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Tämän opinnäytetyön aiheena on surumusiikin merkitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
siunaustilaisuuksissa. Aihetta tutkitaan niin omaisten kuin kanttorinkin näkökulmasta. Ajatus työn 
aiheesta lähti liikkeelle kanttorin työstä saaduista kokemuksista, jotka ovat paljastaneet ihmisten 
suppean surumusiikin tuntemuksen.  
 
Opinnäytetyöstä haluttiin saada konkreettista hyötyä itselle ja lisätä ihmisten tietoisuutta 
surumusiikin erilaisista mahdollisuuksista. Sen vuoksi opinnäytetyön yhdeksi osa-alueeksi 
järjestettiin surumusiikkikonsertti. Tilaisuutta varten opetelluista teoksista opinnäytetyön tekijät 
saivat itselleen arvokasta pääomaa tulevaa työelämää varten. Konsertin yhteydessä kuulijoille 
järjestettiin kysely surumusiikin merkityksestä siunaustilaisuudessa. Surumusiikkikonsertteja voisi 
järjestää jatkossakin, sillä se sai lämpimän vastaanoton. Myös aiheeseen liittyvien soittolistojen 
luominen internetissä (esimerkiksi YouTube) voisi osaltaan lisätä ihmisten tietoisuutta 
surumusiikista. 
 
Aihe on rajattu esitettyyn musiikkiin, joten hautajaisvirsiä käsitellään opinnäytetyössä vain 
ohimennen. Työ käsittelee myös surumusiikin valinnasta koituvia ristiriitatilanteita, jotka johtuvat 
osittain kevyen musiikin suosion kasvamisesta. Klassiselle musiikille ei nyky-yhteiskunnasta tunnu 
löytyvän tilaa, joten on vaikeaa tietää, millaista tulevaisuuden surumusiikki tulee olemaan. 
 
Opinnäytetyössä on käytetty aineistona Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hautajaisiin liittyvää 
kirjallisuutta sekä konsertin kuulijoille annettua kyselyä. Tehdyn kyselyn pohjalta voidaan vetää 
ainakin yksi johtopäätös: surumusiikilla on merkitystä, sillä se koetaan tärkeäksi osaksi surutyötä. 
Vastaajilta kysyttiin myös ajatuksia cd-levystä kanttorin korvaajana, mutta merkittäväksi osaksi 
surumusiikkia koettiin inhimillinen ihminen sen takana.  
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The subject of this thesis was to find out what kind of a meaning mourning music may have in 
funerals of the Finnish Evangelical Lutheral Church. The views of both relatives and cantors alike 
are taken into account. The idea for this thesis came from our work experiences as cantors that 
have shown us restricted knowledge people may have when choosing funeral music.   
 
One part of this thesis was a funeral music concert arranged in order to increase the knowledge of 
mourning music and possible opportunities in this music genre. The concert pieces practised will 
be useful in the future work as a cantor. A questionnaire about the meaning of mourning music in 
funerals was organized alongside the concert. People liked the mourning music themed concert 
and hoped that funeral music concerts like these should be organized again in the future. In addition 
to concerts, mourning music themed playlists are another way to increase the knowledge of the 
music in question.  
 
Funeral hymns are only briefly dealt with because the focus of this thesis was in the performed 
music. This work also dealt with the conflicts in choosing funeral music due to the increasing interest 
of popular music. One can only wonder what funeral music in the future will be like since there 
seems to be no place for classical music in modern society.  
 
The literature about the funerals in the Finnish Evangelical Lutheral Church and the questionnaire 
at the mourning music concert were used as the material of this thesis. At least one conclusion can 
be made of the questionnaire: mourning music has a meaning since it is seen as an important part 
of grief work. When being asked about replacing a cantor with a compact disc, people were ready 
to reject such a thought. People still considered a human as a meaningful part in playing mourning 
music.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Evangelical Luheral Church, funerals, cantors, funeral music, mourning music 
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1 JOHDANTO 

Maailmassa on kaksi asiaa, jotka jokainen ihminen elämässään kokee: syntymä ja kuolema. 

Suomessa valtaosalle vainajista järjestetään jonkinlaiset hautajaiset. Kirkossa tai kappelissa 

pidettävissä siunaustilaisuuksissa ei pahimmassa tapauksessa ole paikalla ainuttakaan omaista, 

mutta toimituksessa on kuitenkin mukana yleensä vähintään kolme ihmistä: pappi, kanttori ja 

suntio. Musiikki on merkittävä osa siunaustilaisuutta, ja tässä opinnäytetyössä perehdytään 

surumusiikin merkitykseen niin omaisten kuin kanttorin näkökulmasta. Opinnäytetyön kautta 

tutustutaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon siunaustilaisuuden taustoihin, siellä käytettävään 

musiikkiin, surumusiikkikonsertin järjestämiseen ja työhön liittyvästä kyselystä saatuun aineistoon. 

 

Opinnäytetyöstä haluttiin saada konkreettista hyötyä omaan musiikilliseen osaamiseen. 

Koulutuksen ja työn kautta hankitut kokemukset kanttorin työstä herättivät kiinnostuksen tähän 

aiheeseen, sillä siunaustilaisuuksissa käytettävä surumusiikki tuntuu olevan rajoittunut muutamaan 

suosituimpaan teokseen, joita omaiset toivovat kerrasta toiseen. Näistä syistä opinnäytetyön 

yhdeksi osa-alueeksi haluttiin järjestää taiteellinen osio, jonka myötä ihmiset tulisivat 

tietoisemmaksi surumusiikin erilaisista mahdollisuuksista. Niinpä Musiikkia surussa -konsertti 

pidettiin Karjasillan kirkossa 15.4.2018. Konsertin kautta kuulijat saivat toivottavasti uusia ideoita 

surumusiikista, ja tilaisuutta varten opeteltujen teosten myötä opinnäytetyön tekijät saivat itselleen 

arvokasta pääomaa tulevaa työelämää varten. Opinnäytetyön tutkimustavaksi valittiin kysely, 

koska haluttiin selvittää, onko surumusiikilla mitään merkitystä ihmisille. Kysely järjestettiin 

surumusiikkikonsertin yhteydessä. Kyselyn ja omien kokemusten lisäksi lähdemateriaalina on 

käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon siunaustilaisuuksia käsittelevää kirjallisuutta. 

 

Surumusiikki mielletään usein vain urkumusiikiksi ja hautajaisissa laulettaviksi yhteisvirsiksi, mutta 

siihen voi sisältyä myös yksinlaulu-, kuoro- ja soolosoitinmusiikkia. Tässä opinnäytetyössä 

pääpaino on nimenomaan esitetyssä musiikissa, joten hautajaisvirsiä käsitellään vain ohimennen. 

Alku- ja loppumusiikin lisäksi siunaustilaisuudesta löytyy monta muutakin sopivaa paikkaa 

surumusiikille. Nykyinen siunaustilaisuuden kaava on melko joustava, minkä ansiosta tilaisuudesta 

on helppo tehdä vainajan näköinen. Opinnäytetyö käsittelee myös surumusiikin valinnasta koituvia 

ristiriitatilanteita, kun omaiset toisinaan unohtavat siunaustilaisuuden jumalanpalvelusluonteen.  
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Opinnäytetyön aihe koettiin tärkeäksi, sillä klassiselle musiikille ei nyky-yhteiskunnasta tunnu 

löytyvän tilaa. Ainakin toistaiseksi surumusiikki on ollut nimenomaan klassista musiikkia, joten 

kanttoreille on aiheellista miettiä, miten ihmisten tietämystä voisi tällä saralla lisätä. Ihmisten 

klassisen musiikin tuntemuksessa on usein toivomisen varaa, eikä asiaa helpota se, että 

peruskoulun musiikinopetus keskittyy nykyään lähinnä kevyeen musiikkiin. Myös klassisen musiikin 

konsertteihin on toisinaan vaikeaa saada nuoria kuulijoita. Siksi on vaikeaa tietää, millaista 

tulevaisuuden surumusiikki tulee pitämään sisällään. Virren 156 (Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon virsikirja 2011) nimi herättää pohtimaan väistämätöntä: Hautaan kaikki kaatuu kerran, mutta 

millaisen musiikin saattelemana? 
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2 SIUNAUSTILAISUUS 

Tässä luvussa käsitellään lyhyesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa, sieltä juurensa 

juontavia vainajan hautaamiseen liittyviä traditioita sekä siunaustilaisuuden kaavojen kehittymistä. 

Siunaustilaisuuksien kaavat ovat muuttuneet vuosien saatossa, ja suomalaisten 

kansanuskomusperinteet ovat vaikuttaneet vahvasti niiden luonteeseen. Luvussa käsitellään myös 

nykypäivän hautajaiskulttuuria sekä sitä, millaiseen suuntaan siunaustilaisuus saattaa 

tulevaisuudessa kehittyä.  

 

Siunaustilaisuuden musiikki muovautuu ajan mukaan, ja myös kanttorin on osattava tasapainoilla 

tämän muutoksen mukana. Luvussa pohditaan kanttorin roolia siunaustilaisuudessa, ja miten 

kanttori voi musiikin ammattilaisena olla avuksi omaisille musiikkivalinnoissa. Esille tuodaan myös 

siunaustilaisuuksien haasteita kanttorin näkökulmasta. 

2.1 Siunaustilaisuus ennen, nykyään ja tulevaisuudessa 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon juuret ovat uskonpuhdistuksessa, joka levisi Ruotsin kautta 

Suomeen 1500-luvulla. Suomessa merkittävimmäksi henkilöksi uskonpuhdistuksen aikana nousi 

Mikael Agricola (Uskonnot Suomessa 2007, viitattu 9.10.2018). Suomen kirkko kuului Ruotsin 

kirkon alaisuuteen siihen asti, kunnes Suomi liitettiin osaksi Venäjän suurruhtinaskuntaa. 

