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Musiikin maisterin tutkinto 

Tutkimuksessa selvitän, mitä ovat Suomessa vuosien 1962–2020 aikana jumalanpalve-
luksien 1. ja 2. lukukappaleen teksteihin ja evankeliumiteksteihin sävelletyt tekstimote-
tit. Esimerkkitapauksena esittelen laskiaissunnuntain samaan raamatunkohtaan (1. Kor. 
13) sävellettyjen motettien raamatunjakeiden käyttöä. Tutkimuksen tuloksena syntyi lu-
ettelo, josta käy ilmi, minkä verran motetteja on sävelletty, ketkä niitä ovat säveltäneet, 
mille kirkkovuoden pyhille ja juhlapäiville ja mihin teksteihin niitä on laadittu. Tutkimuk-
sessani tekstimotetti tarkoittaa nykyisen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkokä-
sikirjan Evankeliumikirjan (1999) lukukappaleeseen tai evankeliumitekstiin tai tekstin 
osaan sävellettyä vokaaliteosta.  

Käytän tutkimuksessani kvantitatiivista tutkimusmetodia aineiston käsittelyssä sekä kva-
litatiivista valitsemieni tekstimotettien analysoinnissa. Aineisto on kerätty keväällä 2020 
kirjastojen tietokannoista, opinnäytetöistä ja kustantajien internetsivuilta sekä jossakin 
määrin myös suoraan säveltäjiltä. Aineistoon on otettu kaikki edellä mainituista lähteistä 
saadut tekstimotetit, joiden teksti on täysin tai melkein evankeliumikirjan raamatun-
tekstin mukainen.  

Tekstimotettiluettelossa on tiedot yhteensä 431 tekstimotetista, joista osa sopii mo-
neen kirkkovuoden pyhään. Näin käytössä on yhteensä 490 tekstimotettia kaikkien kol-
men kirkkovuoden aikana. Tekstimotettien säveltäjiä on luettelossani 91 ja tuotteliain 
säveltäjä on Juhani Haapasalo 49 motetillaan. Eniten motetteja on sävelletty ensimmäi-
sen vuosikerran teksteihin ja motettilajeista eniten on evankeliumimotetteja. Tekstimo-
tetteja on sävelletty eniten pääsiäisjaksoon, mutta suhteutettuna jaksojen pyhien mää-
rään eniten erityispyhille. Kirkkovuoden pyhistä eniten motetteja on laadittu Marian il-
mestyspäivälle, kaikkiaan 23 motettia. Eniten yksittäisiä tekstimotetteja (12 kpl) on sä-
velletty Marian ilmestyspäivän kolmannen vuosikerran evankeliumiin (Luuk. 1: 46−55). 
Laskiaissunnuntain tekstimotettien esittelyssä esille nousi erityisesti se, että säveltäjät 
ovat pitäneet tärkeinä tekstikohdan eri jakeita. Yhdenkään laskiaissunnuntain epistola-
motetin teksti ei ole täysin muokkaamaton. Jakeiden yleisin muokkauskeino on toista-
minen.  

Tutkimukseni antaa mielenkiintoista tietoa suomalaisesta tekstimotettitaiteesta. Uskon, 
että keräämästäni aineistosta on hyötyä kanttoreille, jotka etsivät jumalanpalvelukseen 
sopivaa musiikkia. Aineistoni sisältää hyvin erilaisia tekstimotetteja, ja joidenkin koh-
dalla oli vaikea päättää, täyttääkö teos tekstimotetin määritelmän.  

Asiasanat: motetit, liturginen musiikki, hengellinen musiikki, kirkkomusiikki 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksessa selvitän, mitä ovat Suomessa vuosien 1962–2020 aikana jumalanpalve-

luksien perikooppiteksteihin sävelletyt tekstimotetit. Tavoitteena on laatia luettelo, 

josta käy ilmi, minkä verran motetteja on sävelletty, ketkä niitä ovat säveltäneet, mille 

kirkkovuoden pyhille ja juhlapäiville ja mihin teksteihin niitä on laadittu. Lisäksi esimerk-

kinä esittelen tarkemmin laskiaissunnuntain 1. Korinttilaiskirjeen 13. lukuun sävelletty-

jen tekstimotettien jakeiden käyttöä.  

Aineistoni moteteista suurin osa on julkaistu. Sulo Salosen vuonna 1962 säveltämien 

suomenkielisten tekstimotettien jälkeen motettien säveltäminen näyttää lisääntyneen 

Suomessa huomattavasti. Tämän vuoksi olen rajannut aineistoni alkamaan vuodesta 

1962 ja käsittämään sävelletyt tekstimotetit aina tähän päivään saakka. Aineistoni teks-

timotetit ovat vokaaliteoksia, joiden raamatunteksti sisältyy nykyisen Suomen evanke-

lis-luterilaisen kirkon Kirkkokäsikirjan Evankeliumikirjan lukukappaleisiin tai evanke-

liumikohtiin.1 Tekstimotettien raamatunkäännös voi olla vanhempikin tai sen alkupe-

räistä kirjoitusasua on voitu jonkun verran muuttaa. Saadakseni tarkemman kuvan teks-

timotettien raamatuntekstin käytöstä, olen analysoinut laskiaissunnuntain toiseen luku-

kappaleeseen (1. Kor. 13) sävellettyjen tekstimotettien jakeiden käyttöä. 

Suomalaisista tekstimoteteista ei ole olemassa kattavaa luetteloa. Juhani Haapasalon 

ylläpitämällä Kirkkovuosi soi -sivustolla2 on mainittu eri kirkkovuoden pyhiin sopivia 

tekstimotetteja. Ennakko-oletukseni kuitenkin on, että Haapasalon luettelossa ei mai-

nita kaikkia suomalaisia tekstimotetteja. Luulen, että kattavammasta luettelosta voisi 

olla hyötyä kanttoreille, jotka etsivät sopivaa musiikkia jumalanpalvelukseen. 

 
1 Kirkkokäsikirja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen hyväksymä kirja, jossa määri-
tellään, miten jumalanpalveluselämää tulee viettää seurakunnissa. Kirkkokäsikirjan muodostavat Juma-
lanpalvelusten kirja (2000), Evankeliumikirja (1999) ja Kirkollisten toimitusten kirja (2003). Jäljempänä käy-
tän Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkokäsikirjasta nimitystä Kirkkokäsikirja, ja siihen kuuluvista 
kirjoista nimityksiä Evankeliumikirja, Jumalanpalvelusten kirja ja Kirkollisten toimitusten kirja. 
2 Kirkkovuosi soi kuuluu Virtuaalikatedraali-sivustoon, jota ylläpitää Sibelius-Akatemian Kirkkomusiikki ja 
urut -aineryhmä. Sibelius-Akatemian hiljattain eläköitynyt urkumusiikin lehtori Juhani Haapasalo on vas-
tannut kirkkovuoden musiikkia esittelevästä Kirkkovuosi soi -sivustosta. 
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1.2 Aiempi tutkimus 

Tutkimusta suomalaisesta tekstimotettitaiteesta on vähän. Juhani Haapasalo (1992) 

esittelee kirjassaan Tekstimotetista kantaattiin luterilaisen liturgisen vokaalimusiikin 

keskeistä ohjelmistoa. Kirja keskittyy erityisesti 1600-luvulla tapahtuneeseen kehityk-

seen, jolloin tekstimotettitaide keski-Euroopassa huipentui ja kantaattimuoto syntyi. 

Haapasalo kertoo lyhyesti suomalaisesta tekstimotettitaiteesta.  

Juha Nurmi (1995) on tutkinut tekstimotetin sävellystoiminnan laajuutta Kuopion hiip-

pakunnassa. Hän on koonnut tutkimuskohteekseen 34 motetin aineiston. Hän on muun 

muassa selvittänyt, mitä raamatunkohtia sävelletään eniten. Verratessani Nurmen ai-

neistoa omaani, näyttää siltä, että osaa hänen aineistonsa moteteista ei ole julkaistu. 

Vaikuttaakin siis siltä, että julkaisemattomia tekstimotetteja saattaa olla olemassa 

enemmänkin. Haapasalokin arvelee, että runsas määrä tekstimotetteja on jäänyt teki-

jöitten omaan käyttöön tai levinnyt entisaikojen tapaan jäljenteinä.3 

Dag-Ulrik Almqvist (2000) on tutkinut kokonaisvaltaisesti Sulo Salosen tekstimotettien 

musiikillisia ominaisuuksia ja liturgisia ulottuvuuksia. Hän on työssään käsitellyt myös 

tarkasti pohjoismaista tekstimotetin kehitystä 1900-luvulla. Tästä on minulle ollut paljon 

hyötyä. Hän on analysoinut Sulo Salosen tekstimotetteja, joista yksi on laskiaissunnun-

tain motetti Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus -motetti (22. Evankelimotettia, 1963, 

Fazer). Analysoin tämän tekstimotetin jakeiden käyttöä yhdessä muiden laskiaissunnun-

tain 1. Korinttilaiskirjeen luvun 13. sävellettyjen motettien kanssa. Valitettavasti tehdes-

säni tätä analyysia en pääse käsiksi Almqvistin tutkimukseen.4 

 

1.3 Tutkimuskysymys ja taustaoletukset 

Tutkimuskysymyksenäni on kartoittaa Suomessa vuosina 1962−2019 sävelletyt suomen-

kieliset tekstimotetit, ja näin selvittää, paljonko motetteja on sävelletty tuolla aikavälillä, 

miten ne sijoittuvat kirkkovuoden jaksojen, vuosikertojen, lukukappaleiden ja pyhien 

mukaan ja mihin raamatunkohtiin motetteja on sävelletty eniten. Lisäksi esimerkkinä 

esittelen tarkemmin laskiaissunnuntain 1. Korinttilaiskirjeen 13. lukuun sävellettyjen 

 
3 Haapasalo 1992, 86. 
4 Kevään 2020 maailmalla levinnyt korona-pandemia sulki mm. kirjastot täysin. 
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tekstimotettien jakeiden käyttöä. Tarkastelen, miten säveltäjät ovat valinneet luvun ja-

keita ja miten he ovat muuttaneet alkuperäistä kirjoitusasua. 

Oletan Nurmen tutkimuksen (1995) ja Haapasalon edellä mainitun kommentin perus-

teella, että Suomessa sävelletään paljon tekstimotetteja, ja että suuri osa niistä jää jul-

kaisematta. Kanttoreilla todennäköisesti olisi jatkuvasti tarvetta erityisesti helpoille 

tekstimoteteille. Voisi kuvitella, että eniten tekstimotetteja sävellettäisiin kirkkovuoden 

merkittävimpiin pyhiin, kuten ensimmäiseen adventtisunnuntaihin tai jouluaattoon. 

