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PET

Aivotutkimusmenetelmä:
fMRI
fMRI = functional magnetic resonance
imaging = toiminnallinen magneettikuvaus
Kuvaa muutoksia veren happipitoisuudessa
tietyn tehtä
tehtävän yhteydessä
yhteydessä

Tutkimusmenetelmä
Tutkimusmenetelmä:
MEG
BioMagBioMag-laboratorio,
laboratorio,
HYKS
Millisekuntin ajallinen
tarkkuus
Parempi
paikkatarkkuus

PET=positroniemissiotomografia
Kuva aivojen verenkierron, hapetuksen tai jonkin
aineen pitoisuuden muutoksista kahden tilanteen
välillä
lillä
”Mitkä
Mitkä aivojen alueet toimivat tä
tässä
ssä tehtä
tehtävässä
ssä?”

Sikiö
Sikiön aivotoiminnan mittaus
MEG, BioMagBioMag-laboratorio,
laboratorio, HYKS
millisekuntien tarkkuus, prosessien erillisyys
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1. Musiikin ja
puheen lä
läheinen
yhteys
Ensimmä
Ensimmäinen kielemme on musiikillinen. Jo
vastasyntyneellä
vastasyntyneellä vauvalla on musiikillisia taitoja.
Vauva oppii melodioita ja rytmejä
rytmejä ja osaa
tunnistaa niitä
niitä.
Vauvalle laulu on kuin puheopetusta – laulamme
tiedostamattamme vauvalle sopivalla tavalla
(”intuitiivinen vanhemmuus”
vanhemmuus”).

Musiikkitoiminta ja
leikkileikki-ikä
ikäisten
yhteisö
yhteisöllisyys

Musiikin parissa
toimiminen tukee
puheen oppimista

Suurin osa lapsista oppii vaivatta kielen keskeiset
käsitteet tavu, sana, lause, äänne.
äänne.
Jos nä
näiden kä
käsitteiden oppiminen on hieman hankalaa,
musiikin parissa toimiminen voi tarjota tukea oppimiselle.
Musiikkileikkikoulutoiminta ja pä
päivä
ivähoidon
musiikkitoiminta muistuttaa itse asiassa puhepuhe- ja
lukiopetusta, mutta tunnelma on tä
täysin erilainen.

Musiikinkuuntelu vaikuttaa
aivojen tunnealueisiin
Limbiset ja paralimbiset rakenteet aktivoituvat ja vaikuttavat suoraan
pulssiin, verenpaineeseen, hormonitasoihin jne.
thalamus

LeikkiLeikki-ikä
ikäisten pä
päivä
iväkotilasten ryhmissä
ryhmissä on tutkittu ohjatun
musiikkitoiminnan vaikutusta yhteisö
yhteisöllisyyteen
Lapset auttavat toisiaan enemmä
enemmän ja valitsevat
todennä
todennäköisemmin yhdessä
yhdessä kuin yksin leikkimisen
ohjatun musiikkituokion (15 min) jä
jälkeen yli tunnin ajan
Myö
Myös toimintaa synkronoiva rytmikä
rytmikäs loru toimii samalla
tavoin.
Toiminta on tiedostamatonta ja liittyy peilisolujä
peilisolujärjestelmä
rjestelmän
ja aivojen syvien osien toimintaan.
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• Musiikkiterapia hyödyntää tätä ilmiötä

hypotalamus
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Musiikin kä
käyttö
yttö
vaikuttaa fysiologiseen
oppimismahdollisuuteen

2. Musiikkiharrastus
muokkaa aivoja: aikuiset
Aivokuoren vasteet voimakkaammat ( Pantev ym., 1998;
Tervaniemi 2001)

Nopeammat aivorunkovasteet

Aivojen syvä
syvät osat (mantelitumake, hippokampus)
hippokampus)
säätelev
ät fysiologiaamme monessa
äätelevä
ulottuvuudessa
Vireystila: unisuus vai virkeys?
Hälytystila: pakene tai taistele –tila vai oppimistila?
Oppiminen on mahdollista silloin,
silloin, kun fysiologinen
tilamme sallii sen.
sen.
Musiikin käyttö
yttö vie kohti oppimistilaa eli vähentää
hentää
hälytystilaa.
lytystilaa.

( Musacchia ym., 2007; Wong ym.,

2007; Strait ym., 2009).

Laajentuneet sormien edustusalueet

(Elbert ym., 1995).

