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1 JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen on tarkoitus selvittää niitä käsityksiä, joita hengellisen musiikin tekijöillä 

on hengellisen musiikin merkityksistä. Tarkastelun alla ovat ne merkitykset, joita hengellisen ja 

muun musiikin tekeminen heidän kokemuksiensa kautta saavat sekä hengellisen musiikin 

erityispiirteet suhteessa muuhun musiikkiin. Näitä merkityksiä tarkastellaan hengellisen 

musiikin parissa työskentelevien nuorten musiikkikasvattajien ja kirkkomuusikkojen käsitysten 

kautta.  

 

Tutkimuksellisena lähtökohtana tutkielmassa on fenomenografia, jonka keskittyminen toisen 

asteen kokemukseen mahdollistaa käsitysten kuvaamisen ja niissä ilmenevien laadullisten 

erojen kuvaamisen sekä analysoinnin. Tutkimuksen teoreettisen pohjan muodostavat yksilön 

musiikkikokemukseen keskittyvä Boyce-Tillmanin (2007) spirituaalisen musiikkikokemuksen 

elementtien jaottelu sekä Quantzin (2009) kulttuurisen ja historiallisen kontekstin hengellisen 

musiikin muutokselle tuova hengellisen musiikin kanonisoitumisen teoria. Kanonisoitumisella 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa hengelliselle musiikille historian kuluessa ominaiseksi tullutta 

prosessia, jossa ajan kuluessa säilytetään tiettyjä elementtejä, kappaleita tai sisältöjä, ja toisaalta 

taas mukaudutaan aikaan ja uusiin musiikillisiin virtauksiin tietyin osin. Musiikkikasvattajina ja 

muusikkoina tutkielman informantit uusintavat oman työnsä kautta hengellisen musiikin 

kaanonia ja ovat mukana niin perinteen välittämisessä uudelle sukupolvelle kuin muuttamassa 

ja muokkaamassa sitä. 

 

Tutkielman informantit ovat omalla alallaan asiantuntijoita, joiden verbaaliseen muotoon 

kääntämiään kokemuksia musiikista tutkielmassa valotetaan. Mukana on musiikilliselta 

taustaltaan ja koulutukseltaan sekä hengellisen musiikin tekemisen suhteen erilaisia 

informantteja. Heidän asiantuntijuuteensa kuuluu suuri määrä hiljaista tietoa, jota ei sanallisteta. 

Silti tutkimuksen infromanteilla on akateemisten tai muiden opintojen kautta kyky 

käsitteellistää omaa ajatteluaan, arvojaan ja kokemuksiaan musiikin alalta täsmällisemmin, kuin 

mitä arkipäiväiseen tietoon ja ajatteluun nojaavilla henkilöillä olisi mahdollisuus.  
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Kirjallisesti haastateltujen nuorten muusikoiden taustat ovat evankelisluterilaisen kirkon eri 

herätysliikkeissä, ja heillä on kosketuspintaa herätysliikkeiden hengellisen musiikin ohella niin 

kirkkomusiikkiin, gospelmusiikkiin kuin muuhunkin musiikkiin. Heissä on edustajia niin 

viidennen herätysliikkeen kuin lestadiolaisuuden eri suunnista sekä herännäisyydestä. Jotta 

aineiston analysointi voisi avautua tässä suhteessa, kuvailen tutkielmassa lyhyesti näiden 

herätysliikkeiden suhdetta hengelliseen musiikkiin, hengellisen musiikin eri alalajeja ja niiden 

merkitystä kirjallisuuteen nojautuen. Samoin kuvaan lyhyesti hengellisen musiikin kaanoniin 

suhdetta populaarimusiikkiin ja sen vaikutusta hengellisen musiikin nykytilaan. Tutkielman 

aineistona toimivat kirjalliset kyselyt, joiden kautta tarkastelun alla on informanttien käsitys 

musiikin elementtien merkityksistä. Kyselyissä otetaan huomioon ne musiikin tyylilajit, joiden 

parissa informantit tekevät musiikkia, kuuntelevat sitä ja kokevat läheisimmäksi itselleen.  

