
musiikki
opunc

lvluistisai rauksien rnäärä on lähivuosina

räjähdysmäisesti kasvamassa Suomessa

viiestön ikääntyrnisen vuoksi. NIiina

Sillanpään säätiön N'Iuistirakseni laularr

-projekti tutki musiikin'r'aikutusta
muistisairaitlen kuntoutuksessa ja keh it-

ti hclposti kriytettävissri olevia kuntou-

nrsmallej:r valtakunnalliseen kivttöiin.
Kuntoutusmallit tukcvat uruistisai-

raiden toimintakykyä ia vireyttä sckä

hcidän lähiverkostonsa \vinvointia ja

jaksamist:r.

Yrrosittain noiu l3 500 vli 65-vuori:rsta hctr-

k i liiä sai r:rst uu srlofi lcssil luu isti sit i rautcetr.

\ruonna 2010 suomcssl oli ll9 000 keskiv,ri-

kerl tri vaikcla ttrrristis:rirautta sairaslavtrr

ja 200 000 lievist;i nruistislirurksista tli
ticdur ja tajrtnnlu hcikcntvnr iscstä krirsiväii'

litkiaikaishoidossr olcvilla vanhuspotilaill:r

kahclcll rr kolmcsrl otr muistisai rau s,'I-rirrrä

kuormirtal iulk isctt tcncl'dcnhuollou re surs-

scia niin, cttä krrikille ci ole mahdr:llista

iririestäri ku ntortrtlsta.

l\lusiiLin otr huonrattu vaikutta-
van muistisairaisiin hcnkiliiihin aivan

crit.-viselli tavalla - melkcin kuin
triirnornaisesti. Mtistisairas

joka ci muista edcs omtra

nimc:iän tai ticdii tnissii on,

silrttaa tutrr n klppalee n

kuullcssaan laulaa mukana

jokaisen sttran tiri kertoa
jonkin mrrisron varh:rislap-

suudesta;ur,'I'ämä ilniö on

ihnrctr tt;invt Itttristisrirri-
dcn omaisi:r ia hoitaiia fo

kauan, il tämrin pohjrlta
syntl'i :rjatus rnusiikis-
ta osant r-utristisairaiden

kuntoutusta ia arkca.

Miina Sillanpään Siiätiön

j atkossa totetlttrltlliln lv{u istaakscni llulirn
-proicktin pii;inräiiriinä, oli tutkiI musiikki-

toinrinu:ru pitkäkestoistl v:rikutusta urttisti-

slirlicle u vircytectr jl heiciiin olnaistcnsa tili
hoitaiicnsl hvvinvointiin' Llaluttiin rnviis

kchittäii valtakunn,rllisesti levitcttiivri jn hcl-

posti kiivtcttär'issii oleva val mctrntlsm,rlli, ioka
or.r sovellcttavissr päivittäiscen hoitoil'iilrtin'

I{al l i n rvul la voitlutr vlLipicä:i t'nu istisai rr:rtr

ticto-, tr,t tr ne- i a sosirrll ist:r kvvt'kkl'r'ttii sekii

r'ähentriä onraistcn ia hoitai ieu rlsitruncisuuttit
ja parrrutra iaksrnr istl .ia tviihvvi nvoi ntia'

r\Iusi i k i n kil ttiiii mu isti sai raiclc n pitkrikes-

toiscssrr kttntorttnkscssl ci ole cntre tr ittrtrikiratr
tutkittu.

Voihe voiheelto kohti tovoitteito

tr{uisralkseni laulan -hanke ctcni vriheittirin

kohti rarrrittcitaan' Svksvllii 200ti toteutcttiin

projektin pienoisvtrsio, eli pilottihankc lsLr-

mispalvclukeskus Vilhelmi itrirss;r. Pilotiss:r

rnrllinncttiin projektin k,rhtt vlLnctruusmc-

nctclmiiä - laultrv,rlmennusta ja chnr:inkal-

ri musii kkia. Ryhnr issä oli nlu kaua yhdcksiirr

vanhustr, kaksi hoirai.la' kolrne onraistl jirriisi

vapaachtt.»istr. (ilhjtajila olivat musiikkitera-

peutti je ntrsiikkikasvltrlia.
Yersinlisccn rutkimuksccn osallistui vuo-

sien 2009 -201 I aikanl vhtecnsri [i9 lievristi tiri

keskivaikcasti muistislirastr henkilirä Hclsin-

gin ia lispoon aluceltavhr{cssii tukihe nkiliinsii

kiinssa. Tukihcnkilöt olivlt ioko otnlisi:t,

hoitajia tai nruir:r vapaachtoisia' Lisriksi

rutkimukscctr osallistui 19 onraista, jotka

toimitat linoastaan vast;rajina mltistis:rirasta

koskcvissa mieliala- ja elänälllaatukvsclvissri.

Ke sk i-i iil t 1 ä n t r-r t k i m u ks c c n o § a I I i )^t u n c e t
muisrisairaat olivat noin tl0-vuotiaita.

§[uistisairaat jiretriin satunuaiscsti kol-

mcen cri rvhmäin; huluvalrnennus, elimän-

krarimusiikki i:r vcrrokkirvhnrään. Tutki-

nrusryl'rmät kokoontuivat kvntlllencn kertaa.

NIusiikinopctrajan t;ri musiikkitcrapeutin



vctiinrissii r1'hmissri n)ur.rn tnr.rrlssil laulettiirt
cri I irisi I h ärincn siilvi I I ri, kuu tr Irelri i n nrrt-

siikkia, laulettiin toivclauluiir i:r jtrtustclriin

pvrkicn heriitrclenrii:in rvhnriiliiistcn rnicli-
kuvitnstl, lnuistoiri Il tu ntct.ntt lisi:r.

