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UUDISKIRI
EESTI MUUSIKATERAAPIA ÜHING

Tere head ühingu liikmed!
Kaia Laurik, juhatuse esimees
Keset juulikuu päikest ja vihma võtame korraks aja maha, et tuua teieni järjekordne EMTÜ
uudiskiri. Loomulikult ei saa me üle ega ümber meid kõiki mõjutanud viirusepuhangust ning teeme
väikese kokkuvõtte küsimustikust, mis uuris meie ühingu muusikaterapeutide toimetulekut
kriisiolukorras. Kindlasti ei ole ülevaade täielik, sest saame tugineda ainult neile, kes meiega oma
kogemust jagasid, kuid vastuste põhjal on siiski rõõm tõdeda, et enamus olid paindlikud ja
leidlikud ning tulid olukorraga pigem hästi toime.
Jätkame oma südasuvises numbris meie ühingusse kuuluvate terapeutide tutvustamist. Sel korral
on meie huviorbiidis kolm üsna eriilmelist terapeuti, kes kõik toimetavad Eesti erinevates
nurkades, igaüks oma moel, ning esmapilgul on ehk raske neile ühisnimetajat leida. Ometi seob
neid

toimekaid

naisi

üks

ühine

kogemus

-

nad

kõik

astusid

üles

ühingu

korraldatud

muusikateraapia konverentsil eelmisel sügisel ja andsid seega oma panuse muusikateraapia
teavitustöö tegemisse. Tänases uudiskirjas heidamegi kiirpilgu nende argipäeva.
Toome ka sel korral teieni mõned toredad kogemused ning õnnitleme värskeid magistrikraadi
omanikke.
Paljudega teist kohtume juba augustis suitsukalahõngulise Peipsi veerel. Leidke aega puhkamiseks
ja suverõõmude nautimiseks!
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MUUSIKATERAAPIA
PRAKTIKUD EESTIS
Kerli Remmelgas
Kus ma praegu töötan?
Kuressaare

Perekodu

rehabilitatsioonikeskuses,

Kuressaare haiglapsühhiaatria osakonnas ja Muusika
Minule

OÜ

muusikaterapeudina,

Kallemäekooli

Kuressaare Filiaalis toimetuleku- ja hooldeklassides
muusika- ja rütmikaõpetajana.
Minu peamine sihtgrupp
Puuet omavad eelkooliealised lapsed ja noored kuni
18 eluaastat, täiskasvanud patsiendid (ärevushäired,
depressioon, sõltuvushäired jne).

KERLI PILLIDE TOP 5

Minu tee muusikateraapiani
Tartu

Õpetajate

muusikaõpetaja

Seminar

ja

põhikooli

lasteaiamuusikakasvataja

(lõpetatud 1992. a),
Muusikateraapia algkursus (lõpetanud 2000. a),
Tallina Ülikool Eripedagoogika bakalaureuseõpe
kunstiteraapia kõrvalerialaga (lõpetanud 2008. a),
Eesti

Muusika-

ja

Teatriakadeemia

Muusika-

Klaver on vaieldamatu klientide
lemmik, võimaldab mängida nii
emotsioone,

tundeid,

figuurnoote jne.
Ukuleele

on

Loovteraapia magistriõpe muusikateraapia suunal

Helikauss

-

ja elemente analüütilisest psühholoogiast. Lähtun

seda

eelkõige
patsiendid,

Kasutan kliendikeskset, lahenduskeskset lähenemist

ja

noorte

mängima õppida ja sellega saab
lugusid saata.

Millist lähenemist ja miks kasutan?

laste

lemmik, kuna seda on lihtne

teraapia põhikursus (lõpetatud 2014. a),
(lõpetatud 2019. a).

kui

armastavad
täiskasvanud

kellel

on

puudus

rahutundest aga see meeldib ka
lastele.
Trumm/džembe

võimaldab

eelkõige kliendi vajadusest.

mängida nii erinevaid rütme, kui

Milliseid töövahendeid kasutan? Milline muusika

emotsioone.

on kasutusel?