• Vaativien tehtä
tehtävien suorittaminen vaatii vä
vä hemm
hemmä
än
aivokuoren aktivoitumista ( Meister ym., 2005; Krings ym., 2000;
Jäncke ym., 2000).

14

Muusikon aivojen vahvemmat
valkean aineen radat

Muusikon aivojen laajentuneet aivoalueet
Laajentuneet harmaan aineen alueet ( Gaser & Schlaug
Schlaug,, 2003).

Parietal lobe

Motor and somatosensory

Muusikon aivoissa valkean aineen radat motorisen aivokuoren ja liasten
välillä (capsula interna) ja otsa-, päälaen- ja ohimolohkojen välillä (corpus
callosum, arcuate fasciculus) ovat vahvempia kuin ei-muusikoilla (Bengtsson
et al., 2005).
Tieto kulkee nopeammin ja tarkemmin aivoalueiden välillä ja aivojen ja lihasten välillä.

Larger
corpus
callosum

cerebellum

Temporal lobe

Frontal lobe
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Koolla ja teholla on merkitystä
Musiikin harrastaminen aikaansaa enemmä
enemmän
resursseja, enemmä
enemmän tilaa
Kuulo, motoriikka, tehtä
tehtävien automatisoituminen,
rakenteiden havainnointi, silmä
silmä-käsisi-koordinaatio

Tila on kä
käytettä
ytettävissä
vissä muihinkin tehtä
tehtäviin
Vastaavia muutoksia tavataan myö
myös aikuisilla,
jotka aloittavat musiikkiharrastuksen ensi kertaa

Musiikkiharrastus muokkaa
nopeasti lapsen aivoja
liikeaivokuori

Lapsilla jo 15 kk:n pianon
soiton harjoittelu muokkaa
motorisen aivokuoren,
aivokurkiaisen ja
kuuloaivokuoren rakennetta
(Hyde ym., 2009).

Harjoittelu tehostaa näiden
aivorakenteiden toimintaa ja
solujen väliset yhteydet
lisääntyvät.
Nämä alueet ovat tehokkaita
kaikessa kuulemisessa ja
hienomotoriikassa.

aivokurkiainen

kuuloaivokuori

18
18

Lapsen musiikkiharrastus aikaansaa nopeasti
oman instrumentin äänelle reagoivan aivoalueen
Shahin ym. osoittivat, että Suzuki-opetuksessa olevilla lapsilla vasteet
oman instrumentin äänelle voimistuvat erittäin nopeasti, jo muutamien
kuukausien kuluttua harjoittelun aloittamisesta. Lapsen aivot oppivat
siis muutamassa kuukaudessa analysoimaan oman soittimen äänen
sävyjä erityisellä tavalla. Tämä yleistyy puheäänien analysoimiseen.

3. Musiikkiharrastus
vaikuttaa äidinkielen
oppimiseen
Alle kouluikä
kouluikäiselle lapselle musiikkitoiminta
harjoittaa kuulotarkkuutta, jota tarvitaan
äidinkielen kirjoittamiseen ja lukemiseen
Tämä on erityisen tä
tärkeää
rkeää silloin, jos
äidinkielen oppimisessa on esteitä
esteitä

Rakenteelliset ja toiminnalliset
muutokset lapsen aivoissa
Musiikkiharrastuksen aloittaminen aikaansaa
voimakkaita muutoksia kuulokuulo-, tuntotunto- ja
motorisessa jä
järjestelmä
rjestelmässä
ssä.
Lapsen aivotoiminta tehostuu
Tämä tehostuminen ja suuremmat resurssit ovat
kaiken muun samantyyppisen toiminnan
käytö
ytössä
ssä.
Muutokset jää
nevä
ät pysyviksi, jos
jäänev
musiikkiharrastusta jatketaan n 14n
14-16 v ikää
ikään
asti tai intensiivisesti yli 44-5 vuoden ajan
(tutkimukset kä
käynnissä
ynnissä).