Näiden pyhien aikaan kirkoissa käy kokemukseni mukaan eniten ihmisiä. Tekstimotetin 

tärkein määrittävä tekijä on raamatunteksti, joten on vaikea kuvitella, että säveltäjät 

tuntisivat mitään erityistä tarvetta muokata juurikaan alkuperäistä raamatuntekstiä.  
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 
 

2.1 Tekstimotetin määritelmä ja käyttö jumalanpalveluksessa 

Tekstimotetit ovat messun vaihtuvaa tekstimusiikkia. Messun musiikki voidaan jakaa py-

syviin (ordinarium) ja vaihtuviin osiin (proprium). Pysyviin osiin kuuluvat muun muassa 

Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei. Virret ja muu musiikki vaihtuvat pyhittäin kirkkovuo-

den mukaan.5 Kirkkovuoden pyhien raamatunkohtiin sävellettyä proprium-musiikkia 

kutsutaan tekstimusiikiksi. Jumalanpalveluksen oppaan mukaan tekstimusiikki pyrkii il-

mentämään ja tulkitsemaan raamatuntekstin sisältöä musiikillisin keinoin.6  

Tekstimotetti voidaan määritellä esittämiskontekstin mukaan. Tekstimotetin tekstin tu-

lee olla jumalanpalveluksessa luettavan Kirkkokäsikirjan Evankeliumikirjan mukainen 

raamatunteksti tai sen osa. Näin se rajaa ulkopuolelleen ne raamatuntekstejä sisältävät 

motetit, joiden raamatunkohta ei sisälly Evankeliumikirjaan. Kantaateissa on tekstimo-

teteiksi sopivia osia, ja kokemukseni mukaan myös passioteosten osia voidaan käyttää 

tekstimotetteina.7  

Yleisen käsityksen mukaan tekstimotettien ulkopuolelle rajautuvat psalmit, mutta tälle 

rajaukselle ei ilmeisesti ole olemassa tarkkaa perustelua. Psalmit ovat jumalanpalvelus-

lauluja, joilla on rukouksenomainen olemus. Päivän psalmi on valinnainen jumalanpal-

veluksen osa, ja se on mahdollista lukea tai laulaa. Psalmin rakenne on tyypillisesti res-

ponsorinen tai antifoninen, mutta se voidaan myös toteuttaa psalmimotettina tai psal-

mivirtenä.8 Perustelen psalmien rajaamista tutkimukseni ulkopuolelle sillä, että Päivän 

psalmi on messun valinnainen osa. Sen sijaan päiväjumalanpalveluksessa tulee Kirkko-

käsikirjan mukaan lukea kolme raamatuntekstiä. Päivän psalmi sisältyy messun joh-

danto-osaan, ja sen tehtävä on johdattaa päivän aiheeseen. Ensimmäinen ja toinen lu-

kukappale sekä evankeliumi sisältyvät messun sanaosaan. 

 
5 Poikkeuksena on Kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle, joka luonteeltaan sisältyy ordinariumiin. Perintei-
sesti Gloria ja sen jatkona laulettava Laudamus te lauletaan samalla tekstillä jokaisena sunnuntaina. Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon Jumalanpalvelusten kirja suosittelee kiitosvirsiksi tiettyjä Laudamus-
tekstin sisältöjä mukailevia virsiä ja näiden virsien käyttö ei ole kytköksissä kirkkovuoden pyhiin, ks. Juma-
lanpalveluksen opas 2009, 107. Hiley 2009, 24. 
6 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 111. 
7 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 111.  
8 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 6–7.  
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Tekstimotetit ovat vokaalisia yksi- tai moniäänisiä sävellyksiä. Juhani Haapasalo kirjoit-

taa: ”Vaikka nimeä tekstimotetti voidaan käyttää jumalanpalveluksen lukuteksteihin liit-

tyvistä liturgisista sävellyksistä yleensä, viittaa termi motetti erityisesti polyfoniseen sä-

vellystekniikkaan.”9 Mielikuvissanikin termi motetti viittaa vahvasti kuoroteokseen. 

Tekstimotetit voivat kuitenkin olla solistisia vokaaliteoksia tai vastaavasti yksiääniselle 

kuorolle kirjoitettuja sävellyksiä. Juha Nurmi on huomannut tutkimuksessaan, että sä-

veltäjät mieltävät motetin yhä vahvasti kuorosävellykseksi. Hänen tutkimuksensa 34 

tekstimotetista vain yhdessä ei ole mukana kuoroa. Sävellyksistä 41,2 % on sävelletty 

pelkästään a cappella -kuorolle.10 

Jumalanpalveluksen lukukappaleen tai evankeliumin lukeminen voidaan korvata joko 

kokonaan tai osittain tekstimotetilla. Jumalanpalveluksen oppaan mukaan tekstimotet-

tia voidaan käyttää myös muussa jumalanpalveluksen kohdassa, kuten vastausmusiikin 

paikalla, jolloin se kertaa tekstin keskeistä sanomaa.11 Tällaisessa tapauksessa motetin 

funktio muuttuu messun lukukappaleen toteuttamisesta joksikin muuksi. 

Kun tekstimotetilla korvataan osa tekstinluvusta, on raamatunkohdan valinta tärkeää. 

Osmo Vatanen kirjoittaa Kirkkomusiikin käsikirjassa artikkelissaan Messu ja sen musiikki: 

”jos osa lukukappaletta lauletaan tekstimotettina, tulee sen olla kohta, johon lektion si-

sältö huipentuu”.12 

 

2.2 Katsaus tekstimotetin historiaan 

2.2.1 Varhaiset motetit 

Raamatuntekstejä on resitoitu puhelaululla eli kantilloitu kristillisen kirkon alkuajoista 

lähtien. Puhelaulu oli peräisin juutalaisten synagogista, eikä tavallinen lukeminen olisi 

todennäköisesti tuntunut sopivalta Raamatunkaan kohdalla.13 Varhaisina aikoina raa-

matuntekstejä alettiin myös ilmentää moniäänisin toteutuksin. Lauletun raamatunteks-

 
9 Haapasalo 1992, 4. 
10 Nurmi 1995, 28. 
11 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 111. 
12 Vatanen 2003, 121.  
13 Tuppurainen 2003, 39. 
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tin ydinjae tai -jakeet erotettiin kuoron esittämäksi moniääniseksi sävellykseksi. Myö-

hemmin niitä alettiin kutsua tekstimoteteiksi.14 Sävellysmuotona motetti syntyi 1200-

luvun taitteessa. Aikaisempiin sävellysmuotoihin verrattuna motetti oli monitekstinen; 

motetti-nimitys tuleekin ranskan sanasta mot (= sana).15  

Motetin suosio jatkui läpi renessanssinajalta aina 1600-luvulle asti. Renessanssin aikana 

motetteja sävellettiin paljon, ja osittain motettien tekstit olivat myös maallisia.16 Italia-

laisella Giovanni Pierluigi da Palestrinalla (1525–1594) on ollut suuri vaikutus kirkkomu-

siikin kehitykseen. Trenton kirkolliskokous (1545–1563) suunnitteli kieltävänsä moni-

äänisyyden käytön liturgiassa. Säveltäjien tuli vakuuttaa konsiili siitä, että moniäänisen 

laulun sanoista saattoi saada selvää, ja että se oli puhdasta maallisuudesta.  

Palestrinaa pidettiin moniäänisen kirkkomusiikin pelastajana. Murtomäki kuitenkin väit-

tää artikkelissaan Pyhä Palestrina paistattelee pilven päällä (2019), että Palestrinan vai-

kutus ei ollut lainkaan niin suuri. Palestrina kehitti oman tyylin, jota Murtomäki kuvailee 

muun muassa kauniisti soivaksi ja yksinkertaiseksi, ”pyhäksi”. 17 Vielä tänäänkin musiikin 

teorian tunneilla opiskellaan Palestrina-tyyliä. 

Nuottiesimerkki 1. G. P. da Palestrinan motetin Peccantem me quotidie alku. 

 

 

 
14 Haapasalo 1992, 4. 
15 Murtomäki 2020a. 
16 Murtomäki 2019a.  
17 Murtomäki 2019b. 
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2.2.2 Motettimuoto huipentuu Saksassa 

1500-luvulla Saksassa motetit edustivat aikansa merkittävintä vokaalimusiikkia.  Ne poh-

jautuivat joko raamatuntekstiin (=tekstimotetti) tai koraaliin. Raamatuntekstiin pohjau-

tuvissa moteteissa oli usein evankeliumi- tai psalmiteksti.18 Reformaattori Martin Luther 

(1483−1546) edis  saksankielisen liturgian ja kirkkomusiikin syntyä. Hän rohkaisi sävel-

tämään uutta liturgista musiikkia eri pyhien raamatunteksteihin.19 Luther toteaa 95 tee-

sissään, että ”Kirkon varsinainen aarre on Jumalan kirkkauden, kunnian ja armon kaik-

kein pyhin evankeliumi”.20 Evankeliumi nähtiinkin hyvin tärkeänä, ja luterilaisessa kir-

kossa syntyikin vahva evankeliumimusiikkitraditio. Jo 1500-luvulla julkaistiinkin kokonai-

sia evankeliumimotettien vuosikertoja. Evankeliumimotetin paikka liturgiassa oli teks-

tinluvun jälkeen, jolloin se kertasi evankeliumin ydinsanomaa.21 On todennäköistä, että 

evankeliumi ja epistolatekstit kantilloitiin aina. Luther antoi tarkat lauluohjeet muun 

muassa Deutsche Messe (1526) -messussaan.22  

Motettikäytäntö huipentui Heinrich Schützin (1585−1672) tuotannossa, tämän alkaessa 

yhdistellä vanhaa kontrapunktia uuteen konsertoivaan tyyliin. Näin kantaattimuoto al-

koi syntyä. Johann Sebastian Bach (1685–1750) oli yksi tuotteliaimmista kantaattisävel-

täjistä 200 kantaatillaan. Saksalaisissa kantaateissa kuoron rooli oli vahva muun muassa 

tekstimotettien ja virrenveisuun vuoksi. Italiassa taas kehittyi soolokantaatti.23 

Nuottiesimerkki 2. Heinrich Schützin motetista Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten  