Metallofon/ksülofon võimaldab

Erinevad

muusikainstrumendid,

erinevad

visuaalkunstivahendid,

emotsioonide
vahendid

väljendamiseks

muusika

töötlemiseks,
Kasutan

pildimaterjal,
vahendid

ja

tõlgendamiseks,

kuulamiseks,

salvestamiseks,

vibroakustiline

eelsalvestatud

ja

teraapiavoodi

kliendi

enda

jne.

mängida meloodiat, emotsioone,
tundeid jne.
Kontakt:
kerlremmelgas@gmail.com |
tel 5234578 | Muusika Minule OÜ

loodud

muusikalisi materjale.
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Kuidas maandan pingeid?
Looduses
kooris

viibimisega,

liikumisega,

rattasõiduga,

laulmisega,vesivõimlemisega,

konsertide

külastamisega, lemmikloomadega tegelemisega,mere
ääres

jalutamisega,

veetmisega.

oma

Kaastöötajateja

perega

kvaliteetaja

teiste

terapeutide

toetus on väga oluline.
Mõni põnev seik mu tööst.
Iga päev on põnev ja iga uus juhtum paneb mind
tugevalt proovile. Meenub kohe üks väike tüdruk,
kes

tuli

rehabilitatsiooniteenusele

6-kuuselt

(üliväikese sünnikaaluga Downi sündroomiga laps).
Plaatpillipulk, millega ta trummi mängis, oli lamades

Muusika Minule OÜ erakabinet Kuressaares

temast kordades pikem, kuid tal oli väga suur
tahtejõud.

Praeguseks

on

ta

arenenud

peaaegu

eakohaselt, mis näitab tegelikult kuivõrd oluline on
varajane

sekkumine

Täiskasvanute

osas

grupimuusikateraapia
haigla

psühhiaatria

ja

töö

väikelastega.

meenub

üks

magistriõppe
osakonnast.

juhus

praktikast

Sõltuvushäirega

mees oli just tilguti alt tulnud ja ta käed veel
värisesid, kuna hakkas kaineks saama ning käitus
grupis provotseerivalt. Ta väljendas, kuidas kõik on
nii mõttetu, kaasa arvatud grupiteraapia (ta osales
selles esimest korda) ja ei soovinud joonistada

2020 KAITSTUD
MAGISTRITÖÖDE NIMEKIRI
Käesoleval

kevadel

magistritöid

3

kaitsesid

Tallinna

Kunstiteraapiate

oma

Ülikooli

muusikateraapia

suuna magistranti:
Mari-Liisa Taaler "Häälestumise
fenomen

muusikateraapias

üldhariduskooli

ja

klassitundides"

(juhendaja Malle Luik)

muusika järgi. Ta ütles: „Teil on kõik raha eest.“
"Muusikateraapilise

Ütlesin talle: „Teenus on tõesti kallis, kuid hetkel on

Lea

see sinule täiesti tasuta. Soovitan seda võimalust

sekkumise mõju emotsionaalsele

kasutada“. Mees vastas: “Anna need krt... pliiatsid
siia". Ta joonistas suurepärase pildi oma lapsepõlve
kodust ajast, kus kõik oli veel hästi.

Sirkel

heaolule

vähipatsientide

toetusgrupis"

(juhendaja

Malle

Luik)

Huumorit ka - eelkooliealine poiss loeb täringu-

Ingrid Kalev "Vibroakustilise ravi

mängus kokku sõna memm. „Ma saan ise hakkama!“,

toime psüühiliste ja somaatiliste

patsutab sõbralikult mulle õlale ja hakkab veerima:“

vaevustega

e-m-mma...emane!“ - ise on väga õnnelik.

klientide

Soovitusi algajatele.
Vajalik on väga põhjalik ettevalmistus, seega õppida,
käia omateraapias, praktiseerida, lugeda ja veelkord
õppida. Aga kui tahtmine on suur ja liigud õiget

Vaimse

rehabilitatsioonienesetundele
Tervise

Tallinna
Keskuses"

(juhendaja Eha Rüütel)
Palju õnne lõpetajatele!

rada, siis avanevad ka õiged uksed.
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KOOLITUS "AHOI, ME
JOONISTAME LAULU!"
Kadi Arula

Helen Kivimägi
Kus ma praegu töötan?
Muusikaterapeudina
Jagan

end

kahe

Huvikoolis

olen

tegutsen

koha

Tallinnas,

vahel.

pärast

Nõmmel.