 

Koko elämämme on täynnä ääniä, jotka musiikiksi järjestäytyneinä vaikuttavat meihin monella 

tavalla. Musiikkiin on aina liittynyt jotain mystistä, saavuttamatonta. Se on keskeinen osa myös 

uskonnollista elämää, joka yhdessä kuvien, uskonnollisten symboleiden, sanallisen ilmaisun ja 

arkkitehtuurin kanssa muodostavat uskonnon materiaalisen kokonaisuuden, jota ilman 

uskontoja on hankalaa kuvitella. Sen kautta on ihmisten mahdollista jakaa sisäistä maailmaansa 

keskenään sekä asettua yhteyteen pyhän ja ei-inhimillisen kanssa. Musiikki on eri uskonnoissa 

ja uskonnollisissa yhteisöissä läsnä eri tavoin, joko koko yhteisön yhteisesti tuottamana, jonkin 

sille erikseen erotetun ryhmän tuottamana, liikeilmaisuun liitettynä tai puhelaulun omaisena 

pyhien kirjoitusten lukuun liittyvänä toimintona, sanoitettuna tai sanoittamattomana. Myös 

kristinuskossa musiikilla on oma, merkittävä paikkansa. Mistä tämä johtuu? Mitkä musiikin 

merkitykset tekevät siitä niin merkittävän osan uskonnollista kulttuuria? Miten tämä hengellisen 

musiikin kulttuuri muotoutuu ajassamme, ja miten se suhtautuu muuhun musiikkikulttuuriin? 

 

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa seurakunta osallistuu jumalanpalvelukseen laulamalla 

virsiä tai liturgian osia. Myös soitinmusiikkia käytetään jumalanpalveluksissa ja muissa 

seurakunnan toimituksissa ja kokoontumisissa (Nissinen, 2004, 15.) Herätysliikkeiden 

toiminnassa musiikilla on yhteenkuuluvuutta luova merkitys. Musiikilla on merkittävä osansa 

eri ikäryhmille ja erityisesti nuorille suunnatuissa hengellisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.  
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Viimeisen vuosisadan aikana länsimaisen musiikkikulttuurin muuttuessa myös hengellinen 

musiikki on muuttunut, saanut uusia merkityksiä ja se on myös määritellyt uusia alakulttuureita. 

Populaarimusiikin keinoja käyttävän gospelmusiikin rantauduttua Suomeen hengellisen 

musiikin suhde muuhun musiikkiin on herättänyt voimakkaita reaktioita puolesta ja vastaan 

näiden piirteiden omaksumisesta. Kyse on käsityksestä hengellisen musiikin kaanonin 

erityispiirteistä ja niiden säilyttämisestä. Mitkä osat koetaan muuttumattomiksi, mitkä taas 

koetaan mahdollisiksi mukauttaa ajan mukaan? Herätysliikkeillä ja niiden suhteella musiikkiin 

on ollut tässä Suomessa oma osuutensa, sillä erityisesti evankelisen ja viidennen herätysliikkeen 

parissa on gospelmusiikki saanut nopeasti merkittävän roolin, toisaalta taas joidenkin 

herätysliikkeiden pysyessä tästä hengellisen musiikin lajista irrallaan.  

 

Hengellisen musiikin suhdetta muuhun musiikkiin ja populaarikulttuuriin ovat tutkineet 

Suomessa Moberg (2009) ja Häger (2001, 2004), ja erityisesti Yhdysvalloissa aiheesta on tehty 

paljon tutkimusta sikäläisessä kontekstissa. Esimerkiksi hengellisen musiikin lyriikoiden 

muutosta tutkineet Livengood ja Book (2004) korostavatkin hengellisestä musiikista tehdyn 

tutkimuksen merkitystä siinä, minkälaista näkökulmaa kristillisyydestä ne välittävät eteenpäin. 

