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fMRIfMRI == functionalfunctional magneticmagnetic resonanceresonance
imagingimaging = toiminnallinen magneettikuvaus= toiminnallinen magneettikuvaus
Kuvaa muutoksia veren happipitoisuudessaKuvaa muutoksia veren happipitoisuudessa
tietyn tehttietyn tehtäävvään yhteydessn yhteydessää

Aivotutkimusmenetelmä:
fMRI

PET

PET=positroniemissiotomografiaPET=positroniemissiotomografia
Kuva aivojen verenkierron, hapetuksen tai jonkinKuva aivojen verenkierron, hapetuksen tai jonkin
aineen pitoisuuden muutoksista kahden tilanteenaineen pitoisuuden muutoksista kahden tilanteen
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””MitkMitkää aivojenaivojen alueetalueet toimivat ttoimivat täässssää tehttehtäävväässssää??””
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ParempiParempi
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SikiSikiöön aivotoiminnan mittausn aivotoiminnan mittaus
MEG,MEG, BioMagBioMag--laboratoriolaboratorio, HYKS, HYKS
millisekuntien tarkkuus, prosessien erillisyysmillisekuntien tarkkuus, prosessien erillisyys
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1. Musiikin ja1. Musiikin ja
puheen lpuheen lääheinenheinen

yhteysyhteys

EnsimmEnsimmääinen kielemme on musiikillinen. Joinen kielemme on musiikillinen. Jo
vastasyntyneellvastasyntyneellää vauvalla on musiikillisia taitoja.vauvalla on musiikillisia taitoja.
Vauva oppii melodioita ja rytmejVauva oppii melodioita ja rytmejää ja osaaja osaa
tunnistaa niittunnistaa niitää..
Vauvalle laulu on kuin puheopetustaVauvalle laulu on kuin puheopetusta –– laulammelaulamme
tiedostamattamme vauvalle sopivalla tavallatiedostamattamme vauvalle sopivalla tavalla
((””intuitiivinen vanhemmuusintuitiivinen vanhemmuus””).).

Musiikin parissaMusiikin parissa
toimiminen tukeetoimiminen tukee
puheen oppimistapuheen oppimista

Suurin osa lapsista oppii vaivatta kielen keskeisetSuurin osa lapsista oppii vaivatta kielen keskeiset
kkääsitteet tavu, sana, lause,sitteet tavu, sana, lause, äääänne.nne.
Jos nJos nääiden kiden kääsitteiden oppiminen on hieman hankalaa,sitteiden oppiminen on hieman hankalaa,
musiikin parissa toimiminen voi tarjota tukea oppimiselle.musiikin parissa toimiminen voi tarjota tukea oppimiselle.
Musiikkileikkikoulutoiminta ja pMusiikkileikkikoulutoiminta ja pääiviväähoidonhoidon
musiikkitoiminta muistuttaa itse asiassa puhemusiikkitoiminta muistuttaa itse asiassa puhe-- jaja
lukiopetusta, mutta tunnelma on tlukiopetusta, mutta tunnelma on tääysin erilainen.ysin erilainen.

Musiikkitoiminta jaMusiikkitoiminta ja
leikkileikki--ikikääistenisten
yhteisyhteisööllisyysllisyys

LeikkiLeikki--ikikääisten pisten pääivivääkotilasten ryhmisskotilasten ryhmissää on tutkittu ohjatunon tutkittu ohjatun
musiikkitoiminnan vaikutusta yhteismusiikkitoiminnan vaikutusta yhteisööllisyyteenllisyyteen
Lapset auttavat toisiaan enemmLapset auttavat toisiaan enemmään ja valitsevatn ja valitsevat
todenntodennääkkööisemmin yhdessisemmin yhdessää kuin yksin leikkimisenkuin yksin leikkimisen
ohjatun musiikkituokion (15 min) johjatun musiikkituokion (15 min) jäälkeen yli tunnin ajanlkeen yli tunnin ajan
MyMyöös toimintaa synkronoiva rytmiks toimintaa synkronoiva rytmikääs loru toimii samallas loru toimii samalla
tavoin.tavoin.
Toiminta on tiedostamatonta ja liittyy peilisolujToiminta on tiedostamatonta ja liittyy peilisolujäärjestelmrjestelmäänn
ja aivojen syvien osien toimintaan.ja aivojen syvien osien toimintaan.
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LimbisetLimbiset jaja paralimbisetparalimbiset rakenteet aktivoituvat ja vaikuttavat suoraanrakenteet aktivoituvat ja vaikuttavat suoraan
pulssiin, verenpaineeseen, hormonitasoihin jne.pulssiin, verenpaineeseen, hormonitasoihin jne.