Muutoksesta huolimatta Suomen kirkko säilytti asemansa valtionkirkkona, jonka päänä toimi 

Venäjän keisari Aleksanteri I. Lopulta silloisen Suomen kirkon ja luterilaisen uskonnon asema 

vakiinnutettiin Porvoon valtiopäivillä vuonna 1809. Suomen valtionkirkkojärjestelmä alkoi rakoilla 

1800-luvun puolivälissä, ja myöhemmin vuoden 1869 kirkkolain myötä Suomen kirkko sai 

itsehallinnon. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2018, viitattu 9.10.2018.) 

 

Kuolleiden hautaan saattamisessa suomalaisten perinteet juontavat juurensa jo aikaan ennen 

kristinuskoa Suomessa. Perinteet ovat säilyneet pääpiirteittäin myös kristinuskon rantautumisen 

myötä. Muinaiset suomalaiset ajattelivat ihmisen hengen olevan katoamaton, eikä kuolemaa nähty 

lopullisena päätöksenä elämälle, vaan ihmisen henki siirtyi johonkin toiseen ulottuvuuteen 

kuoleman myötä. Vainajat herättivät sekä pelkoa että kunnioitusta, sillä heidän uskottiin voivan 

palata ”kummittelemaan”. Vainaja koettiin kotinsa ja jäljelle jääneen sukunsa suojelijana, minkä 
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vuoksi häntä kunnioitettiin. Toisaalta vainajia myös pelättiin rangaistusten pelossa ja heitä saatettiin 

lepytellä antamalla uhreja. Tapana oli järjestää ruumin valvojaiset, jotta vainaja ei pääsisi 

pakenemaan. Valvojaisissa oli ruumiin äärellä oltava hiljaa, minkä lisäksi seinäkellot pysäytettiin, 

eikä kuolleen äärellä itketty. Vainajan silmät suljettiin ja ikkuna avattiin, jotta sielu pääsisi 

poistumaan. Hautaan laskemisen aikana vainajasta puhuttiin pelkkää hyvää, ja Itä-Suomessa oli 

käytössä itkijänaisten laulamia itkuvirsiä, joiden avulla pyydettiin anteeksi ja hyvästeltiin. Tämä 

vahva ja yleisesti tunnettu perinne sai alkunsa jo esikristilliseltä ajalta ja itkijänaiset, jotka olivat 

vainajan naispuoleisia läheisiä, saattoivat jopa korvata papin. Läntisessä Suomessa saatettiin 

juoda kahvia tai viinaa sekä veisata virsiä vainajalle. (Kiiskinen & Aaltonen 1992, 13–20.) 

Kristinuskon saapumisen myötä nämä tilaisuudet alkoivat vähitellen muuttua hengellisemmiksi 

jättäen perinteille kuitenkin edelleen tilaa (Aaltonen, Palo, Rimpiläinen, Rintala, Ruotsalo & Särkiö 

2005, 55).  

 

Siunaustilaisuuden kaavaan on ollut olemassa perusmalli jo Agricolan käsikirjassa vuonna 1549 

(Aaltonen ym. 2005, 66). Tämä kaava oli pelkistetty ja erosi monelta osin Ruotsi-Suomen aikaisesta 

vuoden 1529 hautauskaavasta, johon sisältyi muun muassa valvojaiset ja ruumiin vihkiminen. 

Vuonna 1614 Ruotsin ja Suomen siunaustilaisuuksien kaavoista tehtiin yhtenäiset. Tästä kaavasta 

poistettiin hautauskulkueet, vaikka ne elivätkin kansan keskuudessa vielä pitkään. Vuoden 1614 

uudistuksen jälkeen hautauksen kaava pysyi pitkään samanlaisena ilman muutoksia, ja vain pieniä 

yksityiskohtia muuteltiin. (Lempiäinen 2004, 219–221.) 

 

Seuraavat isommat muutokset hautauksen kulkuun tulivat vasta 1980-luvulla tehdyn 

käsikirjauudistuksen myötä. Tällöin alettiin korostaa siunaustilaisuuden jumalanpalvelusluonnetta. 

Kaavoja oli käytössä kaksi, joista ensimmäiseen vaihtoehtoon oli lisätty raamatunlukua, psalmi ja 

rukous. Toinen vaihtoehto oli yhdistää siunaus jumalanpalvelukseen, jonka ohessa saatettiin 

viettää myös ehtoollista. (Sama.) 

 

Tällä hetkellä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käytössä olevat siunaustilaisuuksien kaavat 

löytyvät vuoden 2003 kirkkokäsikirjasta. Käytössä on yhä kaksi vaihtoehtoa, joista toinen pohjautuu 

ehtoollisjumalanpalvelukseen eli messuun ja toinen sanajumalanpalvelukseen. Nykyiset kaavat 

ovat edeltäviä kaavoja joustavampia siinä suhteessa, että niistä voi halutessaan jättää joitakin osia 

pois, kuten psalmin tai uskontunnustuksen. (Lempiäinen, 2004, 222.) Näiden lisäksi käytössä on 

myös maahan kätkemisen kaava, jota käytetään esimerkiksi uurnaa maahan laskettaessa 

(Kirkkokäsikirja 2003a, viitattu 9.10.2018). 
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Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa eletään eräänlaisessa murroksessa. Seurakunnan 

maallistuminen heijastuu vähitellen myös kirkollisten toimitusten kaavoihin, ja esimerkiksi lauletut 

liturgiset osiot ovat siunaustilaisuudessa nykyään jo hyvin harvinaisia. Uskonnottomien ihmisten 

siunaustilaisuudet lisääntyvät, ja myös saattoväki saattaa olla vieraantunut kirkosta. Esimerkiksi 

uskontunnustusta ei välttämättä nykyisin siunaustilaisuudessa enää lueta. Ei siis liene poissuljettu 

ajatus, että palattaisiin vähitellen menneiden aikojen pelkistetympiin siunaustilaisuuden kaavoihin. 

Toisaalta kirkossa toimitettavan siunaustilaisuuden kaavan köyhtyminen saattaa rikastuttaa ja 

antaa enemmän tilaa muistotilaisuuden ohjelman järjestämiselle ja suunnittelulle. 

 

Ristiriitatilanteita aiheuttaa kirkkoon kuulumattomien ihmisten hautaan siunaaminen. Mikäli 

kirkkoon kuulumattoman vainajan tiedetään toivoneen kristillistä hautaan siunaamista, sellainen 

voidaan toteuttaa, ja omaisten toivotaan kunnioittavan tätä vainajan toivetta (Korpela 2005, 98). 

Vastaavasti omaiset saattavat pyytää läheiselleen kristillistä hautaan siunaamista, vaikka vainajan 

olisi tiedetty vastustavan ajatusta. Tällaiset ristiriitatilanteet tulevat mitä ilmeisimmin lisääntymään 

tulevaisuudessa samaa tahtia, kuin kirkosta eroavien määrä kasvaa. 

2.2 Siunaustilaisuus kanttorin näkökulmasta 

Kanttorin työhön siunaustilaisuudessa kuuluu surumusiikin (alku- ja loppusoitto) soittaminen, 

virsien säestäminen ja esilaulajana toimiminen sekä omaisten toiveiden puitteissa jonkin 

musiikkiesityksen laulaminen ja/tai säestäminen. Ennen siunaustilaisuutta kanttori ei useinkaan 

tapaa omaisia, vaan musiikista sovitaan joko papin kautta tai puhelimen välityksellä. Tämän ja 

monien muiden asioiden vuoksi työhön voi liittyä monenlaisia haasteita.  

 

Siunaustilaisuuden musiikki elää ajan mukana. Se tarkoittaa myös sitä, että siunaustilaisuuden 

musiikkiin heijastuu ihmisten kuuntelemien musiikkityylien ominaispiirteitä. Kirkkoon saatetaan 

toivoa esimerkiksi yhteislauluksi haastavia teoksia, jotka on alun perin tehty yksinlauluiksi eivätkä 

välttämättä ole hengellisiä. Esimerkiksi Kari Tapion Mun sydämeni tänne jää tai Kari Rydmanin Niin 

kaunis on maa ovat teoksia, jotka ovat yhteislauluiksi haastavia valintoja. Kumpikaan näistä 

lauluesimerkeistä ei ole sisällöltään hengellinen, vaikka ne muuten hautajaisteemaan sopivatkin. 

Tällaiset teokset olisi hyvä siirtää muistotilaisuuteen ja harkita sitä, olisiko järkevämpää pyytää 
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jotakuta laulutaitoista esittämään laulut joko yksin tai pienessä ryhmässä. On siis aihetta pohtia, 

mitkä laulut voidaan esittää kirkossa ja mitkä on syytä jättää muistotilaisuuteen.  

 

Toisinaan toivottuihin populaarimusiikkiteoksiin ei välttämättä aina löydy nuottia, ja lisäksi erittäin 

tärkeä huomioitava seikka on se, että kanttorin koulutus pohjautuu lähes täysin klassiseen 

musiikkiin. Osa kanttoreista voi olla kiinnostuneita ja aktiivisia myös kevyen musiikin saralla sekä 

omasta tahdostaan perehtyneitä populaarimusiikkiin. Jokainen kanttori on kuitenkin yksilö, ja koska 

kanttorin peruskoulutukseen ei kuulu populaarimusiikkia, ei häneltä voida odottaa pelkistä 

sointumerkeistä soittamista vieraasta tyylilajista. Kanttorit koulutetaan laulamaan klassisella 

laulutyylillä, joten heitä ei voida vaatia myöskään laulamaan populaarimusiikkia ja näin muuttamaan 

klassisen laulutyylinsä pop-jazz-laulutyyliksi. Kanttorin tehtävä on toimia seurakunnalle 

esilaulajana eikä niinkään esiintyä artistina. 