Hengellisestä musiikista koulukontekstissa on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tehty 

useita pro gradu -tutkielmia. Samoin kuin näissä opinnäytetöissä, myös muissa tutkimuksissa 

toistuu avoimeksi jäävä kysymys siitä, mikä on hengellistä musiikkia, ja miten se muuttuvassa 

hengellisen musiikin kentässä voitaisiin määritellä. Kysymys on olennainen kristillisen 

kasvatuksen ja myös peruskoulun uskonnonopetuksen kannalta.  

 

Hengellisen musiikin tekijänä ja tulevana kasvattajana olen kiinnostunut tästä hengellisen 

musiikin muutoksesta, joka vaikuttaa tulevaisuuteen. Se, miten hengellisen musiikin tekijät 

jäsentävät hengellisen musiikin merkityksiä nyt, heijastuu heidän työssään ja on näin myös 

mukauttamassa hengellisen musiikin kaanonia. Mitä siis voimme pitää hengellisenä 

musiikkina? Miten se eroaa muusta musiikista ja miten tätä eroavaisuutta tulisi käsitellä? Miten 

hengellisen musiikin kaanonin muuttuminen vaikuttaa kristillisen kulttuurin ilmenemiseen 

lasten ja nuorten elämässä? Tämä tutkielma pyrkii osaltaan tuomaan esiin näkökulmia ja 

vastauksia näihin kysymyksiin. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA TEHTÄVÄ 

Tässä luvussa tarkastellaan niitä teoreettisia lähtökohtia, joiden kautta hengellinen musiikki saa 

merkityksiä yksilön ja yhteisön näkökulmista.  Hengellisen musiikin merkitykset muodostuvat 

ikään kuin kolmella tasolla: musiikin tekijöiden eli sen parissa työskentelevien ammattilaisten ja 

harrastemuusikoiden musiikin tuottamisen tasolla, kuulijoiden ja musiikin kokijoiden tasolla 

sekä musiikin taustalla olevien instituutioiden ja kulttuuristen rakenteiden tasolla. Nämä tasot 

kulkevat limittäin, sillä musiikin tekijä on samalla sen kokija ja osa myös laajempaa kontekstia, 

jossa musiikki luodaan. Eri tasoilla on kullakin vaikutuksensa hengellisen musiikin sisältöön ja 

sen käyttämiseen, sekä siitä luotuihin käsityksiin ja merkityksiin. Näitä merkityksiä 

tutkielmassa etsitään myöhemmin musiikin nuorten ammattilaisten kokemusten kautta. 

 

Tutkielman informantit, hengellisen musiikin tekijät, ovat myös musiikin kuuntelijoita ja 

subjektiivisia kokijoita. Yksilön kohdalla käsitykset hengellisen musiikin merkityksistä 

muodostuvat suhteessa yksilön spirituaaliseen musiikkikokemukseen, jota tarkastellaan Boyce-

Tillmanin (2007) jaottelun avulla kappaleessa 2.1. Tutkielman informantit ovat 

henkilöhistoriansa kautta kiinnittyneet erilaisiin hengellisen musiikin taustalla vaikuttaviin 

tekijöihin kuten herätysliikkeisiin ja evankelisluterilaiseen kirkkoon. Tässä tutkielmassa 

tarkastellaan myös sitä, millä tavalla tämä sitoutuneisuus kanonisoituneeseen hengelliseen 

musiikkiin näkyy heidän käsityksissään. Tähän liittyen käsitellään hengellisen musiikin 

merkityksien kehitystä laajemmasta, kulttuurillisesta ja historiallisesta näkökulmasta 

kappaleessa 2.2 Quantzin (2009) kanonisoitumiseen liittyvän teorian avulla.  
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2.1 Spirituaalinen musiikkikokemus 

Tässä tutkimuksessa kuvataan informanttien käsityksiä, jotka ovat muodostuneet niistä 

kokemuksista, joita heillä on ollut hengellisen musiikin parissa. Musiikkikokemusta voidaan 

tutkia monen eri näkökulman kautta, joista tässä tutkimuksessa nojaudutaan fenomenografiseen 

näkökulmaan kokemuksesta painottaen toisen asteen kokemuksen näkökulmaa. Tutkimuksen 

ulkopuolelle jää informanttien musiikkikokemuksen psykologinen tarkastelutapa, sillä 

tutkimuksessa keskitytään kokemusta merkityksiä luovana elementtinä, ei niinkään kokemusta 

psykologisena ilmiönä. Kuvaan tässä kappaleessa spirituaalisen musiikkikokemuksen 

elementtejä ja musiikkikokemuksen luonnetta erityisesti brittiläisen tutkijan Boyce-Tillmanin 

(2007) mukaan, joka on analysoinut aineistoaan fenomenografisesti.   

