Alli  Paasikiven  säätiö  
Apurahaselvitys  
Kulttuuriosuuskunta  Uulu  sai  Alli  Paasikiven  säätiöltä  apurahan  käytettäväksi  kesän  2017  aikana  lasten  ja  
ikäihmisten  yhteisiin  sävellyspajoihin.  Rahoituksella  toteutettiin  kokonaisuus  kolmessa  eri  kohteessa:  Kurun  
palvelutalossa,  Oriveden  palvelutalossa  sekä  Tammelan  perhekeskuksella.  Kokonaisuutena  pajat  olivat  
todella  onnistuneita  ja  keräsivät  kiitosta  niin  osallistujilta  kuin  hoitohenkilökunnaltakin.    
Jokaisessa  paikassa  kokoonnuttiin  neljä  eri  kertaa,  Orivedellä  ja  Kurussa  saman  ryhmän  kanssa.  
Molemmissa  osallistujat  koostuivat  puoliksi  palvelutalon  asukkaista  ja  puoliksi  lähipäiväkodin  lapsista.  
Tampereella  pidimme  avoimia  pajoja,  joissa  oli  joka  kerralla  eri  osallistujat,  joiden  kanssa  tehtiin  tunnin  
aikana  kesäbiisejä.  
Orivesi  ja  Kuru  
Näissä  paikoissa  uusi  sävellys  tehtiin  osissa.  Aloitimme  aina  sanojen  teosta,  siirryimme  siitä  sävellykseen,  
sovitukseen  ja  lopulta  äänitykseen.  Tärkeä  osa  projektia  oli  löytää  yhteisiä  leikkejä,  lauluja  ja  loruja  
ikäihmisille  ja  lapsille.  Molemmille  tuttuja  kappaleita  laulettiin  ja  leikittiin  yhdessä,  ja  lisäksi  opeteltiin  
sellaisia  leikkilauluja  maailmalta,  jotka  olivat  kaikille  vieraita.  Mukana  laululeikkien  säestyksessä  oli  paljon  
eri  maiden  soittimia,  joita  kaikki  pääsivät  kokeilemaan.  Orivedellä  uusi  sävellys  syntyi  lopulta  kesästä  ja  
kaikesta  siitä,  mikä  kesässä  on  ihanaa.  Kurussa  taas  lapset  kehittelivät  huiman  seikkailutarinan  
kilpikonnasta,  jonka  sanoitukseen  ikäihmiset  lähtivät  innolla  mukaan.  Molemmissa  paikoissa  tunnelma  oli  
välitön,  ja  neljännellä  kerralla  lapset  jo  osasivat  suoraan  mennä  juttelemaan  tutuksi  tulleilla  vanhuksille.  
Viimeisellä  kerralla  äänitetty  teos  lähetettiin  sekä  palvelutaloihin  että  päiväkoteihin  tiedostona  ja  cd-‐levynä.    
Tampere  
Tammelan  perhekeskus  toivoi  pysyvän  ryhmän  sijasta  toimintaa,  jossa  saatettaisiin  keskuksessa  jo  valmiiksi  
joka  päivä  tapaavia  eri  ikäisiä  ihmisiä  yhteen.  Niinpä  perustimme  keskusken  keskellä  olevaan  kahvioon  
pisteen,  jossa  neljän  päivän  aikana  syntyi  neljä  uutta  kappaletta.  Mukaan  otettiin  kaikki  paikalle  
pyörähtävät  ihmiset:  niinpä  lauluja  teki  aika  monta  talossa  asioivaa  lapsiperhettä,  lukuisa  joukko  ikäihmisiä  
jotka  olivat  menossa  terveydenhoitajan  vastaaotolle,  lomalla  olevia  aikuisia  jotka  tulivat  syömään,  
muistiryhmään  matkalla  olleita  mummeja  ja  vaareja.  Näissäkin  pajoissa  tutustuttiin  mukana  oleviin  
soittimiin,  mutta  ennen  kaikkea  tehtiin  musiikkia.  Uusien  kappaleiden  lisäksi  Tammelan  ryhmien  kanssa  
luotiin  uusia  sanoituksia  vanhoihin  lauluihin:  muun  muassa  Pienen  pieni  veturi  sai  aivan  uuden  tarinan,  kun  
paikalle  osuivat  lauluun  ihastuneet  3-‐4-‐vuotiaat  sisarukset  ja  sattumalta  syömään  tullut  eläkeläispariskunta,  
jotka  yhdessä  lähtivät  sanoituspuuhiin.    
Budjetti  
Musamestarit-‐pajoissa  tilaajakunnat  Ylöjärvi,  Tampere  ja  Orivesi  maksoivat  aina  itse  500  euroa,  loppu  
katettiin  apurahan  turvin.  Kuluihin  kuuluivat  matkakulut,  ohjauspalkat,  kappaleiden  sovitustyö,  studion  
tuonti  paikalle,  äänitys  ja  jälkimiksaus.    
Palautteet  
Kuru,  palautetta  henkilökunnalta  
-‐Meidän  talo  on  niin  syrjässä.  On  ollut  näille  vanhuksille  ihan  hurja  ilo  saada  pieniä  tänne  koko  viikon  ajan!  
-‐Huomasitteko  kuinka  hän  (dementoitunut  vanha  nainen)  nauroi?  Häneen  ei  yleensä  saa  enää  kontaktia.    
-‐Voi,  tämä  oli  niin  ihana  projekti.  Tulkaa  uudestaan!  Soitamme  tätä  laulua  paljon!    
-‐Kiitos  päiväkodin  puolelta.  Lapsille  monin  tavoin  kasvattava  kokemus,  ja  nyt  on  kerrottavaa  vanhemmille,  
että  on  päässyt  äänittämäänkin  ihan  oikealla  mikrofonilla!  
Orivesi,  palautetta  henkilökunnalta  
-‐Kiitos!  Todella  ammattitaitoista  työskentelyä!  Biisistä  tuli  hieno.  

-‐En  olisi  ehkä  etukäteen  uskonut  että  ikäihmisille  voi  antaa  tuollaiset  afrikkalaiset  soittimet  käteen  ja  he  
innostuvat  noin!    
-‐Tästä  jää  hyvät  muistot.  Olette  aina  tervetulleita  meille!  
  
Tampere,  palautetta  suoraan  pajassa  olleilta  
-‐No  en  olisi  aamulla  uskonut  että  päivällä  sävellän  ekan  biisini  ikinä  (eläkeläinen)  
-‐Äiti,  tullaanko  huomennakin?  Nää  soittimet  oli  makeita.  (kouluikäinen)  
-‐Se  oli  hauskinta  aikoihin!  (eläkeläinen)  
-‐Tulemme  perjantainakin  ja  otamme  kaveriperheen  mukaan.  Tämä  oli  ihan  huippujuttu  ja  vielä  ilmainen!  
(äiti,  3  lasta)    
-‐Uskomatonta,  noin  se  vain  syntyi,  uusi  kappale.  Olette  taitavia!  Kiitos!  (eläkeläinen)  
  
  