 
18 Helasvuo 1963, 140. 
19 Haapasalo 2004b, 120. Tuppurainen 2003, 46–47. 
20 Vatanen 2003, 129. Luther 2019, 336. 
21 Haapasalo 1992, 4–5. 
22 Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdiensts. Holma 2010, 60, 62. 
23 Haapasalo 1992, 4–7. 
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Kantaatti peri evankeliumimotetin paikan ja tehtävän messussa.24 Seuraavien vuosisa-

tojen aikana jumalanpalveluselämä muuttui kuitenkin dramaattisesti, minkä seurauk-

sena kantaatilla ei ollut enää liturgista kontekstia.25 Pietismi ja valistus, 1700-luvulla lu-

terilaisessa kirkossa vallinneet aatteet, vastustivat barokkimusiikkia ja 1600-luvun puh-

dasoppisuutta.26  

Suomessa 1700-luvun lopulla muu musiikki kuin virsilaulu nähtiin tarpeettomana juma-

lanpalveluksessa. Vasta sadan vuoden kuluttua kirkkomusiikkia ryhdyttiin taas aktiivi-

sesti kehittämään.27 Suomesta ei ole löydetty suomenkielisiä tai alun perin suomalaisia 

kuorosävellyksiä, vaikka moniäänisiä nuottikirjoituksia onkin muuten säilynyt run-

saasti.28 Tiedetään kuitenkin, että saksalaisen Melchior Vulpiuksen (n. 1570–1615) 

vuonna 1613 julkaistu Matteus-passio on monissa Suomen 1600–1700-lukujen nuotti-

käsikirjoituksissa käännetty suomen kielelle.29 

 

2.2.3 Romantiikasta uusasiallisuuteen 

1800-luvulla romantiikan musiikki kuvasi vahvasti tunteita ja kansallisuutta, ja otti vai-

kutteita historiasta. Historian ihannointiin liittyi olennaisesti cecialismi, jonka keskeinen 

ajatus oli liturgian ja kirkkomusiikin palauttaminen vanhojen ihannoitujen esikuvien mu-

kaisiksi. Cecialismiin liittyi erityisesti gregorianiikan tutkimus ja Palestrinan pitäminen 

ihanteellisena kirkkomusiikin säveltäjänä. Myös a cappella -ihanne heräsi jälleen.30 

Historiasta inspiroituneinta kiinnostuttiin myös motettimuodosta, jota pidettiin arvok-

kaana ja perinteisenä vokaalipolyfonian muotona.31 Saksassa Felix Mendelssohn (1809–

1847) sävelsi motetteja ja kantaatteja, mikä kertoi pyrkimyksestä löytää uudelleen men-

neiden vuosisatojen rikkaudet.32 1800-luvulla sävelletyt kirkkomusiikkiteokset oli sävel-

letty konserttimusiikiksi.33 

 
24 Haapasalo 2004c, 135. 
25 Haapasalo 1992, 6–7. 
26 Tuppurainen 2003, 53. 
27 Haapasalo 2004c, 120–121.  
28 Gudrun Viergutz (2004) on tutkinut Vaasan Triviaalikoulun kuoronuotteja 1600-luvulta.  
29 Urponen 1999. 
30 Pajamo & Tuppurainen 2004, 350. Tuppurainen 2003, 53−54.  
31 Helasvuo 1963, 147. 
32 Haapasalo 1992, 7. 
33 Haapasalo 2004a, 115. 
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1900-luvun alkupuolella romantiikan tunteikkuudelle ja värikylläisyydelle syntyi vasta-

liikkeenä uusasiallisuus, jossa arvostettiin yksinkertaisuutta ja objektiivisuutta. Uusasial-

liset säveltäjät ottivat esikuvikseen J. S. Bachia vanhempia säveltäjiä. Esimerkiksi saksa-

lainen Hugo Distler (1908–1942) otti Heinrich Schützin esikuvakseen.34 

Nuottiesimerkki 3. Distlerin motetin Also hat Gott die Welt geliebet (1933) alkutahdit. 

 

2.2.4 1900-luku Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 

1900-luku merkitsi pohjoismaiselle kirkkomusiikille merkittävää kehitystä. Kirkkokuorot 

olivat alkaneet järjestäytymään 1900-luvun taitteessa, mikä mahdollisti osaltaan myös 

kuorosäveltämisen kehittymisen.35 Ruotsin kirkkomusiikkiin uusasiallisuus tuli 1930-lu-

vulla ensisijaisesti papin ja kirkkomuusikon Ingvar Sahlinin ansioista. Hän sai vaikut-

teensa suoraan Hugo Distleriltä.36 Suomeen uusasiallisuus tuli Ruotsin kontaktien kautta 

vähän myöhemmin, sillä kansallisuusaate oli ristiriidassa uusasiallisten näkemysten 

kanssa.37 Suomeen uusasiallisuus tulikin lopulta vasta 1950-luvulla erityisesti Taneli Kuu-

siston ja Harald Andersénin kautta.38  

Uusasiallisuuden lisäksi toinenkin ilmiö vaikutti kirkkomusiikin kehitykseen 1900-luvun 

alussa. Käyttömusiikin pyrkimyksenä oli tuottaa musiikkia tiettyihin käyttötarkoituksiin, 

joka olisi helposti esitettävissä. Suomessa julkaistiin liturgiseen käyttöön muun muassa 

kuoroille sopivaa materiaalia. Näitä käyttömusiikkia sisältäviä kokoelmia alettiin jul-

kaista 1950-luvulta lähtien yhä enemmän.39 

 
34 Tuppurainen 2003, 55–56. 
35 Tuppurainen 2003, 55. 
36 Almqvist 2000, 12. 
37 Almqvist 2000, 12. Tuppurainen 2003, 56. 
38 Tuppurainen 2003, 56. 
39 Tuppurainen 2004, 459. 



13 
 

Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa 1960-luvun alkupuolella tehtiin kirkkomusiikkia 

koskevia merkittäviä päätöksiä. Perinteisen musiikin rinnalle nostettiin kansanomaiset 

tyylit, mikä merkitsi myös kirkkomusiikin tyylillistä vapautumista.40 1960-luku oli myös 

Suomessa liturgisen musiikin murrosaikaa.41 Ruotsinkieliset säveltäjät, kuten Sulo Salo-

nen (1899–1976) ja Kaj-Erik Gustafsson (1942–) olivat edelläkävijöitä.42  

Salonen oli pioneeri omalla alallaan ja hän vaikutti myös Ruotsin motettitaiteessa.43 Hä-

nen motettinsa julkaistiin vuonna 1963 pohjoismaisen tekstimotettikilpailun seurauk-

sena julkaistussa motettikokoelmassa Evangeliespråk (Gummessons Bokförlag, 1963, 

Tukholma). Kokoelmassa esiintyy pohjoismaisia tunnettuja tekstimotettisäveltäjiä, ku-

ten norjalaiset Knut Nystedt (1915–2014) ja Egil Hovland (1924–2013). Haapasalon mu-

kaan kokoelman julkaisu kertoi halusta palata takaisin luterilaisen musiikkinäkemyksen 

juurille.44 Pohjoismaissa vaikuttivat myös tanskalaiset Knud Jeppesen (1892–1974) ja 

Niels la Cour (1944–), Norjassa Trond Kverno (1945–) ja Ruotsissa Sven-David Sandström 

(1942–2019). 

Ossi Elokas esitti huolensa evankeliumimotettien vähyydestä Kirkkomusiikkilehdessä 

vuonna 1970. Hän painotti, että olisi ajankohtaista laatia vaativuustasoltaan erityisesti 

käyttökelpoisia motetteja, viitaten samalla Sulo Salosen haastaviin motetteihin. Hän 

pyysi säveltäjiä lähettämään itselleen aineistoa, mutta arvoitukseksi jää, kuinka paljon 

niitä kertyi.45 1970-luvulla luotiin Suomessa kirkon täydennyskoulutusjärjestelmä, joka 

lisäsi kiinnostusta kirkon jumalanpalvelusmusiikin muotojen rikastuttamiseen. Vuonna 

1981 Kirkon koulutuskeskus järjesti tekstimusiikin erityiskurssin ja samoihin aikoihin jär-

jestettiin sävellyskilpailut kolmessa eri hiippakunnassa nimenomaan tekstimotettiai-

neistolle. Suomen kirkkomusiikkiliitto julkaisi kilpailujen parhaimmistoa kokoelmassa 

Kirkkovuoden motetteja sekakuorolle (1982).46  

  

 
40 Tuppurainen 2003, 57. 
41 Almqvist 2000, 86. 
42 Tuppurainen 2003, 56. 
43 Almqvist 2000, 84. 
44 Haapasalo 1992, 85. 
45 Elokas 1970, 136. 
46 Haapasalo 1992, 86. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 Tutkijan näkökulma aineiston valinnassa 

Tekstimotetin määritelmän mukaan sisällytin aineistooni kaikki ne teokset, joiden raa-

matunteksti sisältyy Kirkkokäsikirjan Evankeliumikirjaan. Muutoin tekstimotettikäsite 

antaa säveltäjälle vapauden teoksen muodon, tyylin ja kokoonpanon suhteen. Olen hy-

väksynyt aineistooni kantaatteihin sisältyvät tekstimotetit, mutta en passioteoksia. Psal-

mit rajautuivat tekstimotettimääritteen myötä tutkimukseni ulkopuolelle, vaikka joiden-

kin psalmien antifonit soveltuvat tekstimoteteiksi. En ole lähtökohtaisesti sisällyttänyt 

niitä aineistooni, ellei säveltäjä ole erikseen maininnut tällaisesta teoksensa käyttömah-

dollisuudesta. Evankeliumikirjassa joidenkin 1. lukukappaleiden tekstit ovat psalmiteks-

tejä, mutta silloin ne ovat eri funktiossa, kuin psalmit messussa varsinaisesti ovat.  

Hyväksyin aineistooni kaikki raamatunkäännökset. Pääosin motetit edustavat virallisia 

käännöksiä vuosilta 1933/1938 ja 1992. Aineistossani on kuitenkin ainakin kaksi motet-

tia, joista toinen on sävelletty Pentti Saarikosken (1969) ja toinen Mikael Agricolan raa-

matunkäännökseen (1548). Osassa aineistoni tekstimoteteista on käytetty useampia 

raamatunkohtia. Vaikka tällaisia teoksia ei voikaan välttämättä käyttää tekstinluvun kor-

vaamiseen, voi niitä käyttää kuitenkin messun muissa kohdissa. Olen pyrkinyt tekemään 

aineistostani sellaisen, että se palvelee kanttoreita monipuolisesti. 

Aineistoa kootessani huomasin, että Raamatun alkuperäistä tekstiä toisinaan muute-

taan. Esimerkiksi lapsille suunnatuissa lauluissa tekstiä saatetaan muuttaa selkeäm-

mäksi tai runomittaan. Näissä tapauksissa aineiston rajaaminen oli hyvin vaikeaa. Pyrin 

valitsemaan aineistooni sellaisia tekstimotetteja, joissa alkuperäinen raamatunteksti on 

ainakin selkeästi tunnistettavissa. En kuitenkaan saanut käsiini tarkasteltaviksi kaikkia 

aineistoni motetteja, joten on mahdollista, että aineistossani on tämän rajauksen ulko-

puolelle meneviä motetteja. 
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3.2 Aineiston hankinta 

Kartoittaakseni mahdollisimman monta Suomessa sävellettyä suomenkielistä tekstimo-

tettia etsin aineistoa erityisesti kirjastoista ja kustantajilta. Kustantajilla on nykyään kat-

tavat sivut internetissä, joista nuotteja voi hakea. Kirkkomusiikkiteoksia ovat kustanta-

neet viime aikoina erityisesti Sulasol ja Yhteiskustannus. Kirkkohallituksella on Proprium-

musiikkikokoelmaa esittelevä sivusto. 