 

Omaisilla ei välttämättä ole erityisiä musiikkitoiveita, mikä voi aiheuttaa haasteita. Kanttori harvoin 

tuntee vainajia henkilökohtaisesti, eikä hänelle välttämättä välity tietoa vainajasta tai tämän 

taustoista, joiden avulla musiikin valinta on helpompaa. Joskus tällaiset informaatiokatkokset 

saattavat johtaa kiusallisiin tilanteisiin. Kanttorille voi esimerkiksi käydä ilmi vasta 

siunaustilaisuuden alkaessa, että hautaan siunattava vainaja onkin veteraani. Tämän kaltaiset 

tilanteet olisi hyvä tietää etukäteen, sillä veteraanien siunauksissa käytetään yleensä poikkeavia 

musiikkivalintoja. Lisähaasteita työhön aiheuttavat äkilliset ja viime hetken toiveet, joihin kanttorin 

työssä törmää usein. Ennen siunaustilaisuuden alkua urkuparvelle saattaa ilmestyä joukko laulajia, 

jotka tarvitsevat säestystä esitykseen, johon kenelläkään ei välttämättä ole nuottia eikä aikaa 

harjoittelulle tai esityksen läpikäynnille. Jokaisessa siunauskappelissa ja kirkossa on erilaiset 

nuottikokoelmat, ja saatavilla on pahimmassa tapauksessa vain virsisäestykseen tarvittava 

materiaali. Kanttori kuljettaa siis itse mukanaan mahdollisen muun ohjelmiston. Tällaiset jokaiselle 

harmilliset viime hetken tilanteet johtuvat usein siitä, ettei kanttorille ole kulkeutunut tarvittavaa 

informaatiota tarpeeksi ajoissa. Seurakunnissa työntekijöiden olisi suotavaa luoda yhtenäinen 

linjaus tilaisuuksien musiikeista: kenen kanssa ja missä vaiheessa asiasta keskustellaan, mitkä 

teokset ovat sopivia ja mihin tilanteeseen ne soveltuvat. Kanttori on seurakunnan musiikkielämästä 

vastaava henkilö, jonka kanssa musiikkiin liittyvät asiat tulisi aina ensisijaisesti käydä läpi.  

 

Nykyiset siunaustilaisuuden kaavat mahdollistavat sen, että siunaustilaisuudessa saatetaan laulaa 

vain yksi virsi. Tässä kohtaa omaisten toiveiden lisäksi on suuria paikkakuntakohtaisia eroja, ja 

monissa paikoissa lauletaankin edelleen perinteisesti kolme virttä. Kanttorilla on 
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siunaustilaisuudessa usein erityisen merkittävä rooli esilaulajana, sillä saattoväki ei välttämättä 

surun keskellä pysty tai jaksa laulaa. Lisäksi usein kuulee palautetta virsien sävellajeista, jotka 

surun keskellä voivat tuntua liian korkeilta. Kanttorin tulee siunaustilaisuudessa huomioida 

mahdollisen transponoinnin lisäksi virsien tempot sekä rekisteröinnit erityisellä tarkkuudella. 
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3 SIUNAUSTILAISUUDEN MUSIIKKI 

Tämä luku käsittelee siunaustilaisuuden musiikin yleisluonnetta, ja millaista surumusiikki voi 

sisällöltään olla. Surumusiikin valintaan vaikuttavat tekijät ja niissä esiintyvät poikkeustilanteet 

käydään myös läpi. Lisäksi tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja, miten surumusiikki saataisiin 

paremmin ihmisten tietoisuuteen.  

3.1 Siunaustilaisuuden musiikin yleisluonne 

Käytettävissä olevan surumusiikin kirjo on laaja. Surumusiikiksi sopivat teokset voivat olla 

luonteeltaan surullisia ja kaihoisia mutta yhtä hyvin iloisempia ja toiveikkaita. Surumusiikin 

tehtävänä on kertoa kristillisestä uskosta sekä antaa omaisille toivoa ja lohdutusta. 

 

Yleensä siunaustilaisuuden surumusiikki koostuu kanttorin soittamista urkuteoksista, yhteisvirsistä 

ja toisinaan lauluesityksistä tai muulla soittimella soitetusta musiikista. Hautajaisissa soitettavat 

urkumusiikkiteokset ovat yleensä klassisen musiikin sävellyksiä, joita ei välttämättä ole alun perin 

tarkoitettu hautajaisissa käytettäväksi. (Aaltonen ym. 2005, 121-122.) Esimerkiksi J.S. Bachin 

paljon hautajaisissa käytetty sävellys Air on alkujaan sävelletty osaksi orkesterisarjaa.  

 

Siunaustilaisuudessa esitetyn yksin- ja kuorolaulun olisi suotavaa olla sisällöltään hengellistä ja 

sanomaltaan kirkkoon sopivaa (sama). On hienoa, jos musiikkiesitysten kautta pystytään 

kertomaan jotain vainajasta ja hänen elämästään tai läheisistään. Toisaalta, jos omaiset toivovat 

siunaustilaisuuteen esimerkiksi iskelmämusiikkia, heitä voi muistuttaa siunaustilaisuuden 

jumalanpalvelusluonteesta ja ehdottaa tällaisten musiikkiesitysten siirtämistä muistotilaisuuteen, 

joka on ennen kaikkea omaisten juhla ja täten muodoltaan vapaampi. (Korpela 2005, 83.) 

 

Siunaustilaisuuden virsistä sovitaan yleensä papin ja joskus myös kanttorin kanssa. Kanttorin ja 

papin virsiehdotuksilla on entistä enemmän painoarvoa, sillä nykyihmisten virsituntemus on melko 

heikkoa. Virsikirjasta löytyy oma osasto hautajaisvirsille (virret 242–249) sekä kuolema ja 

iankaikkisuus -teeman virsille (virret 604–632). Näiden lisäksi siunaustilaisuudessa käytetään 

paljon kiitosaiheisia virsiä sekä muutamia eri osastoista nousseita suosikkeja, joista mainittakoon 

esimerkiksi virsi 396 Käyn kohti sinua (Jumalan varjelus ja johdatus -osasto), virsi 517 Herra 
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kädelläsi (Nuoret-osasto) sekä virsi 555 Oi Herra, luoksein jää (Aamu ja ilta -osasto). Virsivalinnat 

ovat merkityksellisiä siunaustilaisuuden tunnelman luomisessa, sillä ne auttavat ilmaisemaan 

tunteita. Virsillä on siis merkitystä omaisten lisäksi myös muille hautajaisvieraille. (Sama.) Virsi voi 

koskettaa enemmän kuin puhe, sillä se ilmaisee kristityn eri tunteita kuten iloa, surua ja kiitosta. 

Virressä mukana laulaminen luo yhteenkuuluvuuden tunnetta, osallistaa ja yhdistää läsnä olevaa 

seurakuntaa. Virsi on yhteistä rukousta. (Palvelkaa Herraa iloiten - Jumalanpalveluksen opas 2009, 

viitattu 30.9.2018.) 

3.2 Siunaustilaisuuden musiikin valintaan vaikuttavia tekijöitä 

Surumusiikin valintaan vaikuttavat useimmiten omaisten toiveet. Omaisten toiveisiin puolestaan 

vaikuttavat heidän musiikkituntemuksensa sekä tiedossa oleva vainajan mahdollinen musiikkitoive. 

Surumusiikkia valittaessa keskustelu papin tai kanttorin kanssa voi olla omaisille merkityksellinen, 

sillä keskustelu saattaa avata uusia näkökulmia myös musiikkivalintoihin. Valintoihin vaikuttaa 

myös se, onko omaisten suvussa tai tuttavapiirissä musiikin harrastajia tai ammattilaisia, jotka 

voisivat esiintyä siunaustilaisuudessa (Laakso 2014, 22). Ulkopuolinen soittaja tai laulaja 

rikastuttaa aina toimituksen musiikkia, mutta soitettavat tai laulettavat teokset tulee valita esiintyjän 

taitotaso huomioiden.  

 

Kaikille omaisille surumusiikin valinta ei ole tärkeää, ja toisinaan se voi olla jopa yhdentekevää. 

Omaisilla ei välttämättä ole surun keskellä voimia suunnitella musiikkia. Tämän lisäksi surumusiikki 

saattaa tuntua vieraalta tai se ei kiinnosta, jolloin musiikin valitseminen on helppo jättää 

ammattilaiselle. Useimmiten omaiset toivovat tuttuja teoksia, sillä ne luovat turvallisuuden tunnetta 

vieraassa tilanteessa.  

 

Poikkeustilanteita siunaustilaisuuksiin luovat sotaveteraanien hautajaiset, jotka poikkeavat monin 

tavoin tavallisista siunaustilaisuuksista. Myös surumusiikki- sekä virsivalinnat ovat tällöin 

tavanomaisista eroavia ja niissä saattaa olla toisistaan poikkeavia paikkakuntakohtaisia perinteitä. 

Yleisimpiä sotaveteraanien siunaustilaisuuksissa käytettyjä surumusiikkiteoksia ovat muun 

muassa laulut Finlandia, Narvan marssi ja Oi, kallis Suomenmaa. Perinteisten hautajaisvirsien 

lisäksi valitaan yleensä isänmaallisia virsiä kuten 577 Sun kätes, Herra, voimakkaan ja 584 Siunaa 

ja varjele meitä. Lisäksi yksinlaulaja, mieskuoro tai veteraanikuoro saattaa esittää isänmaallisia 

lauluja, joita ovat esimerkiksi Veteraanin iltahuuto tai Havuseppele. 



  

15 

3.3 Surumusiikki ihmisten tietoisuuteen 

Kanttorit saavat toisinaan epätarkkoja toiveita teoksista, joita pyydetään soitettavaksi 

siunaustilaisuudessa. Tämän vuoksi voi syntyä sekaannuksia ja soitettu teos saattaakin olla eri 

kuin mitä omaiset ovat ajatelleet. Jos toiveeksi mainitaan esimerkiksi pelkkä Adagio, kanttori 

todennäköisesti olettaa toiveen koskevan T. Albinonin Adagiota, vaikka sillä olisi tarkoitettu 

esimerkiksi J.S. Bachin Adagiota (BWV 564) tai mitä tahansa muuta Adagio-nimistä teosta tai 

teoksen osaa. Sekaannusten välttämiseksi olisi tärkeää, että omaiset olisivat tietoisempia teosten 

nimistä ja säveltäjistä. Tästä päästäänkin ongelman ytimeen: klassinen musiikki, jota suurin osa 

surumusiikistakin edustaa, on ihmisille nykyään melko vierasta. Suosituimpien 

siunaustilaisuudessa käytettyjen surumusiikkiteosten valikoima on melko suppea, mikä on 

aloittelevalle kanttorille eduksi. Toisaalta pidempään työskennelleen kanttorin voi olla vaikea löytää 

näihin samoihin teoksiin kerta toisensa jälkeen tunnetta ja ilmaisuvoimaa. Olisi siis suotavaa, että 

ihmiset tulisivat tietoisemmiksi niistä surumusiikin valintojen monista mahdollisuuksista, jotka 

harmillisen usein jäävät pimentoon.  

