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1 Johdanto 

 

Oman nuottikirjan tekeminen on ollut unelmani jo pitkän aikaan. Kuulin jo ensimmäisenä kirk-

komusiikkiopintovuotenani, että yksi vaihtoehto maisterin suuntautumiseksi on projektin te-

keminen ja tiesin heti, että se olisi minun juttuni. Projekti antoi hyvän mahdollisuuden toteut-

taa vihdoin ja viimein unelmani nuottikirjasta. Lisäksi minulle oli tärkeää, että pääsisin teke-

mään nuottikirjan, jolle olisi oikeasti tarvetta työelämässäkin. Niinpä suhtauduin tähän pro-

jektiin jo heti alusta alkaen ajatuksella, että teen tämän käytännön elämää varten, enkä vain 

opintopisteiden vuoksi. 

 

Projektinani sävelsin kokoelman gospelmusiikkityylisiä vastausmusiikkeja. Kokoelma sisältää 

17 laulusävellystä, jotka on tehty kirkkovuoden pyhille 1. pääsiäisen jälkeisestä sunnuntaista 

6. pääsiäisen jälkeiseen sunnuntaihin. Laulujen sanoitukset nousevat kunkin pyhän ensimmäi-

sestä lukukappaleesta. Kokoelma sisältää eri lauluvaihtoehdot käytettävän vuosikerran mu-

kaan ja se on koottu projektini tuotoksena syntyneeseen nuottikirjaan ”Vastausmusiikkeja 1. 

lukukappaleen teksteistä: 1. sunnuntai pääsiäisestä – 6. sunnuntai pääsiäisestä”. Kirja on tä-

män kirjallisen työn liitteenä. 

 

Projektin taustana kartoitan vastausmusiikin teologiaa ja erilaisia toteutustapoja. Lisäksi sel-

vitän lyhyesti gospelmusiikin historiaa ja nykytilaa Suomessa sekä avaan proseminaaritutkiel-

mani tuloksia yhteislaulettavan gospelmusiikin piirteistä. Hyödynsin näitä tutkimustuloksia ko-

koelmani sävellyksissä, sillä halusin luoda kappaleista helppoja ja mieleenpainuvia.  

 

Projekti-osuudessa avaan tarkemmin projektin aikataulua, miten rajasin ideani sisältöä ja sä-

vellys- ja tekstin käsittelytyyliä sekä kerron tarkemmin jokaisesta sävellyksestä. Kerron myös 

nuottikirjan tekemiseen liittyvistä seikoista, kuten, mitä nuotinkirjoitusohjelmaa käytin ja mi-

ten sain kokoelmani painettua kirjaksi.  
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2 Tausta 

 

2.1 Vastausmusiikki 

 

2.1.1 Vastausmusiikin teologia 

 

Vastausmusiikki on jumalanpalveluksessa ensimmäisen lukukappaleen jälkeen tuleva musiikil-

linen osuus (Virsikirja 2016, 1000). Vastausmusiikin tehtävänä on nimensä mukaisesti toimia 

vastauksena luetulle tekstille ja mahdollistaa sen mietiskely (Haapasalo 2004, 133).  

 

Vastausmusiikki pohjaa siihen teologiseen ajatukseen, että Jumala vastaa kansalleen. Vasta-

vuoroisesti Jumala myös puhuttelee kansaansa sanassaan ja odottaa sen vastaavan hänelle. 

Alkukristityillä oli tapana laulaa Kristus-lauluja eli hymnejä vuorotellen raamatunluvun kanssa 

vastauksena Jumalan sanalle sekä ylityksenä ja kiitoksena Jumalan hyvyydestä. Näitä Kristus-

hymnejä löytyy Uuden testamentin kirjoituksista. (Vatanen 2003, 121–122.)  

 

2.1.2 Erilaisia toteutustapoja 

 

Vastauksena voi olla hiljaista mietiskelyä tai musiikillinen vastaus. Vastausmusiikiksi sopii 

psalmi, virsi, laulu tai soitinmusiikki (Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 12). Psalmin ensisijaisuu-

desta vastausvaihtoehtona kertoo sen mainitseminen listassa ensimmäisenä. Psalmin vanhin 

tunnettu paikka onkin ensimmäisen lukukappaleen jälkeen, jolloin sitä laulettiin responsori-

sessa eli kertosäkeisessä muodossa, mikä mahdollisti tekstin mietiskelyn. (Vatanen 2003, 122.) 

