois
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Ideoita meiltä ja muualta musiikin monipuolisempaan käyttämiseen

Hankkeen aikana on ideoitu erilaisia tapoja tuoda musiikkiaineistoja
asiakkaiden tietoisuuteen myös Oulun kaupunginkirjaston henkilökunnan
kanssa. Musiikin käyttäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa unohtuu monesti
kaikkien muiden järjestelykiireiden keskellä. Tapahtumissa musiikki voi
kuitenkin olla se ”jokin lisä”, jolla viihtyisyyttä voidaan lisätä esim. tilaisuuden
tauottajana. Musiikkipalvelut ja kirjastojen musiikista vastaavat antavat
varmasti mielellään vinkkejä tilaisuuteen sopivan musiikin löytämiseksi.
Kirjastoissa on viime vuosina järjestetty paljon erilaisia muistelutilaisuuksia.
Myös musiikki ja paikalliset tekijät kannattaa ottaa mukaan tilaisuuksiin.
Musiikilla erilaisia tilaisuuksia voi esim. tauottaa muiden keskusteluiden
välissä. Kirjastoissa järjestettävissä koulutustilaisuuksissa tai luennoilla
musiikkia voi hyödyntää esim. valitsemalla tai antamalla kouluttajan tai
luennoitsijan valita itselleen ns. sisääntulokappale. Halutessaan esiintyjä voi
kertoa yleisölle, miksi kyseisen kappaleen valitsi. Myös näissä tilaisuuksissa
musiikkia voidaan käyttää esitysten välissä ja tauoilla virkistämään kuulijoita
ja kohottamaan tunnelmaa. Musiikkia voi käyttää muun toiminnan taustana:
Koukku ja kerä -tapaamisessa voidaan välillä puhjeta yhteislauluun tai
kuunnella taustalla radion toivekonserttia. Kirjallisuuspiiriä voi elävöittää
esim. aihepiiriin tai aikakauteen sopivalla musiikilla.

p
Lahden kaupunginkirjastossa on toteutettu kaikille avoimia musiikin
genrevinkkauksia. Genrevinkkauksissa syvennytään musiikin eri tyylilajeihin
vinkkauksen teeman mukaisesti. Aiheesta kuunnellaan esimerkkejä ja
käydään läpi lyhyesti genren historiaa sekä merkittäviä säveltäjiä ja teoksia.
Helmet-kirjastojen musahaaste on ollut suosittu tapa innostaa asiakkaita
tutustumaan musiikkiaineistoihin. Yhtenä tapana toteuttaa vastaava haaste
olisi esim. musapassi. Vantaalla on pidetty lastenlaulujameja lapsille, lisäksi
siellä toimivat erilaiset musiikkiklinikat mm. rumpuklinikka, äänentoistoklinikka, kitaraklinikka (joillain tapaamisilla on tavoitteena tutustua soittimiin
ja varmistua, miten onnistun valitsemaan itselleni sopivan soittimen).

Instrumenttien

syntytarinat olisivat myös mielenkiintoisia (soittimien

historiaa, keskeisiä teoksia ja kehitystä sekä musiikin historiaa). Tampereella
toimii Café Metson DJ-lounaat, joissa levyjä pyörittävät esim. kaupungin
päättäjät tai muut tunnetut henkilöt. Levytanssit lavatanssista kiinnostuneille
tai esim. ikäihmisille ovat yksi tapa tuoda musiikkia ja liikuntaa asiakkaille.
Espoossa Ison Omenan kirjastossa järjestetään laulukurssi odottaville äideille.
Kurssilla herätellään omaa lauluääntä lempein harjoituksin ja opetellaan
helppoja, lapsille sopivia lauluja musiikkipedagogin ohjauksessa. Espoossa
kokoontuu myös ukulele-ryhmä edistyneille. Kaikki ovat tervetulleita
mukaan. Soiton lisäksi tärkeää on rento tunnelma ja yhdessäolo.
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Myös musiikin tekijät kaipaavat yhteisiä tilaisuuksia keskustella. Säveltäjät voisivat tavata esim.
vapaamuotoisesti kahvipöydässä ja keskustella myös yleisön kanssa. Alueellinen yhteistyö
musiikkitapahtumissa, esim. keikkakiertueet kirjastoissa, voisivat olla hyvä tapa toteuttaa isompia
musiikkitapahtumia.