 

On aiheellista pohtia, miten ihmisille saisi välitettyä enemmän informaatiota tuntemattomammista 

surumusiikiksi soveltuvista teoksista. Surun ollessa vahvasti läsnä on omaisten kanssa 

keskustelemisen tapahduttava hienovaraisesti, ja silloin vieraiden surumusiikkiteosten 

ehdottaminen voi tuntua epäkohteliaalta. Omaisia voi kuitenkin ohjata esimerkiksi Oulun 

seurakuntayhtymän nettisivuille, joista löytää myös ääninäytteitä surumusiikkiteoksista 

(http://www.oulunseurakunnat.fi/kuuntele-hautajaismusiikkia). Varteenotettava vaihtoehto voisi olla 

myös YouTube-soittolista, joka olisi tehty nimenomaan surumusiikin valitsemista varten. Laakso 

(2014, 76–78) esittelee kirjassaan On surun aika listan surumusiikkiteoksista. Vastaavia 

esimerkkejä saattaa löytää myös muusta hautajaisia käsittelevästä kirjallisuudesta.  

 

Surumusiikkiaiheisten konserttien järjestäminen on yksi mahdollisuus saada ihmiset 

tietoisemmaksi surumusiikin valikoimasta. Hautajaisten järjestäminen tulee ihmisille usein 

yllättäen, eikä surumusiikkikonsertti välttämättä tunnu sillä hetkellä ajankohtaiselta. Toisaalta 

surumusiikki voi olla sekä meditatiivista että rauhoittavaa ja se voi auttaa kuulijaa rentoutumaan. 

Surumusiikkikonsertti voi olla osana omaisten surutyötä vielä hautajaisten jälkeenkin, mutta se 

kutsuu myös muistelemaan aiemmin menehtyneitä läheisiä. Surumusiikkikonsertit kokoaisivat 

varmasti oman kuulijakuntansa niin kuin häämusiikkikonsertit, joita järjestetään ympäri Suomea. 

 

http://www.oulunseurakunnat.fi/kuuntele-hautajaismusiikkia
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4 MUSIIKKIA SURUSSA -KONSERTTI 

Musiikkia surussa -konsertin järjestäminen oli olennainen osa opinnäytetyön prosessia, sillä 

konsertista saatiin tarvittavaa tutkimusaineistoa ja näin vauhtia kirjoitusosion aloittamiseen. Tässä 

luvussa käydään läpi konsertin eri vaiheita ensimmäisistä ideoista aina konsertti-iltaan asti. Omat 

näkemykset konsertista ja arvioijalta saatu palaute koettiin tärkeäksi tulevaa työelämää varten. 

4.1   Konsertin suunnittelu 

Opinnäytetyön aiheen ja sen myötä myös konsertin suunnittelu sai alkunsa tuutor-tapaamisessa 

urkumusiikin lehtorin Ismo Hintsalan kanssa. Konsertin oli alun perin tarkoitus olla laajempi 

kokonaisuus, ikään kuin urkumaraton surumusiikkiteemalla. Suunnittelun alkuvaiheessa todettiin, 

ettei maratonkonsertti kuitenkaan ole mahdollinen. Kirkoista olisi tarvittu enemmän aikaa 

harjoittelulle ja valmistautumiselle sekä konserttipäivänä että ennen konserttia. Surumusiikkiteema 

ei myöskään olisi koonnut niin suurta yleisöä, että olisi ollut kannattavaa järjestää 

maratonkonserttia.  

 

Maratonkonsertin sijaan päädyttiin pitämään normaali, noin tunnin pituinen konsertti. Seuraavaksi 

pohdittiin konsertin sisältöä. Vaihtoehtoina oli laulumusiikkia, urkumusiikkia ja erilaista 

soolosoitinmusiikkia urkusäestyksellä. Yhtenäisen linjan luomiseksi päädyttiin pelkkään 

urkumusiikkiin. Samalla tämä päätös rajasi muuten niin laajaa aineistoa helpommin käsiteltäväksi 

kokonaisuudeksi. Tässä yhteydessä mietittiin myös sitä, soitetaanko koko konsertti kahdestaan vai 

pyydetäänkö muita soittajia mukaan.  

 

Opiskelijakollegoista löytyi neljä halukasta soittajaa, jotka antoivat oman panoksensa 

järjestettävään konserttiin. Huomioon oli kuitenkin otettava se, että konsertin päävastuu oli myös 

musiikin valinnassa konsertin järjestäjillä. Sen seurauksena ohjelmisto jakautui niin, että 

vapaaehtoiset soittajat saivat valita yhden mieleisensä teoksen, jonka halusivat konsertissa soittaa. 

Tästä poikkeuksena yksi vapaaehtoisista soitti kaksi teosta. Päävastuussa olevista soittajista 

toinen soitti kuusi ja toinen seitsemän teosta.  
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Konsertin paikaksi ajateltiin ensisijaisesti Karjasillan kirkkoa siellä olevan upean instrumentin 

vuoksi. Karjasillan seurakunta oli myöntyväinen suunnitelman suhteen ja yhteistyö oli sujuvaa; 

konserttipäivä löytyi helposti ja harjoitteluaikoja saatiin ongelmitta.  

 

Surumusiikkikonsertin mainonta hoidettiin lehti-ilmoituksilla, julisteilla (liite 1) sekä sosiaalisen 

median avulla. Lisäksi konsertista kerrottiin myös Karjasillan seurakunnassa toimivissa 

sururyhmissä. Lehti-ilmoitusten ja julisteiden suhteen mainonta epäonnistui konsertinjärjestäjien ja 

välikäsien huolimattomuuden vuoksi. Mainonta jäi pitkälti sosiaalisen median varaan, joka ei ehkä 

tavoittanut kohdeyleisöä. Vastoinkäymisistä huolimatta konserttiin saapui noin 40 ihmistä. 

Surumusiikki ei konsertin aiheena välttämättä vedä puoleensa muita kuin sellaisia ihmisiä, joille 

aihe on ajankohtainen. Ottaen huomioon tämän sekä epäonnistuneen mainonnan kuulijamäärään 

voi olla tyytyväinen.  

4.2  Konsertin sisältö 

Konsertissa soitettavat teokset valittiin rajaamalla kerättyä potentiaalista ohjelmistoa. Teokset 

haluttiin valita niin, että eri aikakaudet tulisivat esitellyksi ja kuulijat saisivat mahdollisimman 

kattavan koosteen surumusiikista. Myös kotimainen musiikki haluttiin osaksi konserttiohjelmaa. 

Lopulliseen ohjelmaan (liite 2) valikoitui 18 teosta kahdeksasta eri maasta.  

 

Surumusiikkikonsertti saattaisi helposti käydä raskaaksi, minkä vuoksi ohjelmaa pyrittiin välillä 

keventämään tunnelmaltaan erilaisilla teoksilla. Esimerkiksi M. Burkhardtin teos The day you gave 

us sekä R. Løvlandin teos Adagio edustivat konsertissa surumusiikkivalikoiman valoisampaa 

puolta. Konsertissa haluttiin esitellä surumusiikin ääripäitä tuomalla esiin myös dramaattisempi 

näkökulma J.S. Bachin Toccatan (BWV 565) kautta. Vaihtelua konserttiin saatiin tuomalla 

surumusiikkiklassikoiden rinnalle tuntemattomampia teoksia. J. Kokkosen Surusoitto edusti 

uudemman tyylin sävellyksiä konserttiohjelmassa.  

4.3 Konsertin palaute 

Tässä luvussa käsittelemme konsertista saatua palautetta kuuntelemassa olleen opettajan arvion 

sekä omien näkemysten pohjalta. Konsertin jälkeen kuulijoilta saatua välitöntä palautetta ei tässä 

kohtaa käsitellä.  
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4.3.1 Musiikkia surussa -konsertin arvioijan palaute 

Musiikkia surussa -konsertissa oli paikalla urkumusiikin lehtori Ismo Hintsala, joka toimi konsertin 

arvioijana ja palautteen antajana. Häneltä saatu palaute oli pääosin positiivista ja kannustavaa. 

 

Palaute annettiin lähinnä konsertissa päävastuussa olleille ja se käsitteli pääpiirteittäin musiikillisia 

elementtejä ja yksityiskohtia (teoskohtaiset onnistumiset, kehityskohteet). Suurin kritiikki kohdistui 

juontoihin, jotka olivat palautteen antajan mukaan liian ”reippaita”. Tilaisuuden luonne olisi vaatinut 

hienotunteisempaa lähestymistä juonnoissa.  

 

Konsertin kokonaisuus oli hyvä. Ohjelmiston valinta oli onnistunut ja teosten rekisteröinnit saivat 

erityistä kiitosta. Uruista löytyi rikkaita sävyjä ja värejä, eivätkä rekisteröinnit olleet liian 

samankaltaisia keskenään. Paisutuskaapin käyttö oli tasaista, sulavaa ja kaikin puolin onnistunutta.  

4.3.2 Oma näkemys Musiikkia surussa -konsertista 

Päällimmäinen ajatus konsertin jälkeen oli onnistumisen tunne. Konsertti oli tasokas, ja kaikki 

teokset olivat tasaisen laadukkaasti toteutettuja. Ohjelmiston valintaprosessi oli onnistunut, sillä 

konserttiohjelma oli vaihteleva ja raikas mutta kokonaisuudeltaan silti eheä. Konsertin 

järjestäminen oli myös palvelus itselle tulevaisuutta ja edessä olevaa työelämää ajatellen. Teosten 

valmisteleminen konserttiin on pois tulevaisuuden työtaakasta. Kun teokset on kerran opetellut 

hyvin, jatkossa riittää pelkkä kertaaminen ja sormiin palauttaminen. Välittömästi konsertin jälkeen 

kuulijoilta saatiin positiivista palautetta ideasta ja sen onnistuneesta toteutuksesta. 

