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TOIMINTAA JA VUOROVAIKUTUSTA
Taide Toipumisen Tukena  Espoon sairaala



NEUROLOGISEN 
KUNTOUTUJAN 

TARPEET
Kognitio 
Tunteet 

Vuorovaikutus 
Motorinen kuntoutuminen 

Kompensaatio-taidot 
Voimavarat 



MUSIIKKI AIVOISSA

Tanssi, 
soittaminen

Ennakoiminen; 
ristiriidat

Tunnereaktiot

Tuntopalaute

Äänien havaitseminen

Musiikin muistaminen

Nuottien lukeminen,  
esittäjän katsominen

Rytmi ja liike;  
tunnereaktiot

Mielihyvä



Kuunteleminen 
Laulaminen 
Soittaminen 
Liikkuminen 

Improvisaatio 
Katseleminen 

Osallistuminen



SOITTAMINEN

-  parantaa käsien toimintaa 
- kehittää silmä–käsi-koordinaatiota 
- edistää toiminnanohjaustaitoja ja muistia 
- lievittää neglectiä 
- virittää luovuutta: Aivoblues -ryhmä

”Oi oi oi 
mua oikea dominoi 

siis ennakoi 
ja vasen aina varmista  

niin päästään  
siitä harmista.”



KUVIONUOTIT

Kaarlo Uusitalo  
Resonaari 1998

Kuvionuottimenetelmä  
aivohalvauspotilaan  

kuntoutumisessa  
Laitinen & Pataila 2000;  
Aivoblues -ryhmä 2003 



 MUSIIKIN KUUNTELU

- Kognitiivinen   -                 Mikä biisi? Mitkä soittimet? 
- Emotionaalinen -               Herättää tunteita. 
- Kompensatorinen -            Muuttaa tunnetilaa. 
- Motorinen -                       Pistää liikkeelle. 
- Assosiatiivinen -                Tuo mieleen jonkun asian. 
- Vegetatiivinen -                 Nostaa ihokarvat pystyyn. 
- Sentimentaalinen -            Saa haaveilemaan…

Mielimusiikin kuuntelu päivittäin parantaa aivoinfarktipotilaan 
tarkkaavuuden suuntaamista, sanojen muistamista ja mielialaa.  

   
(Brain, Särkämö et al. 2008)



MUSIIKIN/ÄÄNIKIRJOJEN KUUNTELU 
KUNTOUTUJIEN KOKEMUKSEN 

MUKAAN

FORSBLOM ET AL .2010

”Kun laitan musiikin soimaan,  
jaksan tehdä kotitöitä.

”Musiikin kuuntelu  
vähentää sekavaa oloa.” 

”Klassinen musiikki  
rentouttaa minua.”

”On aina kiinnostavaa  
kuulla tarina.”

”Kaiken surun keskellä  
musiikki tuo iloa ja  
muuttaa mielialaa”

Muistan, että sota-aikana  
kuunneltiin  

Suomisen perhettä radiosta.”



LAULAMINEN JA MUSIIKIN 
KUUNTELU  

”KUOROLAULU PIDENTÄÄ IKÄÄ JA PARANTAA ELÄMÄNLAATUA”
- Muistisairaiden orientaatio, elämänlaatu, kielellinen muisti ja 

sanasujuvuus parantuivat.  
Muistaakseni laulan 

Miina Sillanpään Säätiö 
2011 



AFASIAKUORO

Tutkimushanke Laulun Sanoin -kuoro vuosina 
2018-2019 

- Ohjataan laulajia 16 x a 1,5 h kuorossa laulaen lauluja ja 
puhuen melodisen intonaatioterapian avulla 

- Kotiharjoittelun tukena tabletti, jossa laulut SingaLonger 
-sovelluksessa 

- kuoro kokoontuu Helsingissä Villa-Afasiassa 
- Helsingin yliopisto tutkii intervention vaikutuksia afasian 

lievittymisessä 



Teknologia apuna: 
Musiikkitreenit voivat kohentaa muistisairaan ihmisen kielellistä työmuistia, 

tarkkaavuutta ja spatiaalista prosessointinopeutta.           
( Yhteinen sävel  MSS 2015)

https://www.muistipuisto.fi/tietoa/yhdessa-
tekeminen/musiikkivisat/



AIVOTREENI
https://www.muistipuisto.fi/




