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Riitta-Liisa Joutsenlahti, MuM, kouluttaja, Hattula



Projektin 
perustiedot

- Alun perin kaksivuotinen hanke Hämeenlinnassa, 
alkaen maaliskuusta 2017

- TerraTori Osk toimi hallinnoivana tahona 
ensimmäisenä vuonna

- 2017/2018 1. vuoden rahoitus Suomen 
Kulttuurirahasto (40 000 €)

- 2019, 2. vuosi rahoitus Oscar Öflund stiftelse (5 000 €)

- Yksi kouluttaja ja vierailijoita



5 tärkeää yhteistyökumppania
- Hämeen Setlementti
- - Hämeenlinnassa järjestävät kaksi kertaa viikossa suomen kielen opetuksen sekä Mamas cafe ja chatti-

klubin, mihin kaikkiin ovat maahan muuttaneet ja täällä asuvat muun kieliset tervetulleita. Ryhmiin 
osallistuu myös vapaaehtoisia suomen kielisiä. Yhteistyötoteutus:  2017 Vierailut kahdessa suomen kielen 
opetusryhmässä viikoittain.

- SPR Hämeen piiri, Lammin vastaanottokeskus 
- - opintotoiminta turvapaikanhakijoille. Yhteistyötoteutus: 2017 lasten musakesäpäivä, vapaaehtoinen 

musiikkiryhmä, 2019 hoilailut osana opintotoimintaa (joka toinen keskiviikko)

- Vanajaveden kansalaisopisto 
- normaali kansalaisopistotoiminnan lisäksi tarjoaa kotoutumiskoulutusta kahdelle moduulille. 

Koulutukseen pääsevät TE-toimiston kautta henkilöt kenellä on jo oleskelulupa. Yhteistyötoteutus: 2017 
Hoilailen vierailut jokaiselle kotoutumiskoulutuksen ryhmälle kerran viikossa.

- Luetaan yhdessä -verkosto, suomen kielen opetusta naisille Hämeenlinnassa. Yhteistyötoteutus: 2017 5-15 
minuutin hoilautus keskiviikko ryhmälle

- Seminaarin koulu, valma-luokka 8-9 vuotiaille. Yhteisteistyö: 2017 viikoittainen vierailu valma-luokassa.



Erilaiset aktiviteetit

´ Ryhmäopiskelu, laulamista, soittamista ja musiikin monipuolista käyttöä

´ Täydennyskoulutukset, vierailijat Jenni Alisaari, Soili Perkiö, Tuula Tenni

´ Opetusmateriaalin kehittäminen

´ Kaksisuuntainen kotouttaminen, jokainen pääsee laulamaan ja oppimaan 
vierasta kieltä

´ Monikulttuurinen lauluryhmä, Hämeenlinna

´ Lasten musakesäpäivä  



- Opiskelijoiden tasot vaihtelevat luku- ja kirjoitustaidottomista melkein 
sujuvasti suomea puhuviin.

- Hoilailijoiden kotimaita Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, Iraq, 
Iran, Syria, Israel, Libya, Kongo, Niger, Eritrea, Marocco, Austria, Sweden, 
Norway, Germany, Poland, Estonia, Latvia, Afganistan, Cuba, 
Venezuela, Mexico, Somalia, USA, Turkey, Romania and Russian.

- Hoilailijoiden määrät 2017 250-300 viikottain, vuonna 2019 10-20

- Hoilailijat: turvapaikanhakijoita ja oleskeluluvan saaneita (työ, 
perhesiteet, opiskelu, pakolaisuus) ja vaihto-opiskelijoita

- Ikähaarukka 5-72 vuotta



KESÄKUU 2017



Täydennyskoulutukset

´ 27.5.2017 
´ "Suomea laulaen - tutkimustiedosta käytännön kielenopetukseen"

Jenni Alisaari, S2-opettaja, musiikkiterapeutti. 
´ "Laulut, lorut ja rytmiset leikit kielen oppimisen tukena."