 

Jos vastausmusiikkina käytetään virttä tai laulua, tulee sen sanoitusten liittyä 1. lukukappaleen 

tekstiin (Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 12). Virsikirjasta löytyykin valmiina monia virsiä, jotka 

sisältävät kirkkovuoden eri pyhiin liittyviä sanoituksia. Soitinmusiikki taas tulkitsee luettua raa-

matuntekstiä omalla musiikin kielellään. Soitinmusiikkina voi olla esimerkiksi urkukoraali, joka 

ennakoi päivän virttä. (Vatanen 2003, 123.) 
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2.2 Gospelmusiikki ja yhteislaulullisuus 

 

2.2.1 Gospel 

 

Alun perin gospeliksi on alettu nimittää Amerikassa syntynyttä afrikkalaisten orjien esittämää 

negrospirituaalimusiikkia (Könönen & Huvi 2005, 8). Englantia puhuvissa maissa gospel-termin 

ymmärretään yhä edelleenkin viittaavan ainoastaan tähän rhythm and blues (R&B) -musiikki-

tyylin alalajiin (Laakso 2003, 411). Suomen kielessä gospelmusiikki-termillä ymmärretään kui-

tenkin viitattavan laajemmin koko hengellisen rytmimusiikin kirjoon (Könönen & Huvi 2005). 

 

Nykypäivänä gospelmusiikki on ollut jo pitkään käytössä erityisesti rippikoululeireillä (Laakso 

2003, 409). Rippikoulun musiikkia selvittäneen tutkimuksen mukaan nuortenveisut ovat rippi-

koulussa virsien rinnalla selvästi käytetyintä laulumateriaalia. Lapuan hiippakunnan kanttorit 

nostivat gospelin käsittelyn rippikoulussa virsikirjan ja jumalanpalveluksen jälkeen tärkeim-

mäksi, sillä kirkkomusiikkiin perehtyminen on helppoa aloittaa nuorille tutusta musiikkityy-

listä. (Tamminen, Liiri, Väkeväinen & Saarinen 2009, 181–182,185.) 

 

2.2.2 Tutkimus suomenkielisen gospelmusiikin piirteistä 

 

Tein proseminaarityökseni tutkimuksen, jossa selvitin yhteislaulettavan suomenkielisen gos-

pelmusiikin piirteitä. Tarkastelukohteitani olivat Pekka Simojoen laulut, jotka löytyvät vuoden 

2015 Nuoren seurakunnan veisukirja -laulukirjasta sekä suomalaisten gospelmuusikoiden te-

kemät virret vuoden 2015 Virsikirjan lisävihkosta. Analysoin Simojoen 35 kappaleesta ja virsi-

kirjan lisävihkosta valituista 15 virrestä niiden muotoa, sävellajeja, sävelikköä ja sointuja. Har-

moniasta selvitin, mitä sointuasteita lauluissa oli käytetty ja minkä verran. Näiden lisäksi tar-

kastelin myös melodioiden kulkua, kappaleiden ambitusta ja rytmiä. Melodioiden kohdalla 

keskityin tarkkailemaan, löytyykö niistä asteittaisuutta, toistoa ja hyppyjä.  

 

Tutkimukseni perusteella yhteislaulettavalle gospelille tyypillisiä piirteitä ovat perus-

sointutehojen käyttö, toiston hyödyntäminen melodiassa, rytmissä ja rakenteessa sekä 

melodian asteittainen liikkuminen. Näitä piirteitä olen hyödyntänyt projektissani. 
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3 Projekti 

 

3.1 Projektin aikataulu 

 

Aloitin projektin työstämisen vuoden 2018 alussa. Kevään ja kesän aikana syntyivät ensimmäi-

set viisi sävellystä ja syksyllä seuraavat kahdeksan. Loput neljä sävellystä valmistuivat kevään 

2019 aikana. Saman vuoden loppuun mennessä olin saanut kirjoitettua nuotinkirjoitusohjel-

malla kaikista kappaleista loppuhiontaa vaille valmiit nuotit. 

 

Viimeistellyn nuottikirjakokonaisuuden alkuteksteineen ja taittoineen sain valmiiksi syksyn 

2020 alussa. Nuottikirja julkaistiin joulukuussa 2020.  

