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Tämän opinnäyteproduktion tavoitteena oli tuoda esiin hiukan tavallisesta poikkeava 
soitinyhdistelmä, urut ja kantele. Tavoitteena oli käyttää molempien soittimien luontaisia 
vahvuuksia hyödyksi sovittamisessa sekä löytää yhteys soittimien dialogina. Työn taiteellinen 
osuus oli konsertti ”Helky kannel, kaiu urut”, jossa soitimme mieheni Antin kanssa sovittamani 
kappaleet uruille ja kanteleelle, sekä soolokappaleita kanteleilla ja uruilla. Konsertissa esiintyi 
minun (urut ja kantele) lisäksi Antti Paakinaho (kantele). Konsertti taltioitiin ja se on kuunneltavissa 
Theseuksessa. 
 
Työn alussa kerrotaan teosten valitsemisesta konserttiin sekä niiden sovittamisesta kanteleelle ja 
uruille. Lisäksi alussa pohditaan molempien soittimien luonnetta ja yhteissoiton haasteita. 
Seuraavaksi kerrotaan konserttiin valmistautumisesta, konsertista ja kyselyn purkamisesta. 
Konsertista tehtiin vapaamuotoinen kysely konserttiyleisölle.  
 

Työni oli hyödyllinen ajateltuna tulevaa työtäni kanttorina. Sain paljon kokemusta sovittamisesta ja 
konsertin järjestämisestä. Opinnäytetyön osana järjestetty konsertti osoitti, että kantele–urut-
soitinyhdistelmä kiinnostaa ihmisiä. Palaute konserttiyleisöltä oli positiivista ja kannustavaa. 
Konsertissa sattuneet pienet virheet soitossa ja soittimien epätasainen balanssi joissakin 
kappaleissa toivat kehittämisen tarvetta seuraavaan konserttiin. Työ auttoi ymmärtämään, että 
huolellinen konserttia edeltävä työ on tärkeää. Sovittamiseen ja soittamisen harjoitteluun sekä duon 
toisen soittajan kanssa muodostuvan balanssin kuunteluun on käytettävä enemmän aikaa. 
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The aim of this thesis production was to bring out a slightly unusual instrument combination, organ 
and kantele. The aim was to use the inherent strengths of both instruments to adapt, as well as to 
find a connection in the dialogue of the instruments. The artistic part of the work was the concert 
“Helky kannel, kaiu urut”, where we played the songs I arranged for organ and kantele, as well as 
solo songs with kantele and organ. Jenny Paakinaho (organ and kantele) and Antti Paakinaho 
(kantele) performed at the concert. The concert was recorded and can be listened to. 
 
At the beginning of the work, the selection of the works for the concert and their adaptation to the 
kantele and organ will be described. In addition, the nature of both instruments and the challenges 
of playing together are discussed at the beginning. Next, we will talk about preparing for the concert, 
the concert and dismantling the survey. A free-form survey of the concert was conducted for the 
concert audience. 
 
 
My work was useful in thinking about my future work as a cantor. I gained a lot of experience 
arranging and organizing a concert. The concert organized as a part of the thesis showed that 
people are interested in the kantele-organ instrument combination. The feedback from the concert 
audience was good and encouraging. Small errors in the concert and the uneven balance of the 
instruments in some of the songs brought the need for development to the next concert. The work 
helped to understand that careful pre-concert work is important. More time needs to be spent ad-
justing and practicing playing, as well as listening to the balance of an outsider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Organ, kantele, adaptation, playing, presenting 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheeksi valikoitui kantele–urut-duo hyvinkin luonnollisesti, koska itse olen soittanut 

kanteletta lapsesta asti ja mieheni Antti Paakinaho on kanteleensoiton opettaja. Aloitin 

urkujensoiton opiskelun Raahen musiikkiopistossa vuonna 2013. Pääsin opiskelemaan kanttoriksi 

Oulun ammattikorkeakouluun syksyllä 2016. Siitä asti minulla on ollut haaveena soittaa yhdessä 

mieheni kanssa kanteletta ja urkuja. Olemme 20 vuotta soittaneet kanteleduona, ja nyt halusin 

laajentaa osaamistamme kantele-urut-duoksi.   

 

Työn tarkoituksena on osoittaa, että hyvinkin erilaiset soittimet voivat soittaa duona. Tiedän useita 

kanteleensoittajia, jotka osaavat soittaa myös urkuja tai ovat kanttoreita. Olenkin ihmetellyt sitä, 

miksi kanteletta ja urkuja ei yhdistetä enemmän. Tarkoituksena olisi häivyttää sitä epäluuloa, että 

soittimet eivät sopisi yhteen.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli löytää sopivia esityskappaleita uruille ja kanteleelle. Tiedän että tälle 

kokoonpanolle on aikaisemmin sovitettu musiikkia. Vuonna 2012 julkaistiin CD-levy Siciliano, 

klassista ja hengellistä musiikkia instrumentaaliesityksinä. Levyn on tuottanut Antti Paakinaho ja 

urkuja siinä soittaa Janne Kyrönlahti ja kanteletta soittaa Antti Paakinaho. Tämä levy olikin yhtenä 