Pääskülas,

TLU-s

Nõmme

magistrikraadi

11.-12. oktoobril 2019. aastal toimus

omandamist rakendust leidnud erivajadustega laste

Meero Muusika poolt korraldatud

muusikaterapeudina. Nõmme Tervisekliinikus viin

koolitus

juba aastaid läbi muusikateraapia eraseansse.

laulu!“. Laulujoonistamise meetodi
on

Minu peamine sihtgrupp
Ka minu sihtgrupp jaguneb kaheks: lapsed- noorukid
ja

täiskasvanud.

tegemist

esimeste

erivajadustega

(ATH,

kõnehäired,

stress

Täiskasvanute

pöördumiste

depressioon,

ärevus,

puhul

ja

on

peamiselt

autism),

aga

ka

enesearenguteemad.
põhjused

läbipõlemine,

on

olnud

pere-

ja

suhteprobleemid ning enesearengu küsimused.
Minu tee muusikateraapiani
Minu enda tee muusikateraapiani on olnud üsna
pikk. Alates 2003 aastast olen läbinud erinevaid

„Ahoi,

välja

me

joonistame

arendanud

Soome

lastemuusika looja ja pedagoogiline
arendaja Minna Lappalainen, kes oli
ka antud koolitusel ise koolitajaks.
Soomes on meetod palju kasutatud
töövahend

nii

eripedagoogikas
tatsioonis.

alushariduses,
kui

ka

rehabili-

Laulujoonistamine

on

multisensoorne tegutsemisviis, kus
joonistused

sünnivad

lauldes

ja

laulu toel otsekui võluväel. Meetod
toetab

eri

vanuses

oskustega

laste

ja

erinevate

õppimist

ning

osalemiskogemust

ja

kursuseid ja koolitusi, sealhulgas muusikateraapia

pakub

alg- ja põhikursuse ning 2016-18 TLU magistriõppes

eduelamusi.

vormistasin end tänaseks muusikaterapeudiks.

Lisaks laulmisele ja joonistamisele

Kindlasti on minu puhul oluline, et muusikateraapia
huvi

on

olnud

jätkuks

muusika-alastele

süvateadmistele, esimeselt hariduselt olen koorijuht
(lõpetasin praeguse EMTA). Olen otsinud vastuseid

kutsub see keskenduma, suhtlema ja
vestlema

ning

Materjal

AHOI,

LAULU!

koos
ME

Sisaldab

tegutsema.
JOONISTAME
ligi

40

joonistuslaulu koos kasutus-

omaenda muusikategemiselt saadud kogemustele,
näiteks miks reageerivad inimesed sarnases
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olukorras muusikale siiski väga erinevalt; miks tekib
esinedes mõnel hetkel publikuga täielik sünkroonsus

KOOLITUS "AHOI, ME

jne. Samuti on ajendanud teraapiamaailma süvenema
iseenda

ülitundlikkusest

tekkinud

tajumised

küsimused. Nii et tegelikult võin öelda, et olen teada
tahtnud ja uurinud eelkõige muusika mõju saladusi ja
seoseid

inimpsüühikaga

ning

JOONISTAME LAULU"

ja

kokkupuutepunkte

nende kahe vahel. Kõik ülejäänud psühholoogia ja
psühhoteraapia teooriad on tulnud boonusena kaasa.
Tänaseks on kogu eelnevast kujunenud nauditav
tervik, millele kindlalt toetuda saan.

(jätkub)

nippidega. Lisatud on ka CD, kus on
25

laulu,

mis

laulujoonistajat ja viivad erinevatele
muusikalistele maastikele - lumehelveste heljumisest vihmapiiskade
robinani,

mõnusalt

elevantidest

Millist lähenemist ja miks kasutan?

inspireerivad

vantsivatest

kimavate

võidusõidu-

autodeni.

improvi-

Koolitusel läbisime enamjaolt kõik

seerimist, aktiivset musitseerimist pillidel, kuna see

materjalis olevad laulud. Abiks olid

hõlmab nii palju erinevaid komponente samaaegselt.

suur-suur

Muusikaterapeudina

armastan

väga

See võimaldab hetkes olemist, on loov ja mänguline,
hõlmab

suhtlemist,

riskide

võtmist,

eksimist,

parandamist, muutumist jne. Improviseerimine on
kogu aeg huvitav, eeldades aktiivset osalemist. See
avab inimeses loovuse, mis on ühtlasi väga paljude
vastuste

"võti".