 

Musiikki saa meissä erilaisia merkityksiä, jotka voivat olla sanoin kuvattavissa, tai niiden 

ulottumattomissa. Musiikin avulla voidaan välittää kuva vaikeasti tavoitettavista aiheista kuten 

tunteista, luonnon voimasta, kauneudesta ja hyvyydestä. Siinä, missä musiikki kuvaa 

sanomattomia asioita, se voi samalla herättää sanoiksi käännettäviä mielikuvia. (Kurkela, 2004, 

11.) Näitä mielikuvia ja musiikin saamia merkityksiä kuvataan tässä tutkimuksessa 

informanttien kirjallisten vastausten kautta saatujen kuvauskategorioiden avulla.    

 

Musiikkikokemus on monen tekijän summa, se ei ole vain musiikkia itsessään kuulijan 

korvissa, vaan siihen vaikuttavat lukuisat muutkin tekijät. Siihen liittyy olennaisesti käsitys 

musisoinnista (musicking). Musisointi käsitteenä sisällyttää itseensä musiikkiesitykseen 

osallistumisen kautta musiikin kuuntelemisen, säveltämisen, harjoittelun ja improvisoimisen 

sekä musiikin esittämisen ja siinä improvisoinnin. Musiikkikokemuksessa näiden osa-alueiden 

vuorovaikutus muodostaa niistä osiansa suuremman kokonaisuuden. Säveltäjän ajatusten, 

esittäjän toteutuksen ja kuulijan omien mielikuvien summa tuottaa kokemuksen, joka joko 

voidaan ottaa vastaan tai joka torjutaan. Tähän vastaanottamiseen tai torjumiseen vaikuttavat 

niin kokijan aikaisemmat kokemukset, henkilöhistoria kuin kulttuurinen tausta ja arvot. (Boyce-

Tillman, 2007; Small, 1998, 5-9.) 
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Musiikkikokemus riippuu ratkaisevalla tavalla siitä tilanteesta, situaatiosta, jossa ihmisenä 

olemme. Se, miten muusikot ja musiikkikasvattajat kokevat hengellisen musiikin merkityksen 

omassa elämässään ja sen suhteen muuhun musiikkiin, kertoo jotain heidän kokemuksistaan 

hengellisen musiikin parissa ja niihin perustuvista käsityksistään. Samalla käsitykset kertovat 

myös heidän tilanteestaan elämässä, heidän henkilöhistoriastaan ja sitoutumisestaan joihinkin 

tiettyihin ryhmiin tai uskomuksiin.  Tällainen situationaalisuus tuottaa kokemuksia, jotka ovat 

ihmistä, koko aisteilla kokevaa kehoa ja mieltä enemmän riippuvaisia kulttuurista, perinteestä ja 

historiasta. (Torvinen, 2008, 9.)  

 

Myös Boyce-Tillman huomauttaa, että musiikin kokeminen liittyy toiston luomaan tuttuuden 

tunteeseen, joka ohjautuu pitkälti kulttuurin ja perinteiden kautta sekä vanhempien ohjauksen 

avulla (Boyce-Tillman, 2007, 1409). Näin ollen musiikkikokemus muodostuu kokonaisuudesta, 

jossa yksittäisen ihmisen henkilöhistoria ja ympäröivä kulttuuri perinteineen vaikuttavat siihen, 

miten kokemus vastaanotetaan ja minkälaisia vaikutuksia se saa aikaan. Tämän tutkimuksen 

kannalta merkittävää on musiikkikokemuksen suhde hengellisiin ja henkisiin, spirituaalisiin 

kokemuksiin.  