Motettien etsiminen ei ollut yksinkertaista. Ongelman aiheutti jo se, että toiset säveltä-

jät nimeävät teoksensa motetiksi ja toiset eivät. Tehokkain keino löytää motetteja eri-

tyisesti Sulasolin nuottikaupasta oli etsiä aineistoa, jonka sanoittajaksi oli merkitty Raa-

mattu. Motettien kategorisointi vaihteli. Esimerkiksi Gustafssonin ja Haapasalon 45 teks-

timotettia (2015) on Sulasolin aineistossa kategorioissa hengellinen ja sacred, kun taas 

Harri Kerkon motetti Pitkäperjantai (2006) on kategoriassa kirkkomusiikki. Molempien 

sanoittajaksi on nimetty kuitenkin Raamattu. Yhteiskustannuksen internetsivuilla kate-

gorisoinnista löytyi erikseen motetti ja tekstimotetti, mutta ne eivät yhdessä kattaneet 

kaikkia tekstimotetteja. Sivuilta ei ollut mahdollisuutta hakea teoksia sanoittajan perus-

teella, kuten Sulasolin sivuilla. 

Kansallisarkiston ylläpitämä Finna-palvelu47 oli erinomainen työkalu. Etsiessäni motet-

teja huomasin, että Finnasta löytyy kaikkein tarkimmat ja laajimmat tiedot teoksista, ja 

teoksia kannatti etsiä säveltäjittäin sekä asiasanojen perusteella.  

Sisällytin aineistooni myös opinnäytteissä mainitut julkaisemattomat tekstimotetit. 

Omista julkaisemattomista moteteistaan mainitsee myös Juhani Haapasalo kotisivuil-

laan. Näiden lisäksi sain aineistooni muutaman motetin myös tutuilta säveltäjiltä.  

  

 
47 Finna-palvelussa on Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistotietoja. 
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3.3 Aineiston lajittelu ja analysointi 

Aineiston keräämisen jälkeen tutkin miten motetit sijoittuvat kirkkovuoden jaksojen, 

vuosikertojen, lukukappaleiden ja pyhien mukaan ja mihin raamatunkohtiin motetteja 

on sävelletty eniten. Mikäli tekstimotettiin ei ole merkitty käytettyä raamatunkohtaa, 

tutkin alkusanojen perusteella, mikä tekstikohta on kyseessä.  

Kirkkovuosi jakaantuu neljään osioon: joulu-, pääsiäis- ja helluntaijaksoon sekä erityis-

pyhiin. Jokaisessa kirkkovuodessa on laskujeni 96 kirkkovuoden pyhää, joihin on Evan-

keliumikirjan mukaiset lukukappaleet. Joulujaksoon kuuluvat adventinaika, joulu, loppi-

ainen sekä loppiaisen jälkeiset sunnuntait (1−6). Pääsiäisaikaan kuuluvat paasto, pääsi-

äispyhät ja helluntaihin päättyvä juhla-aika. Helluntaijaksoon kuuluvat loput kirkkovuo-

desta ja Pyhän Kolminaisuuden päivä, apostolien päivä ja kirkastussunnuntai. Erityispy-

hiä ovat jouluun liittyvät kynttilänpäivä, Marian ilmestyspäivä ja juhannus, sekä mikke-

linpäivä, pyhäinpäivä, luomakunnan sunnuntai ja perheen sunnuntai. Myös yhteiskun-

nalliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä ja kansalliset rukouspäivät, kuuluvat erityispyhiin.48 

Nämä yhteiskunnalliset pyhät eivät ole sidottuja kirkkovuoteen.49 Kirkkovuosia on kolme 

(I−III), ja pyhän tekstit voivat sopia yhteen tai useampaan vuosikertaan.50 

Motettien paikat jumalanpalveluksessa määräytyvät raamatunkohdan mukaan. Ensim-

mäinen lukukappale tulee Vanhasta testamentista, toinen lukukappale Uudesta testa-

mentista ja evankeliumit jostakin Uuden testamentin neljästä evankeliumista.  

Luetteloinnin jälkeen analysoin saamiani tuloksia. Pyrin saamaan selville, miten paljon 

motetteja Suomessa sävelletään. Erityisesti halusin selvittää, mitkä kirkkovuoden jak-

sot, vuosikerrat, pyhät ja tekstit ovat sävelletyimpiä. Tutkimukseni tuloksia oli toisinaan 

vaikea reflektoida Nurmen (1995) tulosten kanssa, sillä kirkkokäsikirja on muuttunut 

vuosituhannen vaihteessa. Olen joissakin saamissani tuloksissa verrannut niitä Nurmen 

tuloksiin, jos olen kokenut, että se on mahdollista ja tärkeää. 

 

 
48 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 41–50. 
49 Evankeliumikirja 1999 
50 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 41–50. 
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4 SUOMESSA SÄVELLETYT TEKSTIMOTETIT 

4.1 Aineiston koko ja yleistiedot 

Aineistoni sisältää yhteensä 431 tekstimotettia. Pieni osa tekstimoteteista on peräisin 

kantaateista ja vespereistä. Samaa tekstimotettia voidaan käyttää useammissa pyhissä, 

ja aineistoni motetit sopivat yhteensä 490 kirkkovuoden pyhään. Aineistossani saattaa 

olla joitakin teoksia mainittuna tahattomasti kahteen kertaan, sillä lähdetiedoista ei vält-

tämättä käynyt aina ilmi, onko teos sama vai eri. Olen merkinnyt omiksi teoksikseen mo-

tetit, jotka saattavat vaikuttaa lähes identtisiltä, mutta säveltäjä on muuttanut kokoon-

panoa.  

Aineistossani on yhteensä 91 tekstimotettien säveltäjää. Eniten motetteja ovat säveltä-

neet Juhani Haapasalo 49 kpl, Kari Tikka 30 kpl, Kaj-Erik Gustafsson 27 kpl, Sulo Salonen 

22 kpl, ja Jorma Hannikainen 21 kpl. Näiden säveltäjien osuus koko aineiston moteteista 

on 35 %, eli noin kolmannes. 

Eniten tekstimotetteja säveltäneet ovat kirkkomusiikkiin painottuneita säveltäjiä.51 Mo-

nilla heistä on kirkkomuusikon koulutus ja kokemusta kanttorin työstä. Juhani Haapasalo 

(s. 1950) on valmistunut kanttori-urkuriksi ja suorittanut diplomin urkujensoitosta. Hän 

on toiminut Järvenpään seurakunnan kanttorina ja toimi pitkään Sibelius-Akatemian ur-

kumusiikin lehtorina ennen eläkkeelle jäämistään. Kari Tikka (s. 1946) on suorittanut 

diplomin sekä oboensoitosta että orkesterinjohdosta. Kaj-Erik Gustafsson (s. 1942) on 

valmistunut Sibelius-Akatemiasta kanttori-urkuriksi, diplomiurkuriksi ja musiikinjohta-

jaksi. Gustafsson on työskennellyt urkurina Helsingin ruotsinkielisessä seurakunnassa ja 

urkumusiikin lehtorina Sibelius-Akatemiassa. Sulo Salonen (s. 1899−1976) valmistui 

kanttori-urkuriksi Helsingin kirkkomusiikkiopistosta ja laulunopettajaksi vuonna 1927. 

Hän toimi kanttorina Pietarsaaressa ja myöhemmin Sipoon seurakunnassa. Jorma Han-

nikainen (s. 1956) on valmistunut kanttori-urkuriksi ja diplomikuoronjohtajaksi. Hän on 

 
51  Kirkkomusiikin historia -kirjassa kirkkomusiikkia säveltäneet on jaoteltu kirkkomusiikkiin painottunei-
siin säveltäjiin ja muihin säveltäjiin. Viisi eniten tekstimotetteja säveltänyttä kuuluvat tämän jaottelun 
perusteella kirkkomusiikkiin painottuneisiin säveltäjiin. Pajamo & Tuppurainen 2004. 
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työskennellyt Puijon seurakunnan kanttorina ja toimii tällä hetkellä yliopistonlehtorina 

Sibelius-Akatemiassa.52 Musiikintohtoriksi Hannikainen väitteli vuonna 2006. 

Aineiston suurin tekstimotettikokoelma sisältyy Kirkkohallituksen keräämään Proprium-

nuottikokoelmaan, yhteensä 155 tekstimotettia.53 Se vastaa 36 % koko aineiston mote-

teista. Muita laajempia kokoelmia ovat 45 tekstimotettia (Gustafsson & Haapasalo, Su-

lasol, 2015), joista kaikki ovat mukana aineistossa, ja Sulo Salosen 22 Evankelimotettia, 

(Musiikki Fazer, 1963), joista yhteensä 18 kpl sopii nykyisen Evankeliumikirjan mukaisiin 

raamatunteksteihin.  

Tutkimuksessani on mukana 32 tekstimotettia Juha Nurmen tutkimuksesta (1995), joista 

viiden motetin tiedän olevan julkaistun muualla. Nämä merkitsin luetteloon niiden kus-

tantajien mukaan. Nurmen tutkimuksen aineisto sisältää kokonaisuudessaan 34 teksti-

motettia, joista kaksi ei kuulu nykyiseen Evankeliumikirjaan, eivätkä ne niin ollen mu-

kana tutkimuksessani. 

 

4.2 Tekstimotetit kirkkovuoden jaksojen mukaan 

Taulukko 1. Tekstimotettien (490 motettia) jakaantuminen kirkkovuoden jaksoihin. Keskiarvo (ka.) ker-
too, kuinka monta motettia on keskimäärin sävelletty suhteessa jakson kaikkiin pyhiin (suluissa sävel-
lettyjen pyhien määrä).  

Jakso 
Motettien 

määrä 
% Pyhien määrä ka. 

Joulujakso 130 27 % 23 (19) 6 
Pääsiäisjakso 155 32 % 33 (28) 5 
Helluntaijakso 119 24 % 31 (28) 4 
Erityispyhät 86 18 % 9 (9) 10 
Yhteensä 490 100 % 96 (83) 5 

 

 
52 Pajamo & Tuppurainen 2004, 509–510, 539, 541–545, 548–549.  
53 Vuonna 2000 Kirkkohallitus käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena oli monipuolistaa messussa käytet-
tävän musiikin vaihtoehtoja. Näin sai alkunsa Proprium-nuottikokoelman kerääminen.  
Proprium-kokoelmaan kertyi kaikkiaan yli 500 teosta, jotka on sävelletty erilaisille kokoonpanoille. Nuot-
teja on saatavilla yksittäisinä nuotteina ja suurempina kokoelmina. Kääriäinen, Ketola, Niemelä, Palmu, 
Salomäki 2008, 105. 
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Aineistoni 431 tekstimotettia voidaan käyttää 490 Evankeliumikirjan mukaisessa teksti-

kohdassa. Määrällisesti eniten motetteja on sävelletty pääsiäisjaksoon, 155 kpl. Niitä 

on aineistoni moteteista vajaa kolmasosa. Joulujaksoon ja helluntaijaksoon on sävel-

letty lähes saman verran motetteja, 130 (27 %) ja 119 kpl (24 %). Erityispyhiin sopii 86 

tekstimotettia eli noin 18 %.  