Samas

ma

ei

alahinda

muusika

paber

rasvakriidid.

põrandal

Mõningaid

ja
laule

ilmestasime ka suurte pintslitega, et
paarilise selja peale joonistada, see
oli nagu pai kehale.
Koolitaja

ise

keskendus

enamjaolt

grupis nende laulude kasutamisele,
kuid neid laule saab suurepäraselt

kuulamist ja erinevaid kujutlustehnikaid. Ka see

kasutada ka individuaaltöös. Minagi

maailm on ääretult põnev ja oma potentsiaalilt väga

läksin pärast koolitust koju kohe oma

võimas,

3-aastasega

kuid

võib-olla

ei

sisalda

siiski

sellist

isiklikku, vahetut, spontaanset loomisvõimalust.
Kindlasti

sõltub

meetodi

valik

ka

kliendile

sobivusest.
Milliseid töövahendeid kasutan? Milline muusika
on kasutusel?
Väga suur osa muusikateraapia töös on vahenditel,
mida on võimalik kasutada. Täiskasvanutega töös

praktiseerima.

„Joonistan väikese ringi ma.. tšššššš...
joonistan

suurema

ringi

ma…

tšššššššš… joonistan väga-väga suure
ringi

ma...

kustutan/või

tššššš...
kaasa

pakin

ja

ära
ma/või

emmele/issile kingin ta“.
Materjali

saab

soetada

allolevalt

lingilt, kuid kindlasti soovitan esmalt

pakun välja erinevad rütmi- ja plaatpillid, lapsed

läbida

saavad valida lisaks ka klaverit. Minu kogemus on

https://www.laulau.fi/tuote/ahoi-

(teatud eranditega), et täiskasvanud eelistavad siiski

me-joonistame-laulu-raamat-cd/

rütmipille ja ksülofoni. Vahest kõige esimene valik
ongi erinevad maraka-laadsed pillid, edasi tuleb

ka

koolitus!

Mõnusat laulujoonistamist!

trumm oma konkreetsuse ja energiaga ning seejärel
ilu mõõdet lisav ksülofon koos kellukeste- kuljustekellade täiendavate helinatega. Esmapilgul on nad
kõik

justkui

turvatsooni

jäämist

võimaldavad

TANDOO metafoorikaardid, mis on
peamiselt mõeldud paaridega
töötamiseks.

väikepillid, kuid tegelikult tekib nende kaudu nii
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helipilt

kui

lineaarne

liikumine,

rääkida muusika kuulamisest, siis eelistan kasutada

2020-2
2-1M
. AE.E T
B0
IM
TO
O IDM U V A D
ERIALAKONVERENTSID
Kertu Rummel

prantsuse ja inglise impressioniste-romantikuid, aga

ONLINE WORLD CONGRESS OF

ka barokk-muusikal ja Mozartil on oma kindel koht ja

MUSIC THERAPY

ülesanne.

https://www.up.ac.za/music-

sisaldades

piisavalt

ka

Sümpaatsed

tämbrilist

on

ka

rikkust.

Kui

dzässmuusika

ja

therapy-2020

loodushääled teraapia-osana.

7.-8. juuli, 2020.

Kuidas maandan pingeid?
Elu

on

pingeline

ja

ajaressurss

piiratud

ka

terapeutidel. Nõuab päris korralikku kogemust ja
vilumust,

et

tulla

väljakutsetega

toime

ja

mitte

ONLINE

AMERICAN

THERAPY

MUSIC

ASSOCIATION

CONFERENCE 2020

ületada läbipõlemise piire. Ilmselt on igalühel selleks

https://www.musictherapy.org/e

puhuks omad võtted ja väiksed nipid. Toon välja

vents/amta_2020_conference/

mõned punktid, mis mind on aidanud või millele

19.-22. november, 2020.

toetuda saan. Olen elu jooksul päris palju endaga
erinevates

vormides

(ka

omateraapia)

tegelenud,

tunnen end piisavalt hästi, et hoida ja mitte kaotada
kontakti iseendaga. Mõnikord lihtsalt improviseerin
klaveril, lasen endal helidega koos kulgeda... Kui
midagi töös väga kripeldama jääb, on mul olemas
tore superviisor, kelle poole pöörduda võin. Edasi
kuuluvad minu maailma tasakaalu hoidjatena mõned
väga usaldusväärsed sõbrannad, kellega regulaarselt
läbi käin. Kuid kindlasti on kõige eeldus, et mu lastel
ja

lähedastel

asjad

korras

oleksid.