 

Musiikki ei ole ikinä valmista. Tässäkin konsertissa huomattiin teoksissa kohtia, joita olisi vielä ollut 

aihetta kehittää. Kuitenkin osa muusikoksi kasvamisen prosessia on tiedostaa oma 

keskeneräisyys, ja kehityskohteiden jatkuva etsiminen ja löytäminen kehittävät omaa 

muusikkoutta. Tärkeimpinä kehityskohteina tällä kertaa olivat tempon käsittely, pitkien linjojen 

säilyttäminen, oman sisäisen rauhan löytäminen esitystilanteessa ja rauhan tunteen välittäminen 

teosten kautta kuulijoille.  

 

Oman jännityksensä konserttiin toi urkujen vikatilassa oleva setzer-koneisto. Tieto siitä, että 

sähköinen rekisteröintijärjestelmä saattaisi lakata toimimasta hetkenä minä hyvänsä, oli 
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ylimääräinen stressitekijä. Setzer-koneisto toimi kuitenkin moitteettomasti koko konsertin ajan, 

joten sen puolesta ohjelmaan ei tullut katkoksia.  

 

Tunnelma konsertissa oli lämmin ja rauhallinen. Konsertti pyrittiin saamaan tasan tunnin 

mittaiseksi, ja siinä onnistuttiin erinomaisesti. Vaikka kuulijakunta oli pienehkö, paikalla olleet 

tuntuivat nauttivan tilaisuudesta. Kirkkosalin ikkunoista tuleva kevätillan aurinko loi vielä viimeisen 

silauksen hartaaseen konsertti-iltaan.  
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5 KYSELY MUSIIKKIA SURUSSA -KONSERTIN KUULIJOILLE 

Musiikkia surussa -konsertin tavoitteena oli lisätä ihmisten surumusiikin tuntemusta. Konsertin 

yhteydessä annettiin kuulijoille kyselylomake täytettäväksi ja palautetut kyselyt toimivat tämän 

opinnäytetyön tutkimusmateriaalina. Tässä luvussa käsitellään kyselyä, siitä saatuja tuloksia ja 

kyselyn tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä. Kyselyyn vastanneita oli 24. 

5.1 Kyselylomake 

Ennen kyselyn tekemistä mietittiin, mitä sen avulla halutaan saada selville ja miten laajana kysely 

toteutetaan. Yhtenä vaihtoehtona oli lähteä Oulun keskustaan ja pyytää kaupungilla olevia ihmisiä 

täyttämään kyselyä. Tässä kyselymuodossa ajatuksena oli kuunteluttaa ihmisillä lyhyitä 

surumusiikkinäytteitä ja sen ohella selvittää ihmisten surumusiikkituntemusta. Tämä kyselyn 

vaihtoehto kuitenkin hylättiin sen vaikean toteutustavan ja kiusallisuuden vuoksi, sillä tämä metodi 

olisi edellyttänyt tuntemattomia ihmisiä antamaan kyselylle suhteettoman paljon aikaa. Toisena 

vaihtoehtona oli tehdä kysely nettipohjaan (Webropol tms.) ja jakaa kyselyä sosiaalisen median ja 

Oulun ammattikorkeakoulun sähköpostilistojen avulla. Näillä tavoilla olisi kyselyn otannasta tullut 

kohderyhmän vuoksi liian suppea. Lisäksi vastauksia olisi todennäköisesti saatu niin paljon, että 

niiden analysointi olisi vaatinut liikaa aikaa. Lopulta päädyttiin siihen, että kysely järjestettäisiin 

Musiikkia surussa -konsertin yhteydessä. Kyselyn järjestäminen konsertin yhteydessä oli 

selkeämpi ja kokonaisuudessaan eheämpi vaihtoehto, kun opinnäytetyöhön liittyvät elementit 

(konsertti ja kysely) toteutettiin samanaikaisesti.  

 

Opinnäytetyön kyselyyn haluttiin valita erilaisia kysymystyyppejä. Lopulliseen kyselyyn (liite 3) tuli 

neljä avokysymystä ja kolme monivalintakysymystä. Ensimmäisessä kohdassa selvitettiin 

vastaajan ikä, jonka jälkeen seuraavat kolme kohtaa olivat helpommin vastattavissa olevia 

monivalintakysymyksiä. Kolme viimeistä kohtaa olivat avokysymyksiä, joihin pystyi vastaamaan 

joko lyhyesti tai pitkästi vastaajan mielenkiinnon mukaan.  

5.2 Vastausten analysointi 

1. Vastaajan ikä: ________ 
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Ensimmäisessä kysymyksessä haluttiin tietää vastaajan ikä, jotta pystyttäisiin näkemään 

paremmin, minkä verran vanhempien ja nuorempien vastaajien mielipiteet eroavat toisistaan. 

Vastaajat koostuivat 20–79 -vuotiaista ihmisistä.  

 

Vastaajat jaettiin kahteen ryhmään ikänsä perusteella niin, että molemmissa ryhmissä oli 12 

ihmistä. Ryhmä A koostui alle 50-vuotiaista ja ryhmä B yli 50-vuotiaista. Erityisesti kysymyksessä 

5 näkyikin jonkin verran hajaannusta ryhmien välillä. Ryhmä A oli selkeästi myöntyväisempi 

käyttämään nauhoitettua musiikkia kuin ryhmä B, jossa yhtä lukuun ottamatta vastaajat olivat sitä 

mieltä, että nauhoitettu musiikki ei voi korvata elävää musiikkia.  

 

2.  Kuinka tärkeäksi koette surumusiikin valitsemisen siunaustilaisuuteen? Arvioikaa asteikolla 1-

5 niin, että 1=täysin merkityksetöntä ja 5=erittäin merkittävää. 

 

Toinen kysymys liittyy olennaisesti tämän opinnäytetyön aiheeseen ja johdattelee siihen. 

Kysymyksellä haluttiin selvittää, millainen rooli surumusiikin valitsemisella on konsertin kuulijoille. 

Analysointivaiheessa kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen, näkyykö ryhmien A ja B välillä suuria 

eroavaisuuksia. Valtaosa vastaajista koki surumusiikin valitsemisen erittäin merkittäväksi. 

Toisaalta A-ryhmästä löytyi pientä hajontaa, kun kolme vastaajaa sijoitti arvion surumusiikin 

valitsemisen tärkeydestä asteikon keskivaiheille, numeron kolme kohdalle.  

 

Tuloksista voisi päätellä, että surumusiikin valinta ei välttämättä olisi nuoremmalle ikäpolvelle niin 

merkityksellistä, kuin se vanhemmille ihmisille voisi olla. Ryhmässä A oli yksi ja ryhmässä B kaksi 

vastaajaa, jotka olivat jättäneet kohdan tyhjäksi.  

 

3. Mitkä seikat mielestänne vaikuttavat surumusiikin valintaan? Voitte valita useita vaihtoehtoja.  

 

Tässä kohdassa haluttiin kartoittaa, mitkä eri tekijät saattaisivat vaikuttaa surumusiikin valintaan. 

Vastausvaihtoehtoina oli 11 kohtaa, joista sai valita halutessaan useampia:  

 

 Vainajan musiikkitoiveet  

 Omaisten musiikkitoiveet  

 Omaisten musiikkituntemus 

 Musiikkiäänitteet, esim CD-levyt, Youtube 
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 Vainajan ikä 

 Vainajan luonnollinen kuolema 

 Vainajan tapaturmainen kuolema 

 Keskustelu kanttorin kanssa 

 Keskustelu papin kanssa 

 Keskustelu hautaustoimiston väen kanssa 

 Muu, mikä? 

 

Näistä vaihtoehdoista neljä eniten valituksi tullutta kohtaa olivat vainajan musiikkitoiveet (23 

valintaa), omaisten musiikkitoiveet (22 valintaa), vainajan ikä (19 valintaa) ja keskustelu kanttorin 

kanssa (17 valintaa). Ryhmien A ja B välillä nämä kohdat koettiin lähestulkoon yhtä merkittävinä. 

Kahden ensimmäisen kohdan (vainajan musiikkitoiveet ja omaisten musiikkitoiveet) 

tasaväkisyydestä voidaan huomioida, että toisinaan siunaustilaisuuden musiikkia suunniteltaessa 

vaa’assa painavat vainajan toiveita enemmän omaisten näkemykset (Valonen 2000, 61). Tätä olisi 

kuitenkin syytä varoa, onhan kyseessä erityisesti vainajan juhla. Kolmanneksi eniten valintoja 

saanut kohta (vainajan ikä) liittyi siihen, onko vainajan iällä vaikutusta surumusiikin valitsemiseen. 

Tätä kysymystä olisi mielenkiintoista tutkia pidemmälle ja selvittää, miten ja minkä verran vainajan 

ikä vaikuttaa musiikkivalintoihin.  

 

Kohta keskustelu kanttorin kanssa yllätti suurella valintamäärällään ja sillä, että se koettiin 

tärkeämmäksi kuin keskustelu papin kanssa (11 valintaa). Nämä kaksi kohtaa ovat ristiriidassa 

todellisuuden kanssa, sillä huomattavasti yleisempää on, että omaiset sopivat papin kanssa myös 

musiikista muiden käytännön järjestelyjen ohessa. Pappi puolestaan välittää toiveet kanttorille. Jos 

omaisilla on poikkeavia toiveita surumusiikin suhteen, on suositeltavaa olla suoraan yhteydessä 

kanttoriin. (Korpela 2005, 35.) 