 

 

3.2 Idean rajaaminen 

 

3.2.1 Sisältö ja laajuus 

 

Idea projektiini lähti siitä, että halusin tehdä jotain käytännön työelämässä hyödynnettävää. 

Oman kokemukseni mukaan vastausmusiikin valinta jumalanpalveluksiin on yksi hankalimpia 

vaiheita, ja tiedonhaussa huomasin, ettei tähän messunosaan löydy paljon valmiita sävellys-

vaihtoehtoja, saati sitten kokoelmia. Tämän takia tartuin juuri vastausmusiikkikokoelman te-

kemiseen. 

 

Kokoelman sisällön ja laajuuden rajaamisessa mietin käytännöllisyyttä yhtenä tärkeimmistä 

aspekteista. Halusin sisällyttää kokoelmaan vastausmusiikit peräkkäisille pyhille, jotta kirjaa 

olisi helpompi muistaa hyödyntää kuin, jos se sisältäisi musiikkivaihtoehtoja satunnaisille py-

hille ympäri vuotta. Mietin myös kokoelman ajankohtaa kirkkovuoden ja vuoden kulussa. Jotta 

kirjasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, halusin sen sijoittuvan kirkkovuodessa ajankoh-

taan, joka ei sisällä juhla-aikoja, joille on jo sävelletty musiikkia. Vuodenajoissa taas mietin 

vaihtoehtoina joko loka-marraskuuta tai kevään loppua, jotta musiikkeja ehtii halutessaan 

harjoittelemaan syys- tai kevätkauden ajan kuoron, bändin tai lauluryhmän kanssa. Päädyin 
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lopulta kevään loppuun juuri tämän harjoittelunäkökulman takia: näin kappaleita voidaan tar-

vittaessa opetella jo syyskaudesta alkaen tai ainakin useamman kuukauden keväällä.  

 

Halusin kirjan sisällön muodostavan loogisen kokonaisuuden myös kirkkovuoden kulussa. Tä-

män rajaamisessa lähdin liikkeelle ensin kirkkovuoden pääjaosta joulu-, pääsiäis- ja helluntai-

jaksoon. Koska keväälle sijoittuvan koko pääsiäisjakson vastausmusiikkien säveltäminen olisi 

ollut liian iso urakka, rajasin kokoelmani kokonaisuuden pääsiäisen ja helluntain välisiin pyhiin. 

Nämä pyhät sijoittuvat pääsiäisen ajankohdasta riippuen maalis-kesäkuulle, eli sopivasti ke-

vätkauden loppupuolelle. 

 

3.2.2 Sävellysten ja kirjaan merkittyjen sovitusten tyyli 

 

Projektin sävellysten tyyliin olen ottanut vaikutteita rytmi- ja gospelmusiikista ja erityisesti 

proseminaarityössä tutkimistani yhteislaulettavan gospelin piirteistä. Vaikka projektin kappa-

leet eivät ole lähtökohtaisesti yhteislauluiksi tehtyjä, halusin hyödyntää yhteislaulupiirteitä, 

sillä ne tekevät kappaleista helposti lähestyttäviä. Minulle oli tärkeää tehdä lauluista mieleen 

jääviä, jotta raamatunkohta ja sen sanoma voisi painua kuulijalle paremmin muistiin musiikin 

avulla. Jumalanpalveluksissa oman kokemukseni mukaan saarnassa puhutaan myös yleisem-

min evankeliumitekstin lisäksi 2. lukukappaleen tekstistä, jolloin eri tekstien välistä tasapainoa 

lisää se, että 1. lukukappale pääsee enemmän esille vielä vastausmusiikinkin kohdalla. 

 

Laulujen sovituksissa painotin jälleen käytännöllisyyttä. Halusin alusta asti luoda kokoelmakir-

jasta apuvälineen mahdollisimman monenlaisiin messutilanteisiin. Jotta kappaleet olisivat 

hyödynnettävissä oli messussa sitten musisoimassa pelkästään kanttori yksin tai muita muu-

sikoita ja kokoonpanoja, sävellysten kirjasta löytyvät sovitukset pyrkivät tarjoamaan ideoita 

monipuolisen hyödyntämisen avuksi täysin valmiiden sovitusten sijaan. Kirjan alkuteksteissä 

onkin painotettu, että kokoelman sovitukset ovat vain yksi mahdollisista versioista ja kirjan 

käyttäjät saavat sovittaa kappaleita vapaasti uudestaan.  
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3.2.3 Tekstinkäsittely 

 

Koska tein projektin kirkkomusiikkiopintoihini, käytin laulujen sanoituksina 1. lukukappaleiden 

raamatunkohtia sen sijaan, että olisin kirjoittanut kappaleiden sanoitukset itse. Tällä päätök-

sellä halusin varmistaa, että fokukseni pysyy musiikin tekemisessä ja siihen liittyvissä asioissa, 

ennemmin kuin tekstiin, sanoitusten tekemiseen ja niiden teologiseen pohtimiseen liittyvissä 

seikoissa. 