Siia

juurde

kuuluvad veel liikumistrennid looduses ja jooga,
aegajalt lihtsalt puhkust ja veidi kultuuri.
Selline

see

tasakaalu

püramiid

saigi.

Minu

läbipõlemise ennetamise reegel võiks kõlada nii, et
ära

lase

alguses

pingeid
kasvõi

ülepea
veidigi

kasvada,
vähemaks

maanda
ja

usu

need
ikka

iseendasse.
Mõni põnev seik mu tööst.
Töö on minu jaoks alati põnev ja täis väljakutseid. Iga
uue kliendi või grupi puhul olen jälle alguses - ei tea,
mis juhtuma hakkab, mis ma peaksin tegema ja kas
ma üldse oskan...
Soovitusi algajatele.
Minu arvates ei saa muusikaterapeut olla vähese
elukogemusega koolipingist tulnud noor inimene,

K e rONLINE
t u k a s u t a b BCONFERENCE
i m - m e e t o d i t o m a FOR
töös intellektipuudega lastega Käo
L a sMUSIC
t e k e s k uTHERAPY
ses.

https://onlineconferenceformusi
Bim
meetodi avastasin nüüd juba
ctherapy.com
mõned
aastad 2021.
tagasi ühelt Hollandi
6. veebruar,
veebilehelt

(https://www.bim-

werkwijze.info/index-english.html),
1ST
INTERNATIONAL
kuiCHILDREN’S
otsisin erinevaid
MUSIC võimalusi
THERAPY
muusikalisteks kogemusteks intelCONFERENCE
lektipuudega lastele. Niisiis oli
https://www.hus.fi/en/professio
tarvis
oma
muusikaterapeudi
nals/Child_music_therapy/Gree
„tööriistakast“
üle
vaadata
ja
tings/Pages/default.aspx
värskendada. Vajadus uue töö14.–16.
juuni,
2021,
Helsingi,
meetodi
vastu
kasvas
välja
Soome.
praktilisest vajadusest lastega, kelle

teadlikkus iseendast ja väliskeskSYMPOSIUM MUSIC THERAPY
konnast oli väga madal ning
WITH
FAMILIES
"WE
ARE
võimalused
kontakti
loomiseks
FAMILY!"
erinevate
meelepuuete
tõttu
https://www.mdw.ac.at/mtpiiratud.
Nii
saigi
leitud
family/
baasstimulatsioonile
põhinev
17.–19. september, 2021, Viin,
meetod – Bim meetod, mis ka minu
Austria.
Käo laste seas kohe lahkelt vastu
võeti.
EUROPEAN CONSORTIUM FOR
Bim-meetod (hollandi k. Beleven in
ARTS THERAPIES EDUCATION
Muziek) on loodud eesmärgiga
http://www.ecarte.info/
tutvustada muusikat raske ja sügava
15.-18. september, 2021, Vilnius,
intellekti
ning
liitpuudega
Leedu.
inimestele, pakkudes erinevaid

heal juhul võiks ta olla terapeudi kandidaat.
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Muusikateraapia eriala peaks lisaks psühholoogia
teooriate

valdamisele

orienteerumisele

ning

eeldama

muusikamaailmas

ka

teatud

EMTÜ SUVELAAGER
21.-23. AUGUSTIL
IDA-VIRUMAAL

küpsust

elukogemuses ja -tunnetuses. Selles mõttes on
eriala koolitajatel ja õppejõududel väga-väga suur
vastutus. Pelgalt koolitarkuse pealt terapeuditööd

Sellesuvine

muusikaterapeutide

suvelaager

leiab

ei tee! Arvan, et meil Eestis on selles mõttes veel

augustil

pikk tee käia.

metsade

Kuid algaja muusikaterapeudi puhul oleks kindlasti

Puhkemajas

abiks, kui esimesi samme astudes oleks kõrval keegi
usaldusisik,

kellelt

saaks

küsida

ja

tagasisidet.