 

Ryhmä A, joka koostui nuoremmista vastaajista, koki seuraavat kohdat merkittävämmäksi kuin 

ryhmä B: omaisten musiikkituntemus (A = 9, B = 5 valintaa), musiikkiäänitteet esim. CD-levyt, 

YouTube (A = 5, B = 1), vainajan luonnollinen kuolema (A = 6, B = 1) sekä vainajan tapaturmainen 

kuolema (A = 6, B = 1). Surumusiikin valinnassa ryhmä A siis koki ryhmä B:tä huomattavasti 

merkittävämmäksi sen, onko vainaja kuollut luonnollisesti vai tapaturmaisesti. Myös 

musiikkitoistopalveluiden yleistyminen näkyy nuoremman sukupolven elämässä, jolloin 

surumusiikkia osataan hakea itsenäisemmin. Tämä saattaa näkyä jo nyt mutta erityisesti 

tulevaisuudessa surumusiikkitoiveiden monipuolistumisena sekä surumusiikkigenren 



  

23 

laajentumisena. On mahdollista, että sen myötä tullaan kohtaamaan yhä useammin tilanteita, joissa 

on syytä miettiä haluttujen toiveteosten soveltuvuutta kirkkoon ja hautajaisten tunnelmaan. 

Siunaustilaisuus on kuitenkin osa jumalanpalveluselämää, mikä on huomioitava surumusiikin 

valinnassa (Kirkkokäsikirja 2003b, viitattu 8.10.2018).  

 

Vähiten valintoja saivat kohdat keskustelu hautaustoimiston väen kanssa (A = 2, B = 0) ja muu, 

mikä? (A = 0, B = 1). Korpelan mukaan omaisten kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä 

seurakunnan työntekijöihin musiikkivalintoja tehdessään, sillä heillä on alan asiantuntemus ja 

enemmän tietoa hallussaan hautaustoimistoihin verrattuna (Korpela 2005, 35). Muu, mikä? kohdan 

vastaaja kirjoitti perheen perinteiden vaikuttavan surumusiikin valintaan. 

 

4. Mikä merkitys surumusiikilla on siunaustilaisuudessa? 

 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää surumusiikin roolia siunaustilaisuudessa. 

Vastausvaihtoehtoina oli seitsemän kohtaa, joista oli valittavana edellisen kysymyksen tapaan 

useita kohtia: 

 

 Tuo lohtua surun keskelle 

 Puhuttelee 

 Antaa tilaa surulle 

 Muistuttaa vainajasta 

 Lähentää saattoväkeä ja omaisia 

 Surumusiikilla ei ole merkitystä siunaustilaisuudessa 

 Muu, mikä? 

 

Neljä eniten valintoja saanutta kohtaa olivat tuo lohtua surun keskelle (20 valintaa), puhuttelee (20 

valintaa), muistuttaa vainajasta (17 valintaa) ja antaa tilaa surulle (16 valintaa). Ryhmien A ja B 

välillä valinnat olivat kaikissa näissä kohdissa suhteellisen tasaväkiset. Näistä voisi tulkita, että 

musiikilla on oma paikkansa surutyössä. Surumusiikki koetaan tunteiden välittäjänä ja sen 

valinnassa saattaisivat vaikuttaa omaisille jääneet muistot vainajasta ja tämän persoonasta. Sen 

sijaan kohta lähentää saattoväkeä ja omaisia (A = 3, B = 5) antaa ymmärtää, että surumusiikilla ei 

tässä kohtaa ole suurta roolia. Surumusiikilla ei ole merkitystä siunaustilaisuudessa sai vain yhden 

valinnan, joka tuli ryhmästä A. 
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5. Pidättekö toimivana ajatuksena sitä, että siunaustilaisuuden musiikki soitettaisiinkin esim. cd-

levyltä sen sijaan, että paikalla on elävää musiikkia soittava kanttori ja/tai muita soittajia? 

Perustele lyhyesti.  

 

Nykyään yhä useampi ammatti automatisoidaan ja työntekijöitä korvataan koneilla. Tässä kohtaa 

halusimme selvittää kuulijoiden näkökulmaa siihen, että siunaustilaisuuden musiikki tulisikin 

nauhalta ja paikalla ei välttämättä olisikaan kanttoria tai muita muusikoita. Kysymyksen vastaukset 

jaettiin ryhmien kesken kolmeen osioon: kielteinen, neutraali ja myönteinen suhtautuminen. 

Kummastakaan ryhmästä ei löytynyt yhtään vastausta, joka olisi suhtautunut myönteisesti tähän 

ajatukseen. Sen sijaan nuoremmista koostuvasta ryhmästä A löytyi neutraaleja vastauksia neljä 

kappaletta. Vastaaja nro 10 kirjoitti: ”Ajatus on itselleni vieras, mutta voisi toimia esim. siinä 

tapauksessa, että musiikkitoiveet eivät ole helposti muuten toteutettavissa.” Kolme muuta 

neutraaliksi luokiteltua vastausta olivat samoilla linjoilla sen suhteen, että joskus olosuhteiden niin 

vaatiessa cd-levyltä soitettu musiikki voi olla käytännöllinen ratkaisu. Perusteluiksi mainittiin muun 

muassa se, jos teos on kanttorille liian vaikeasti omaksuttavissa aikarajan puitteissa. Vanhemmista 

koostuvasta ryhmästä B puolestaan vain yksi suhtautui asiaan neutraalisti. Tässäkin tapauksessa 

vastaaja nro 8 kirjoitti: ”Jos on esim. omaisten tai vainajan mus.cd, ehkä sitten voisi käyttää, 

osana…” ja lisäsi kuitenkin pitävänsä elävää musiikkia parempana vaihtoehtona. 

 

Kielteisiä vastauksia löytyi yhteensä 19 (A = 8, B = 11). Molemmille ryhmille oli yhteistä se, että 

nauhalta tulevaa musiikkia kommentoitiin kylmäksi (viidessä vastauksessa) ja vainajaa 

epäkunnioittavaksi (neljässä vastauksessa). Vastaaja nro 2 (ryhmä A) kirjoitti: ”- - levyltä soitettu 

musiikki on mielestäni verrattavissa arkulle tuotaviin muovikukkiin.” Vastaaja nro 13 (ryhmä A) 

kirjoitti siitä, miten kanttori tuo siunaustilaisuuteen musiikin kautta oman osuutensa inhimillisenä 

ihmisenä: ”- - Surun keskellä tarvitaan ihmistä ja inhimillisyyttä, jota cd-soitin ei voi korvata.” 

Vastaaja nro 23 (ryhmä B) totesi elävän musiikin tekevän tilaisuudesta arvoisensa juhlan. Muita 

vastauksissa esille nousseita ajatuksia olivat perinteisen urkumusiikin kannatus, vainajan 

toivomusten huomioiminen sekä elävän musiikin hoitava vaikutus omaisten yhteisessä surussa. 

Musiikin tehtävä onkin auttaa surun käsittelyssä, ja toisaalta peittää näitä tuntemuksia, kun voimat 

eivät siihen riitä. Musiikki auttaa myös löytämään tunteita, joita ei ole välttämättä aiemmin 

tiedostanut ja joiden tunnistaminen saattaa sen vuoksi olla hankalaa. (Rönty 2018, viitattu 

8.10.2018.) 

 

6. Mitä muita ajatuksia surumusiikki ja sen valitseminen herättävät?  
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Tässä kohtaa vastaukset jaoteltiin useimmin esiintyvien teemojen mukaan neljän eri osion alle: 

tunteita herättävä, muistot, surutyö sekä musiikin luonne. Näissä neljässä ryhmässä vastaukset 

jakaantuivat samalla tavalla kuin aiemminkin, nuoremmista vastaajista koostuvaan ryhmään A ja 

vanhemmista vastaajista koostuvaan ryhmään B.  

 

Osion tunteita herättävä alle löytyi ryhmistä A ja B kummastakin neljä vastausta, joiden 

keskeisimpänä ajatuksena on musiikin lohduttava vaikutus ja tunteiden käsittely musiikin kautta. 

Lohtu-sanaa käytettiin eri muodoissa peräti 75 %:ssa vastauksista. Vastaaja nro 23 (ryhmä B) 

kirjoitti: ”- - surumusiikki lohduttaa vielä kauan hautajaisten jälkeenkin.” Surumusiikin ei siis koeta 

olevan vain yhteen hetkeen, siunaustilaisuuteen, sidonnainen. Musiikin voima lohduttaa ja hoitaa 

surevia vielä pitkään hautajaisten jälkeenkin (Valonen 2000, 63). Vastauksista oli havaittavissa, 

että kaikenlaisten tunteiden käsitteleminen koettiin hyvänä asiana. Vastaaja nro 11 (ryhmä A) 

kertoo: ”- - Tunteita laidasta laitaan → hyvä asia, että alkaa myllertämään - -”. 

 

Muistot -osioon tuli neljä vastausta, jotka kaikki olivat ryhmästä B. Myös tässä osiossa esiintyi lohtu-

sana eri muodoissa muistojen ohella. Musiikin koetaan antavan aikaa ajatuksille ja muistelulle, 

kuten vastaaja nro 7 kirjoitti. Ei välttämättä ole yllättävää, että vastaukset tulivat ainoastaan 

vanhempien ihmisten ryhmästä, sillä pidemmän elinkaaren kokeneella ihmisellä saattaa olla 

enemmän muistoja ja muisteltavaa kuin nuoremmilla. Muistojen käsittelykin saattaa helpottua 

musiikin avulla.  

 

Ryhmästä A tuli ryhmää B enemmän vastauksia (A = 7, B = 5) surutyö-osioon, jota käsiteltiin 

kolmantena kohtana. Ryhmässä A mielipiteet jakaantuivat selvästi sen suhteen, turvaudutaanko 

surun kohdatessa tuttuihin kappaleisiin vai uskaltaudutaanko valitsemaan tuntemattomampia 

teoksia surumusiikiksi. Vastaaja nro 14 totesi, että valitsisi siunaustilaisuuteen sellaisia tuttuja 

teoksia, joita olisi tiennyt vainajan arvostaneen. Neljässä vastauksessa puhuttiin siitä, miten 

kanttorin apu ja asiantuntevuus koettiin tärkeäksi surumusiikin valinnassa. Vastaaja nro 15 kirjoitti: 

”- - Surumusiikin maailma on minulle melko tuntematon, joten kanttorin asiantuntemus olisi siinä 

tilanteessa tärkeää.” Vastaaja nro 2 nosti esille ajatuksen siitä, että surumusiikkia valittaessa 

työntekijöiden on oltava hienovaraisia ehdotuksissaan. Helposti suositellaan tuttuja teoksia, mutta 

vastaajan mukaan pitäisi pystyä olemaan avoin myös rohkeammille ja uusille musiikkitoiveille. 