 

Lähestyin raamatunkohtia kuitenkin sillä vapaudella, että tekstin täydellisen toisintamisen si-

jaan pyrin vain säilyttämään kohdan luonteen. Pystyin siis vaihtamaan sanojen paikkaa, käyt-

tämään synonyymejä ja valitsemaan, jätänkö tekstistä joitain kohtia kokonaan käyttämättä. 

Tämän päätöksen tein sekä sävellyksellisistä syistä että vastausmusiikin luonteen vuoksi. Raa-

matunkohtien muokkaaminen mahdollisti sen, että jokaisessa kappaleessa sävellyksen ei tar-

vinnut taipua tekstistä nouseviin vaatimuksiin, vaan pystyin luomaan myös ensisijaisesti mu-

siikkia ja liittämään tekstin siihen sävellyksen ehdoilla. Tekstin muokkaaminen sopi myös pa-

remmin vastausmusiikin dialogiseen luonteeseen: sävellykset tuntuisivat helposti tarpeetto-

milta, jos ne ainoastaan toistaisivat jo luetun raamatunkohdan uudestaan. Kun tekstiä on 

muokattu tai siitä on nostettu esiin yksittäisiä kohtia, on musiikin kautta mahdollista saada 

uusia oivalluksia ja näkökulmia raamatunkohtaan. 

 

 

3.3 Sävellykset 

 

3.3.1 Yleisiä piirteitä 

 

Lähdin sävellyksissä liikkeelle aina tekstin lukemisella ja pyhän aiheen selvittämisellä. Näiden 

pohjalta mietin kappaleelle sopivan sävellajin. Halusin valita lopullisen sävellajin jo heti alussa, 

jotta tietäisin melodiaa säveltäessäni sopivan ambituksen rajat. Sävellajien valinnassa tär-

keänä osana oli myös niiden helppo luettavuus, minkä takia käytin kirjassa pääsääntöisesti 

enintään kahden ylennyksen tai alennuksen sisältäviä sävellajeja. Halusin myös muodostaa 

saman pyhän eri vuosikertojen mukaisten sävellysten sävellajeista kokonaisuuden. Käytin siis 
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saman pyhän eri kappaleissa usein samaa sävellajia, rinnakkais- tai muunnossävellajia tai muu-

ten läheistä sävellajia tekstin luonteen huomioon ottaen.   

 

Koska halusin kappaleiden olevan myös kanttorin yksin esitettävissä, sävelsin laulut pääsään-

töisesti melodialähtöisesti. Useimmat kappaleista rakentuvat tyypillisimmän laulurakenteen 

mukaan säkeistöistä ja mahdollisesta kertosäkeistöstä, mutta kokoelmaan mahtuu myös mo-

nimuotoisempia rakenteita. Säveltämisprosessissani sanat kuuluivat heti alusta lähtien mu-

kaan melodian tekoon, jotta niiden kokonaisuus olisi mahdollisimman luonteva. Sanat ohjasi-

vat usein myös melodian rytmittymistä. 

 

3.3.2 Ensimmäinen sunnuntai pääsiäisestä – Ylösnousseen todistajia 

 

Lähdin tekemään ensimmäisen vuosikerran mukaiseen tekstiin sävellystä ensin ajatuksella, 

että teen erilliset kappaleet myös toisen ja kolmannen vuosikerran teksteistä. Ensimmäisen 

vuosikerran tekstissä mainittu lause ”Te olette minun todistajani” oli kuitenkin niin hyvin päi-

vän teemaan sopiva, että päädyin käyttämään siihen luomaani kertosäkeistöä kaikissa pyhän 

kappaleissa ja lisäämään vuosikerran tekstit eri säkeistöiksi. Tästä syntyi mielestäni luonteva 

kokonaisuus, jota voi käyttää joko kolmen säkeistön kappaleena tai valita vain sopivan vuosi-

kerran mukaisen säkeistön. Sävellajiksi valitsin tekstien myönteiseen sävyyn hyvin sopivan D-

duurin. 