innoittajana minulle. Tavoitteena on käyttää molempien soittimien luontaisia vahvuuksia hyödyksi 

sovittamisessa. En valinnut kovin vaikeita ja haastavia kappaleita, koska en ole aikaisemmin 

sovittanut musiikkia eikä aikaa ollut kovin paljon käytettävissä. Ajattelin, että aloitan sovittamisen 

helpommasta päästä. Yhteisiä kappaleita konserttiohjelmaan tuli viisi ja soolokappaleita uruille 

kaksi ja kanteleelle yksi. Soitimme myös yhdessä kanteleilla kaksi kappaletta. Konsertin paikkana 

oli Kempeleen kirkko. Suunnittelin konsertin ohjelman ja arvoin konsertin keston sopivaksi yleisön 

kannalta. Yhteisharjoittelu oli keskeinen osa konserttiin valmistautumista, se ei tuonut haasteita, 

koska asumme samassa taloudessa. Saimme kolme harjoitteluaikaa myös kirkkoon.   

 

Opinnäytetyön taiteellisena osiona oli konsertti, jossa soitimme sovittamani kappaleet uruille ja 

kanteleelle sekä soolokappaleita kanteleilla ja uruilla. Konsertissa minä soitin urkuja ja kanteletta 

ja Antti Paakinaho kanteletta. Konsertti sujui suunnitelmien mukaan, ja saimme tehokkaan 

mainonnan avulla suurehkon yleisön. Tunnelma konsertissa oli avoin ja lämmin. 
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Tässä kirjallisessa osiossa pohditaan molempien soittimien luonnetta, yhteissoiton haasteita ja 

sovituksen tekemisen haasteita. Konsertista tehtiin vapaamuotoinen kysely konserttiyleisölle. 

Kyselyyn tuli vastauksia seitsemän, joista käytän neljää vastausta työssäni.  

 

Lähdemateriaalia ei löydy suoraan kanteleelle ja uruille. Jouduin etsimään eri kokoonpanoja, 

esimerkiksi kitara–kantele-duosta löytyi materiaalia.  Lisäksi kanteleesta on tehty kirjoja ja 

opinnäytetöitä, joita käytän hyväksi pohtiessani kanteleen luonnetta soittimena. En kirjoita erikseen 

kanteleen historiasta, koska siitä on jo kirjoitettu paljon. Urkukirjoja löytyy myös, ja etsin sopivan 

lähteen kirjoittaessani urkujen luonteesta soittimena. Opinnäytetyö painottuu sen taiteelliseen 

osaan. Kirjallinen työ on raportti sovitustyöstä ja konsertista sekä sen yhteydessä tehdystä 

kirjallisesta kyselystä. Pohdintaosiossa kerron miten sovitustyö ja konsertti meni sekä toteutuiko 

asettamani tavoite.  
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2 SOVITTAMINEN 

2.1 Soittimien luonne 

2.1.1 Kantele 

Kantele on kantasuomalainen soitin, ja sen iän arvellaan olevan noin 2000 vuotta. Maailmasta 

löytyy kielisoittimia, mutta vain Itämeren itä- ja pohjoispuolella tämä soitin on kanteleen muotoinen. 

(Oba, 2017, 8.) Keskityn tässä työssäni pohtimaan kanteleen luonnetta soittimena. Makiko Oban 

opinnäytetyössä kerrotaan hyvin tarkasti ja havainnollisesti kanteleen historiasta.  

 

Kantele mielletään hyvin hiljaiseksi ja rauhalliseksi soittimeksi. Soittimena se on toisaalta hyvin 

vanha, niin vanha ettei kukaan tiedä sen ikää. Samaan aikaan se on niin uusi soitin, että jatkuvasti 

syntyy uusia soitinmalleja ja uutta musiikkia kanteleelle. Kantele on Suomen kansallissoitin, ja se 

yhdistetään vahvasti Kalevalaan. (Jalkanen, Laitinen, Tenhunen 2010, 11.) Kanteleen soitosta 

pidetään hyvin paljon. Missä vain olenkin esiintynyt, ihmiset tulevat kiittelemään. Tämän totesimme 

myös konsertissamme, jonka lopuksi ihmisiä tuli kiittelemään ihan jonoksi asti. Parhaita hetkiä ovat 

sellaiset, missä kuuntelija liikuttuu soittamisesta. “Kanteleen soitossa on ainutlaatuinen, 

salaperäinen mahti, sisäinen voima, joka saa kalliot halkeamaan, maailmankaikkeuden 

vavahtamaan, luomakunnan kuuntelemaan ja kuulijat itkemään ilosta” (Jalkanen, Laitinen, 

Tenhunen 2010, 12). 