Erityispyhiin on sävelletty paljon motetteja, eikä yksikään pyhä ole jäänyt ilman motet-

tia. Erityispyhiin on sävelletty keskimäärin eniten, jopa kymmenen kappaletta pyhää 

kohti. Muihin jaksoihin on sävelletty keskimäärin lähes saman verran motetteja, eli nel-

jästä kuuteen pyhää kohti. Pääsiäisjaksossa, joka on kirkkovuoden keskus,54 keskiarvo on 

vain viisi motettia pyhää kohti, vaikka sävellettyjen motettien määrä on 155. Pääsiäis-

jaksossa onkin eniten kirkkovuoden pyhiä, 33 kpl.  Voiko sittenkään sanoa, että pääsiäis-

jakso on kaikkein suosituin jaksoista? Keskimäärin motetteja on sävelletty viisi kutakin 

kirkkovuoden pyhää kohti, ja pääsiäisjakso edustaa keskiarvoa. 

Aineistooni ei sisälly yhtään sävellystä seuraaville pyhille: 1. adventtisunnuntain jälkei-

nen viikko, apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä), viattomien lasten päivä (4. joulu-

päivä), 6. sunnuntai loppiaisesta, hiljaisen viikon tiistai ja keskiviikko, pitkäperjantain ilta, 

pääsiäisen jälkeinen keskiviikko, torstai ja perjantai, 5. ja 21. sunnuntai helluntaista.  

4.3 Tekstimotetit vuosikertojen mukaan 

Taulukko 2.  Motettien jakautuminen kirkkovuosien (1-3) mukaan. Viimeiseen sarakkeeseen on mer-
kitty kaikkina vuosikertoina käytettävissä olevien motettien määrä. Viimeinen rivi kertoo, kuinka 
monta prosenttia aineiston moteteista voidaan käyttää ko. vuosikerran pyhissä. 

 
54 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 44. 

Jakso 1. vsk 2. vsk 3. vsk Kaikki vsk:t 
Joulujakso (130 motettia) 47 17 20 46 
Pääsiäisjakso (155 motettia) 44 34 35 42 
Helluntaijakso (119 motettia) 50 24 37 8 
Erityispyhät (86 motettia) 25 9 26 26 
Yhteensä 166 84 118 122 
Yhteensä % 34 % 17 % 24 % 25 % 
Motetteja käytettävissä yht. 59 % 42 % 49 %  
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Taulukossa 2. on ilmoitettu tekstimotettien määrät kirkkovuoden jaksojen ja vuosiker-

tojen mukaan. Olen laskenut selvyyden vuoksi erikseen kirkkovuosien (1., 2. ja 3.) lisäksi 

ne motetit, joiden tekstit sopivat kaikkiin kirkkovuosiin. Näin ollen jokaisen vuosikerran 

teksteihin on todellisuudessa käytössä enemmän motetteja, kuin mitä yksittäisen vuo-

sikerran kohdalle on merkitty. Kaikkiin vuosikertoihin käy neljäsosa aineiston tekstimo-

teteista. 

Kaikista moteteista eniten on sävelletty ensimmäisen vuosikerran teksteihin. Nurmi kir-

joittaa, että vuoden 1958 Evankeliumikirjan mukaan useina suurina juhlapyhinä luetaan 

aina ensimmäisen vuosikerran evankeliumi.55 Tämä voi selittää sen, että Suomessa on 

sävelletty runsaasti ensimmäisen vuosikerran tekstejä. Vain erityispyhissä kolmanteen 

vuosikertaan sävellettyjen motettien määrä on suurempi kuin ensimmäisessä vuosiker-

rassa, ja silloinkin ero on todella pieni.  

Toisen vuosikerran tekstejä on sävelletty kaikissa jaksoissa vähiten. Myös Nurmi toteaa 

tutkimuksessaan saman ilmiön, mutta hän ei ole asiaa sen enempää analysoinut.56 Voi 

olla, että säveltäjät eivät vain koe toisen vuosikerran tekstejä puhuttelevina. Toisen vuo-

sikerran aikana on tietenkin käytettävissä kaikkiin vuosikertoihin sopivat motetit, eli yh-

teensä kuitenkin 206 (84+122) motettia. 

4.4 Tekstimotetit lukukappaleiden mukaan 

Taulukko 3. Tekstimotettien (490 motettia) jakautuminen jumalanpalveluksen lukukappaleiden mu-
kaan. Aineistossani on kolme motettia, joiden lukukappaleeksi Evankeliumikirja merkitsee vain luku-
kappale. Näiden motettien raamatuntekstit ovat Uudesta testamentista, ja olen merkinnyt ne taulu-
kossani 2. lukukappaleiksi. 

 
55 Nurmi 1995, 22. 
56 Nurmi 1995, 22. 

Jakso 1. lukukappale 2. lukukappale evankeliumi 

Joulujakso (130 motettia) 44 38 48 

Pääsiäisjakso (155 motettia) 26 50 79 

Helluntaijakso (119 motettia) 34 43 42 

Erityispyhät (86 motettia) 19 15 52 

Yhteensä  123 146 221 

Yhteensä % 25 % 30 % 45 % 
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Tekstimoteteista evankeliumimotetteja on selvästi eniten käytettävissä eri kirkkovuo-

sien aikana. Ne edustavat 45 % kaikista tutkimuksen moteteista. Ensimmäistä (25 %) ja 

toista lukukappaletta (30 %) on käytettävissä melko saman verran. Evankeliumit sopivat 

221 pyhään. Niitä on sävelletty erityisesti pääsiäisjaksolle ja erityispyhiin. Pääsiäisen 

kohdalla evankeliumien suosio saattaa johtua siitä, että evankeliumitekstit ovat merkit-

tävässä roolissa Jeesuksen kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemisen kuvaajina. Pääsi-

äisjakson ja erityispyhien evankeliumitekstit jakaantuvat kuitenkin melko tasaisesti eri 

pyhille. Joulu- ja helluntaijaksoilla kaikkia lukukappaleita on sävelletty tasaisemmin.   

 

4.5 Tekstimotetit pyhien mukaan  

Taulukko 4. Pyhät, joilla eniten motetteja käytettävissä ja ko. pyhän sävelletyin raamatunkohta. 

Eniten motetteja kaikista pyhistä on sävelletty Marian ilmestyspäivään, 23 kpl. Myös 

Nurmen tutkimuksessa Marian ilmestyspäivään oli sävelletty eniten motetteja.57 Marian 

ilmestyspäivänä luetaan Marian kiitosvirsi, Magnificat, (Luuk. 1: 46–55), johon sävelletty 

12 motettia. Magnificat on aineistoni sävelletyin teksti. 

Pyhän Kolminaisuuden päivälle on sävelletty 21 motettia. Pyhän yksittäiset tekstit eivät 

ole olleet mitenkään erityisen runsaasti sävellettyjä. Eniten motetteja on sävelletty 1. 

 
57 Nurmi 1995, 19. 

Pyhä yht.  sävelletyin yksittäinen raamatunkohta 

Maria ilmestyspäivä 23 
12 motettia 

(evankeliumi, 3. vsk) 
Luuk. 1: 46–55 

Pyhän Kolminaisuu-
den päivä 

21 
6 motettia  

(1. lukukpl, 3. vsk) 
4. Moos. 6: 22–27  

1. adventtisunn. 19 
6 motettia (2. lukukpl, 1. vsk) 

6 motettia (evankeliumi, 
1.vsk) 

Room. 13: 11-14 
Matt. 21: 1–9 

5. sunn.  
pääsiäisestä 

18 
9 motettia  

(evankeliumi, 2. vsk) 
Matt. 6: 5–13 

Jouluaamu 14 
7 motettia  

(evankeliumi, kaikki vsk:t) 
Luuk. 2: 1–20 

Pyhäinpäivä 14 
10 motettia  

(evankeliumi, kaikki vsk:t) 
Matt. 5: 1–12 
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lukukappaleen 3. vuosikerran tekstiin, Herran siunaukseen (4. Moos. 6: 22–27) (6 mo-

tettia). Pyhän Kolminaisuuden päivänä luetaan myös lähetys- ja kastekäsky (Matt. 28: 

16–20), mihin on sävelletty neljä motettia. 

Ensimmäiseen adventtisunnuntaihin on odotetusti sävelletty runsaasti motetteja, yh-

teensä 19. Kuusi motettia on sävelletty tekstiin (Matt. 21: 1–9). Näistä moteteista nel-

jässä on melkeinpä pelkästään käytetty jaetta 21: 9, Hoosianna. Toisen vuosikerran 

evankeliumiin on myös sävelletty Hoosianna-motetti, joka perustuu Markuksen evanke-

liumiin (Mark. 11: 1–10). Ensimmäisen adventtisunnuntain 19 motetista vain viisi on sä-

velletty muihin kuin ensimmäiseen vuosikertaan. Vuoden 1958 Kirkkokäsikirjan mukaan 

1. adventtisunnuntaina luetaan aina ensimmäisen vuosikerran evankeliumi.58 Ensimmäi-

sen adventtisunnuntain moteteista vain seitsemän on evankeliumeja. Motettien teksti-

kohtien valintoihin näyttää siis olevan muita syitä. 

Ehkä hieman yllättäen 5. sunnuntaille pääsiäisestä eli rukoussunnuntaille, on sävelletty 

jopa 18 motettia. Mahdollisesti suurta määrää selittää 2. vuosikerran evankeliumi (Matt. 

6: 5–13), jossa käsitellään Isä meidän -rukousta. Tähän raamatunkohtaan on sävelletty 

kahdeksan motettia. Oletettavasti osa näistä kahdeksasta motetista käsittää koko Isä 

meidän -rukouksen, eikä vain sen alkuosaa, joka tässä raamatunkohdassakin on.  

Taulukko 5. Aineiston sävelletyimmät yksittäiset raamatunkohdat. 

