
Muusikaterapeut ja psühholoog Malle Luik (PhD): olen lõpetanud H. Elleri nim. Tartu  
Muusikakooli, Tallinna Konservatooriumi ja Tartu Ülikooli. 2014. aastal omandasin  
Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikateraapia Instituudis doktorikraadi.  
Töökogemus klaveri-, muusikaõpetaja- ja koorijuhina, seejärel psühholoogiaõpetajana,  
kooli- ja kliinilise psühholoogina, muusikaterapeudina ning koolitajana on mind kokku  
viinud erinevate laste, noorte ja täiskasvanutega. Hetkel töötan psüühikahäiretega  
täiskasvanutega ja erivajadustega lastega. Grupitreeninguid olen läbi viinud  
emotsionaalsete oskuste arendamise, stressi ja läbipõlemise, agressiivsuse, sõltuvuse/  
kaassõltuvuse, enesekehtestamise, muusikateraapia jt. teemadel. Rõõm on olnud end  
täiendada mitmetes välisriikides ja esineda ettekannetega rahvusvahelistel muusikateraapia  
konverentsidel (Hamburg, Ankara, Jeruusalemm, Louisville/USA, Oslo).

ETTEKANNE:  Mis on muusikateraapia ?
Päeva sissejuhatuses annan väikese ülevaate muusikateraapia ABC-st: põhitõed muusika 
mõjust inimesele. Kaasaegse muusikateraapia mõiste, selle liigid, meetodid ja 
kasutusvõimalused.

TÖÖTUBA:  Muusikateraapia programmi “EMOTSIONAALNE TOIMETULEK” tutvustus 
teeorias ja praktikas.
Programm valmis doktoritöö raames, milles keskendusin võimalustele muusikateraapia 
tehnikate abil arendada täiskasvanute emotsionaalseid oskusi, et elada emotsionaalselt 
tasakaalukat, vägivallast jm. negatiivsetest harjumustest vaba elu. Töötoas tutvustan 
programmi tausta, kava ja sisu. Osalejad saavad võimaluse kaasa teha ja kogeda mõningaid 
programmi harjutusi.

Muusikaterapeut ja psühholoog Karmen Linnamägi: olen õppinud psühholoogiat Tartu  
Ülikoolis ja muusikateraapiat Dorioni Muusikateraapia Koolis Ameerikas. Eriline  
avastamisrõõm ja põnev väljakutse on minu jaoks olnud muusika kui ühe kunstivormi ja  
teraapia kui ravimiskunsti ühendamine inimese parema toimetuleku ja tervise heaks. Tartu  
Maarja Kooli juures olen töötanud muusikaterapeudina ja -õpetajana alates 2009. aastast.  
Olen läbi viinud ka mitmeid muusika ja muusikateraapia-alaseid koolitusi täiskasvanutele.

TÖÖTUBA: antroposoofilisest muusikateraapiast: Koosmäng ja kokkukõla
Kuidas on erinevad muusika elemendid – meloodia, harmoonia, rütm seotud inimese hinge 
omadustega – mõtlemise, tundmise ja tahtega ning kuidas need väljenduvad 
muusikainstrumentide tämbris ja kõlas, mängimise viisis?

Nii nagu muusikal on suhe arenguga ajas, kujunemisega, nõnda on valmis muusikateos või 
ka improvisatsioon mõistetav tema kujunemise käigus. Muusikateose terviklikkus tekib, kui 
kuulaja seda läbi elades muusikasse süveneb, muusikaga koos avardub, koondub, pingestub 
ja lõõgastub. Inimene avastab muusikat kuulates (ja musitseerides) jõu, mis viib ta läbi 
mitmesuguste muutuste, muusikapala olemuse ja samal ajal ka iseenda juurde. Muusika 
kujunemisprotsessis ja inimese elutee arengukäigus on sarnaseid jooni.

Selles töötoas me mängime, improviseerime ja musitseerime! Koosmusitseerimises 
saavutame kontakti iseenda ja teiste inimestega, tekib rõõm ja heaolutunne ühisest tegevusest 
ja kokkukõlamisest. Teretulnud on kõik, olenemata vanusest ja eelnevast muusikalisest 
kogemusest!

Muusikaterapeut Moonika Laanetu:  Muusikateraapiani jõudsin läbi vibroakustilise  
teraapia, kus kogesin helide tervistavat jõudu ja tuge. Vibroakustilise teraapia kogemus  
tekitas minus soovi seda teraapiat ja helide mõju sügavamalt tundma õppida, nii jõudsingi  



muusikateraapia õpinguteni. Täna tegutsen muusikaterapeudina Värska Sanatooriumis, kus  
minu üheks eesmärgiks on arendada ja tutvustada vibroakustilist muusikateraapiat. Olles  
töötanud muusikaterapeudina neli aastat, oman terapeudina kogemust nii lastega kui  
täiskasvanutega töötamisel. Terapeudina mõistan üha enam, kui tugev ja kaasahaarav on  
helide maailm, mis avab suurte ja väikeste inimeste loovuse, alateadvuse ja südamed.  
Teraapiasituatsioonis püüan toetada inimesi leidma neis endis peituvaid vastuseid, luues ja  
õppides tundma ning kuulama muusikat ja armastust iseeneses.

TÖÖTUBA: Vibroakustiline muusikateraapia
Vibroakustiline teraapia on ravi spetsiaalsel madratsil, voodil või lamamistoolil 
madalsageduslike helidega sagedusvahemikus 30-86 Hz. Vibroakustilise teraapia mõjutuse 
taustaks kasutatakse sageli nii rahustavat ja lõõgastavat muusikat kui ka loodushääli. 
Vibroakustilise teraapia töötoas tutvustan antud teraapia olemust ja rakendamise võimalusi. 
Samas saavad huvilised kogeda helivibratsioonide toimet töötoas tutvumiseks oleva 
näidismadratsi abil.

Muusikaterapeut ja psühhodraama lavastaja Eiko Kuusik: lõpetasin Tartu H. Elleri  
nimelise Muusikakooli klassikalise laulu erialal 1985. aastal. Sellest ajast alates on muusika  
olnud enamvähem kõikide minu tegemiste – toimetamiste saatjaks: olen nõustaja ja  
muusikaterapeut, jaapani ravimassöör, koolitaja suhtlemise ja isiksusliku arengu toetamise  
valdkonnas, psühhodraama lavastaja ja Tartu Spontaansusteatri muusik, õhtujuht, pulmaisa  
ja bändimees. Elu ise, inimesed ja ajalugu on mind alati huvitanud ja otse loomulikult  
kuulub siia ka muusika.

TÖÖTUBA: Oma laulu ei leia ma üles…
Maailma on loodud palju laule ja neid sünnib – sureb kogu aeg. Mõni kõnetab meid kohe, 
teine hiljem, kolmas võib-olla mitte kunagi. Mõnda laulu ei kuule, märkagi – tundub täiesti 
mõttetu ja ununeb kohe. Mõnikord võivad aga sõnad või viis taas meenuda ja siis helisemagi 
hakata.

See meloodia on tuttav, too liiga lihtne, kolmas väga keeruline jne.. Miks see nii on, sellele 
püüamegi pooleteise tunni jooksul vastuseid leida. Ehk õnnestub, kes teab …