Kirkon työntekijät ovat kuitenkin palvelutehtävässä, ja siksi heidän tulisi kyetä vastaanottamaan 

erikoisempiakin musiikkitoiveita.  
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Ryhmän B vastauksista löytyi monia samoja asioita kuin ryhmän A vastauksissa oli, mutta niistä ei 

noussut esille mitään yhtenäistä linjaa. Vastaaja nro 4 kertoi, että hänen mielestään surumusiikin 

tulisi olla jotenkin lähellä vainajaa, vaikka kuolema olisikin ollut äkillinen eikä asiasta olisi ehditty 

keskustella. Vastaajan nro 8 mielestä vainajan lempilaulu tai -virsi olisi hyvä esimerkiksi 

yksinlauluna, ja jokaisen ihmisen olisi hyvä suunnitella omien hautajaistensa musiikkia. On 

ymmärrettävää, että tällainen vastaus tulee vanhempien ihmisten ryhmästä. Vanhemmille ihmisille 

ajatus kuolemasta ja hautajaisista ei välttämättä tunnu niin etäiseltä kuin nuoremmille ihmisille, 

joille sama ajatus voi tuntua hyvin epätodelliselta.  

 

Viimeisessä osiossa musiikin luonne vastauksia oli enemmän nuorempien ryhmästä (A = 5, B = 2). 

Osassa ryhmän A vastauksista kritisoitiin surumusiikin mollivoittoisuutta ja synkkyyttä. Vastaaja nro 

10 tarjosi vaihtoehdoksi valoisampaa musiikkia: ”- - arvokas, mutta lempeä duuri sopii 

siunaustilaisuuksiin paremmin kuin hyvin.” Vastaaja nro 11 taas oli sitä mieltä, että konsertissa 

soitettu J.S. Bachin Toccata (BWV 565) toi hyvin esiin surumusiikiksi sopivien, dramaattisempien 

teosten mahdollisuuden. Ryhmästä B vastaaja nro 3 muistutti siitä, että siunaustilaisuus on 

hengellinen tilaisuus ja osa jumalanpalveluselämää, ja siksi musiikin tulisi olla sen mukaista. 

Vastaaja nro 16 kritisoi myös surumusiikin synkkyyttä ja hautajaisvirsien masentavuutta. Virsien 

valinnassa olisikin hyvä muistaa, että hautajaisvirsien ei suinkaan tarvitse olla synkkiä, vaan 

omaiset voivat halutessaan valita tilalle valoisampia ja elämäniloisempia virsiä (Korpela 2005, 81).   

 

7. Mitä mieltä olette tällaisesta konsertista? Onko tämä mielestänne hyvä tapa saada tietoa 

surumusiikista?  

 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, onko surumusiikkikonsertin järjestäminen kuulijoiden 

mielestä hyvä tapa saada informaatiota surumusiikiksi sopivista teoksista. Yhteistä kaikille 

saaduille vastauksille tässä kohtaa oli se, miten myönteisesti vastaajat suhtautuivat konserttiin. 

Konserttia pidettiin tärkeänä informaation lähteenä, ja monet vastaajat kokivat tilaisuuden olevan 

hiljentymiseen ja poisnukkuneiden rakkaiden muisteluun sopiva hetki. Vastaaja nro 2 (ryhmä A) 

koki konsertin olevan erityisen hyvä sen vuoksi, että sai kuulla, miltä teokset oikeasti kuulostavat 

esitystilanteessa. Vastaaja nro 9 (ryhmä A) ehdotti kehitysideaksi soitinten kirjon laajentamista:  

”- - Tällaisen konsertin lisäksi voisi ottaa mukaan muita soittimia ja myös lauluja/virsiä.” Myös 

vastaaja nro 3 (ryhmä B) oli odottanut laulumusiikkia tähän konserttiin. Vastaajat nro 5 ja 20 

(molemmat ryhmästä B) ajattelivat surumusiikkikonsertin toimivan ikään kuin vastineena 
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häämusiikkikonserteille, joita järjestetään seurakunnissa. Konsertti koettiin hyväksi myös sen takia, 

että kuolema saattaa tulla kohdalle täysin yllättäen ilman, että siihen on osattu valmistautua. 

Vastaaja nro 23 (ryhmä B) totesi teosten nimien toisinaan unohtuvan surun kohdatessa. 

Surumusiikkikonsertti voikin olla hyvä tapa muistuttaa unohtuneista teoksista ja samalla saada 

käsiohjelman kautta itselleen listan käytännöllisistä surumusiikkiteoksista. Kaiken kaikkiaan 

palautteista oli luettavissa ja heijastui konsertissa vallinnut lämmin ja harras tunnelma. 

5.3 Johtopäätökset 

Kyselyn tulokset eivät varsinaisesti yllätä. Oli odotettavissa, että nuoremman ikäpolven ihmiset 

(ryhmä A) ovat ainakin tämän kyselyn tulosten mukaan avoimempia uusille asioille, kuten 

nauhoitetun musiikin käyttämiselle siunaustilaisuudessa sekä tarjoamaan mollivoittoiselle musiikille 

valoisampaa vaihtoehtoa. Vastausten perusteella surumusiikin valitseminen koettiin keskimäärin 

erittäin tärkeäksi, mikä ei myöskään tullut yllätyksenä, sillä konserttiin tulleet ihmiset olivat 

todennäköisesti jollain tasolla kiinnostuneita aiheesta ja kokivat sen merkityksellisenä. Kysely ei 

siis voinut ollut täysin puolueeton, ja tulokset olisivat todennäköisesti olleet erilaiset, jos kysely olisi 

teetetty satunnaisotannalla.  

 

Kyselyn vastausten perusteella kanttori koettiin tärkeäksi osaksi surumusiikin valintaa. Tämä 

kuitenkin harvoin vastaa todellisuutta, sillä omaiset tapaavat yleensä ainoastaan papin, jonka 

kanssa suunnittelevat käytännössä katsoen koko siunaus- ja muistotilaisuuden. Tämän jälkeen 

pappi informoi kanttoria, eikä ole itsestään selvää, että kanttori ja omaiset olisivat yhteyksissä 

toisiinsa ennen siunaustilaisuutta. Kanttorilta ei siis välttämättä edes huomata kysyä apua, vaikka 

omaiset sellaista saattaisivat tuntea tarvitsevansa. Toisinaan omaiset toivovat siunaustilaisuuteen 

erikoisempia surumusiikkiteoksia, jolloin asiasta on syytä keskustella kanttorin kanssa. 

 

Analysoinnin kannalta olisi ollut mielenkiintoisempaa, jos ryhmien A ja B kesken olisi ollut 

suurempaa hajontaa. Mielenkiintoa olisi lisännyt myös se, että vastaajiin olisi saatu teini-ikäisiä, 

joita nyt ei ollut yhtään, sekä keski-ikäisiä, joita oli tässä otannassa vähänlaisesti. Vastaajamäärä 

oli suhteellisen suppea, ja luotettavamman tuloksen olisi saanut suuremmalla ja enemmän 

satunnaisista ihmisistä koostuvalla joukolla. Kaiken kaikkiaan vastauksista paistaa kuitenkin läpi 

ajatus, jonka mukaan kanttoreita tarvitaan yhä. Cd-levy ei voi korvata inhimillistä ihmistä, ainakaan 

vielä. 
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6 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää surumusiikin merkitystä siunaustilaisuudessa. Sitä 

varten järjestettiin Musiikkia surussa -konsertti Karjasillan kirkossa 15.4.2018. Opinnäytetyöhön 

saatiin tutkimusaineistoa aiheeseen liittyvästä kyselystä, joka annettiin konsertin kuulijoille 

täytettäväksi. Kyselystä saatujen vastausten perusteella voidaan ajatella, että surumusiikki on 

arvostettua ja se merkitsee ihmisille paljon mutta eri asioita. Vastauksista löytyi monenlaisia 

pohdintoja surumusiikista, sen hoitavasta vaikutuksesta surun keskellä sekä muistojen 

heräämisestä. Kyselyn tuloksista ei kuitenkaan voi vetää yleistäviä johtopäätöksiä siitä, miten 

valtaväestö suhtautuu surumusiikkiin ja sen merkitykseen, koska konserttiin tulleiden ihmisten 

voidaan olettaa olevan jollain tasolla kiinnostuneita aiheesta. Lisäksi on huomioitava, että kyselyn 

otanta on suppea (24 vastaajaa). Opinnäytetyötä voisi jatkaa teettämällä samankaltaisen kyselyn 

satunnaisotannalla, jolloin saataisiin luotettavampi tulos valtaväestön ajatuksista ja 

suhtautumisesta surumusiikin merkitykseen. Otanta voisi myös olla laajempi ja sisältää enemmän 

eri-ikäisiä ihmisiä.  

 

Klassisen musiikin aseman koko ajan heikentyessä oli ilahduttavaa huomata, että surumusiikki 

koetaan edelleen tärkeäksi. Kevyen musiikin suosio kasvaa jatkuvasti samaa tahtia kuin kiinnostus 

klassista musiikkia kohtaan heikkenee. On syytä miettiä, miten voisi tavoittaa nykyistä suuremman 

kuulijakunnan klassisen musiikin tapahtumiin ja samalla lisätä niiden arvostusta. Näiden 

haasteiden vuoksi surumusiikkikonsertin järjestämisestä saatu hyvä ja kannustava palaute koettiin 

erittäin rohkaisevana. Aihetta voisikin kehittää eteenpäin siten, että surumusiikkikonsertteja 

alettaisiin järjestämään enemmän. Tämän opinnäytetyön yhteydessä ollut konsertti rajautui 

urkumusiikkiin, mutta jatkossa surumusiikkikonsertteja voisi järjestää myös esimerkiksi 

laulumusiikin tai muun instrumentaalimusiikin näkökulmasta.  