Taulukkoon 5. olen kerännyt aineistoni sävelletyimmät yksittäiset raamatunkohdat. Ma-

rian kiitosvirren (Luuk. 1: 46–55) ja Isä meidän (Matt. 6: 5-13) ohella niitä ovat laskiais-

sunnuntain epistolateksti (1. Kor. 13), Pyhäinpäivän autuaaksijulistus (Matt. 5: 1–12) ja 

jouluaamun Jeesuksen syntymästä kertova evankeliumi (Luuk. 2: 1–20). Laskiaissunnun-

tain tekstin (1. Kor. 13) suosio saattaa perustua siihen, että sitä voidaan lukea myös vih-

kitoimituksessa. Olen analysoinut tarkemmin laskiaissunnuntain 1. korinttilaiskirjeen 13. 

lukuun sävellettyjä motetteja seuraavassa luvussa. 

 
58 Nurmi 1995, 22. 

Pyhä                  Motettien määrä                       Raamatunkohta 

Maria ilmestyspäivä 12 (evankeliumi, 3. vsk) Luuk. 1: 46–55 
Laskiaissunn. 11 (2. lukukpl, kaikki vsk:t) 1. Kor. 13 
Pyhäinpäivä 10 (evankeliumi, kaikki vsk:t) Matt. 5: 1–12 
5. sunn. pääsiäisestä 9 (evankeliumi, 2. vsk) Matt. 6: 5-13 
Jouluaamu 7 (evankeliumi, kaikki vsk:t) Luuk. 2: 1-20 
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5 LASKIAISSUNNUNTAIN EPISTOLAMOTETIT 
 

5.1 Yleiskatsaus motetteihin 

Valitsin analysoitavaksi laskiaissunnuntain toiseen lukukappaleeseen, 1. Korinttilaiskir-

jeen 13. lukuun sävelletyt tekstimotetit. Tekstikohta sisältää useita tunnettuja jakeita, 

kuten ”13: 13 Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rak-

kaus”.59 1. Korinttilaiskirjeen 13. lukuun on sävelletty yhteensä yksitoista motettia. Käy-

tän tässä yhteydessä toiseen lukukappaleeseen sävelletystä motetista myös nimitystä 

epistolamotetti. 

Taulukko 6. 1. Korinttilaiskirjeen 13. lukuun sävelletyt tekstimotetit.  

 
59 1. Kor. 13 sisältyy kokonaisuudessaan tutkimukseni liitteeseen.  

Säveltäjä Teoksen nimi Säv. Julk. Kokoelma 

Kostiainen, P. Rakkaus on kärsivällinen 2001 Sulasol 2002  

Tikka, K. Rakkaus on!  Edition Fazer 
1980 

Viisi laulua Raa-
matun sanoihin 

Viitanen, H. Rakkauden epistola  1979 
Viitanen Mu-
sic Edition Oy 
1999 

Pyhiä hedelmiä 

Saari, J. Rakkaus on  Sulasol 2000 
Kolme laulua 

Raamatun teks-
teihin 

Haapasalo, J. 
Katselemme vielä kuin 
kuvastimesta 

1977/ 
92 

Sulasol 2015 
45 Tekstimo-

tettia 

Kuorikoski, A. 
Sillä nyt me näemme 
kuin kuvastimessa 

 SKML 1983 
Viisi motettia 

raamatunteks-
teihin 

Rautavaara, E.  
Rakkaus ei koskaan hä-
viä 

1983 Sulasol 1998  

Kuusisto, I. Kun minä olin lapsi  Tactus Oy/ 
Sulasol 1980 

 

Salonen, S. 
Niin pysyvät nyt usko, 
toivo, rakkaus 

 Musiikki Fazer 
1963 

22 Evankelimo-
tettia 

Äikäs, S. Suurin on rakkaus 2007? 
Suomen Nais-
kuoroliitto ry 
2009 

Sinun valosi 

Hannikainen, J. Vaikka minä puhuisin 2004 ei julk.  
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Vihkitoimituksessa luetaan myös usein 1. Korinttilaiskirjeen 13. lukua. Kolme motettia 

onkin omistettu joko yhdelle tai kahdelle henkilölle, mikä saattaa viitata siihen, että ne 

on sävelletty häitä varten. Näiden lisäksi Hannikaisen Vaikka minä puhuisin (säv. 2004) 

on sävelletty avioliittoon vihkimistä varten, vaikka sitä ei olekaan omistettu kenelle-

kään.60 

Taulukon 1 mukaan laskiaissunnuntain epistolamotetteja on sävelletty ja julkaistu eri 

vuosikymmeninä. Kaikkien teosten sävellysvuosi ei ole tiedossa. Seppo Äikään teoksen 

(2009) omistuskirjoitus on päivätty vuodelle 2007, joka todennäköisesti on myös teok-

sen sävellysvuosi. Kustannusvuosien perusteella ei voi arvioida teosten sävellysvuotta, 

sillä esimerkiksi Haapasalon epistolamotetin sävellys- ja julkaisuvuodella on eroa mel-

kein 40 vuotta. Todennäköisesti suurin osa epistolamoteteista on sävelletty 70- ja 80- 

luvuilla. Taulukosta 1 voidaan huomata, ettei yksikään epistolamoteteista sisälly koko 

aineistoni (432 kpl) suurimpaan kokoelmaan, Proprium-nuottikokoelmaan. Tämäkin voi 

ehkä kertoa siitä, että 1. Korinttilaiskirjeen 13. lukuun sävelletyt epistolamotetit on sä-

velletty pääosin muuhun tarkoitukseen kuin kirkkovuoden pyhän moteteiksi. 

Taulukko 7. Epistolamotettien kokoonpanot. 

 

  

 
60 Hannikainen 2020. 

Säveltäjä Teoksen nimi Soitinnus 

Kostiainen, P. Rakkaus on kärsivällinen SATB 
Tikka, K. Rakkaus on! solisti + piano  
Viitanen, H. Rakkauden epistola  solisti + piano/urut 
Saari, J. Rakkaus on  solisti + piano/urut 
Haapasalo, J. Katselemme vielä kuin kuvastimesta (soolo) + SATB + urut  
Kuorikoski, A. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa SATB  

Rautavaara, E. Rakkaus ei koskaan häviä 
soolo + 3-ään. lapsi-
kuoro 

Kuusisto, I. Kun minä olin lapsi SATB + urut 
Salonen, S. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus SATB  
Äikäs, S. Suurin on rakkaus SSAA  
Hannikainen, J. Vaikka minä puhuisin SATB + urut 
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Epistolamoteteista kuorosävellyksiä on seitsemän, 64 %. Niistä neljä epistolamotettia on 

sävelletty a cappella -tyyliin. Yleisin motettien kokoonpano on kuoron SATB (5 kpl).  Dis-

kanttikuoroille on kaksi sävellystä, yksi naiskuorolle ja yksi lapsikuorolle. Säestyksellisten 

kuoromotettien säestyssoittimeksi on aina merkitty urut. Teokset on siis mahdollisesti 

tarkoitettu esitettäväksi kirkoissa. Käytännössä kuitenkin taitava kosketinsoittaja voi 

käyttää urkusatsia pianonsoitossakin ja toisinpäin. Osaan sooloteoksista on päinvastoin 

merkitty mahdollisuus käyttää pianoa tai urkuja säestyssoittimena, samasta nuottiku-

vasta. Sooloteoksia on kaikista epistolamoteteista kolme (27 %), mikä tuntuu minusta 

aika merkittävältä määrältä, sillä kokemukseni mukaan motetit ovat useimmiten kuoro-

teoksia.  

5.2 Raamatunjakeiden käytön tutkiminen 

5.2.1 Jakeiden valinta 

Epistolamotetit on sävelletty käyttäen joko vuoden 1933/38 (6 kpl) tai vuoden 1992 raa-

matunkäännöstä (5 kpl). Haapasalo mainitsee kotisivuillaan, että hänen epistolamotet-

tinsa on sävelletty alun perin vuoden 1933/38 raamatunkäännökseen, ja hän on muut-

tanut tekstin vuoden 1992 käännöksen mukaiseksi.  

Taulukko 8. Epistolamotettien 1. Kor. 13 sävelletyt jakeet. Suluissa olevat raamatunkohdat on selvitetty 
motetin nuottikuvasta. 

Raamatunkohta Säveltäjä Teoksen nimi Käännös 

1. Kor. 13: 4−7 Kostiainen, P. Rakkaus on kärsivällinen 1992 
1. Kor. 13: 4−8 Tikka, K. Rakkaus on! 1933/38 
(1. Kor. 13: 4−8) Viitanen, H. Rakkauden epistola  1933/38 

1. Kor. 13: 12 Haapasalo, J. 
Katselemme vielä kuin ku-
vastimesta 

1992 

1. Kor. 13: 12 Kuorikoski, A. 
Sillä nyt me näemme kuin 
kuvastimessa 

1933/38 

1. Kor. 13: 8−13 Rautavaara, E. Rakkaus ei koskaan häviä 1933/38 
1. Kor. 13: 11−13 Kuusisto, I. Kun minä olin lapsi 1933/38 

1. Kor. 13: 13 Salonen, S. 
Niin pysyvät nyt usko, toivo, 
rakkaus 

1933/38 

(1. Kor. 13: 1−2, 4−5, 
7−10) 

Äikäs, S. Suurin on rakkaus 1992 

1. Kor. 13: 1, 4−8, 13 Hannikainen, J. Vaikka minä puhuisin 1992 
(1. Kor. 13: 4−8, 13) Saari, J. Rakkaus on 1992 
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Moni säveltäjä on merkinnyt nuottiin tarkasti käyttämänsä jakeet. Kolme säveltäjää ei 

ollut merkinnyt käyttämiään jakeita, joten selvitin ne itse ja merkitsin sulkeisiin. Taulu-

kosta 7 näemme, että säveltäjien jakeiden valinta on ollut vaihtelevaa. Jos tekstimotettia 

käytetään lukukappaleen laulamiseen, tulisi sen olla kohta, johon tekstikohta huipentuu.  

Epistolamoteteista voidaan huomata, että säveltäjät ovat painottaneet erityisesti luvun 

kahta eri kohtaa; keskikohtaa (13: 4−8) että loppua (13: 8−13). Kukaan ei ole painottunut 

säveltämään vain luvun alkuosaa (13: 1−4). Kolme sävellystä sisältää kuitenkin jakeita 

sekä alkupuolesta ja muista luvun osista. Ehkä juuri nämä motetit on tarkoitettu laulet-

tavaksi avioliittoon vihkimisessä, jolloin luetaan jakeet 1–8 ja 13.61  

Nuottiesimerkki 4. Hannikaisen epistolamotetti Vaikka minä puhuisin (2004) on sävelletty häitä varten. 
Motetin alussa sopraanot ja altot resitoivat lukukappaleen tekstiä yhdellä äänellä, kuten raamattua oli 
tapana laulaa kristillisen kirkon alkuajoista alkaen. 

Kukaan säveltäjistä ei ole käyttänyt jaetta 13: 3. Jakeet 13: 1−3 ovat kaikki samantyylisiä. 