 

3.3.3 Toinen sunnuntai pääsiäisestä – Hyvä paimen 

 

Ensimmäisen vuosikerran kappaleen Minä etsin itse lampaani kertosäkeistöön halusin levol-

lista tunnelmaa, joka korostuu melodian keskittymisessä f#1 -ääneen ja sen lähiympäristöön. 

Sovituksessa säestysäänien pitkät, paikallaan pysyvät nuotit vahvistavat kertosäkeen hetkeen 

pysähtynyttä olemusta. Säkeistöt puolestaan kulkevat mollipainotteisesti kuvastaen tekstin 

toista puolta: ennen kuin paimen löytää lampaan, on se eksynyt ja loukkaantunut. Kappaleen 

rakenne korostaa kuitenkin enemmän kertosäkeistöä ja siitä nousevaa toiveikasta tunnelmaa 

pyhän teemaan sopivasti. 
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Toisen vuosikerran kappaleen Te olette hajottaneet laumani alkuun hain avointa ja karua soin-

tia tukemaan sanoituksena olevien lauseiden syyttävää sävyä. Tämä avosointisuus tulee ilmi 

erityisesti stemmaäänestä. 2-osaan siirryttäessä tekstin sävy muuttuu lempeämmäksi ja Ju-

malan huolenpitoa vakuuttavaksi, mitä tukee myös harmoniamaailman muuttuminen täyte-

läisemmäksi ja duurivoittoisemmaksi.  

 

Kolmannen vuosikerran kappale Paimenna, Herra, sauvallasi kansaasi syntyi kertosäkeistön 

pianosäestyksen pohjalta, joka löytyy myös nuottikirjan Vinkki-osiosta aukikirjoitettuna (s.17). 

Pianosäestys tuo lisäsävelillään kertosäkeistön sointiin lempeyttä ja pyöreyttä, joka tukee hy-

vin Hyvä paimen -teeman valoisuutta. Säkeistöt puolestaan vievät kappaletta enemmän 

eteenpäin ja tukeutuvat vahvasti tekstistä nousevaan sanarytmiin.  

 

3.3.4 Kolmas sunnuntai pääsiäisestä – Jumalan kansan koti-ikävä 

 

Herra on ikuinen Jumala -kappaleessa halusin ilmentää ikävän tematiikkaa perussointutehoja 

monipuolisemmilla soinnuilla. Lukukappaleen teksti on positiivinen ja ylistää Jumalan suu-

ruutta, joten taivaan kaipaus on häivytetty kappaleen taustalle kevyesti melankoliseen poh-

jasävyyn. Kappaleen meditatiivinen alku mahdollistaa tekstin pohdiskelun. Väliosa taas vah-

vistaa tekstin sanomaa siiville kohoamisesta, juoksemisesta ja voimasta kaksintamalla näitä 

teemoja musiikillisesti. 3-osassa painotan tekstin julistavuutta melodiaäänen toisteisuudella, 

joka yhdessä laskevan sointukulun kanssa luo kohtaan vahvan sävyn. Sieltä palataan kertaa-

maan vielä alun meditatiivista rauhaa ja ikävän muistoa luoden ajatus ympyrän sulkeutumi-

sesta. 

 

Pyhän 2. vuosikerran mukainen lukukappale inspiroi minua kerronnallisuudellaan, joten lähdin 

luomaan Hetkeksi sinut jätin -laulusta laulelmatyylistä kokonaisuutta, jossa teksti nousee pää-

rooliin. 1-osa on tekstiä tukien mollivoittoinen, kun taas 2-osassa sävy muuttuu sekä harmo-

niamaailman että rytmin osalta alkua positiivisemmaksi ja varmemmaksi. 3-osa toimii välisoit-

tona, joka johdattaa viimeiseen osaan. Siinä nostan esille laulun ydinsanoman: ”Vaikka vuoret 

järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni ei järky, sanoo Herra.” Tätä alleviivataan 

useilla toistoilla. Sovitukseen olen laittanut toistojen määräksi neljä, jolloin toistojen aikana 