 

Kanteleen suurin salaisuus on sen hiljainen sointi, joka tuntuu olevan ristiriidassa kulttuurisen 

voiman kanssa.  Soinnin ydin on kielten helinä ja humina, joka hiljaisuudessa voimistuu kielten 

pauhinaksi. (Jalkanen, Laitinen, Tenhunen 2010, 16 - 17.) Muihin puisiin soittimiin verrattuna 

kanteleessa on se ero, ettei siinä ole tallaa. Kielet kiertyvät toisessa päässä viritystapin ympärille, 

ja toiseen päähän solmitaan solmu. Kanteleen ääni syntyy jännitetyn kielen näpäytyksestä, ja sen 

vahvistamiseen tarvitaan kaikukoppa, johon kieli on päistään kiinnitetty ja jännitetty. (Smolander-

Hauvonen 1998, 123.) Tämän vuoksi kanteleen ääni on huojuva, eikä sen luontainen ääni ole kovin 

voimakas.  
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Kun kuuntelee kanteleen soittoa, äänet tuntuvat sulautuvan yhteen aiheuttamatta valtavaa 

ristiriitaa. Kanteleen soinnin vuoksi sitä jaksaa kuunnella kauankin. Silloin kun kieliä ei sammuteta, 

ne saavat soida niin kauan kuin soivat tai kunnes soittajan sormi koskee niihin uudelleen. 

(Jalkanen, Laitinen, Tenhunen 2010, 16.) Kantelesävellyksissä ja -sovituksissa voidaankin käyttää 

hyväksi tätä soinnin pitkäkestoisuutta ja huojuntaa. Kun soinnut vaihtuvat tiheään, kieliä ei tarvitse 

erikseen sammuttaa. Kanteleen kielen ominaisuuteen kuuluu myös sen pitkä sointi, johon 

ratkaisevasti vaikuttaa se, miten kieltä näpäytetään: painamalla, nostamalla, vetäisemällä tai 

koskettamalla kieltä sen eri paikoista. (Smolander-Hauvonen 1998, 124.) Konsertissamme 

kanteleensoittaja sai kanteleen sointiin syvyyttä, kun soitti melodiaa kanteleen keskeltä.  

 

2.1.2 Urut  

Urkuja sanotaan soitinten kuningattareksi.  Tiettävästi ensimmäiset urut rakennettiin noin 260 

vuotta eKr. (Pelto, 2014, 9.) Urkujen historia ulottuu jopa parin tuhannen vuoden taakse. Alkujaan 

urkuja soitettiin gladiaattoritaisteluiden taustalla Antiikin Kreikassa. Antiikin urut olivat hydrauliset 

vesiurut, eikä pillien sointia ei voinut säätää. Pillit joko soivat kaikki, tai ei yksikään. Malli oli hyvin 

pelkistetty verrattuna nykypäivän monimutkaisiin urkuihin. (Porthan. 2020, viitattu 27.4.2020.) 

 

Urut ovat reilun kahden vuosituhannen historian aikana kokenut valtavan muutoksen maallisesta 

soittimesta kirkkojen ja katedraalien soittimeksi. Urut poikkeavat muista soittimista ison kokonsa, 

äänen muodostuksen ja ääriäänten välisen laajan ambituksen suhteen. Usein urut suunnitellaan 

kiinteäksi instrumentiksi tiettyyn tilaan ja tietoisesti osaksi arkkitehtonisen tilan kokonaisuutta. 

(Sarametsä, 2014, 8.)  

 

Uruissa äänen synnyttää ilmavirta, joka tuotetaan pilleihin nykyään sähköpalkeitten avulla. Urkujen 

ydin on pilli, joka antaa sävelen. Jokaiselle sävelelle tarvitaan oma pilli. Ilmansyötöstä johtuen 

yhtäjaksoisen äänen pituudella ei ole luonnollisia rajoja, vaan urut soivat juuri niin pitkään, kuin 

kosketinta pidetään alhaalla. (Sarametsä 2014, 10.) 

 

Urut mielletään isoksi ja voimakkaaksi soittimeksi. Kuitenkin siitä saa valtavan hienoja ja hentojakin 

sävyjä. Näitä käytimme hyväksi konsertissamme. Kanteleen kanssa soi hyvin yhteen 

huiluäänikerrat rohrflöte 8` sekä gedagt 8` ja flöte 4`, jotka löytyivät Kempeleen Pyhän 
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Kolminaisuuden kirkon uruista. Nämä urut eivät olleet ihanteellisin vaihtoehto soittaa yhdessä 

kanteleen kanssa. Parhaimmat urut olisivat olleet romanttiseen tyyliin rakennetut urut, joissa olisi 

ollut paisutuskaappi sekä enemmän hiljaisia äänikertoja. Nyt äänikertojen käyttäminen jäi 

vähäiseksi, koska uruissa ei ollut paisutuskaappia, jolloin urut olisi saanut soimaan hiljemmin.  

 

Urkuja ja kanteletta tarkastellessa voisi luulla, etteivät soittimet sopisi yhteen niiden ison eron ja 

äänen kuuluvuuden vuoksi. Kuitenkin huomasimme soittaessamme, että kanteleen huojuva ja 

kaunis ääni pehmentää urkujen kovempaa sointia. Soitin konsertissa myös virren, jossa yleisö 

lauloi mukana. Kantele soitti virren melodiaa urkujen kanssa, ja sen sointi kuului mukavan 

pehmeänä urkujen ja laulun keskeltä.  

 

2.2 Teosten valinta 

Konsertin teokset valikoituivat helposti. Osaa kappaleista olin jo soittanut uruilla aikaisemmin. 