Samuti on oluline pidev enda ja elu jälgimisoskus,

aset

Ida-Virumaal
vahel

21.-23.
männi-

paiknevas

Kuru

(vaata

siit:

https://www.facebook.com/pg/ku
rupuhkemajad/about/?
ref=page_internal).

tajumise ja tunnetuse treenimine; lisaks oskus ja

Lisaks

püüd

suitsukalale ning suplusele Peispsi

analüüsida

ning

terve

uudishimu

elu

ja

sauna-

ja

tünnimõnudele,

inimeste vastu.

järves,

Kontakt:

trummitoast Arno Kalbuse käe all,
kes jagab laupäeval meiega oma

e-post: helen.kivimagi@gmail.com | tel: 55615905 |

esimese

www.hkmuusikateraapia.ee
Artikkel

ajakirjas

Tervis

Pluss,

mai

2020

"Siserännakud muusikaga"

saame osaliseks põnevast

:

praktika

kogemusi

ning

ühtlasi avab rütmimaailma kogenud
trummari

vaatenurgast.

Samuti

on võimalus meie terapeutide Kertu
Rummeli

ja

juhtimisel

Merle

Hillepi

arendada

oma

teadvelolekut muusika ja looduse
kaudu.
Jooksvat

infot

leiab

FB

grupis

Muusikaterapeudid: https://www.f
acebook.com/groups/103987336612
6740/members/
Kes veel sinna gruppi ei kuulu, siis
olete väga oodatud ühinema!

Muusikateraapia kabinet Nõmme Huvikoolis
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MUUSIKATERAPEUTIDE
TOIMETULEK ERIOLUKORRA
AJAL
EMTÜ uudiskirja töögrupp koostas
lühikese kriisiolukorda kaardistava
küsimustiku,
ühingu

milles

uuriti

liikmete

eriolukorra

ajal

meie

toimetulekut

ning

selle

mõju

terapeutide tööle.
Kokku vastas küsitlusele 11 ühingu
liiget.

Oma

toimetulekut

olukorraga

Karmen Linnamägi

hinnati

kriisi-

heaks

-

keskmine hinne 5-palli skaalal 4,27.
Küsitlusest selgus, et:

Kus ma praegu töötan?
Tartu

Maarja

Koolis

8

ja

Tugikeskuses,

Tähtvere

terapeuti

kohtumisi

Avatud Naistekeskuses.

seansse

Minu peamine sihtgrupp

vibroakustilise

Intellekti- ja liitpuudega lapsed ja täiskasvanud,
lähisuhtevägivalda kogenud naised.
Sattusin

2002.a

Tartu

Maarja

Waldorf-pedagoogika

Ameerikasse,

Pennsylvaniasse.

tugiisikuna

konverentsile

Seal

kuulsin,

et

kohapealses camphilli külas on muusikateraapiakool,
õpib

inimesi

üle

kogu

maailma.

“Muusikateraapia”, mõtlesin, “muusika ja teraapia
üheskoos, kui põnev!”

3

ei

viinud

(nendest

2

teraapiaga

seoses);
töökoormus vähenes 6 vastanul.
planeeris

ümber

1

vastanu, kes rakendas ka online-

Koolis

töötades

kus

läbi

Puhkuse

Minu tee muusikateraapiani

online-

kasutas

ning

Muusikat armastan lapsest

kohtumisi;
tõdeti, et lühiajaliselt (nt kliendi
välismaal

viibimise

ajal)

ja

kliendile sobivuse korral saab
hakkama
aga

online-kohtumistega,

pikema-ajaliselt

eelistakse

kontaktseansse;
toodi välja, et online-kohtumiste

saadik ja olin just äsja lõpetanud Tartu Ülikooli

planeerimine on keerulisem ning

psühholoogia erialal. Otsustasin rohkem selle kooli

väsitavam ja eriti keeruline on

kohta välja uurida. Nii asusingi sama aasta sügisel

läbi viia vibroakustilist teraapiat.

vabatahtlikuna tööle Pennsylvanias camphilli külas

Viimase

erivajadusega lastega ja mõni aeg hiljem õppisingi
juba

Dorioni

Muusikateraapia

koolis

antropo-

soofilist muusikateraapiat. See oli ülipõnev - inimest
vaadeldakse selles mõttevoolus kui tervikut - keha,

leiti, et eriolukord on viljakas
pinnas muutusteks. Lisaks zoom

vaimsel

kasutati

olemusse,

kuulasime

süvitsi

inimese

praktiseerivate

arstide

loenguid füsioloogiast, anatoomiast, psühhiaatriast,

üheks

finantse ning on riskantne;