Kaikille turkimuksecu osallistu ncille
muistisrriraiIlc tchtii Ir trturopsvkolo{itren
turki nms sekii nr iclialir- ia cliinränl;rritu rrrr-iot

kolurc ke rtaa, ctrtrctr rvhtuie tr kttkttotttittnis-
tctr irlkrun i st;r, heti r',rl tnetrnu kscn piiiitr-tti':i
sekii ktrusi kuuk,rutt,r r',rlure trrntkscn pärit-

tvnriscst:i. Srrrtroitr,r ajirnkohtitrr rrrrioiti i tt

nr\-iis or.naistcn jl hoitaiicrt lrlvilrrritirie f :t

j:iksrnrisra trl'selvkrurrkkcidcn altr lla.

Toivottuio tuloksio
'lirrkirttrrkrcrr rttk,krct osoitt.tr.rr, ctrii ltttl-

si ikkitoinri nta xri parirtrt;rrr tn it istisrii r;r:rtr

micliirlaa iir cLinr;inh:itua, lisiiti n.ntisteltta

arjcssr ja hir.lastaa olinp;rikan, liankohdan jl
onl'.ul lrsclllnll ticdosram isetr hci kcnrvrrr istii
rnuistis:riratrtlcn ecletessii. Yksittiiisillii Iarrlu-

t;ri nrusi i k i n liuunteluscssioilla huour;rttiin
olevltr nn"ils positiivinen vlililttus tnuisti-
såir.I;ur tunnctil;ran. Nc lisrisiv,it iloistrutta i:r

tarnrok kuutta sck;i r'äl-rcnsil'it viisvneisvvtrri,

härrnrentvneisyyttii, kircrttä il pclokkuutta.
Ilusiikin kuliutclcrr- isen vaikutuksistir

tuli niivrtiiri clrcrtrrtriirt.'l';inr:i s.r,rrtal krri-

rcnkin johtua siitri, crci onrrisc! ja hoitai:rt

kokivat rhtciscn mrrsiikin kuunrclun aricss:r

hcfomnrrrksi huin larrlanriseu, iir tiicen he

j rirjcsriliitk i n k.uuntcltrt uoli ioita ctre ut nrritt

kuin laulutuokioicr. l,aulamisen havlittnor
olivat kuircnkin kokon;risuudcssl,ur positii-
yisemmat. 'l'iimri taas voi liitryri siihcn, ttrii
kuhminen on luorttecltaln aktivclivampaa
ja vi rc--r.ttiliimpri:i kuin krtuutclu. l lttsi ik i rr

\':tstil.l n()ttir lIt i nc rr jll tu()rt.lrll i llcll al§ctril\'åt

siis mclko erilaisi ;r vtikutuksi:r ia vanrirnuksi:r

aivoillc.
Laululirlrnenuukscu nrrttri huomtttiirr

rniclcnk ii ntoisclr,t sci k krrt,t, ctr.i erirvisesti

laularnitrcn pirlautti tnuistisliririt{ctt lapstttt-

clen ai,rn rnuisrojir j:r hcnkili;itii. "l-:imri slrtt()i
li ittvii siil'ren, ett.i \'.llnlcnrlu ksissr laulerti i rr

palion rvhm:iläistcn l;rpsuusrioilta tuttrtjr
k,rrtsrtrs,ivcltrr iii jrr ik ivi Ir rcirii.

Kokoavlsti rlisi siis sirno:r, crtä musiikin
krmntelcminen sovcltuu critvisen hl'vin
rnrr i'ti s:ri raidcn cl:im:irr l,r.r.lu rt, il l.ru l:t rrt i ttr:tr

kiclcllisen ja ouaclämiinkerralliscn rnuistin
tukcur iseen j;r r-lliipitänrisccn.

Pöötös proiektille

Hankkeen päätiisscminaari pidcttiin
24.11.201I llusiikkitalossa. Seminaarin

iuontaiana oli lllkko Kurrstoncn,'Iilaisuu-
dcssa esirclriin h,rrkkccss,r kehitet-vt muisti-
sriraidcn kuntt',utnkscen t;rrkoitctut toirnin-
tamallir, tutkimukscn tul«rksct ja julkaistiin
hankkcen ohclla svntyncct Muistxakscni
I-aulan -l:urlukiria ja Cl)Jevr-. l-is:iksi kuultiin
rutkirnukscn osa-aluciclcn asiantuntijoita,
nrtrsi ik kicsirvksi.i j.r vlrtcislirtrlrra.

Yksi miclcenpainuvitnmista ia koskct-

rirvimrnista esitr*sistä semirtlarissn oli plo-
jcktin rnuk:rnr si'ntvnccn, il tutkirnukscssa

ruurk:rn:r ollcista kootuIr Iluistaakscni laulln
-kuoron csitys katrsurs:iyclntisti,'/rl ) o tt rrt t -

kin ansaitsettrrrt' kuorotrjohtait tr{ariukka
Riihinräcn iohtrtrratrl. I',sitvkscn jälkecn

klikki s,rliss,r trllcct nousivat scisotrt.rllt
raikuviin irr pitkiin aplotlcihin, eikri klrnc-
liltäkä,in viiln'rtv.

'I'utkimus osoitti siis iiillcen musiikin
rnahdin.'Iulevaisuus nri,vttä:i, i trurmuko
nrusiikki jokapiiir,äiseksi osirksi muistisai-

rauksien - ja tier{ä vaikka muidcnkin saira-

ruk.^ien - hoidossir mnun mrlassa liiiikkciclen
ja liikunnan ohel[,r. t]

tel<sti io kuvitus Ty]ti Kuusinen

volokuvo Morio Hoopio
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