Yhteystiedot

Tiesitkö?

Yhdistystietoa

Varhaisiän musiikinopettajat ry Småbarns musiklärare rf

•

Varhaisiän musiikinopettajat ry /
Småbarns musiklärare rf

www.vamory.fi

•

Järjestösihteeri p. 040 751 8051
jarjestosihteeri@vamory.fi

muskari on alle kouluikäisten lasten suosituin
harrastus Suomessa!
muskarilaisia on eri järjestäjätahojen alla
n. 50 000

Puheenjohtaja p. 040 751 8179
puheenjohtaja@vamory.fi

Yhteistyössä
Suomen musiikinopettajien liitto ry Musiklärarförbundet i Finland rf

Missä
kouluttautua?

Varhaisiän musiikinopettajat ry on perustettu vuonna 1979 (aiemmin Musiikin Varhaiskasvattajat ja
Musiikkileikkikoulunopettajat). Yhdistyksessä on
jäseniä noin 300. Yhdistyksen toiminta-alueena on
koko maa ja se toimii Suomen musiikinopettajien
liiton (SMOL) alaisena jäsenyhdistyksenä.
Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alle kouluikäisten lasten musiikinopetusta, kehittää
jäsentensä pedagogista ammattitaitoa, valvoa
ammatillisia etuja sekä seurata ja edistää alalla
tapahtuvaa koulutusta ja lainsäädäntöä.

Liity jäseneksi
Varhaisiän musiikinopettajia koulutetaan ammattikorkeakouluissa Helsingissä ja Jyväskylässä.
Opintojen laajuus on 270 opintopistettä. Lisäksi
alan opettajia valmistuu Sibelius-Akatemian
musiikkikasvatusosastolta syventymiskohteena
varhaisiän musiikkikasvatus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan
hyväksyä henkilö, joka täyttää voimassa olevien
asetusten mukaisen kelpoisuusvaatimuksen tai on
valmistumassa varhaisiän musiikinopettajan ammattiin. Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa.
Ohjeet liittymiseen ja jäsenmaksutiedot löytyvät
yhdistyksen kotisivuilta.

Kouluttajapankki & rekry
Yhdistyksen kotisivujen Kouluttajapankista löydät
kouluttajia ja luennoitsijoita erilaisiin varhaisiän
musiikinkasvatuksen koulutustarpeisiin. Rekrypalstan kautta on mahdollisuutta etsiä työtä taikka
sen tekijää.

Julkaisut
Rikko tikko tei

Uusia pedagogisia lauluja sekä
työ- että kotikäyttöön. Rikko tikko tei –lauluja
masusta maailman ääriin. Lisätiedot ja tilaukset:
jarjestosihteeri@vamory.fi

Pikkutrilli – lehti

Varhaisiän musiikinopetuksen ikioma ammattilehti.
Mediatiedot ja tilaukset www.vamory.fi

Valokuvat Matti Vaittinen
Graafinen toteutus Mainos-M

Varhaisiän
musiikinopetus
monipuolista musiikin
erityisosaamista

Musiikkileikkikouluopetuksen tavoitteita

Mitä?

Miten?

Varhaisiän musiikinopetus on ammattimaisesti
organisoitua, tavoitteellista musiikinopetusta,
jota antaa alalle monipuolisesti koulutetut
varhaisiän musiikinopettajat.

Opetus perustuu osallistujia aktivoivaan toimintatapaan, joka etenee prosessimaisesti helposta
haastavampaan. Opetuksen lähtökohtina ovat
tekemällä oppiminen, luovuuden hyödyntäminen,
moniaistillisuus ja elämyksellisyys.

Tavoitteet voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat

Musiikkikasvatuksen eri kohderyhmät
•

0-2-vuotiaiden perheryhmät

•

3-6-vuotiaiden musiikkileikkikouluryhmät

•

soitinryhmät

•

valmentavan musiikinopetuksen ryhmät

•

musiikin perusteiden alkeisryhmät

•

taideintegraatioryhmät

•

erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmät

•

odottavien äitien ryhmät

Varhaisiän musiikinopettajalla on valmiudet
täydennyskouluttaa varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen, soiton- ja musiikin perusteiden
opetuksen ja sosiaalialan henkilöstöä sekä
ohjata ikäihmisten musiikkitoimintaa.