Limingan kirjastossa
on toteutettu laulaja-

lauluntekijä klubeja,
joissa kaksi
muusiikintekijää esittää
teoksiaan vuorotellen
kertoen niiden
syntytarinan.

Keskustelua syntyy
myös yleisön kanssa.
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Sananen tekijänoikeuksista

Musiikin käyttölupa tarvitaan kaikkeen julkiseen musiikin käyttöön, joka
tapahtuu yksityiskäytön ulkopuolella. Musiikin käyttölupa tarvitaan musiikin
esittämiseen, tallentamiseen, välittämiseen ja nettikäyttöön. Kun musiikkia
esitetään julkisesti, tarvitaan lupa tekijänoikeuksien omistajilta. Heitä edustavat Gramex ja Teosto. Gramex edustaa musiikin tuottajia ja esittäviä taiteilijoita. Teosto edustaa säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia.
Musiikki kunnan toiminnassa -vuosilupa - Onko lupa kunnassasi
käytössä?




Musiikki kunnan järjestämissä tapahtumissa:




Selvitä oman kuntasi lupa-asiat ensin. Kuntien käyttölupa kattaa Teoston
edustaman musiikin käytön alla luetelluissa tapahtumissa ja toiminnoissa



jotka ovat kunnan yksin järjestämiä ja tuottamia
joiden mahdollisten lipputulojen yksinomainen saaja kunta on.

Musiikin julkinen esittäminen
Musiikki kunnan henkilöstön työtiloissa ja tapahtumissa:



Työ-, varasto-, tauko- ja ruokatilat (joissa toiminta kunnan
ylläpitämää).
Kunnan henkilöstölleen järjestämät maksuttomat tapahtumat
paikasta riippumatta.

Musiikki asiakastiloissa:


Kunnan ylläpitämät laitokset (kuten koulut, oppilaitokset, työväenja kansalaisopistot, elokuvateatterit, uima- ja urheiluhallit,
urheiluradat, kirjastot, terveyskeskukset, sairaalat, vanhainkodit,
palvelutalot, päiväkodit ja museot).

Virastojen ja toimistojen asiakastilat.
Ravintolakoulujen harjoitusravintolat (myös pienimuotoinen elävä
taustamusiikki, esim. pianobaari).



Maksulliset ja maksuttomat konsertit. (Ei kata kuitenkaan
kunnallisten orkestereiden, musiikkioppilaitosten, konservatorioiden
ja teattereiden toimintaa.)
Näyttelyt, messut, markkinat, urheilu- ja liikuntatapahtumat,
nuorisodiskot, elokuvaesitykset, asiakas- ja henkilöstötilaisuudet,
avoimien ovien tilaisuudet, koulutus- ja valmennustilaisuudet.
Tauko- ja väliaikamusiikki esitystilassa tai siihen johtavassa
aulatilassa.

Musiikin tallentaminen
Tallentaminen julkista esittämistä varten



Taustamusiikkitallenteet avoimien ovien tilaisuuksiin, päiväkotien,
koulujen ja oppilaitosten juhliin, kerhotilaisuuksiin jne.
Tallenteen tekijän pitää olla kunnan palveluksessa oleva henkilö.

Tallentaminen liikuntakäyttöön




Taustamusiikkitallenteet ei-kaupallista ohjattua, liikuntaa,
harjoituksia ja näytöksiä varten.
Äänitallenteesta voi tehdä muutaman kopion toimintaa varten.
Tallenteen tekijän pitää olla kunnan palveluksessa oleva henkilö.
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Teoston myöntämä käyttölupa ei koske musiikkia, joka on tekijänoikeuslain

esimerkiksi kerhon koolle kutsujalla. Yhteislaulutilaisuudet ja musiikin
kuuntelun levyltä luvallistaa niin kutsuttu Elävän musiikin pienlupa.

nojalla vapaata. Vapaa käyttöoikeus kattaa musiikin esittämisen tapahtumissa läsnäolevalle yleisölle. Jos tapahtuma välitetään yleisölle netissä (esim.
kunnan verkkosivuilla tai muussa online-palvelussa), siihen tarvitaan
erillinen Mediapienlupa.