Koska tunnen molemmat soittimet hyvin, osasin ajatella, miten kappaleet soivat yhteissoitossa. 

Tällainen teos oli Thèodore Duboisin In Paradisum. Alkuperäisessä urkunuotissa on oikealla 

kädellä sointujuoksutusta ja vasen käsi soittaa melodiaa. Kappaleessa oli helppo valita kanteleen 

osa sovituksessa: sointujuoksutus vuoron perään vasemmalla ja oikealla kädellä. Tällainen 

arpeggio-kulku on tyypillistä kanteleensoitossa. Koska kanteleesta ei kovin syviä ja matalia ääniä 

saa, urut soittivat jalkio-osuuden sekä melodian. Kappaleen väliosassa, Un peu animè, urut soittivat 

kokonaan kolme ensimmäistä tahtia yksin, ja kantele tuli mukaan neljännen tahdin 

sointujuoksutuksessa (kuva 1). Väliosa soitettiin kokonaan samaan tyyliin. Kappaleen loppu 

soitettiin samalla tavalla kuin alkuosa.  

 

 

Kuva 1. Dubois: In Paradisum, tahdit 23–26. (Sheetmusicnow.com, luettu 11.4.2020.) 
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Toinen kappalevalinta oli Charles Gounodin Ave Maria. Teoksen luonne on samanlainen kuin 

Duboisin sävellyksessä In Paradisum. Tässä kappaleessa halusin tuoda esiin kanteleen 

ainutlaatuisen soinnin. Soitimme teoksesta kaksi säkeistöä. Ensimmäisessä urut soittivat jalkiolta 

bassoäänet, vasemmalla kädellä suoria sointuja ja oikealla kädellä melodiaa. Kantele soitti sointuja 

kuudestoistaosina. Kanteleen sointujen pohjalla oli J. S. Bachin C-duuripreludi pianolle. Gounodin 

Ave Marian melodia sopii hyvin Bachin alkuperäiseen nuottiin. Siinä piti tehdä yksi tahti lisää 

säestykseen. Lisäys tehtiin tahdin 23 jälkeen (kuva 2). Sovitetussa kantelenuotissa se oli 24. tahti 

(kuva 3). Toisessa säkeistössä Kantele siirtyi soittamaan melodiaa ja laajoja sointuja, urut soittivat 

edelleen bassoääniä ja siirtyi soittamaan sointukulkua kuudestoistaosina. Yllättävästi tämä soikin 

paremmin yhteen ja kuulosti valtavan hienolta. Mielestäni tämä soi paremmin yhteen, koska 

ensimmäisessä säkeistössä urkujen yhtäjaksoisesti soivat soinnut hallitsivat liikaa yhteissoittoa. 

 

 

Kuva 2. Bach: C-duuripreludi, tahdit 22–23. (Impsl.org, luettu 11.4.2020.) 

 

 

Kuva 3. Bach: C-duuripreludi, sovitus kanteleelle, tahti 24. 

 

Kolmanneksi teokseksi valitsin G. F. Händelin Largheton. Sävellys on alun perin huilusonaatti op 1 

no 9. Tässä kappaleessa kantele soitti melodiaa. Tahdeissa 15 ja 16 on kromaattisesti nouseva 

melodialinja. Se oli teoksen vaikein osa sovittaa kanteleelle, koska soittimessa sävelten 

kromaattinen vaihto tapahtuu vivusta kääntämällä ja sävelen soidessa se vongahtaa, jos kieltä ei 

sammuteta. Kanteleessa on kielikohtaiset puoliaskelvaihtajat, joilla on mahdollista saada aikaan 

nopea puoliaskeleen kokoinen viritysmuutos kesken kappaleen. (Laidinen, Mustonen 2013, 16.) 

Alkuperäisen nuotin (kuva 4) melodialinjaa täytyi sovittaa kanteleelle sopivaksi (kuva 5). 
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  Kuva 4. Händel: Larghetto, huilusonaatti Op1 No 9, tahdit 14–20, viulu 1.  

  (Topmusicheet.com, luettu 11.4.2020.) 

 

  

Kuva 5. Händel: Larghetto, sovitus kanteleelle, tahdit 14–20.  

 

Alkuperäisen sävellyksen nuotista toisen viulun (kuva 6) ja alttoviulun (kuva 7) stemmat sovitin 

uruilla soitettavaksi (kuva 8). 

 

  Kuva 6. Händel: Larghetto, huilusonaatti Op 1, No 9, tahdit 14–20 viulu 2.                                                 

(Topmusicheet.com, luettu 11.4.2020.)    

 

 

 Kuva 7. Händel: Larghetto, huilusonaatti Op 1 No 9, tahdit 13–20, alttoviulu.  

 (Topmusicheet.com, luettu 11.4.2020.) 
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  Kuva 8. Sovitus uruille kappaleesta Händel, Larghetto, tahdit 14–20. 