Soili Perkiö, MuM, Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmän lehtori, oppikirjailija, 
säveltäjä ja esiintyjä

´ 11.11.2017 Laulun Avain Tuula Tenni
Marraskuun seminaarissa kannustetaan erityisesti kielen opetustyössä toimivia laulamiseen, 
laulun käyttöön opetusmetodina. Moni kielen opettaja ymmärtää laulamisen ja musiikin 
merkityksen kielenopetuksessa, mutta eivät tule sitä käyttäneeksi. Tutkimukset puhuvat 
tämän toiminnallisen opetusmetodin puolesta. Syitä siihen, että opettajat eivät työssään 
käytä laulua, on varmasti monia. Keskusteluissa on käynyt ilmi, että kaikki eivät kehtaa 
käyttää omaa lauluääntään työssään. He kokevat, etteivät osaa laulaa tai ovat arkoja 
äänenkäytössä, jotkut jopa pelkäävät omaa ääntään, koska eivät ole laulaneet. Oma 
syynsä on varhaiset kokemukset laulamisesta. Koulun opettaja tai joku muu aikuinen on 
saattanut sanoa, ettet osaa laulaa ja koulussa laulamista on arvioitu numeroin. Laulamista 
oppii kuitenkin harjoittelemalla ja työssä tarvittava laulutaito ei ole sama asia kuin 
esiintyvän taiteilijan laulutaito.

´ LauluAvain tarjoaa laulamisen ja äänenkäytön opetusta erityisesti laulamattomille, 
lauluaroille ja itseään laulutaidottomina pitäville aikuisille.

´ 30.8.2019 Kaanoneita hoilaillen Soili Perkiö



TOUKOKUU 
2017



ELOKUU 2019
Soili Perkiön johdolla kaanoneita



Vanajaveden Opiston 
kotouttamiskoulutuksen ryhmä -> YLE:n juttu



YLE, 
HÄMEEN SANOMAT



Toukokuun 
2017
seminaari



Hoilaillen kuoro

´ Ei tarvitse osata lukea nuotteja tai olla aikaisempaa kokemusta

´ Jokainen opettaa

´ Laulujen jakaminen, lauluja eri kulttuureista

´ Vain omaksi iloksi, ei esiintymispakkoa



Kaikki opettaa



HOILAILLEN RYHMÄN OHJELMISTOA
´ Jun ta lagyo tarale, nepal

´ Ye salaam - E-aajizana ho qubool, urdu

´ John Kanaka, englanti

´ Feliz navidad, englanti, karen, espanja

´ Vem vill segla förutan vind, ruotsi

´ Missä muruseni on?

´ Kalevala 1. runo

´ Mandoliinimies 

´ Valoa päin

´ Olen suomalainen

´ Lulu

´ Nocturne

´ Satumaa

´ Ein Bisschen frieden, saksa

´ Dhol jageero da, punjab

´ Hyvää hyvää iltaa

´ Useita joululauluja



Hoilaillen, itsekeksittyjä lauluja

´ Valitse itsellesi tuttu, yksinkertainen sävelmä. Esimerkiksi Ukko Nooa, Jaakko kulta, 
tutut kansanlaulut, rekilaulu, kalevalaiset sävelmät tai ota pidemmästä laulusta 
lyhyt pätkä, kertosäkeestä tai jostain kohdasta mistä pidät

´ Voit keskittyä rauhassa sanoihin kun sävel on sinulle tuttu, ”korvamato”
´ Esilaulaja-kuoro-menetelmä. Opettaja laulaa ensin yhden säkeen ja oppilaat 

toistaa. Jos oppialiden joukossa on innokkaita voi laulun edetessä pyytää 
oppilaita toimimaan esilaulajana

´ Omien sanoituksien teko on helppoa kysymysten kautta. Kirjoita taululle 
vastauksia, joista tehdään lauluun säkeitä. Sanojen ja lauseiden merkityksiä voi 
käydä läpi tässä vaiheessa.

´ Käytä aina välillä erilaisia helppoja rytmisoittimia, taputtele, tömistele jaloilla, 
napsuttele sormia, käytä kehosoittimia (kevyt läpsyttely reisiin, rintakehään, 
vatsaan), Käytä helposti saatavilla olevia esineitä kuten muovikuppeja, 
kertakäyttökuppeja



Hauska kuppilaulu: John Kanakanaka
https://www.youtube.com/watch?v=xlppny5fXDQ&frags=pl%2Cwn 

´ Harjoittele kuppirytmit  ja sävel etukäteen videolta, että osaat opettaa ne ilman videota

´ Opeta ensin kuppirytmit

´ Opeta sanat ensin rytmisesti puhuen ja vasta sitten laulaen

´ Harjoittele ensin yhdellä säkeellä, koska samanaikaisesti laulaminen ja kuppirytmittely voi olla 
haastavaa.