pystyy luontevasti tekemään vahvan crescendon.  
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Te saatte valita -sävellyksen lukukappale käsittelee kristinuskon perussanomaa: ”Jumala on 

elämä. Valitkaa elämä, älkää kuolemaa”. Tämän yksinkertaisen viestin kumppaniksi halusin 

luoda yksinkertaisen sävellyksen, joka sisältää paljon toistoa niin sanoissa kuin sävelissä. Kap-

paleen jopa lapselliselta vaikuttava tunnelma sopii mielestäni hyvin tähän uskomme ytimen 

tiivistävään kappaleeseen ja kertoo, että evankeliumi on tarkoitettu myös lasten ymmärrettä-

väksi.   

  

3.3.5 Neljäs sunnuntai pääsiäisestä – Taivaan kansalaisena maailmassa 

 

Herran armotöitä minä julistan -kappale syntyi todella helposti. Teksti soljui jo valmiiksi mu-

kavan rytmikkäästi, joten kappaleen poljentoa ei tarvinnut paljoa miettiä ja riimipareja oli 

helppo luoda tarvittaviin kohtiin. Stemmaäänien kirjoittaminen kappaleeseen oli myös help-

poa, sillä terssin tai sekstin päässä kulkevat stemmat istuivat kappaleen melodiaan hyvin. 

 

Toisen vuosikerran laulu Autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi sai melodiaan inspiraatiota py-

hän alkuvirsiehdotuksena olevasta virrestä 498 Nyt kulkee halki korpimaan. Halusin luoda 

muutamaan kappaleeseen tämän yhteyden pyhän virteen, sillä se lisää tasoja vastausmusiik-

kiin: kyseessä ei olekaan enää vain vastaus edeltävään raamatunkohtaan vaan myös virteen. 

Tässä vaiheessa olin myös säveltänyt jo monta kertosäkeistöllistä kappaletta, joten halusin 

luoda tästä laulusta ainoastaan säkeistöjä sisältävän kokonaisuuden. Tämä toi tietysti omat 

haasteensa tekstin muokkaamisen suhteen, sillä halusin luoda säkeistöistä rytmillisesti saman-

laiset. Toisen ja kolmannen säkeistön tekstit muotoilinkin ensimmäisen säkeistön rytmitysten 

pohjalta. 

 

Halusin luoda Herra antaa versonsa nousta maasta -kappaleesta kunnollisen kertosäkeistölli-

sen kappaleen. Tähän mennessä olin säveltänyt kokoelmaan useamman kertosäkeistöllä alka-

van laulun, joten vastapainoksi halusin luoda perinteisesti säkeistöllä alkavan kertosäkeistölli-

sen kappaleen. Myös tämän kappaleen kohdalla syntyi kuitenkin ensin kertosäkeistö, johon 

loin sitten sopivan säkeistömelodian vasta sen jälkeen. 

 



13 
 

3.3.6 Viides sunnuntai pääsiäisestä – Sydämen puhetta Jumalan kanssa 

 

Rauhan, ei tuhon -kappale syntyi näitä sanoja toistavan melodia-aiheen keksimisestä. Tämä 

kappaleen alku- ja loppuosassa riffimäisesti toistuva aihe loi mielenkiintoisen pohjan, jonka 

päälle sävelsin melodian. Vastapainoksi tälle 1- ja 3-osan staattiselle toisteisuudelle sävelsin 

2-osan eteenpäin meneväksi sekä sanojen ja rytmin että soinnutuksen avulla.  

 

Danielin kirjan teksti, jonka pohjalta loin sanoituksen Kuule nyt palvelijasi rukous, Jumala  

-kappaleeseen, sisältää usean kuuntelemiseen liittyvän lauseen, joten minusta tuntui luonte-

valta luoda kappaleesta säkeistöllinen kokonaisuus. Halusin tuoda kappaleen viimeiseen sä-

keistöön myös luonnollista nostatusta, minkä sainkin hyvin aikaan muuttamalla säkeistön 

soinnutusta ja lisäämällä loppuun toistoa.   