´i

tungisime

oleks

rent kliendile, kuid see nõuab

hinge ja vaimu ühtsuses. Suurepäraste õppejõudude
juhendamisel

puhul

lahenduseks erijuhtudel seadme

või

skype´i
nt

kohtumistele

laste

toetuseks

videoharjutuste salvestamist (nt
Vimeos).

muusikaterapeudid demonstreerisid praktilisi
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näiteid oma tööst inimestega, teadus ja kaunid
kunstid olid üksteisega orgaaniliselt seotud. Kõige
selle

mitmekesisuse

Muusikateraapia

keskel,

kooli

helilooja

Christof-Andreas

Lindenberg,

ääretult

huvitava

tuumani,

muusika

pidades

kogesid

terapeudid järgnevat:

Dorioni

-

kogenud

“Tavapäratu ja harjumatu oli viibida

muusikaterapeut

perede kodus, mis tegi suhtluse palju

kes

juhatas

elementide

rohkelt

seoses

oli

hing

waldorpedagoog,

Eriolukorraga

meid

maailma

kõnesid

muusika

olemusest, iga heli, intervalli ja helirea unikaalsusest

isiklikumaks ja intiimsemaks. Töö
erivajadustega lastega, kel puudub
verbaalne eneseväljendus,

oli teist-

sugune juba ses mõttes, et uudses
olukorras olid lapsevanemad ühtäkki

- iseloomulikust karakterist ja sellega seonduvalt

terapeudi käed ja silmad ning said

muusika võlujõust – teraapilisest mõjust inimesele.

koos

Õpingute osana käisin vaatlemas muusikaterapeutide

juhendamisel)

kogeda

neid

samu

tööd - Kölnis kogesin muusikateraapia elule aitavat

õnnestunud

häälestumisi,

mis

ja

õrna

mõju

koomapatsientidega,

Põhja-Iirimaal

muusikaterapeudi

teraapiaid

antroposoofilise
erivajadusega

lastega

Nordoff-Robbinsi
loovat tööd

ja

Inglismaal,

koolkonna

Brightonis

muusikaterapeudi

raske intellektipuudega lastega. Oma

muusikateraapia

praktika

viisin

läbi

staažika

lapsega

leiavad

tavaliselt

kogesin inimeseks olemise haprust ja haavatavust
ning muusika võimet tervendada.

Sellised

Lähtun

oma

töös

antroposoofilisest

muusikateraapiast,

käsitledes

tervendavat

milles

kunsti,

meloodia,

harmoonia,

intervallid

ja

muusikainstrumentide

kui

muusikaelemendid

rütm,

liikumine

muusikat

on

(keelpillid,

üksikud

kohtumised

mitmesuguste
rütmipillid

jne)

kaasabil inimese füüsilise, hingelise ja vaimse tervise
ja tasakaalu teenistuses.

Tähtsal kohal on elav,

muutused kanduksid edasi ka lapse
tavapärasesse kasvukeskkonda. “
“Kasutasin isiklikku skype kontot,
mis

ei

ole

anda võimalus tajuda oma ümbrust kõigi meelte
kaudu,

aidata

kaasa

oma

keha

paremale

tunnetamisele ja tegevustes olla kohal käesolevas
hetkes.

Ajahetk, milles parasjagu viibime, aastaaeg,

sellega

seotud

laulud,

liikumine

ja

päris

ega

olukorras,

kus

reageerida

ja

normaalne,

eetiline
tuli

antud
kiiresti

asutus

ei

aktsepteerinud Zoom jt keskkondi.”
“Oluline on eriolukorras enda heaolu
ja tasakaalu säilitamine. Eriolukord
tõstab

ühtede

depressiooni

ärevuse

taset,

samas

ja
teistel

toimub pigem rahunemine. “
-

kohapeal sündiv muusika ja naturaalsest materjalides
pillid. Intellektipuudega inimestele on eriti oluline

lähendasid.

sellele, et teraapiaruumis toimunud

-

helid,

teraapia-

Terapeudina olen ikka orienteeritud

moraalne

Millist lähenemist ja miks kasutan?

aset

ruumis terapeudi ja lapse vahel.

muusikaterapeudi käe all Šotimaal intellektipuudega
noorte kogukonnas ja vanadekodus. Selle aja jooksul

(terapeudi

“Eriolukord tõstis inimliku vahetu
kontakti

veelgi

hinnalisemale

positsioonile!”

ringmängud

toetavad ümbritseva keskkonna taju, mõistmist ja
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seoste loomist.