´ Opeta ensin rytmi A ja rytmi B, monta toistoa kummastakin erikseen ennen kuin ne soitetaan 
peräkkäin

´ Käytä kuppeja ja ota sanat mukaan ensin puhuen ja vasta sitten laulaen.

´ OMAT SANAT: 
Tänään, tänään on koulupäivä
John Kanakanaka tuu rai rei
Tänään, tänään on koulupäivä
John Kanakanaka tuu rai rei

Tuu rai rei raa, tuu rai rei
John Kanakanaka tuu rai rei
Tuu rai rei raa, tuu rai rei
John Kanakanaka tuu rai rei

´ Katso video ja voitte soittaa myös videon kanssa samaan aikaan



Esimerkkilaulatuksia
Liioolii omin sanoin

´ Sävelenä kansanlaulu ”Liiolii” 
tunnetaan myös ”Hiirenpoika 
naitettihin” –lauluna 
https://www.youtube.com/watch?v=Z
1OKVtatS8c&frags=pl%2Cwn

´ Sanat keksittiin paikan päällä 
vastaamalla ensin kysymyksiin ja 
kävimme läpi mitä sanat tarkoittavat.

´ Mitä tänään tein?
1. oppilas sanoi lauseen ”Tänään tulin 
kouluun”
Kysymys ”Mitä näit matkalla?
2. oppilas ” Matkalla näkyi aurinko ja 
siili”
3. oppilas ”Matkalla oli kuuma eikä 
tuule”
jne

Vastauksista syntyi laulun sanat 



Jos tavuja ”tulee liikaa” niin sopivissa 
kohdissa voi tihentää tekstiä eli laulaa 
nopeammin sanoja.
´ Tulin aamulla kouluun lii o lii

Tulin aamulla kouluun lii o lii
Lii oo liioo liioo liioolii
Lii oo liioo liioo liioolii

´ Matkalla näkyi aurinko ja siili lii oo lii
Matkalla näkyi aurinko ja siili lii oo lii

Lii oo liioo liioo liioolii
Lii oo liioo liioo liioolii

´ jne



Kysymys ja vastaus –laulu, esilaulaja ja 
kuoro, paljon toistoa, opettaja toimii 
esilaulajan, myös oppilas voi toimia
´ TEEMANA Vaatteet

Esilaulaja: Mitä minulla on päällä? 
Kaikki toistaa (sama sävel ja sanat):  Mitä minulla on päällä? 
Esilaulaja: Minulla on päällä paita.
Kaikki toistaa: Minulla on päällä paita. 

Mitä sinulla on päällä?
Sinulla on päällä housut.

Mitä sinulla on päällä?
Minulla on päällä huivi.



Kielivoimistelu
Kielijumppaa ja harjoitellaan äänteitä. Videossa käytetään kahta tunnettua lorua, jotka ensin 
opetellaan puhuen, sitten rytmisesti puhuen ja lopuksi ne vielä lauletaan.

´ Hattulan pappilan apupapin papupata
pankolla kiehui ja kuohui.

´ Ärrän kierrän ympäri orren,
ässän pistän taskuun.

´ Äänteet on kielen pienimpiä yksiköitä. Suomen kielen äännerakenteen perusominaisuuksia 
on äänteiden pitkän ja lyhyen keston vaihtelu. Fyysisesti suussa olevan kielen joustava ja 
rento liikehdintä on äänteiden tuottamisessa tärkeää. Kielijumppa on kaiken lisäksi vielä 
hauskaa koska todellakin "kieli menee solmuun" ihan itselläkin, erityisesti tempoa lisätessä. 
Kielijumpan hauskuus ja haasteellisuus, lorujen lyhyys toimii myös erinomaisina 
tarkkaavaisuuden ja keskittymisen harjoituksena.

´ Tässä harjoituksessa on otettu mukaan yksinkertainen melodia, joka taipuu moneksi ja 
moneen. Vastaavia melodioita voi tehdä kuka tahansa tekemään pienellä harjoittelulla. 
Lyhyitä melodian pätkiä voi lainata myös tutuista lauluista. Kun lähtee tekemään 
kielijumppaa (tai ylipäätänsä jotain muuta vastaavaa), on hyvä että käyttää sellaista 
sävelkulkua, mikä on itsellekin helppo ja toimii korvamatona eli jää helposti soimaan 
päähän.



