Musiikkiterapian kliiniset tapaamiset
(läsnäkuntoutus)
Pandemisen kriisin aikana
musiikkiterapiapalveluissa voi olla rajoituksia,
vaikka osa musiikkiterapeuteista voikin jatkaa
työskentelyä kuten tavallisesti.
Läsnäkuntoutustilanteessa musiikki-instrumentit ja
terapiatila desinfioidaan ennen ja jälkeen jokaisen
tapaamisen. Monia puhallinsoittimia ei käytetä
kohonneen tartuntariskin vuoksi. Suuremman
turvallisuudentunteen saavuttaakseen asiakkaat
voivat halutessaan tuoda omia soittimiaan
tapaamisille. On tärkeää, että terapeutit ja
asiakkaat pesevät kätensä ja seuraavat
ohjeistuksia fyysiseen välimatkaan liittyen.
Musiikkiterapeutit voivat myös tarjota tapaamisia
ikkunoiden lävitse tai ulkona pitääkseen riittävästi
etäisyyttä haavoittuviin osallistujiin. Tällainen
työskentelytapa voi rajoittaa musiikkiterapian
mahdollisuuksia tavanomaiseen
läsnäkuntoutukseen verrattuna, mutta tapaamisilla
voi silti olla suuri arvo eristetyille henkilöille.

Etävastaanotto (puhelimitse tai verkon
välityksellä)
Musiikkiterapeutit voivat tarjota etävastaanottoja
puhelimitse tai verkon välityksellä käyttäen
tietoturvallisia ohjelmistoja. Ohjelman valinnan ja
käyttötavan suhteen tulee olla selkeät
yksityisyydensuojakäytännöt. Musiikkiterapeutit
tarjoavat näitä palveluja varmistaakseen tuen
jatkumisen ja sitä ei ole tarkoitettu pysyväksi
vaihtoehdoksi läsnäkuntoutukselle.
Etävastaanotolla ei välttämättä ole mahdollista
toteuttaa musiikkiterapiaa tavalliseen tapaan.
Musisointi verkon välityksellä on usein
haasteellista viiveen ja huonon äänenlaadun
vuoksi, mutta on olemassa vaihtoehtoja, jotka
voivat toimia hyvin.

• Laulujen tekeminen ja musiikin säveltäminen
(kriisitilanne saattaa yllättää meidät luovien
impulssien muodossa!)
• Sanoitusten lisääminen
instrumentaalimusiikkiin tai looppeihin

• Reseptiivinen musiikkiterapia, mukaan lukien

soittolistojen jakaminen tai videoiden
katsominen yhdessä
• Vuorottelu – musiikillisten dialogien luominen
• Laulaminen ja taustalaulu yhden mikrofonin
ollessa suljettuna
• Tehdyn musiikin verbaali reflektointi ja
tunteet, jotka nousevat kriisitilanteessa

Musiikki yhdistää meidät
Musiikin käyttö ja musiikkiterapian
rooli pandemiakriisitilanteen aikana

Kuva: Haven House Foundation, UK

Eurooppalainen musiikkiterapiajärjestö
EMTC on eurooppalaisten ammatillisten
musiikkiterapiajärjestöjen liitto, joka tähtää
keskinäiseen kunnioitukseen, ymmärrykseen ja
jakamiseen eurooppalaisten musiikkiterapeuttien
kesken.
EMTC verkkosivut:
www.emtc-eu.com
www.musictherapyday.com
Teksti: Albert Berman
Lähteet: Facebook (WFMT),
BAMT.org, musictherapyday.com

Suomen musiikkiterapiayhdistys ry
Musikterapiföreningen i Finland rf
Tietoa musiikkiterapiasta ja
valtakunnallinen terapeuttilistaus:
www.musiikkiterapia.fi
Musiikkiterapiavälitys: p. 050 383
5852

Pandemisen kriisitilanteen aikana
karanteeniolosuhteet rajoittavat
liikkumisenvapauttamme pakottaen meidät
pitämään etäisyyttä muihin ihmisiin pitkiä aikoja.
Tämä voi aiheuttaa stressiä sekä masennuksen tai
eristäytymisen tunteita. Eurooppalaisina
musiikkiterapeutteina rohkaisemme sinua
tutkimaan musiikin käyttöä hyvinvoinnin tueksi tänä
haasteellisena aikana. Kehotamme sinua myös
tarvittaessa hakemaan apua musiikkiterapian
ammattilaiselta.