•

musiikillinen

•

sosio-emotionaalinen

Työtapoina käytetään

•

kognitiivinen

•

laulamista ja loruttelua

•

psykomotorinen ja

•

soittamista

•

esteettinen tavoite

•

liikkumista ja rytmiikkaa

•

kuuntelua

•

leikkiä

Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteet rakentuvat aina suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan,
kulttuuriin ja siinä vallitsevaan ihmiskäsitykseen.
Jokaiselle ikäryhmälle on laadittu tavoitemalli, jonka
toteuttamiseen vaikuttavat mm. lasten ikä, kehitysvaihe, ryhmän koko ja opetuksen ajankohta. Lisäksi
opettajan työvälineenä on hänen persoonaansa,
arvomaailmansa ja musiikillinen minäkuvansa.

Pienten lasten opetuksessa on aina enemmän kyse lapsen
kokonaispersoonallisuuden kasvun ohjaamisesta kuin esim.
korkeatasoisen taiteen tekemisestä.

Missä?
Varhaisiän musiikinopetusta annetaan musiikkiopistoissa, yksityisissä musiikkileikkikouluissa,
seurakunnissa, Mannerheimin lastensuojeluliiton
alaisuudessa sekä työväen- ja kansalaisopistoissa.
Pätevällä opettajalla on aina musiikkipedagoginen
koulutus.

Tutkittua
Musiikki on vuorovaikutusta. Vuorovaikutus äidin
ja vauvan välillä voi käynnistyä jo 16-17 raskausviikolta alkaen, kun sikiö alkaa kuulla. Kaikki
prenataalit (ennen syntymää koetut) äänelliset
kokemukset ovat syntymän jälkeen vauvalle
tuttuja ja sen vuoksi ne tuovat hänelle turvaa.
Prenataalit musiikilliset kokemukset tukevat äitiä
ja vauvaa myös syntymän jälkeisessä vuorovaikutuksessa, parantaen mm. kuuntelutaitoa,
läsnä olemisen kykyä ja ilmaisukeinoja. Vauvan
ja vanhemman välinen laululeikki luo hyvän
pohjan kiintymyssuhteelle ja tehostaa vauvan
kielenoppimista. Jo ennen syntymää aloitetulla
toiminnalla on havaittu olevan merkityksellinen
positiivinen vaikutus: ihmisen kehitystahti on
nopeimmillaan ennen syntymää.
Musiikkileikkikoulutoiminta muokkaa voimakkaasti lapsen aivotoimintaa: kuulojärjestelmän
aivoalueet aktivoituvat, äänien havaitseminen,
muistaminen ja erottelu tehostuvat ja lapsi kehittyy tarkkaavaisuuden säätelyn kyvyissä. Alakouluikäisen lapsen musiikkiharrastus kehittää
kuulokykyä ja tarkkaavaisuustaitoja, mistä on
hyötyä paitsi musiikin alueella myös esimerkiksi
vieraiden kielten opiskelussa sekä meluisassa
luokkatilassa keskittymisessä, ja kaikessa oppimisessa ylipäätään.
Yhteismusisointi, kuten kuoro- ja soitinyhtyetoiminta, hidastavat aivokudoksen vanhenemista
ja voivat toimia jopa aivovaurioita kuntouttavana tekijänä. Musiikkiharrastus on siis hyväksi
kenelle tahansa, iästä riippumatta.
Lisätietoja musiikin vaikutuksista ennen syntymää:
Marjanen K. 2009: The Belly-Button Chord.
Connentions of Pre- and Postnatal Music Education
with Early Mother-Child Interaction. Jyväskylän
yliopisto. Jyväskylä studies in Humanities 130.
Musiikkikasvatuksen väitöskirja. Saatavissa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3769-0
Kaarina Marjanen (https://wiivi.uef.fi/crisyp/
disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=3&id=16580813)
kaarina.marjanen@uef.fi