 

Länsimainen ajattelu nojautuu pitkälti juutalais-kristilliseen perinteeseen, jossa ihmisen 

katsotaan muodostuvan kolmesta osasta: ruumiista, hengestä ja sielusta. Hengellisyyteen ja 

henkisyyteen liittyvät asiat ovat nostaneet pinnalle tutkimuksessa spiritualiteetin käsitteen. 

Suomen kielessä termi voi viitata joko henkiseen tai hengelliseen kokemukseen, joista tämän 

tutkielman puitteissa tarkemmin tarkastellaan jälkimmäistä. Postmodernissa ajassamme on 

havaittavissa piirteitä filosofisen merkityksellisyyden etsinnästä, erityisesti kaipuusta johonkin 

tämän materiaalisen, havaittavan todellisuuden ulkopuolelle. Irwinin (2007) mukaan tämä 

kaipuu on halu luoda yhteys itseemme, toisiin ihmisiin ja johonkin ihmistä suurempaan ja 

korkeampaan. Tällainen ihmisen kaipuu johonkin ihmistä suurempaan voidaan määritellä 

spiritualiteetiksi, henkisyydeksi. Tämän ulottuvuuden huomioiminen kasvatuksessa avaa uuden 

ulottuvuuden siihen, että opetus, jossa korostuvat analyyttisen ja rationaalisen ajattelun sijaan 

kokemuksellisuus ja intuitiivisuus, voi tuottaa syvällistä oppimista. (Irwin, 2007, 1401.)   
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Boyce-Tillman (2007) määrittelee spiritualiteetin (spirituality) kokijan kyvyksi irtautua 

johonkin aisteilla havaitsemattomaan, arkipäivästä ja sen aikasidonnaisuudesta eroavaan ajan ja 

paikan tilaan. Irtautumisen kokemus on tyypillistä tällaiselle voimakkaalle 

musiikkikokemukselle. Samalla tavalla kuin muissa henkisissä kokemuksissa, myös 

musiikkikokemuksessa sen voimakkuus liittyy tähän kokemukseen toisesta maailmasta, 

riippumatta siitä, onko kyse musiikin kuuntelusta, säveltämisestä tai esittämisestä. Spirituaaliset 

kokemukset eivät välttämättä jäsenny jokaisen kokijan mielessä hengellisiksi, mutta ne voivat 

saada myös tämän ulottuvuuden. Uskonnon merkityksen muuttuessa länsimaisessa kulttuurissa 

etäisemmäksi on näillä spirituaalisilla, henkisillä kokemuksilla yhä enemmän sijaa musiikissa 

siten, ettei sen tekemiseen liity uskonnollisia tarkoituksia. Spiritualiteetti on noussut myös 

uskontokasvatuksessa sekä teologisessa tutkimuksessa yhä keskeisemmäksi käsitteeksi. (Boyce-

Tillman, 2007, 1407, 1411,1414; Fingerroos, Opas, & Taira, 2004.) 

 

Irwin (2007) määrittelee spiritualiteetin tavaksi, jolla ihminen on läsnä suhteessa oman 

maailmansa perustavaa laatua oleviin tosiseikkoihin. Läsnä oleminen tarkoittaa tällöin sitä 

tapaa, jolla ihminen tarkkailee maailmaa, keskittyy ja keskittää huomionsa johonkin tiettyyn 

perustotuuteen, joka sitten antaa merkityksen ja pysyvyyden kaikelle muulle. Spritualiteettia 

musiikkikokemuksessa fenomenografisesti tutkinut Boyce-Tillman (2007) taas rajaa 

musiikkikokemuksen spiritualiteetin siten, että se ilmenee kokijan ja koettavan välisissä 

monimutkaisissa suhteissa. Hän käytti tutkimuksensa pohjana niin musikologian traditionaalisia 

painotuspisteitä musiikkikokemuksessa, kuin näytelmää ”Healing of the Earth”, jonka 

yhteydessä tehdyistä haastatteluita hän peilaa teorianmuodostuksessaan.  (Boyce-Tillman, 2007, 

1405–1406; Irwin, 2007, 1402.) Musiikin liittyminen historiassa uskonnollisiin riitteihin johtaa 

kysymykseen, mikä yhdistää musiikin ihmisen spiritualiteettiin? Ja mitä tämä spiritualiteetti 

musiikkikokemuksessa voi olla? 
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Boyce-Tillman jaottelee spirituaalisen musiikkikokemuksen neljään eri elementtiin. 