Musiikkia hyvinvoinnin tueksi
Tutkimusten mukaan laulaminen ja
lempimusiikkisi kuunteleminen, tanssiminen ja
soittaminen yhdistävät kehosi ja tunteesi, joka
on sinulle TODELLA hyväksi! Nämä musiikilliset
kokemukset luovat aivotoimintaa, joka tukee
psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Tässä
muutamia ehdotuksia tuomaan musiikkia
päivittäisiin rutiineihisi kriisitilanteen aikana.

Musiikin kuuntelu
• Kuuntele päivittäin hyvää oloa tuottavaa ja
inspiroivaa lempimusiikkiasi
• Käytä soittolistoja lisäämään rakennetta päivääsi,
jos sinun on oltava kotona pitkiä aikoja
yhtäjaksoisesti
• Jaa musiikkia perheen ja ystävien kanssa; lähetä
laulu auttaaksesi heitä kokemaan yhteyttä
• Tutki uudenlaista musiikkia – on olemassa
kokonainen maailma löydettäväksi!
Laulujen laulaminen
• Laula lempilauluasi - sävelmää, joka auttaa sinut
läpi kriisistä
• Aloita takapihan, parvekkeen tai avointen ovien
rappukäytävän yhteislaulut naapurustossasi
• Laula erityistä laulua perheellesi ja ystävillesi
käyttäen tietoturvallista

Musiikin tekeminen ja tanssiminen
• Tutki uusia tai vanhoja soittimia (jotka saattavat
olla piilossa kaapissa!)
• Etsi verkosta materiaaleja (ohjelmistoja,
YouTube) löytääksesi hauskoja, uusia tapoja
tehdä musiikkia
• Luo omat sanoituksesi ja laula niitä soittaessasi
kotitekoisilla soittimilla
• Nauti jumppa- ja tanssitauoista musiikin kanssa

Jos kuitenkin tarvitset enemmän tukea, harkitse
yhteyden ottamista musiikkiterapian ammattilaiseen
omassa maassasi. He ovat erityisesti koulutettuja
käyttämään musiikkia laajaan kirjoon erilaisia tarpeita.

Mitä on musiikkiterapia?
Musiikkiterapia on vakiintunut, tutkimuspohjainen
terveysalan ammatti. Euroopassa yli 6000 koulutettua
musiikkiterapeuttia työskentelee terveysalalla ja
kunnallisissa organisaatioissa, kouluissa,
hoivakodeissa tai yksityisyrittäjinä. He työskentelevät
laajan asiakaskirjon ja kaiken ikäisten parissa –
lapsista ikäihmisiin. Musiikkiterapeutit työskentelevät
ihmisten kanssa, joilla on esim. oppimisvaikeuksia,
autismi tai käytöshäiriöitä, masennusta ja vakavia
mielenterveysongelmia, traumoja ja ahdistuneisuutta,
Parkinsonin tauti tai dementia, neurologisia vammoja ja
sairauksia tai jotka ovat saattohoidossa, vankilassa
tms. Hyvin koulutettu musiikkiterapeutti tukee asiakasta
musiikillisesti ja psyykkisesti, stimuloiden kehitystä ja
muutosta yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Musiikkiterapian käyttäminen kuntoutuksessa on
vaikuttavaa, kustannustehokasta ja tukee
kokonaisvaltaista kuntoutussuunnitelmaa.