Musiikin pienlupa on tarkoitettu kenelle tahansa tapahtumajärjestäjälle
(yritys, yhdistys tai yksityishenkilö), joka järjestää vuodessa 1-10 elävän
musiikin tapahtumaa, joiden suurin mahdollinen yleisömäärä on 200 henkeä.
Luvan hankkijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi pienlupa. Lupa kattaa
elävän musiikin julkisen esittämisen tapahtumissa, joissa musiikki on
tapahtuman pääasiallinen sisältö. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi
keikat, tanssit, laulu- ja soittoillat, joissa esiintyy laulaja, soittaja tai yhtye.
Tapahtuma voi olla tarkoitettu yleisölle ja/tai tapahtuman järjestäjän omalle
henkilökunnalle. Tapahtuma voi olla pääsymaksullinen tai maksuton. Lupa
kattaa myös taustamusiikin käytön tapahtumatilassa ennen varsinaisen
tapahtuman alkua ja sen väliajoilla. Taustamusiikin soittamiseen muulloin tai
muissa tiloissa tarvitaan oma, erillinen musiikinkäyttölupa. Taustamusiikki voi
olla elävää tai mekaanista (tallennettua).

Lähes kaikki muu kuin yksityisessä perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuva musiikin
esittäminen on julkista esittämistä. Esimerkiksi musiikin soittaminen
ravintoloissa, kampaamoissa, kauneushoitoloissa, kunto- ja terveysliikuntakeskuksissa, messuilla, julkisissa liikennevälineissä jne. on julkista esittämistä.
Julkista esittämistä on myös musiikin esittäminen konserteissa, tansseissa,
radiossa ja televisiossa samoin kuin musiikin laittaminen tarjolle
internetiin. Musiikinkäyttölupa tarvitaan, vaikka tapahtumaan ei ole
pääsymaksua. Kun musiikkia esitetään läheisen perhe- ja ystäväpiirin
tilaisuuksissa kuten häissä, syntymäpäivä- tai valmistujaisjuhlissa, ristiäisissä
tai hautajaisissa, musiikin käyttöön ei tarvita lupaa eikä sen käytöstä tarvitse
maksaa korvauksia.
Laulunsanat ovat tekijänoikeuslailla suojattua materiaalia. Ainoastaan trad.merkityt ovat vapaasti kopioitavissa, samoin laulut, joiden tekijöiden
kuolemasta on kulunut yli 70 vuotta. Kirjaston kokoelmista voi ottaa kopion
esim. nuotista omaan käyttöön, mutta kopioita ei saa jakaa esim. kuorolle.
Kopioita saa ottaa 2-4 kappaletta omaan käyttöön. Kopiosto palvelee
www.laulut.fi verkko-osoitteessa ja luovuttaa luvanvaraisia laulunsanoja
korvausta vastaan. Nuotteja myydään myös muissa verkkopalveluissa (esim.
Sulasolin nuottikauppa).
Tekijänoikeus suojaa myös kaikkea kuunneltua ja laulettua musiikkia.
Tekijänoikeuskorvaus tulee maksaa kaikkien musiikkiteosten käytöstä
julkisilla paikoilla aina, kun ryhmän koko on yli 25 henkeä. Vastuu
korvauksesta ja lain noudattamisesta on tilaisuuden järjestäjällä tai