Niistä jokainen sisältää lauseparin, jossa todetaan, kuinka mikä hyvänsä kyky tai omai-

suus on merkityksetön ilman rakkautta. Jakeessa 13: 3 käytetään muihin verrattuna ra-

jumpaa, ja tunnelmaltaan muista lausepareista poikkeavaa vertausta: ”Vaikka jakaisin 

kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta mi-

nulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi” (1992). Jae onkin tunnelmaltaan erilai-

nen kuin muut luvun jakeet. Siksiköhän säveltäjät ovat jättäneet kolmannen jakeen sä-

veltämättä?  

 
61 Kirkollisten toimitusten kirja 2003, 100. 
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Luvun 13 keskikohdan jakeita 4−8 on sävelletty useimmiten ja keskenään eri tavoin. Pel-

kästään luvun keskikohtaa ovat keskittyneet käyttämään kolme säveltäjää. Pekka Kosti-

ainen on käyttänyt jakeita 13: 4−7, mutta Kari Tikka ja Harri Viitanen ovat ottaneet myös 

seuraavasta jakeesta ensimmäisen lauseen ”13: 8 Rakkaus ei koskaan häviä; …”. He eivät 

ole käyttäneet enää jakeen loppuosaa: ”mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä pu-

huminen lakkaa, ja tieto katoaa.” Myös jaetta kahdeksan käyttäneet Hannikainen ja 

Saari ovat tehneet saman ratkaisun. Näin motettien teksti rajautuu avioliittoon vihkimi-

sen kaavan perikoopin mukaiseksi, jossa jakeen 13: 8 loppupuolta ei lueta.62 

Luvun lopun (13: 8-13) jakeista käytetään eniten viimeistä jaetta 13: 13: ”Niin pysyvät 

nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus” (1933/38). Pelk-

kää jaetta 13: 13 on käyttänyt Salonen. Jae on melko lyhyt, ja Salonen on käyttänyt run-

saasti sanojen toistoa. Lyhyestä tekstikatkelmasta riippumatta motetti on kohtuullisen 

pitkä. Haapasalo ja Kuorikoski ovat molemmat korostaneet jakeen 13: 12 oleellisuutta 

laskiaissunnuntai lukukappaleessa käyttämässä vain lukukappaleen jaksoa: ”Nyt katse-

lemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoi-

hin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut 

täydellisesti tuntee” (1992). Juhani Haapasalon motetti on hyvin selkeä tekstimotetti, 

jossa stemmat kulkevat pääosin samassa rytmissä. Teoksen keskiosassa on vapaasti kul-

keva sopraanojen/sopraanosolistin soolo.  

Nuottiesimerkki 5. Juhani Haapasalo on kuvannut ’kuvastin’-sanaa kirjoittamalla niin sopraano- ja alt-
toäänet kuin myös tenori- ja bassoäänet kulkemaan peilikuvana toisiinsa nähden epistolamotetissaan 
Katselemme vielä kuin kuvastimesta (2015).  

 
62 Kirkollisten toimitusten kirja 2003, 100. 
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5.2.2 Jakeiden muokkaus 

Taulukko 9. Jakeiden muokkauskeinot.  

Muokkaustapa Teosten määrä (kpl) % 

Toistaminen 9 82 % 
Sanojen tai osioiden poisto 5 45 % 
Sanojen lisäys 3 27 % 
Sanajärjestyksen muutos 1 9 % 
Ei muutettu 0 0 % 

Yhdenkään motetin tekstiä ei voi sanoa täysin alkuperäiseksi. Vähiten muutoksia on 

tehty Tikan ja Saaren epistolamotetteihin. Niistä on jäänyt pois ainoastaan jakeen 13: 8 

loppupuoli ja todennäköisesti siksi, että jakeen loppu ei sisälly avioliiton vihkimisen pe-

rikooppiin.  

Toistaminen on muokkauskeinoista yleisin. Sillä tarkoitetaan sekä yksittäisen sanojen ja 

jakeiden toistamista. Nyt tarkasteltavista epistolamoteteista 82 % sisältää joko sanojen 

tai lauseiden toistamista. Huomattavasti toistoa ovat käyttäneet Ahti Kuorikoski (1983) 

ja Sulo Salonen (1963). Heidän valitsemansa jakeet ovat kuitenkin eri pituiset, joten ei 

voida vetää johtopäätöstä siitä, vaikuttaako jakeen tai jakeiden pituudet toiston määriin.  

Nurmen tutkimuksen mukaan (1995) toistamista on käytetty 70,6 % moteteista. Hänen 

aineistonsa moteteista peräti 23,5 % on täysin muokkaamattomia.63 

Nuottiesimerkki 6. Ahti Kuorikoski käyttää runsaasti toistoa motetissaan Sillä nyt me näemme kuin ku-
vastimessa (1983).  

 
63 Nurmi 1995, 26. 
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Nuottiesimerkki 7. Sulo Salosen motetissa Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus (1963) on toistettu use-
asti usko, toivo, rakkaus. 

Sulo Salonen toistaa runsaasti motetissaan sanoja usko, toivo, rakkaus ja äänet liikkuvat 

toisiinsa nähden itsenäisesti. Koko motetissa ainoastaan sana kolme lauletaan yhtäai-

kaisesti. Salonen haluaa ehkä korostaa, että nämä kolme ovat tärkeintä, vaikka suurin 

niistä onkin rakkaus. Sanaa kolme ei kerrata ollenkaan. Näin ehkä myös toistamatta jät-

täminen on tehokeino, mikä ei ehkä ole niin yleistä. Ilkka Kuusisto käyttää motetissaan 

Kun minä olin lapsi (1980) toistoa perinteiseen tyyliin korostaakseen nimenomaista teks-

tikohtaa. Hän kertaa ainoastaan tekstikohdan ”mutta silloin kasvoista kasvoihin;” mutta 

ei tee muita muutoksia tekstiinsä.  

Nuottiesimerkki 8. Ilkka Kuusiston motetin Kun minä olin lapsi (1980) ainoa tekstimuutos. 
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Epistolamotettien sanoja ja lauseita poistetaan ja lisätään lähes yhtä paljon. Muutokset 

voivat olla suuria tai pieniä. Sanoja on poistettu viidestä epistolamotetista. Näistä kol-

mesta motetista on poistettu vain jakeen 13: 8 loppu. 

Einojuhani Rautavaara (1983) käyttää sävellyksessään toistamista, sanojen lisäämistä ja 

poistamista. Hän toistaa teoksessaan jakeen 13: 11: ”Kun minä olin lapsi, niin minä pu-

huin kuin lapsi…”. Teos on sävelletty lapsikuorolle, ja hän on ehkä halunnut juuri siksi 

korostaa tätä ihmisen kasvua käsittelevää jaetta. Taulukossa 10 on esimerkki alkuperäi-

sestä raamatuntekstistä ja Rautavaaran muokkauksista siihen tekstiin. Tässä esimerkki-

jakeesta huomataan, että hän on poistanut alkuperäisestä tekstistä kuusi sanaa. Sanan 

sillä poisjättäminen ja sanan ja lisääminen näyttävät liittyvän sävellyksen saumakohtien 

muotoiluun.  

Taulukko 10.  Esimerkki Rautavaaran tekstimuutoksista motetissa Rakkaus ei koskaan häviä (1983).  

1933/38 käännös Rautavaaran motetin teksti 

13: 12 Sillä nyt me näemme kuin kuvasti-
messa, arvoituksen tavoin, mutta silloin 
kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen va-
javaisesti, mutta silloin minä olen tun-
teva täydellisesti, niinkuin minut itseni-
kin täydellisesti tunnetaan. 

13: 12 (Sillä) nyt näemme (kuin) kuvasti-
messa, arvoituksen tavoin, mutta silloin 
kasvoista kasvoihin. Ja nyt minä tunnen 
vajavaisesti, mutta silloin (minä olen 
tunteva) täydellisesti, niinkuin minut it-
senikin (täydellisesti) tunnetaan. 

 

Nuottiesimerkki 9. Rautavaara motetin Rakkaus ei koskaan häviä (1983) taitteissa voi olla tekstimuu-
toksia.  
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Vähiten muokkauskeinona käytetään sanojen lisäämistä (27 %). Rautavaara ja Äikäs 

ovat lisänneet alkuperäiseen tekstiin sanan ja. Äikäs on lisännyt motettiinsa myös toi-

sen tekstin, Ubi caritas -hymnin tekstin. Se on siis monitekstinen, kuten motetit olivat 

varhaisina aikoina 1200−1300-luvuilla. Viitanen on lisännyt epistolamotettinsa loppuun 

sanan aamen. Hän on myös ainoa säveltäjä, joka on muuttanut sanajärjestystä. Kuten 

aiemmin mainitsin Rautavaaran teoksesta, Viitasellakin muutos näyttää perustuvan 

fraasin aloituksen muotoiluun.  

Nuottiesimerkki 10. Äikäs on lisännyt motettiinsa Suurin on rakkaus (2009) Ubi caritas -hymnitekstin.  

Nuottiesimerkki 11. Viitanen on muuttanut sanan ei paikkaa motetissaan Rakkauden epistola (1999). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimusaineistoon sisältyy kaikkiaan 431 tekstimotettia. Samaa tekstimotettia voidaan 

käyttää useammissa pyhissä, ja aineistoni motetit sopivat yhteensä 490 kirkkovuoden 

pyhään. Säveltäjiä aineistossani on 91, joista Juhani Haapasalo on säveltänyt eniten, yh-

teensä 49 tekstimotettia. Aineistoni suurin kokoelma 155 tekstimotettia sisältyy Kirkko-

hallituksen toimittamaan Proprium-nuottikokoelmaan.   

Määrällisesti tekstimotetteja on sävelletty eniten pääsiäisjaksoon, 155 kappaletta, 

mutta toisaalta pääsiäisjakso sisältää myös eniten pyhiä (33). Vähiten motetteja on käy-

tettävissä erityispyhissä, 86 kappaletta. Suhteellisesti erityispyhiin on sävelletty kuiten-

kin eniten, keskimäärin noin kymmenen motettia pyhää kohden. Vastaava luku kirkko-

vuoden keskuksella eli pääsiäisjaksolla on viisi, mikä on sama kuin keskimääräinen mo-

tettien sävellysmäärä. Helluntaijaksoon sävellettyjen motettien (119 kpl) keskiarvo on 

pienin, noin neljä motettia pyhää kohden. Joulujaksoon on sävelletty 130 motettia, jol-

loin keskiarvoksi tulee noin kuusi motettia pyhää kohti. 