 

 

Halusin konserttiin mukaan myös Vivaldin kappaleen konsertto D-duuri, osat Allegro ja Largo. Se 

on sävelletty kahdelle viululle, alttoviululle ja sellolle. Bach on sovittanut kappaleen uruille, ja se 

löytyy hänen sävellysluettelostaan numerolla BWV 596. Kappaleen alkuosan soitimme suoraan 

Bachin sovituksesta uruille (kuva 9.) Kantele soitti nuoteista ensimmäistä riviä, joka soitetaan 

alkuperäisessä nuotissa uruille oikealla kädellä. Tahteja 1–29 ei tarvinnut juurikaan sovittaa 

uudelleen. Tahdissa 30 kantele soitti viimeisen soinnun, ja urut soittivat kappaleen loppuun (kuva 

10). Soitimme kappaleen konsertissa huomattavasti hitaammin, kuin se on tarkoitettu. Mielestäni 

teos soi näin paremmin urkujen ja kanteleen kanssa, koska kanteleen ääni saattaa puuroutua 

nopeassa juoksutuksessa. Largo osassa kantele soitti melodiaa ja urut säestivät kahdeksas 

osasoinnuilla ja bassolla. 

 

 

 

  Kuva 9. Bach: BWV 596, tahdit 1–6. (Imslp.org, luettu 11.4.2020.) 
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    Kuva 10. Bach: BWV 596, tahdit 29–32. (Imslp.org, luettu 11.4.2020.) 

 

Viidentenä yhteiskappaleena soitimme Yrjö Karangon säveltämän laulun Sun henkesi sateen alle. 

Soitimme kappaleen vapaana säestyksenä konsertissa, kantele soitti melodiaa, ja urut säestivät. 

Kappaleeseen saimme vaihtelua urkurekisteröinnillä.  

             

 

 

. 
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3 PRODUKTIOKONSERTTI 

3.1 Konserttiin valmistelua 

Aloitin opinnäytetyöni konsertin suunnittelun etsimällä Oulun seudulta sopivan kirkon ja urut, mitkä 

oletin soivan hyvin yhteen kanteleen kanssa. Paikaksi valikoitui Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden 

kirkko. Olin keväällä 2019 Pohjois-Pohjanmaan kanttoreiden konsertissa Kempeleen kirkossa ja 

ihastuin kirkon akustiikkaan. Siinä konsertissa soitettiin lopuksi yhdessä uruilla ja pianolla, kuulin jo 

korvissani pianon tilalle kanteleen. Menin konsertin jälkeen juttelemaan kanttorille ja kysyin häneltä, 

voisinko tehdä kanttoriopintojeni neljännen vuoden harjoittelun sekä samalla opinnäytekonserttini 

Kempeleen seurakunnassa. Sain siihen luvan kanttorilta, joten konsertin suunnittelu laitettiin 

käyntiin. Aloitin kappaleiden valitsemisen ja sovitusten työstämisen syksyllä 2019. Kappaleiden 

valitseminen oli helppoa. Halusin käyttää sellaisia kappaleita, joista pidän ja jotka ovat kohtuullisen 

helppo sovittaa tällaiselle kokoonpanolle.  

 

Aloitimme harjoittelun marraskuussa 2019. Harjoittelimme ensin yksin erikseen kappaleiden omia 

stemmoja. Joululomalla 2019 aloitimme yhteisharjoittelun kotona sähköuruilla ja kanteleella. 

Kempeleen kirkkoon pääsimme harjoittelemaan vasta 16.1.2020. Harjoittelimme kirkossa kolmena 

päivänä, joka kerta kolme tuntia. Näin jälkeenpäin ajateltuna harjoituskertoja olisi saanut olla 

enemmän. 

 

Konserttia mainostettiin paljon. Tekemääni julistetta (LIITE 1) laitettiin Oulun ammattikorkeakoulun 

seinille kulttuurin tilojen puolelle, sekä Kempeleen kirkkoon. Jaoin julistetta myös sosiaalisessa 

mediassa sekä henkilökohtaisessa Facebookissa ja Instagramissa. Kempeleen seurakunta 

mainosti myös konserttia Facebook -ja nettisivuillaan sekä kirkossa. Tein myös mainoksen lehteen 

(LIITE 3), ja se julkaistiin Rantalakeus-lehdessä viikolla 3. Mainostaminen oli tehokasta, minkä 

vuoksi konserttiin tulikin lähes 70 ihmistä.  
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3.2 Konsertti 

Opinnäytekonsertti toteutettiin Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa lauantaina 25.1.2020 

klo 15.00.  Juonsin konsertin itse alku- ja loppupuheella. Konsertti taltioitiin nauhalle ja videoitiin. 

Alkupuheenvuoroni oli seuraavanlainen: 

               ” Wäinämöinen soittaa kanteletta 

ja kaikki elävät, yksin haltiatkin ilmassa, maalla ja meressä, 

rientävät ja kokoontuvat soittoa kuulemaan.                                         

Jokaisen sydän tuli soitolta niin liikutetuksi,  

että vedet puhkesivat silmiin;        

itsensä Wäinämöisenki silmistä tippuivat suuret pisarat,  

putosivat maahan ja vierivät veteen,  

jossa muuttuivat soreiksi sinervöiksi helmiksi”.  (Kalevala 41. runo.) 