Musiikinkuuntelu vaikuttaa
aivojen tunnealueisiin

Blood & Zatorre, 2001, PNAS Blood et al., 1999, Nat Neurosci
Menon & Levitin, 2005, NeuroImage
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• Musiikkiterapia hyödyntää tätä ilmiötä



Musiikin kMusiikin kääyttyttöö
vaikuttaa fysiologiseenvaikuttaa fysiologiseen

oppimismahdollisuuteenoppimismahdollisuuteen

Aivojen syvAivojen syväät osat (mantelitumake,t osat (mantelitumake, hippokampushippokampus))
ssäääätelevteleväät fysiologiaamme monessat fysiologiaamme monessa
ulottuvuudessaulottuvuudessa

Vireystila: unisuus vai virkeys?Vireystila: unisuus vai virkeys?
HHäälytystila: pakene tai taistelelytystila: pakene tai taistele ––tila vai oppimistila?tila vai oppimistila?

OppiminenOppiminen onon mahdollistamahdollista silloinsilloin, kun, kun fysiologinenfysiologinen
tilammetilamme salliisallii sensen..
MusiikinMusiikin kkääyttyttöö vievie kohtikohti oppimistilaaoppimistilaa elieli vväähenthentääää
hhäälytystilaalytystilaa.. 1414

Aivokuoren vasteet voimakkaammatAivokuoren vasteet voimakkaammat ((PantevPantev ym., 1998;ym., 1998;
Tervaniemi  2001)Tervaniemi  2001)

Nopeammat aivorunkovasteetNopeammat aivorunkovasteet ((MusacchiaMusacchia ym., 2007;ym., 2007; WongWong ym.,ym.,
2007;2007; StraitStrait ym., 2009).ym., 2009).

Laajentuneet sormien edustusalueetLaajentuneet sormien edustusalueet ((ElbertElbert ym., 1995).ym., 1995).

•• Vaativien tehtVaativien tehtäävien suorittaminen vaatii vvien suorittaminen vaatii väähemmhemmäänn
aivokuoren aktivoitumistaaivokuoren aktivoitumista ((MeisterMeister ym., 2005;ym., 2005; KringsKrings ym., 2000;ym., 2000;
JJäänckencke ym., 2000).ym., 2000).

2. Musiikkiharrastus
muokkaa aivoja: aikuiset

Laajentuneet harmaan aineen alueetLaajentuneet harmaan aineen alueet ((GaserGaser && SchlaugSchlaug, 2003)., 2003).
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Motor and somatosensoryParietal lobe

Temporal lobe Frontal lobecerebellum

Larger
corpus
callosum

Muusikon aivojen laajentuneet aivoalueet
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Muusikon aivojen vahvemmat
valkean aineen radat
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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.

Koolla ja teholla on merkitystä
Musiikin harrastaminen aikaansaa enemmMusiikin harrastaminen aikaansaa enemmäänn
resursseja, enemmresursseja, enemmään tilaan tilaa

Kuulo, motoriikka, tehtKuulo, motoriikka, tehtäävien automatisoituminen,vien automatisoituminen,
rakenteiden havainnointi, silmrakenteiden havainnointi, silmää--kkääsisi--koordinaatiokoordinaatio

Tila on kTila on kääytettytettäävissvissää muihinkin tehtmuihinkin tehtääviinviin
Vastaavia muutoksia tavataan myVastaavia muutoksia tavataan myöös aikuisilla,s aikuisilla,
jotka aloittavat musiikkiharrastuksen ensi kertaajotka aloittavat musiikkiharrastuksen ensi kertaa
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Musiikkiharrastus muokkaa
nopeasti lapsen aivoja
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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.

liikeaivokuori

aivokurkiainen

kuuloaivokuori



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.