Ensimmäisen muodostavat musiikkikokemukseen liittyvät, aisteilla havaittavat materiaalit 

(materials). Näihin materiaaleihin kuuluvat niin käytetyt instrumentit eri sointiväreineen, 

ihmisruumis ja -ääni kuin myös ympäristö, jossa musiikkia tuotetaan. Tuotettuun ääneen 

vaikuttavat soittajan teknisen osaamisen rinnalla tilan akustiset ominaisuudet. Ympäristöllä ja 

sen luonteella musiikin esitys- ja tuottamispaikkana voi olla suuri merkitys 

musiikkikokemuksen laadussa, sillä saman musiikin esittäminen eri ympäristössä voi vaikuttaa 

jopa täysin päinvastaisen kokemuksen, kuin mitä se jossain muualla olisi luonut. (Boyce-

Tillman, 2007, 1408, 1418.)  

 

Myös Kurkela (2004) tuo esille musiikin esitystilan merkityksen musiikkikokemuksessa. Sama 

musiikki kirkossa tai muussa pyhäksi mielletyssä paikassa ja toisaalta kaupungin 

konserttisaleissa voi herättää kuulijoissa hyvinkin erilaisen mielikuvan juuri ympäristönsä 

vuoksi, ja juuri kirkossa esitettynä assosioitua helpommin hengellisiin merkityksiin. (Kurkela, 

2004, 12.) Musiikista tulee myös Nissisen (2004) mukaan hengellisen elämän, spiritualiteetin, 

osa, kun sitä toteutetaan kirkkotilassa, uskonnollisesti virittyneessä ympäristössä, tai 

yhdistettynä kuvan tai sanan virittämiin aistikokemuksiin. ( Nissinen, 2004, 23.) 

 

Toinen elementeistä, rakenne (construction), sisältää musiikin muodot ja motiivit, musiikin 

suhteen abstraktien ideoiden maailmaan. Rakenteen voimakkuuteen vaikuttavat niin musiikin 

sisällä olevien toistojen oikeanlainen järjestys kuin teoksen sisällä olevat kontrastitkin. 

Rakenteen alueella abstraktit ideat ovat vuorovaikutuksessa sellaisten kulttuurin piirteiden 

kanssa, joita ei voida verbalisoida. Se, kuinka hyvin musiikki vastaa kuulijan odotuksiin, luo 

kontrastin tutun ja uuden välillä, joiden tulee olla sopusoinnussa positiivisen 

musiikkikokemuksen saavuttamiseksi. Kontrastien käyttöä valvovat usein jonkin 

musiikkiperinteen vanhimmat, asiantuntijat, jotka tarkasti arvioivat sitä, kuuluuko musiikki 

tietyn perinteen piiriin. (Boyce-Tillman, 2007, 1409.) Tähän liittyy tietyn musiikin 

kanonisoituminen, jota tarkastelemme myöhemmin lisää.  
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Rakenteeseen liittyvän ”näkymättömän järjestyksen” kuuluminen olennaisesti spirituaaliseen ja 

esteettiseen kokemukseen voidaan havaita esimerkiksi kahden erilaisen musiikillisen tradition, 

popmusiikin ja klassisen musiikin välisenä erilaisuutena. Siinä missä populaarimusiikissa 

toiston merkitys on suuri, on klassisessa taidemusiikissa toistolla vähemmän suuri tai ainakin 

erilainen merkitys, mikä osittain jakaa kuulijakuntaa näiden kahden tyylilajin välillä.  