 

Kanteleen soitto on kaunista, niin kuin tästä Kalevalan runostakin käy ilmi. Tänä päivänä emme 

kuitenkaan soita hauenleukaluulla niin kuin Wäinämöinen. Kuulemme hiukan erilaisen 

soitinyhdistelmän, urut ja kanteleen.  Kantele on kansallissoittimemme, ja opinnäytetyöni aiheeksi 

valikoitui kantele ja urut hyvinkin luonnollisesti. Olen itse soittanut kanteletta pikkutytöstä asti, ja 

mieheni Antti on kanteleensoiton opettaja. Olemme 20 vuotta soittaneet kanteleilla yhdessä, ja 

haaveena on ollut soittaa yhdessä urkuja ja kanteletta. Alkaessani opiskella kanttoriksi siihen tuli 

hyvä mahdollisuus. Kun mietin opinnäytetyöni aihetta, tuli mieleeni, että voisiko tämän 

soitinyhdistelmän ottaa sen aiheeksi. Näinpä päätin lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja ottaa 

opinnäytetyöni aiheeksi kantele–urut-duo, ja näin myös pääsimme hyvin alkuun tässä 

yhteissoitossa. Konsertti on siis opinnäytetyöni taiteellinen osuus. Tervetuloa kantele–urku-

konserttiin.  

 

Konsertin alussa soitimme yhdessä kanteleilla vanhan kalevalaisen sävelmän Kalevalainen 

vieraantervehdys. Tämä antoi mukavan aloituksen konsertille. Konsertin kulku oli luontevaa, 

halusin toteuttaa kappaleiden järjestyksen niin, että oli sopivasti yhteissoittoa ja välissä 

sooloesityksiä. Halusin konserttiin ehdottomasti myös yhteisvirren, koska ne kuuluvat hyvin 

vahvasti kanttoriopintoihin. Tein virteen 443 oman alkusoiton ja sovitin myös eri säkeistöjä. Yleisö 
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osallistui virren laulamiseen kiitettävästi. Konsertin loppupuolelle sijoitin vaativimmat kappaleet, 

koska soittaminen konsertin loppupuolella on jo vapaampaa ja pahin jännittäminen on ohitse. 

 

  

 Kuva 11. Konsertissa.   

 

Viimeisenä kappaleena soitimme kanteleilla yhdessä Konevitsan kirkonkellot, joka on sovitettu 

kahdelle koneistokanteleelle ja 9-kieliselle kanteleelle. Toisen juonnon pidin ennen viimeistä 

kappaletta. Minusta juonto sopi siihen väliin paljon paremmin kuin konsertin loppuun. 

 

“Kiitokset teille kaikille, jotka tulitte konserttiimme, teitte tästä päivästä juhlan. Uruilla ja kanteleella 

yhteen soittaminen on huikea kokemus. Tämä konsertti on tosiaan ensimmäinen, jonka näin 

toteutimme. Toivottavasti ei kuitenkaan viimeinen. Opinnäytetyöni yhtenä aiheena on todistaa, että 

kantele ja urut soivat yhteen, ja sen kuulimme tässä konsertissa. Otan mielelläni palautetta 

vastaan. Viimeisenä kappaleena soitamme Konevitsan kirkonkellot. Se on vanha karjalainen 

kantelesävelmä, jonka melodia jäljittelee Laatokalla Konevitsan saaressa sijaitsevan luostarin 

kirkonkellojen sointia. Niiden ääni kaikui aikoinaan Laatokkaa pitkin ja kutsui ihmisiä kirkkoon. 

Konevitsassa on nykyään jäljellä ainoastaan yksi 1800-luvun alussa rakennetun luostarikirkon 

alkuperäisistä kelloista. Yksi niistä tuotiin sodan myötä Suomeen, ja se on nykyään Paltamon 

kirkossa.” 
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 Kuva 12. Harjoittelua Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

3.3 Kysely konserttiyleisölle ja palaute 

Tein vapaamuotoisen kyselyn konsertissa paikan päällä musiikin ammattilaisille tai harrastelijoille. 

Vastaus annettiin kirjallisesti joko tekstiviestinä tai sähköpostissa. Kysyin henkilöiltä luvan käyttää 

vastausta opinnäytetyössäni. Käytän esimerkeissäni kyselyyn vastanneista nimeä henkilö 1, 

henkilö 2, henkilö 3 ja henkilö 4.  

 

Koen, että taiteellinen näkemykseni tämän konsertin kokonaisuuden suunnittelussa oli onnistunut. 

Sainkin paljon myönteistä palautetta siitä. Henkilö 1: “Kokonaisuus oli tunnelmallinen. Kappaleet 

olivat kauniita. Erityisesti tykkäsin kantelekappaleiden valinnasta: perinteiset Kalevalainen 

vieraantervehdys sekä Konevitsan kirkonkellot. Ihanaa, kun olit valinnut perinteistä 

kantelemusiikkia lisukkeeksi urkujen vanhanajan musiikkiin.” Minulla jäikin todella onnistunut olo 

konsertin suunnittelusta. Tavoitteena oli saada konsertista omannäköiseni, musiikkivalinnat olivat 

sellaisia, joista itse pidän. Henkilö 2 kuvasi asiaa näin: ”Olit nähnyt konsertin eteen paljon vaivaa. 