Kirjan lukeminen ääneen satutunnilla tai muussa julkisessa tilanteessa
vaatii luvan tekijältä tai tekijöiltä. Tekijänoikeuslain 21 § säätää sallituksi
esittämisen jumalanpalveluksen tai opetuksen yhteydessä. Ilman lupaa
teoksen esittäminen on sallittua myös sellaisessa tilaisuudessa, ”jossa teosten
esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota
muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa”. Satutunti voisi muuten
täyttää jälkimmäisen poikkeustapauksen edellytykset, mutta lukeminen
lienee kuitenkin satutunnin pääasia. Edellä mainittu koskee tekijänoikeuslain
suojaamia teoksia. Teoksia, joiden kaikkien tekijöiden kuolemasta on kulunut
70 vuotta, ovat puolestaan vapaita, ja niitä voi esittää satutunnilla lupaa
kysymättä. Monet vanhat kansansadut ovat esimerkiksi sellaisia. Kannattaa
kuitenkin huomata, että jos joku on kääntänyt sadun tai tehnyt uuden version
vanhasta sadusta, tällaisella henkilöllä on satuun tekijänoikeus, jolloin
häneltä pitäisi saada lupa sen esittämiseen.
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Näin siis asia menee lain kannalta. Kaikki kirjastot eivät ole lupia pyytäneet satutuntien kirjoja varten. Luvattomasta esittämisestä ei seuraa rangaistuksia, ellei
oikeuksien omistaja ryhdy niitä oikeudessa peräämään. Luvan saattaa saada vaikka ihan ilmaiseksikin, kunhan onnistuu vain saamaan yhteyden kirjailijaan tai
kääntäjään.
Musiikin tekijänoikeuksiin liittyviin kysymyksiin kannattaa kysyä vastauksia suoraan Teostosta. Tapahtumissa soitettavan musiikin käyttöluvat saa myös sieltä.
Lisätietoa ja luvan hakuohjeet löydät sivulta https://www.teosto.fi/kayttajat/luvat. Taustamusiikin käyttöluvat saat Gramexin ja Teoston yhteisestä
Musiikkiluvat.fi-palvelusta.

Opas on tuotettu Musiikin hyvinvointivaikutukset kirjastopalveluissa -hankkeessa saatujen kokemusten jakamiseksi kirjastoväelle sekä innostamaan ja
rohkaisemaan käyttämään musiikkia erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa ja tuokioissa. Oppaan avulla musiikkia voi tuoda mukaan eri kohderyhmille lapsista
ikäihmisiin. Materiaalin kokosi hanketyöntekijä Katja Lehtonen.

Lähteet
Luokkala, Marika: Musiikin varhaiskasvatuksen käsikirja musiikkimatkailijoille
Paasolainen, Tuuli: Pienestä laulusta iso ilo : uusia lastenlauluja, virikkeitä musiikkihetken suunnitteluun
Sävel soikoon : musiikista iloa vapaaehtoistoimintaan
TunneMusiikki : Opas musiikin käyttöön esteettömässä vapaaehtoistoiminnassa
VirkistysVerso : musiikki- ja tarinatuokioita ikäihmisille –materiaalit
https://docplayer.fi/3062981-Vanhusten-liikunnallinen-musiikkituokuokio.html
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/109288/Vinkkeja%20helpoille%20musiikkihetkille.pdf?sequence=2
www.teosto.fi
http://www.tunnemusiikki.fi/vapaaehtoisuus/musiikin+kaytto+vapaaehtoistoiminnassa/
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Musiikkikirjastotoiminta on haasteiden edessä fyysisten levyjen lainausmäärien edelleen laskiessa. Myös uusi kirjastolaki asettaa kirjastoille omat
tavoitteensa lisätä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja elinikäistä oppimista lisäävää toimintaa.
Hankkeen tavoitteena on hakea uusia tapoja tehdä kirjastojen musiikkityötä kuntalaisille houkuttelevaksi, sekä mahdollisesti myös laajentaa
palveluvalikoimaa ja poikkihallinnollista yhteistyötä ottamalla mukaan musiikkikasvatuksen ammattilaisia ja opiskelijoita.
Esimerkkejä mahdollisista toimintatavoista: kirjavinkkausten ja satutuntien elävöittäminen musiikin avulla, levyvalikoiman esittely ”livenä”, kirjaston
ulkopuolelle suuntautuvat musiikkikasvatustuokiot, yleisöluennot.
Kohteina Oulun kirjastopalveluiden pisteet, pop-up-tapahtumat, Limingan kunnankirjasto.
Kuvaus :
Esimerkkejä mahdollisista toimintatavoista: kirjavinkkausten ja satutuntien elävöittäminen musiikin avulla, levyvalikoiman esittely ”livenä”, kirjaston
ulkopuolelle suuntautuvat musiikkikasvatustuokiot, yleisöluennot.
Kohteina Oulun kirjastopalveluiden pisteet, pop-up-tapahtumat, Limingan kunnankirjasto.
Yhteistyökumppanin nimi/nimet: Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen koulutusohjelma
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