Lapsen musiikkiharrastus aikaansaa nopeasti
oman instrumentin äänelle reagoivan aivoalueen

Rakenteelliset ja toiminnalliset
muutokset lapsen aivoissa

Musiikkiharrastuksen aloittaminen aikaansaaMusiikkiharrastuksen aloittaminen aikaansaa
voimakkaita muutoksia kuulovoimakkaita muutoksia kuulo--, tunto, tunto-- jaja
motorisessa jmotorisessa jäärjestelmrjestelmäässssää..
Lapsen aivotoiminta tehostuuLapsen aivotoiminta tehostuu
TTäämmää tehostuminen ja suuremmat resurssit ovattehostuminen ja suuremmat resurssit ovat
kaiken muun samantyyppisen toiminnankaiken muun samantyyppisen toiminnan
kkääytytöössssää..
Muutokset jMuutokset jäääänevneväät pysyviksi, jost pysyviksi, jos
musiikkiharrastusta jatketaan n 14musiikkiharrastusta jatketaan n 14--16 v ik16 v ikäääänn
asti tai intensiivisesti yli 4asti tai intensiivisesti yli 4--5 vuoden ajan5 vuoden ajan
(tutkimukset k(tutkimukset kääynnissynnissää).).

3.3. MusiikkiharrastusMusiikkiharrastus
vaikuttaavaikuttaa ääidinkielenidinkielen

oppimiseenoppimiseen

Alle kouluikAlle kouluikääiselle lapselle musiikkitoimintaiselle lapselle musiikkitoiminta
harjoittaa kuulotarkkuutta, jota tarvitaanharjoittaa kuulotarkkuutta, jota tarvitaan
ääidinkielen kirjoittamiseen ja lukemiseenidinkielen kirjoittamiseen ja lukemiseen
TTäämmää on erityisen ton erityisen täärkerkeääää silloin, jossilloin, jos
ääidinkielen oppimisessa on esteitidinkielen oppimisessa on esteitää

LukihLukihääiriiriööttää suvussasuvussa
KehitysviivKehitysviiväästymstymääää
Kuuloon liittyviKuuloon liittyviää ongelmia, sisongelmia, sisääkorvaistute, kuulolaitekorvaistute, kuulolaite

Suomi toisena kielenä

Musiikin kMusiikin kääytytööststää on kokemuksia suomion kokemuksia suomi
toisena kielentoisena kielenää ––opetuksen tukenaopetuksen tukena
TempoTempo--orkesteri Vantaallaorkesteri Vantaalla

Venezuelan ElVenezuelan El SistemaSistema --orkesterijorkesterijäärjestelmrjestelmää

MusiikkiharrastusMusiikkiharrastus vaikuttaavaikuttaa
vieraidenvieraiden kieltenkielten oppimiseenoppimiseen

Vieraan kielen lausuminen ja kuullunymmVieraan kielen lausuminen ja kuullunymmäärrys hyrrys hyöötyvtyväätt
musiikkiharrastuksestamusiikkiharrastuksesta
Turun yliopistossaTurun yliopistossa RiiaRiia MilovanovMilovanov (nyk. Kivim(nyk. Kivimääki) onki) on
tutkinut englannin tuottamista ja lausumistatutkinut englannin tuottamista ja lausumista
Musiikkiharrastuksen vaikutus on voimakas, myMusiikkiharrastuksen vaikutus on voimakas, myöös silloin,s silloin,
kun musiikkiharrastus on melko vaatimatonkun musiikkiharrastus on melko vaatimaton
PPääiviväähoidon musiikkitoiminta voi sishoidon musiikkitoiminta voi sisäältltääää kielisuihkunkielisuihkun
aineksia, lauluja voi ollaaineksia, lauluja voi olla laululaulu--suzukisuzuki--menetelmmenetelmäänn
mukaisesti monella kielellmukaisesti monella kielellää
TTäällllää voi olla lapsen kielikorvaa laajentava vaikutusvoi olla lapsen kielikorvaa laajentava vaikutus