Persoonallisen konserttiohjelman rakentaminen on iso työ ja siinä onnistuit hienosti, ohjelma oli 

monipuolinen ja sävykäs.” Tarkoituksena olikin saada konserttiin laaja-alainen, mutta kuitenkin 

yhteneväinen ohjelma. Henkilö 3: “Ohjelmisto oli monipuolinen, kansanmusiikista suuriin 

klassikoihin ja siltä väliltä.” Konsertin suunnittelu jo oli itsessään iso työ, teosten valitseminen, 

niiden sovittaminen, harjoittelu ja konsertin kokonaisuuden suunnittelu. Konsertissa oli eri 

aikakausien musiikkia, mielestäni sain ne kuitenkin sopimaan konsertin kokonaisuuteen. Henkilö 
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4: “Opinnäytekonsertissa korostui Jennyn monipuolisuus. Sovitusten kirjoittaminen on aikaa vievää 

työtä, mutta palkitsee monin tavoin taitojen ja materiaalin karttumisena.” 

 

Konsertin suunnittelussa oli omat haasteensa. Ensimmäistä kertaa soitin urkuja kanteleen kanssa 

yhdessä. Urut ovat iso ja monipuolinen soitin, ja kantele on hiljainen ilman äänen toistoa. Soitinten 

tasapuolisen soinnin kanssa ei onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla. Haasteena oli, että emme 

saaneet harjoituskerroilla ketään ihmistä kuuntelemaan soittimiemme balanssia. Kempeleen 

seurakunnan kanttori oli kuuntelemassa yhden kerran soittoamme mutta ei ehtinyt kuunnella kuin 

yhden kappaleen. Sen vuoksi joissakin kappaleissa kantele jäi alakynteen eikä kuulunut tarpeeksi. 

Henkilö 1 kuvasi asiaa näin: ”Minusta on hienoa, että kantele ja urut soivat yhdessä. Siinä on tietysti 

oma haasteensa, kuinka saada kanteleen ääni kuuluviin. Minulle kanteleensoittajana kantele jäi 

valitettavasti suurimmaksi osaksi urkujen varjoon. Kuulin kyllä kanteleesta joitain ääniä, mutta olisin 

toivonut enemmän tasapainoa näiden kahden välillä.”  

 

Ongelmana oli myös se, että uruissa ei ollut paisutuskaappia, joten emme voineet hiljentää urkujen 

ääntä. Jotta urut ja kantele olisivat olleet täysin balanssissa, urkuihin olisi voinut valita vain 

muutamia äänikertoja. Paisutuskaapin avulla sävyjä olisi saanut paremmin esiin ja soittimet olisivat 

soineet paremmin yhteen. Kanteleen äänentoistossa käytettiin juuri kanteleelle suunniteltua 

mikrofonia (kuva 3). Se ei ole akustinen mikrofoni, joita mikrofonit yleensä ovat, vaan sen toiminta 

perustuu magnetismiin. Kanteleen kielen liikevärinä saatetaan ensin magneettiseen muotoon, 

jolloin signaali saadaan mahdollisimman alkuperäisenä äänentoiston seuraaviin prosesseihin ja 

lopulta korviin kuultavaksi.  

 

 

Kuva 13. Mikrofoni on kanteleen kielien alle sijoitettava pitkä kanteleen levyinen puun 

värinen lista sävelvaihtokoneiston vieressä. 
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Huomasimme kuitenkin, että meillä olisi pitänyt olla suurempi vahvistin, jotta kantele olisi kuulunut 

paremmin urkujen läpi. Äänentoiston kanssa esiintyminen on välillä hankalaa, varsinkin jos ei tiedä 

äänentoistolaitteista.  Urut oli rakennettu salin vasempaan reunaan. Kanteleiden sijoitus oli urkujen 

vieressä, jotta näköyhteys soittajien välillä säilyisi. Kantele ei siis ollut kirkkosalin edessä, niin kuin 

yleensä esiintyessä on. Tämän vuoksi voi olla, että kantele ei kuulunut kovin hyvin johonkin osaan 

salia. Henkilö 1: “Mietin, että olisiko esimerkiksi kannattanut sijoittaa kantele lähemmäs yleisöä. 

Toki mietin myös, että olisinko voinut omalla istumapaikalla vaikuttaa siihen, että olisin kuullut 

paremmin kanteleen, jos olisin istunut lähempänä.”  Luulen että istumapaikalla olikin merkitystä, 

koska saimme myös palautetta, että soittimet olivat tasapainossa. Henkilö 5: “Oli mielenkiintoista 

kuulla kantele ja urut soitinpari, ja hyvinhän se soi yhteen!” 
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4 POHDINTA 

Opinnäytetyöni yhtenä tavoitteena oli osoittaa, että niinkin erilaiset soittimet kuin urut ja kantele 

soivat kauniisti yhteen. Tavoitteena oli myös saada kappaleita sovittamalla sopiva konserttiohjelma 

urut–kantele-duolle. Tässä onnistuinkin mielestäni hyvin. Kappaleet olivat kauniita ja kohtuullisen 

helppoja sovittaa ja soittaa yhteen. Kappaleista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa, kun 

järjestämme yhteiskonsertteja.   