Ensimmäisen vuosikerran pyhiin motetteja on aineistossani eniten, 59 %, ja vähiten toi-

sen vuosikerran pyhiin, 42 %. Koko aineiston moteteista 25 % voidaan käyttää jokaisena 

kirkkovuotena. Ensimmäisen vuosikerran suosiota saattaa selittää se, että edellisen Kirk-

kokäsikirjan (1958) mukaan tiettyinä pyhinä luettiin aina ensimmäisen vuosikerran 

evankeliumi. Toisaalta aineistossa on useita sävellyksiä myös ensimmäisen vuosikerran 

1. ja 2. lukukappaleen teksteihin. Syyt tekstivalinnoissa saattavat olla siis muualla kuin 

entisen käsikirjan ohjeistuksissa. Kolmanteen vuosikertaan ja kaikkiin vuosikertoihin sä-

vellettyjä motetteja on molempia noin yksi neljäsosa aineistoni moteteista.  

Eniten kaikista lukukappaleista on sävelletty evankeliumeja (45 %). Evankeliumilla on ol-

lut reformaatioajasta lähtien merkittävä asema luterilaisessa kirkossa. Aineistossani 

Vanhaa testamenttia eli 1. lukukappaletta ja Uutta testamenttia, 2. lukukappaletta, on 

sävelletty hyvin saman verran, 25 % ja 30 %.  

Aineistoni motetit sopivat kirkkovuoden 83 pyhään. Eniten motetteja on sävelletty Ma-

rian ilmestyspäivälle, kaikkiaan 23 motettia. Sen kolmannen vuosikerran evankeliumiin 

(Marian kiitosvirsi, Luuk. 1: 46−55) on sävelletty 12 motettia, ja se on myös aineistoni 
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sävelletyin yksittäinen raamatunkohta. Muita pyhiä, joiden teksteihin on sävelletty run-

saasti, olivat Pyhän Kolminaisuuden päivä, ensimmäinen adventtisunnuntai, 5. sunnun-

tai pääsiäisestä ja pyhäinpäivä. 

Laskiaissunnuntain toiseen lukukappaleeseen (1. Kor. 13) on sävelletty yhteensä 11 mo-

tettia. Se on Marian kiitosvirren jälkeen toiseksi sävelletyin raamatunkohta. Jotkut laski-

aissunnuntain epistolamoteteista on sävelletty muuta tarkoitusta kuin kirkkovuoden py-

hän lukukappaleen laulamista varten. Avioliittoon vihkimisessä luetaan usein 1. Korint-

tilaiskirjeen luku 13, ja muutamissa epistolamoteteissa on omistusmerkintä, mikä saat-

taa viitata siihen, että ne ovat häitä varten sävellettyjä. Nämä teokset myös erottuvat 

jakeiden valinnaltaan muista pyhän epistolamoteteista, ja ne ovat avioliiton vihkimis-

kaavan lukukappaleen mukaisia jakeita (1. Kor. 13: 1–8 ja 13). 

Käyttötarkoitus on voinut vaikuttaa myös soitinnukseen. Kokemukseni mukaan suurin 

osa tekstimoteteista on yleensä kuorosävellyksiä, mutta näistä epistolamoteteista jopa 

27 % on sävelletty solistille ja säestyssoittimelle. A cappella -tyyliin on sävelletty 4 mo-

tettia. Säestyksellisten kuoromotettien säestyssoittimeksi on aina merkitty urut, mikä 

kertoo, että teokset on ensisijaisesti tarkoitettu esitettäviksi kirkoissa. Osaan sooloteok-

sista on päinvastoin merkitty mahdollisuus käyttää pianoa tai urkuja säestyssoittimena, 

samasta nuottikuvasta. Ehkä niitä on tarkoitus käyttää myös muualla kuin kirkkotilassa? 

Tekstimotetilla voidaan korvata jumalanpalveluksen lukukappaleen tai evankeliumin lu-

keminen. Mikäli lukukappaleen osa korvataan motetilla, Jumalanpalveluksen oppaan 

mukaan sen tulisi olla se kohta, johon lukukappaleen kohdan sisältö huipentuu. Laskiais-

sunnuntain epistolamotettien jakeiden valinnassa kiinnitin huomiota siihen, että sävel-

täjät ovat pääosin käyttäneet erityisesti kahta luvun osioita, jakeen keskiosaa (13: 4−8) 

ja loppuosaa (13: 8−13). Säveltäjät ovat pitäneet tärkeinä eri jakeita. Kolme säveltäjää 

oli kuitenkin säveltänyt useista jakeita luvun alusta, keskikohdasta ja lopusta. Nämä 

kolme motettia on todennäköisesti sävelletty muuhun tarkoitukseen kuin jumalanpal-

veluksen lukukappaleen laulamiseen.  

Yhdenkään laskiaissunnuntain epistolamotetin teksti ei ole täysin muokkaamaton. Tois-

taminen on jakeiden yleisin muokkauskeino. Epistolamoteteista 82 % sisältää sanojen 

tai lauseiden toistoa. Jakeiden pituudella ei tunnu olevan vaikutusta tapaan käyttää tois-

toa. Jakeiden sanoja ja lauseita poistetaan ja lisätään jokseenkin yhtä paljon. Muutokset 
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voivat olla suuria tai pieniä. Seppo Äikään motettiin Suurin on rakkaus (2009) oli lisätty 

toinen teksti, Ubi caritas -hymnin teksti. Näin myös motetin historiassa käytetty moni-

tekstisyys heijastuu 2000-luvun motetissa.  

Laatimastani motettien luettelosta muodostui laaja ja kattava, ja motettiluettelo onkin 

mielestäni tutkimuksen hyödyllisin tuotos. Tutkimuksen rajaus onnistui mielestäni hy-

vin. Tutkimustani olisi voinut laajentaa enemmänkin julkaisemattomien tekstimotettien 

kartoittamiseen, mutta se olisi todennäköisesti ollut tässä yhteydessä liian suuri pro-

jekti. Aineistoni antaa mielenkiintoisen kuvan suomalaisesta tekstimotettitaiteesta, ja 

sen määrästä. Aineistoni on myös käytännössä hyödyllinen. Kanttorit ja muut muusikot 

voivat aineiston avulla löytää sopivaa musiikkia jumalanpalveluksiin tai muihin tarkoi-

tuksiin.  

Mitä kannattaisi vielä tutkia? Olisi mielenkiintoista selvittää minkälaisia asenteita kirk-

komuusikoilla on ollut tekstimotettien säveltämistä kohtaan 1960-luvulta 2020-luvulle. 

Samoin tekstimotettien käyttölaajuutta olisi myös erittäin kiinnostavaa tutkia. Arkitie-

tona tuntuu olevan, ettei tekstimotetteja usein kuule jumalanpalveluksissa. Ovatko ne 

liian vaikeita jumalanpalveluksessa laulavalle kuorolle? Tekstimoteteissa on se hankala 

ominaisuus, että niitä voi useimmiten käyttää vain sinä kirkkovuoden pyhänä, jonka 

tekstiin motetti on sävelletty. Ne eivät ole ainakaan jumalanpalvelusmenoissa kovinkaan 

monikäyttöisiä. 

Kuten edellä kerroin, Kirkkohallitus keräsi 2000-luvun alussa massiivisen Proprium-nuot-

tikokoelman. Kokoelman keräämisen taustalla voidaan nähdä myös kirkkomuusikoiden 

tarve saada hyvää ja käyttökelpoista liturgista musiikkia jumalanpalveluksiin. Kokoelma 

todennäköisesti löytyy melkein joka seurakunnasta. Käsittääkseni sen käyttölaajuutta ei 

ole kuitenkaan tutkittu.   
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LIITTEET 

1933/1938 käännös Korinttolaiskirje Jae 1992 Korinttilaiskirje 
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enke-
lien kielillä, mutta minulla ei olisi rak-
kautta, olisin minä vain helisevä vaski 
tai kilisevä kulkunen. 

13: 1 

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja 
enkelien kielillä mutta minulta 
puuttuisi rakkaus, olisin vain kumi-
seva vaski tai helisevä symbaali.  

Ja vaikka minulla olisi profetoimisen 
lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuu-
det ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla 
olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria 
siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, 
en minä mitään olisi.  

13: 2 

Vaikka minulla olisi profetoimisen 
lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuu-
det ja kaiken tiedon ja vaikka mi-
nulla olisi kaikki usko, niin että voi-
sin siirtää vuoria, mutta minulta 
puuttuisi rakkaus, en olisi mitään.  

Ja vaikka minä jakelisin kaiken omai-
suuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka 
antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta 
minulla ei olisi rakkautta, ei se minua 
mitään hyödyttäisi. 

13: 3 

Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni 
nälkää näkeville ja vaikka antaisin 
polttaa itseni tulessa mutta minulta 
puuttuisi rakkaus, en sillä mitään 
voittaisi.  

Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on 
lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, 
ei pöyhkeile, 

13: 4 
Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus 
on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei 
kersku, ei pöyhkeile,  

ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi 
omaansa, ei katkeroidu, ei muistele 
kärsimäänsä pahaa,  

13: 5 
ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi 
omaa etuaan, ei katkeroidu, ei 
muistele kärsimäänsä pahaa, 

ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yh-
dessä totuuden kanssa;  

13: 6 
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee 
totuuden voittaessa.  

kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki 
se toivoo, kaikki se kärsii. 

13: 7 
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, 
kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.  

Rakkaus ei koskaan häviä; mutta pro-
fetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhu-
minen lakkaa, ja tieto katoaa. 

13: 8 
Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta 
profetoiminen vaikenee, kielillä pu-
huminen lakkaa, tieto käy turhaksi.  

Sillä tietomme on vajavaista, ja profe-
toimisemme on vajavaista. 

13: 9 
Tietämisemme on näet vajavaista ja 
profetoimisemme on vajavaista,  

Mutta kun tulee se, mikä täydellistä 
on, katoaa se, mikä on vajavaista. 

13: 10 
mutta kun täydellinen tulee, vaja-
vainen katoaa.  
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1933/1938 käännös Korinttolaiskirje Jae 1992 Korinttilaiskirje 
Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin 
kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja 
minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mie-
heksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen 
on. 

13: 11 

Kun olin lapsi, minä puhuin kuin 
lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lap-
sen ajatukset. Nyt, kun olen mies, 
olen jättänyt sen mikä kuuluu lap-
suuteen.  

Sillä nyt me näemme kuin kuvasti-
messa, arvoituksen tavoin, mutta sil-
loin kasvoista kasvoihin; nyt minä tun-
nen vajavaisesti, mutta silloin minä 
olen tunteva täydellisesti, niinkuin mi-
nut itsenikin täydellisesti tunnetaan. 

13: 12 

Nyt katselemme vielä kuin kuvasti-
mesta, kuin arvoitusta, mutta silloin 
näemme kasvoista kasvoihin. Nyt 
tietoni on vielä vajavaista, mutta 
kerran se on täydellistä, niin kuin 
Jumala minut täydellisesti tuntee.  

Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, 
nämä kolme; mutta suurin niistä on 
rakkaus. 

13: 13 
Niin pysyvät nämä kolme: usko, 
toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä 
on rakkaus. 

 