Samuti toimib muusika keelena,

väljendusvahendina
kaotamisel

sõnade

ning

puudumisel

sümbolina

või

võimaldades

teadvustamatut ja sõnastamatut läbi elada ja endast

KARMENI PILLIDE TOP 5
Lüüra – kauni tooniga, pehme ja
mahedakõlaline keelpill, toetab

välja tuua (nt traumade puhul).

hästi lauluhäält.

Milliseid töövahendeid kasutan?

Krota – tšello moodi poognaga

Looduslikest

materjalidest

pillid.

Lüüra,

pentatoonilised

lastelüürad,

kellamängud,

krota,

psalter,

sarvepill,

rütmipillid.
vilditud

Aga

ka

pallid,

flöödid,

kandled,

väikesed

abivahendid

vasksau,

simblid,

siidirätikud,

nagu
suled,

mängitav

keelpill,

sooja

ja

sügava, madala kõlaga, rahustav,
maandav, soodustab oma keha
paremat tunnetamist.
Ookeanitrumm

–

suurepärane

loodushäälte

imiteerija,

kivikesed, viljad ja seemned jms.

hingamise rütmi jäljendamiseks

Milline muusika on kasutusel?

ja

Elav,

kohapeal

loodav

komponeeritud

ja

sündiv

muusikapalad

improvisatsiooniline

muusika.

Nii

laulud

kui

ja

vabalt

kulgev

muusika.

Aastaaegadega seotud laulud, liisusalmid, mängud.
Kuidas maandan pingeid?
Seanside

vahel

mõjutamiseks,

mängitav

kergesti

erineval

viisil

ja

mitmesuguste helide kuuldavale
toomiseks,

sobib

hästi

ka

spastilisuse puhul.
Burdoonlüüra – suurepärane pill
muusikaliseks dialoogiks, Mina ja

rahuhetk,

vaikuses

olemine,

Sina vastastikuses omavahelises

hingamine.

suhtlemises,

Mõni põnev seik mu tööst.

tasakaalustav, liikuma viiv.

Ootamatused - kui oled midagi planeerinud, aga see
läheb teisiti. Üllatused – kui sünnib üks väike ime –
suur samm mõne lapse jaoks, kes suudab sirutada
äkki oma muidu spastilise käe ja tuua esile pillihelid

hingamist

Sarvepill (alt- või tenor) – veise
sarvest

pill,

inimhäälega,

tämber
üminaga,

sarnaneb
tal

on

sissepoole kõla, nagu hingelise
siseruumi

väljendus.

Kõnetab

või kui näen mõne lapse hingelist elavnemist ja

sügavalt, jõuab lähedale, poeb

ärksust

hinge. On rahustav ja hoidev.

muusikateraapia

mõjul.

Ootamatud

laste

kallistused päeva jooksul koolimajas kohtudes.

Kontakt: Karmenly@gmail.com

Soovitusi algajatele.
Usaldage iseennast

ja elu, teadmisi muusikast ja

muusikateraapiast.

Teil

muusikateraapiaga

kujuneb

töötamise

välja

oma

viis, unikaalne nagu

te ise, lähtuvalt teie isiksusest, taustast, teadmisest,
elukäigust.
Lingid.
https://www.maarja.tartu.ee/
http://maarjatugikeskus.ee/
https://tartu.postimees.ee/3910383/muusikatunduhe-poisi-elust-vihkamisest-hoolimiseni

UUDISKIRJA AITASID KOOSTADA
KAIA LAURIK
LAURA PLEY
ANNE TULLUS
MARIA KOHV
MARION MUSTING
Helen Kivimängi, Karmen Linnamägi, Kerli
Remmelgas ja Kadi Arula
- tänud teie panuse eest!
Kui soovid järgmise uudiskirja koostamisel
kaasa lüüa, kirjuta
marion@muusikaterapeut.ee
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