 

Kanttorin koulutuksen radikaali uudistaminen voi tulla ajankohtaiseksi jossain vaiheessa. 

Kirkkomusiikin koulutusten lakkauttaminen ammattikorkeakouluissa on johtanut siihen, että 

tulevaisuudessa kanttoreita valmistuu vain Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta sekä Pietarsaaren 

ruotsinkielisestä ammattikorkeakoulusta Noviasta. Olemassa olevat ja jo lakkautetut kanttorin 

koulutusohjelmat ovat tähän asti olleet pitkälti klassiseen musiikkiin painottuvia. Tämä aiheuttaa 

usein vaikeita tilanteita työelämässä, jossa vaaditaan entistä enemmän yleismusikaalisia taitoja 

omien pääinstrumenttien hallitsemisen lisäksi. Kanttorille olisi klassisen musiikin lisäksi eduksi 
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omaksua myös kevyen musiikin elementtejä ja soveltaa niitä käytännön työhön. Siksi kanttoreita 

kouluttavien korkeakoulujen olisi syytä harkita vakavasti koulutuksen nykyaikaistamista. Voisi olla 

kannattavaa tehdä suunnitelma, jonka avulla kanttoreista voisi jatkossa kouluttaa ajan hermoilla 

olevia musiikin ammattilaisia, jotka mahdollisimman hyvin kykenisivät palvelemaan tulevaisuuden 

seurakuntaa. 

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko elää tällä hetkellä yhdenlaisessa murroksessa. Rahoitusta 

tiukennetaan jatkuvasti, kirkon jäsenmäärä laskee ja ihmiset käyvät jumalanpalveluksissa entistä 

vähemmän. Sopiikin miettiä, millä tavalla kirkko säilyttää asemansa nyky-yhteiskunnassa ja 

riittääkö kanttorille töitä tulevaisuudessa. Joissain kirkoissa uusitaan myös äänentoistolaitteistoa 

muiden korjaustöiden ohessa. Sen myötä voi pohtia myös sitä ajatusta, korvaavatko cd-levy ja 

tekniikka jossain vaiheessa kanttorin ja elävän musiikin. 

 

Toiveena on, että tämä työ herättäisi ajattelemaan. Parhaassa tapauksessa kanttorit voisivat saada 

tästä inspiraatiota surumusiikkikonserttien järjestämiseen sekä tekemään yhtenäisen linjauksen 

muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa eri tilanteisiin sopivasta musiikista. Muita tämä työ 

toivottavasti rohkaisee ottamaan yhteyttä seurakuntansa kanttoriin, mikäli heillä herää kysymyksiä 

tai ideoita tilaisuuksien musiikista. Toisaalta opinnäytetyö voisi innostaa ottamaan selvää 

surumusiikin mahdollisuuksista. 

 

Opinnäytetyöprosessi on kokonaisuudessaan ollut työläs mutta mielenkiintoinen. Hyvän aiheen 

löydyttyä työskentely alkoi selkiintyä ja vähitellen viedä mukanaan. Työn tekeminen yhdessä parin 

kanssa on ollut aktiivista molempien osapuolien välillä painostaessa toisiaan. Musiikkia surussa  

-konsertin järjestäminen oli positiivinen kokemus, ja teoksia esityskuntoon valmisteltaessa 

kumpikin sai esiintymiskokemuksen lisäksi arvokasta pääomaa tulevaa työuraa varten. Konsertin 

neljä vapaaehtoista esiintyjää olivat innokkaasti mukana ja he toivat osaltaan energiaa sen 

järjestämiseen. He saivat itse valita annettujen toiveiden pohjalta teoksen, jonka halusivat esittää 

konsertissa. Lisäksi heiltä saatiin hyviä neuvoja teosten musiikilliseen toteutukseen. Loput 

teosvalinnat ja -jaot tapahtuivat helposti, ja työparin panos sekä henkinen tuki tekivät konsertin 

toteuttamisesta kevyemmän, kuin se yksin toteutettaessa olisi ollut.  

 

Opinnäytetyötä kirjoittaessa haastetta toivat ajoittainen turhautuminen, erilaiset näkemykset ja 

hankaluudet löytää yhtenäinen näkökulma työhön. Kyselystä saadut tulokset kuitenkin motivoivat 

kirjoittamaan ja tarttumaan aiheeseen. Työtä varten hankittu lähdemateriaali löytyi suhteellisen 
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helposti ja aiheesta saatiin riittävästi tietoa taustatyön tekemiseen. Huolellisesti tehty pohjatyö 

auttoi selkeyttämään kirjoitusprosessia merkittävästi koko opinnäytetyön ajan. Välillä hankaluuksia 

tuotti yhteisen ajan löytäminen työn kirjoittamista varten. Välimatkojen vuoksi opinnäytetyön 

kirjoitetusta osiosta noin puolet on tehty Skypen videopuhelun välityksellä, mikä sekin on osaltaan 

vaikeuttanut prosessia. Voidaan kuitenkin todeta videopuheluiden olleen silti melko tehokas, 

toimiva sekä tuloksellinen tapa, koska opinnäytetyö on nyt valmis. Opinnäytetyön myötä saatiin 

runsaasti hyödyllistä tietoa siunaustilaisuudesta ja surumusiikin merkityksestä ihmisille. 

Kirjoittaessa on joutunut pohtimaan ristiriita- ja poikkeustilanteita kanttorin työssä sekä kanttorin 

tarpeellisuutta kirkon työntekijänä ja seurakunnan palvelijana. Pohdinnat ovat muokanneet omia 

näkemyksiä siunaustilaisuuden musiikista ja selventäneet ajatuksia omasta kanttorin identiteetistä. 

 

Äkkiseltään ajateltuna surumusiikki voi tuntua kaukaiselta asialta, mutta todellisuudessa se on aina 

ajankohtaista. Niin kauan kuin on elämää, on myös kuolemaa, eikä siltä välty kukaan. ”Hautaan 

kaikki kaatuu kerran, vastassamme Kristus on. Kaikki kootaan eteen Herran, koittaa päivä 

tuomion.” (Virsi 156.) 
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KONSERTTIOHJELMA LIITE 2 

 

Musiikkia surussa 

             opinnäytetyökonsertti 

 

 

 

             Teresa Keskisipilä & Sanna Saarenpää 

               Liisa Erkinheimo, Niina Ylikulju,  

                Teemu Suominen & Tuija Syrjäniemi 
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Sonaatti c-molli op. 65/2: Adagio   Tuija Syrjäniemi 

F. Mendelssohn 

 

Air       Sanna Saarenpää 

orkesterisarjasta nro. 3, D-duuri BWV 1068  

J.S. Bach 

Kehtolaulu 

A. Järnefelt, sov. G. Widlund 

The Day You Gave Us 

M. Burkhardt  

 

Adagio      Liisa Erkinheimo 

R. Løvland   

 

Adagio       Teresa Keskisipilä 

R. Giazotto / T. Albinoni 

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 

J.S. Bach 

Sonata da Camera: Adagio 

A. Vivaldi 

Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta 

O. Lindberg 

 

Adagio       Niina Ylikulju 

oboekonsertosta  

A. Marcello, sov. S.D. Wolf 

Surusoitto 

J. Kokkonen 

 

Toccata d-molli BWV 565   Sanna Saarenpää 

J.S. Bach 

Largo HWV 40  

oopperasta Xerxes 

G.F. Händel 

Vocalise op. 34 nro 14 

S. Rahmaninoff, sov. H. Sjöblom 
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Surusoitto op. 111 b    Teemu Suominen 

J. Sibelius 

 

Aftonpsalm från Rosentorp   Teresa Keskisipilä 

M. Åberg 

Adagio non troppo op. 30 nro 3 

F. Mendelssohn, sov. W. Held 

Oi Herra, jos mä matkamies maan 

M. Syrjäniemi 
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KYSELY OPINNÄYTETYÖKONSERTIN KUULIJOILLE LIITE 3 

 

Opinnäytetyökonsertti – Musiikkia surussa 

Kysely surumusiikin merkityksestä siunaustilaisuudessa 
 

1. Vastaajan ikä:_______ 
 

2. Kuinka tärkeäksi koette surumusiikin valitsemisen 
siunaustilaisuuteen? Arvioikaa asteikolla 1-5 niin, että 1=täysin 
merkityksetöntä ja 5=erittäin merkittävää. 

 

3. Mitkä seikat mielestänne vaikuttavat surumusiikin valintaan? Voitte 
valita useita vaihtoehtoja. 
 Vainajan musiikkitoiveet 
 Omaisten musiikkitoiveet 
 Omaisten musiikkituntemus 
 Musiikkiäänitteet esim. CD-levyt, YouTube 
 Vainajan ikä 
 Vainajan luonnollinen kuolema 
 Vainajan tapaturmainen kuolema 
 Keskustelu kanttorin kanssa 
 Keskustelu papin kanssa 
 Keskustelu hautaustoimiston väen kanssa 
 Muu, mikä? 

 

4. Mikä merkitys surumusiikilla on siunaustilaisuudessa? 
 Tuo lohtua surun keskelle 
 Puhuttelee 
 Antaa tilaa surulle 
 Muistuttaa vainajasta 
 Lähentää saattoväkeä ja omaisia 
 Surumusiikilla ei ole merkitystä siunaustilaisuudessa 
 Muu, mikä? 
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5. Pidättekö toimivana ajatuksena 
sitä, että siunaustilaisuuden musiikki soitettaisiinkin esim. cd-levyltä 
sen sijaan, että paikalla on elävää musiikkia soittava kanttori ja/tai 
muita soittajia? Perustele lyhyesti. 

 

 

 

 

 

6. Mitä muita ajatuksia surumusiikki ja sen valitseminen herättävät? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mitä mieltä olette tällaisesta konsertista? Onko tämä mielestänne 
hyvä tapa saada tietoa surumusiikista?  

 

 

 

 

 

Vastauksen voit palauttaa välioven luona olevaan laatikkoon. Kiitos! 