 

Huomenna minä asetun kukkulalle -kappaleen inspiroinut 2. Mooseksen kirjan teksti oli mi-

nulle kaikista kirjaan liittyvistä pyhien teksteistä selvästi vaikein ja sanoitus onkin kappaleista 

kaikista kauimpana alkuperäisestä tekstistä.  Lähdin tekstin muokkauksessa liikkeelle siitä, että 

halusin poistaa kaikki henkilönimet – Mooses, Aaron, Joosua, Hur – ja vaihtaa ne persoona-

pronomineihin. Tämä tuo kappaleen sanoman mielestäni paremmin jokaista henkilökohtai-

sesti koskettavaksi. Sävellykseen taas hain ideoita pyhän päivänvirsiehdotuksesta 514 Anna 

meille rauhasi, mutta koska kappaleesta inspiroituminen jäi enemmän yleisemmälle tunnel-

man tasolle ja ainoastaan ”Herra tänäänkin” -melodiakulun alku ilmenee kappaleessa, en mai-

nitse tätä yhteyttä edes kappaleen Vinkki-osiossa. 

 

3.3.7 Helatorstai – Korotettu Herra 

 

Helatorstain eri vuosikertojen mukaisista teksteistä varsinkin 3. vuosikerran lukukappale on 

niin lyhyt, että päätin tehdä pyhälle vain yhden kappaleen, jonka sanoituksessa yhdistin kaik-

kien kolmen vuosikerran tekstejä. Ylhäinen on Herra! -kappaletta lähdin säveltämään 3. vuo-

sikerran tekstin mukaan, joka lyhyydestään huolimatta oli mielestäni parhaiten pyhän tee-

maan sopiva ja päätyi kertosäkeistön sanoituksesi. Säkeistöt taas nousevat 1. ja 2. vuosikerran 



14 
 

teksteistä. Koska pyhän teemana on Korotettu Herra, halusin kappaleesta ylistävän ja juhla-

van. Hainkin sävellykseeni inspiraatiota australialaisen Hillsong-kirkon ylistysmusiikista, joka 

pohjautuu vahvasti toistoon ja yksinkertaisiin, yhteislaulettaviin rytmeihin. 

 

3.3.8 Kuudes sunnuntai pääsiäisestä – Pyhän Hengen odotus 

 

Näin sanoo Herra -kappaleeseen sävelsin ensin 1- ja 3-osina toistuvan kertosäkeen. 2-osan 

astejuoksutusidean sain tekstin kohdasta ”Minä annan vesien virrata janoavalle” ja, koska 

osan sanoituksissa vesiteema jatkui pidemmällekin, koin sopivaksi jatkaa myös melodian juok-

sutusaihetta koko osan ajan. 4-osaan taas sopi tekstissäkin ilmenevä lauluryhmän jakautumi-

nen: yksi stemma laulaa yhden kohdan, toinen stemma seuraavan, kunnes äänet yhdistyvät 

julistamaan olevansa ”Herran omia”. Kanttori voi esittää kappaleen yksinäänkin, jolloin tämän 

jakautumisteeman voi jättää pois tai tuoda ilmi esimerkiksi erilaisilla säestyksillä. 

 

Miksi olet täällä, Elia? sai inspiraatiota pyhän päivänvirsivaihtoehdosta 454 Liekkejä on monta, 

jonka nousevaa melodiakulkua käytin 2-osan sävelmän pohjana. Innostuin myös viemään sä-

vellystä edellisistä kappaleista poikkeavaan suuntaan 3- ja 4-osassa: tekstiä ei tuodakaan esiin 

suoraan sanoin, vaan tekstin tunnelmaa ja tapahtumia kuvataan pelkästään musiikillisin kei-

noin. 3-osa kuvaa tekstissä mainittua myrskyä, joka pyörii eteenpäin saman melodiakulun ja 

vaihtuvien sointujen voimalla ja jonka voimistuminen tapahtuu sovituksessa stemmoja lisää-

mällä. 4-osassa tunnelma muuttuu taas aivan erilaiseksi, ja yksinkertainen laulava piano-osa 

kuvastaa tekstin lopussa mainittua hiljaista huminaa sekä odottavaa tunnelmaa. 

 

Nuottikirjan viimeinen kappale Kerran tulee aika on sanoitukseltaan kirjan lauluista kaikista 

uskollisin pyhän lukukappaleelle. Koska halusin sisällyttää kappaleeseen koko lukukappaleen 

ja mahdollisimman vähillä muutoksilla, tein tekstistä ensin rytmilausunnan, jossa hain sanoille 

ja lauseille sopivat rytmitykset. Tein tässä vaiheessa myös tekstiin siinä olevat kolme pientä 

muutosta, jotta rytmitykset toimivat paremmin. Kun tekstin rytmillinen kulku oli kasassa, oli 

melodian säveltäminen siihen helppoa, ja valmis laulu syntyikin nopeasti. 