 

Työn taiteellisena osana pidimme yhdessä mieheni Antti Paakinahon kanssa konsertin Kempeleen 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 25.1.2020. Konsertin järjestäminen kuuluu kanttorin 

perustehtäviin, siksipä konsertin järjestäminen oli hyvä kokemus työelämää silmällä pitäen. 

Konsertin järjestelyissä koen onnistuneeni. Olen aikaisemminkin suunnitellut ja toteuttanut 

pienimuotoisia konsertteja, mutta tämä oli isotöisin, jonka olen järjestänyt. Tehokkaan mainonnan 

avulla saimme yleisöä paikalle paljon. Väkimäärän perusteella voin todeta, että kanteleen ja 

urkujen yhteissoitto kiinnostavat ihmisiä.   

 

Konsertti sujui päällisin puolin niin kuin olimme suunnitelleetkin. Suurin haaste oli saada kanteleen 

ääni kuuluviin urkujen lomasta. Mielestäni siihen olisi voinut panostaa enemmän ja ottaa 

koeäänityksiä sekä musiikkialan ihmisiä arvioimaan soitinten balanssia harjoituksissa. Haasteena 

oli kuitenkin aikataulu. Suunnittelin ja toteutin konserttia haastavassa elämäntilanteessa, opiskeluni 

on loppusuoralla ja koulussa vielä paljon tekemistä. Mieheni työ painottuu iltapäivään ja iltaan, joten 

yhteinen harjoitteluaika kirkossa jäi vähäiseksi. Uskon, että saamme yhdessä vielä aikaiseksi 

lukuisia tämän tyylisiä konsertteja, kun saan keskittyä pelkästään työskentelyyn. 

 

Sain paljon kokemusta opinnäytetyöstäni tulevaan työhöni. Konsertin suunnittelu ja sovitusten 

tekeminen kuuluvat vahvasti kanttorin työkuvaan. Samalla sain viitteitä siitä, että kanttorin työ 

sisältää paljon suunnittelua ja sovittamista, mikä ei välttämättä näy ulospäin, mutta vie valtavasti 

aikaa. 
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ohjelma 

 

Tervetuloa 

Kalevalainen vieraantervehdys  Ilmari Hannikainen (1892-      

1955) 

Larghetto                                       G.F. Händel (1685-1759) 

Sun henkesi sateen alle                                    Yrjö Karanko (1883–1957) 

Lakeuledel                        Antti Paakinaho (1969-) 

Conserto in D Minor, osat Allegro                     A. Vivaldi (1678-1741) 

ja Largo, BWV  596                                           ja J.S. Bach (1685-1750)  

Herr Jesu Crist, dich zu uns wend, BWV 709   J.S. Bach   

 In Paradisum                                     T. Dubois (1837-1924) 

Auf meinen lieben Gott BWV 646          J.S. Bach  

Ave Maria, BWV  846  C. Gounod (1818-1893) ja J.S.             

Bach  

  YHTEISVIRSI  443 

                                                                                                                                     

Konevitsan kirkonkellot Karjalainen kansansävelmä, 

Sov. kanteleille M. Pokela, E-L. 

Sariola, M. Kontio 

Antti Paakinaho aloitti kanteleensoiton 14-vuotiaana vuonna 1984. Hän 

opiskeli Oulun konservatorion musiikkikouluosastolla. Kanteleensoiton 

ammattiopinnot hän aloitti Tampereen konservatoriossa 1993, ja valmistui 

opettajaksi vuonna 1998. Hän on toiminut sen jälkeen 

kanteleensoitonopettajana Oulussa ja sen lähiympäristössä. Tällä hetkellä 

hän opettaa Oulun konservatoriossa.  Hän soittaa konsertissa säveltämänsä 

kappaleen ”Lakeuledel”, joka kuvaa Kempeleen lakeuksia.  

Jenny Paakinaho aloitti kanteleensoiton 11-vuotiaana Raahen 

musiikkiopistossa. Hän suoritti siellä Kanteleesta opistotason 1998. Urkujen 

soiton hän aloitti Raahen musiikkiopistossa vuonna 2013. Kanttoriopinnot 

hän aloitti Oulun ammattikorkeakoulussa syksyllä 2016.  Tämä konsertti on 

taiteellinen osuus hänen opinnäytetyöstään.  Lisäksi hän soittaa uruilla 

Bachin kaksi koraalia. 

Jenny ja Antti ovat soittaneet 20 vuoden ajan kanteleduona erilaisissa 

tilaisuuksissa, ja he ovat pitäneet myös yhteisiä konsertteja. Tämä on 

ensimmäinen yhteinen kantele–urku-konsertti.  Jenny on sovittanut uruille ja 

kanteleelle konsertissa soitettavia yhteisiä kappaleita. Jenny on valinnut 

konserttiin kappaleet sen mukaan, miten niitä voi kohtuullisesti sovittaa uruille 

ja kanteleelle. Hän on mieltynyt vanhaan musiikkiin, joten sitä kuullaan 

konsertissa paljon.
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