ÄÄNEN AVAAMINEN
- jokaisen hoilailuhetken alussa, kesto 1-4 min.

´ Venytellään erityisesti yläkehoa, seisoma-asennossa
Kylkivenytykset
Sivuvenytykset
Olkapäiden pyöritys
Heiluripyöritys yläkeholla, kädet rentona

´ Kasvolihasten venyttelyä ja rentouttaminen
Haukottelu
Kielen työntäminen pitkälle ulos
Irvistys ja rentoutus

´ Äänenherätys
Huulten pärisyttely
Äännä suullasi suriseva “Zzzzzzz” ääni ja laita sormet kurkkusi päälle ja tunne värinä.
Tee lyhyitä äänipurskahduksia äänellä “Ha“ vaihdellen vokaaleja ja konsonantteja

´ Laulaen esim. sävelillä C-D-E-D-C, esim. La-la-la-la-la, le-le-le-le-le, li-li-li-li-li jne vaihda myös 
konsonantteja, säveliä voit vaihdella vaikka C-G-C, C-E-C jne



Musiikkikerho vastaanottokeskuksessa

´ Lauletaan, kuunnellaan, keskustellaan musiikista ja lauluistas

´ Kolme miestä kävi joka kerta. Muuten osallistujat vaihtelivat. Haasteita
sisällön suunnitteluun.

´ Luottamuksellisen ilmapiirin luominen ryhmässä vie aikaa

´ Musiikkikerhoon osallistunut turvapaikanhakija sävelsi syntymäpäivälaulun
keskuksen syntymäpäiville
https://vk.com/video38685196_456239072

´ Lauluja kotimaasta esimerkki videolla



Pidetään hauskaa, laulu ja musiikki on 
iloinen asia, hullutellaan



OPETUSVIDEOT

Soittolista
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_bQZru-
aFq8XoimQSgHqVcJLRBOWpiez

https://youtu.be/mFt6LKG0Mk4

https://youtu.be/cdgEGF-AbWQ

https://youtu.be/ql5MOty8Dxk

https://youtu.be/BHd1eIsT_Mc



´ Hoilaillen mediassa
- Hämeen Sanomat 27.5.2017 
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/musiikki-
helpottaa-maahanmuuttajien-suomen-opintoja-185589/
- Hämeen Sanomat 28.5.2017 Oppia lauluista - Ultra Bra
ja Pave Maijanen opettavat maahanmuuttajille 
kielioppia

´ - YLE uutiset, lehti ja televisio 19.10.2017 
https://yle.fi/uutiset/3-9851345
- Reska.fi 11.10.2017 
http://reska.fi/uutiset/tapahtumat/lauluavain-saapuu-
kouluttamaan-hameenlinnaan-kielenopettajia/
- Hämeen Sanomat 1.11.2017 Piupali paupalia, 
Kalevalaa ja Jenni Vartiaista

´
- Hämeenlinnan Kotofoorumissa

´ - Joensuussa kansainvälisessä konferenssissa: Encounters
in Art – Tutkimuksen ja taiteen kohtaamisia monikielisissä 
ja -kulttuurisissa yhteisöissä. 

´ - Hämeenlinnan Taiteiden yöhön osana 
Kumppanuustalon ohjelmaa.

´ - Koulutuskuntayhtymä Tavastia monikulttuurisuuspäivä, 
13 kielellä runolaulun sävelin



KIITOS!

´ Tervetuloa seuraamaan toimintaa ja aiheeseen liittyviä julkaisuja Hoilaillen-
kotisivuilta Facebookissa

https://www.facebook.com/hoilaillen/



´ Doctoral thesis by Jenni Alisaari, University of Turku 2016: SONGS AND 
POEMS IN THE SECOND LANGUAGE CLASSROOM - The hidden potential of 
singing for developing writing fluency

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/128287/AnnalesB426Alisaari.p
df?sequence=2

´ Study of the relationship between singing and the development of second
language writing skills:
´ examined how singing, listening to songs and reciting poems or song lyrics as 

language teaching method related to the deveplopment of second language
learners`writing fluency

´ examined Finnish language teachers’ beliefs and practices related to singing, 
listening to songs, and reciting poems as teaching methods, and whether their
teaching practices were congruent with their beliefs.