  



15 
 

3.4 Nuottikirjan valmistaminen 

 

Nuottikirjan nuotinnokset tein ilmaisella MuseScore-nuotinkirjoitusohjelmalla. Suurimpana 

syynä tähän oli se, että nuotinnosohjelma löytyi koneeltani valmiina ja olin tottunut käyttä-

mään sitä jo ennen nuottikirjan tekoa. Projektini havainnollistaa kuitenkin myös, kuinka toi-

miva ohjelma MuseScore onkaan ja miten ammattitasoisia nuotteja myös sillä pystyy teke-

mään. Tämä tieto voi olla tärkeä esimerkiksi pienelle seurakunnalle, jossa ei ole varaa hankkia 

maksullista nuotinkirjoitusohjelmaa kanttorin käyttöön. 

 

Nuottikirja on tehty omakustanteena ja apunani käytin Books on Demand (BoD) -yhtiötä, joka 

tarjoaa mahdollisuuden julkaista pieniäkin painoksia omasta kirjasta. Kirjan painotiedoston 

teko ja tilaaminen hoituvat kätevästi netin välityksellä. Yhtiö on saksalainen, mutta sen netti-

sivut ja asiakaspalvelu löytyvät myös suomeksi. 

 

Koska tein nuottikirjan myyntiin, hain sille Suomen ISBN-keskuksesta oman ISMN-tunnuksen. 

Tunnuksen haku hoitui nettilomakkeella, ja sain sen jo seuraavana päivänä. BoD antaa myös 

kaikille kirjoilleen automaattisesti viivakoodin, joten teokset kelpaavat myyntiin kirjakauppo-

jen ja muiden myyjien listoille. Itse myyn nuottikirjaa kuitenkin vain omassa verkkokaupassani.  
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4 Pohdinta 

 

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen projektini lopputulokseen. Nuottikirja näyttää ulkonäölli-

sesti tyylikkäältä ja sisältää mielestäni käyttökelpoisia kappaleita monenlaisille kokoonpa-

noille. Uskon, että kanttoreilla on käyttöä tällaiselle vastausmusiikkikokoelmalle ja toivon, että 

kirja löytää tiensä yleiseen käyttöön.  

 

Projektin aikana yksi suurimmista haasteistani oli päättää, millä tyylillä nuotinnan kappaleita. 

Koska sävellykset ovat rytmimusiikkityylisiä, sisältävät ne paljon monenlaisia rytmejä, jotka 

voivat aukikirjoitettuna näyttää hyvinkin haastavilta, vaikka eivät usein olekaan niin monimut-

kaisia käytännössä. En siis halunnut, että kappaleeni näyttäisivät nuotinnettuna vaikeammilta 

kuin ovatkaan. Kuitenkin osassa kappaleista rytmi on niin tärkeässä osassa, että tuntui hel-

pommalta kirjoittaa ne rytmillisesti mahdollisimman tarkasti. Laskeakseni rimaa kirjan laulu-

jen käyttämiseen aion tehdä vielä myöhemmin esimerkkiäänitteet nettiin, jotta kappaleita on 

mahdollista opetella kuuntelemalla, ja toivottavasti esimerkit osoittavat, etteivät laulut ole-

kaan niin hankalia, kuin miltä muutamat niistä ehkä näyttävät. 

 

Ensimmäiset 10 kirjaa tilattiin jo joulukuussa 2020, ja jatkan loppujen varastossani olevien 

kappaleiden myyntiä tämän vuoden aikana. Kun kirjat ovat olleet käytössä jonkin aikaa, aion 

tehdä tilaajille palautekyselyn, sillä käytännön palautehan on lopulta se, joka tulee kertomaan, 

onko nuottikirja oikeasti niin käytännöllinen kuin ajattelen. Jos kirjan saama palaute on posi-

tiivista ja teoksella kuulostaa olevan tarvetta, olen innostunut jatkamaan sarjaa myös uudella 

osalla, vaikka syksyn pyhäpäiville. Suurena unelmanani olisi tietysti säveltää kokoelmasarja, 

joka kattaa kaikki kirkkovuoden pyhäpäivät.  
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