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Ilmaisun monet muodot: Junisaurus äänen 

ja musiikin maailmassa 

Hienoa, olet löytänyt Junisaurus-videokokonaisuuteen sisältyvän oppimistehtävän! Materiaalin 

tarkoitus on tukea videon aihepiirin käsittelyä tutkivan toiminnan kautta omassa lapsiryhmässä. 

Oppimistehtävään liittyvän videon löydät Juniversityn YouTube-kanavalta otsikon mukaisella 

nimellä. Suora linkki videoon: https://youtu.be/gF7PLz9937U  

Aktivointi aiheeseen: Tunnistatko äänen?  

Pohtikaa yhdessä ennen videon katsomista äänen merkitystä. Miten erilaisia tunteita voi 

ilmaista äänen avulla? Kokeilkaa esimerkiksi toistaa lausetta ”Moi kaikki!” iloisesti, vihaisesti tai 

surullisesti. Mitä muita tunteita keksitte? Millaisia asioita äänellä voi viestiä sanomatta mitään 

(esimerkiksi tuhahdukset ja huokailut)? Entä tunnistaisitko kaverin äänen vaikka nauhalta ilman 

näkemistä? Videolla kuulette, mitä Junisauruksen tapaama yliopisto-opettaja Niina kertoo 

äänestä ja musiikista! 

Tehtävä videon jälkeen: Laulaminen ja tulkinta 

Opetelkaa ryhmässä ulkoa jokin suhteellisen yksinkertainen ja lyhyt kappale. Kappale voi olla 

vaikkapa videolla kuultava ”Ain´ laulain työtäs tee” tai jokin muu lastenlaulu.   

Ensimmäinen osio: Laulaminen ja tunne 

Kokeilkaa laulaa kappaletta erilaisissa tunnetiloissa, kuten vaikkapa ilo, suru, väsymys, jännitys 

tai kylmyys. Mikäli tämä tuntuu vaikealta, voitte harjoitella tunnetilojen ilmaisua ensin puhumalla 

kappaleen sanoja kyseisen tunnetilan läpi ja sitten vasta siirtyä laulamaan. Voitte myös kokeilla 

niin, että tunnetila vaihtuu kesken kappaleen tai puolet ryhmästä laulaa kappaletta esim. 

surullisena, puolet kylmissään. Hauska on myös arvailla tunnetiloja toisten laulusta. Näiden 

testailujen jälkeen voitte keskustella mm. seuraavista kysymyksistä:   

- Vaikuttiko tunnetila jotenkin ääneen ja jos, niin miten?  

- Tuntuiko laulettava kappale jotenkin erilaiselta, jos sitä lauloikin vaikkapa surullisena?   

- Kuulostiko kaverin ilo jotenkin erilaiselta kuin oma tulkinta?  

Toinen osio: Laulaminen ja keho  

Kappaletta voi kokeilla laulaa myös erilaisten ns. kehollisten viritysten tai liikkeen läpi. 

Laulaessa voi vaikka juosta, keinua, hyppiä, tanssia tai silittää kaveria ja testailla, miten 

tällainen toiminta mahdollisesti vaikuttaa lauluääneen tai laulamiseen ylipäätään. Kappaleeseen 
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voi testailla myös jotain tarkempaa kehollista viritystä, kuten vaikkapa painava/kevyt pää, 

käärmemäinen selkä, kirahvin niska tai hiiriä paidan sisällä. Edellisen kohdan 

keskustelunavauskysymykset toimivat myös tähän tehtävänantoon.   

Kolma osio: Laulaminen ja sanat  

Voitte ryhmässä myös keskustella laulettavaan kappaleen sanoista ja siitä, mitä ne 

mahdollisesti tarkoittavat. Käsittelyyn voitte ottaa jonkun kappaleen lauseen ja keskustella, 

olisiko kohdassa jokin sana tärkeämpi muita. Esim. ”Ain´ laulain työtäs tee” -lauseen kohdalla 

voidaan puhua siitä, onko nyt olennaista tehdä TYÖTÄ vai tehdä sitä LAULAEN. Tässä kohtaa 

on myös hyvä muistaa, ettei vastaavissa kysymyksissä ole olemassa oikeita tai vääriä 

vastauksia. Keskustelun jälkeen voitte käytännössä testailla asiaa erilaisilla painotuksilla esim. 

laulamalla voimakkaasti jonkun/jotkut sanat tai kohdat ja hiljaa jotkin toiset.   

Tutkijan terveiset 

Hei kaikki! Muistattehan, että jokaisella on aivan omanlaisensa puhe- ja lauluääni ja se on 

kertakaikkisen mahtavaa. Käyttäkää jokainen omaa erityistä ääntänne rohkeasti ilmaisemaan 

ajatuksianne ja tunteitanne, myös laulaen! Omalla erityisellä äänellään toivottaa Niina-ope! – 

Niina Alitalo 
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