Suomi toisena kielenä
Musiikin kä
käytö
ytöstä
stä on kokemuksia suomi
toisena kielenä
kielenä –opetuksen tukena
TempoTempo-orkesteri Vantaalla
Venezuelan El Sistema - orkesterijä
orkesterijärjestelmä
rjestelmä

Lukihä
Lukihäiriö
iriötä suvussa
Kehitysviivä
Kehitysviivästymää
stymää
Kuuloon liittyviä
liittyviä ongelmia, sisä
sisäkorvaistute, kuulolaite

Musiikkiharrastus vaikuttaa
vieraiden kielten oppimiseen
Vieraan kielen lausuminen ja kuullunymmä
kuullunymmärrys hyö
hyötyvä
tyvät
musiikkiharrastuksesta
Turun yliopistossa Riia Milovanov (nyk. Kivimä
Kivimäki) on
tutkinut englannin tuottamista ja lausumista
Musiikkiharrastuksen vaikutus on voimakas, myö
myös silloin,
kun musiikkiharrastus on melko vaatimaton
Päivä
ivähoidon musiikkitoiminta voi sisä
sisältää
ltää kielisuihkun
aineksia, lauluja voi olla laululaulu-suzukisuzuki-menetelmä
menetelmän
mukaisesti monella kielellä
kielellä
Tällä
llä voi olla lapsen kielikorvaa laajentava vaikutus

Soittoharrastus kehittää
kehittää
hienomotoriikkaa
Soittoharrastuksessa lapsi oppii kä
käyttä
yttämään
ään
molempia kä
n tarkasti ja taitavasti
käsiää
siään
Tästä
stä on hyö
hyötyä
tyä vaikkapa virkkaamisen tai
kauniin kä
käsialan oppimisessa
Äänen
Äänen tuoma palaute on tä
tärkeä
rkeä
Tavun ja sä
sävelen tarkka ajoittuminen
mahdollistuu esimerkiksi kanteleen nuotteja
käyttä
yttämällä
llä

Musiikkiharrastus ja
matemaattiset kyvyt
Musiikki puolinuotteineen on
matemaattinen kieli, joka tukee ¼ + ¼ = ½
murtolukujen oppimista
Musiikillisten rakenteiden hahmottamisen
harjoittelu edistää
edistää monimutkaisten
kokonaisuuksien hallintaa kuin itsestää
n
itsestään
Pelkkä
Pelkkä kuuleminen vaikuttaa
ABABA

Musiikkiharrastus ja
tarkkaavaisuustaidot
Tarkkaavaisuus on mielen perustyö
perustyökalu
Musiikkiharrastus kehittää
kehittää
tarkkaavaisuustaitoja, melussa
työ
työskentelyn taitoja, toiminnanohjausta ja
pitkä
pitkäkestoisen tarkkaavaisuuden
yllä
ylläpitä
pitämisen taitoja

Hieman spekulointia
rakenteiden hahmottamisen
kykyyn liittyen
Nykyisessä yritysjohdon toimintaan liittyvässä
tutkimuksessa korostetaan sisäkkäisten ja osin
päällekkäisten rakenteiden hahmottamisen
kykyä, ns. sekvenssointikykyä
Onko tässä kyse juuri siitä samasta kyvystä, jota
musiikkiharrastus kehittää?
Kuinka paljon tämä kyky kehittyy pelkästään
monipuolista musiikkia keskittyneesti
kuuntelemalla?

Musiikkiharrastuksen
hyö
hyötyjen yhteenveto
Kognitiiviset taidot, lukihä
lukihäiriö
iriön
”ennaltaehkä
ennaltaehkäiseminen”
iseminen”
Ryhmä
Ryhmätyö
työtaidot, vuoron odottaminen, vastuun
ottaminen yhteissoitossa
Itseilmaisutaidot, tunteiden ilmaiseminen
sosiaalisesti hyvä
hyväksytyllä
ksytyllä tavalla
Yhteisö
Yhteisöllisyyden kokeminen

4. Musiikkia päivähoitoon
Tasa-arvoisuus
Kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta harrastaa musiikkia ennen
kouluikää tai kouluikäisenä
Kysymys ei ole niinkään rahasta kuin perheen perinteistä ja henkisistä
resursseista (tiedon etsiminen vapaaoppilaspaikoista, kuljetukset)
On mahdollista, että juuri ne lapset, jotka tarvitsisivat eniten tukea
kognitiiviseen ja sosiaaliseen kasvuunsa, eivät päivähoidon ulkopuolella
pääse musiikin pariin

Sosiaalisuus
Päivähoidon musiikkitoiminnan avulla voidaan muokata päiväkodin
sosiaalista ilmastoa myönteiseen, prososiaaliseen suuntaan

Lastentarhanopettaja itse hyötyy musiikin käytöstä
Musiikilla ja erityisesti laulamisella on useita terveyttä edistäviä
elementtejä.

Kiitos!
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