Soittoharrastus kehittSoittoharrastus kehittääää
hienomotoriikkaahienomotoriikkaa

Soittoharrastuksessa lapsi oppii kSoittoharrastuksessa lapsi oppii kääyttyttäämmäääänn
molempia kmolempia kääsisiääään tarkasti ja taitavastin tarkasti ja taitavasti
TTääststää on hyon hyöötytyää vaikkapa virkkaamisen taivaikkapa virkkaamisen tai
kauniin kkauniin kääsialan oppimisessasialan oppimisessa
ÄäÄänen tuoma palaute on tnen tuoma palaute on täärkerkeää
Tavun ja sTavun ja säävelen tarkka ajoittuminenvelen tarkka ajoittuminen
mahdollistuu esimerkiksi kanteleen nuottejamahdollistuu esimerkiksi kanteleen nuotteja
kkääyttyttäämmäällllää



Musiikkiharrastus jaMusiikkiharrastus ja
matemaattiset kyvytmatemaattiset kyvyt

Musiikki puolinuotteineen onMusiikki puolinuotteineen on
matemaattinen kieli, joka tukeematemaattinen kieli, joka tukee
murtolukujen oppimistamurtolukujen oppimista
Musiikillisten rakenteiden hahmottamisenMusiikillisten rakenteiden hahmottamisen
harjoittelu edistharjoittelu edistääää monimutkaistenmonimutkaisten
kokonaisuuksien hallintaa kuin itsestkokonaisuuksien hallintaa kuin itsestäääänn
PelkkPelkkää kuuleminen vaikuttaakuuleminen vaikuttaa

¼ + ¼ = ½

ABABA

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?

Musiikkiharrastus jaMusiikkiharrastus ja
tarkkaavaisuustaidottarkkaavaisuustaidot

Tarkkaavaisuus on mielen perustyTarkkaavaisuus on mielen perustyöökalukalu
Musiikkiharrastus kehittMusiikkiharrastus kehittääää
tarkkaavaisuustaitoja, melussatarkkaavaisuustaitoja, melussa
tytyööskentelyn taitoja, toiminnanohjausta jaskentelyn taitoja, toiminnanohjausta ja
pitkpitkääkestoisen tarkkaavaisuudenkestoisen tarkkaavaisuuden
yllyllääpitpitäämisen taitojamisen taitoja

MusiikkiharrastuksenMusiikkiharrastuksen
hyhyöötyjen yhteenvetotyjen yhteenveto

Kognitiiviset taidot, lukihKognitiiviset taidot, lukihääiriiriöönn
””ennaltaehkennaltaehkääisemineniseminen””
RyhmRyhmäätytyöötaidot, vuoron odottaminen, vastuuntaidot, vuoron odottaminen, vastuun
ottaminen yhteissoitossaottaminen yhteissoitossa
Itseilmaisutaidot, tunteiden ilmaiseminenItseilmaisutaidot, tunteiden ilmaiseminen
sosiaalisesti hyvsosiaalisesti hyvääksytyllksytyllää tavallatavalla
YhteisYhteisööllisyyden kokeminenllisyyden 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!

Kirjallisuutta:
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asunto ja Tervaniemi: Miksi musiikki liikuttaa?
Tempus 3/2010: Milovanov: Musikaalinen oppii kieliä vaivattomammin
Särkämö ym. Muistaakseni laulan, 2011, Miina Sillanpään säätiö.
Särkämö ja Huotilainen: Musiikkia aivoille läpi elämän, Suomen Lääkärilehti, 2012.