 

Ilmaisun (Expression) alue on kolmas musiikkikokemuksen elementeistä, joka osaltaan 

vaikuttaa kokemuksen spiritualiteettiin. Ilmaisuun kuuluvat niin yksilöllinen kuin yhteiset 

tunteet, tunnelma, mielikuvat, muistot ja ilmapiiri niiden osalta, jotka osallistuvat 

musiikkikokemukseen. Ilmaisun alueella kuulija (kokija) kohtaa säveltäjän ja esittäjän 

subjektiivisen näkemyksen. Ilmaisun kautta tulleet tunnekokemukset liittävät kuulijan 

musiikkiin, tiettyyn kappaleeseen tai tyylilajiin muistojen ja merkityksellisten kokemusten 

kautta. Musiikkikokemuksen ilmaisun elementtiin juuri tunnekokemuksien alueella kuuluu 

olennaisesti kohtaaminen, niin toisen ihmisen kuin musiikin. Tähän kohtaamiseen liittyvät 

empatian tuntemukset, mielikuvituksen lento ja identiteetin rakentuminen. Toisista kulttuureista 

tulevien laulujen laulaminen voi näin ollen luoda siltoja eri kulttuureista tulevien ihmisten 

välille juuri empatiaa herättävien ulottuvuuksien vuoksi. (Boyce-Tillman, 2007, 1409.) 

 

Edelliseen linkittyy voimakkaasti arvojen (values) alue, joka on spirituaalisen 

musiikkikokemuksen neljäs elementti. Musiikkikokemus sisältää voimakkaasti arvottuneita 

elementtejä, jotka liittyvät musiikin tekemisen yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin konteksteihin. 

Musiikin tekeminen sisältää niin epäsuoria, musiikin sisällä olevia, kuin suoria, musiikin 

tekemisen kontekstin liittyviä arvojärjestelmiä. Nämä musiikin tekemisen arvojärjestelmät ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Epäsuora arvojärjestelmä liittyy musiikilliseen diskurssiin, jossa 

arvot ovat piiloisempia. Kun mukaan otetaan musiikin sisältämät tai siihen liittyvät tekstit, 

tulevat musiikin arvot selvemmin esille. Musiikin voidaankin sanoa pystyvän tuomaan esille 

maailman rakenteita, kuten arvojärjestelmiä, tukemaan niitä ja toisaalta saavan alkunsa niistä, 

sekä joissakin tapauksissa pyrkivän aktiivisesti jopa muuttamaan ja muokkaamaan niitä. 

(Boyce-Tillman, 2007, 1410.) 
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Musiikkikokemuksessa ovat läsnä Minä ja Sinä, ihminen itse sekä jokin toinen. Tämä kokemus 

jonkin toisen kohtaamisesta voi sisältää pelkästään yksilön subjektiivisen kokemuksen, mutta se 

voi olla myös yhteisöllistä tai molempia samanaikaisesti. Samoja piirteitä voidaan havaita 

spirituaalisesta (henkisestä) ja hengellisestä kokemuksesta. Näitä erottavaksi tekijäksi nousevat 

kokijan suhde koettavaan, sekä kulttuuri, ympäristö, erilaiset arvot ja abstraktit ideat. Voimakas 

spirituaalinen kokemus voi syntyä joko siten, että kokijan arvot ovat sopusoinnussa koetun 

kanssa, tai siinä käytetyt materiaalit ovat tuttuja, samoin kuin järjestys ja rakenne. Se voi syntyä 

myös voimakkaasti uuden ja oudon kohtaamisesta musiikissa, joka kuitenkin tapahtuu tarpeeksi 

hienovaraisesti ollakseen lähestyttävää esimerkiksi sanoituksen kautta. (Boyce-Tillman, 2007, 

1412–1413, ks. myös Buber, 1993.) 

 

Spirituaalisen musiikkikokemuksen piirteenä voidaan nähdä edellä mainitun toiseuden 

kohtaamisen lisäksi voimaantumisen kokemus, johon voi liittyä tiedostamisen tunne, tuntemus 

korkeammasta ja rajattomasta, muutoksesta, ja yhteydestä muihin, niin ihmiseen kuin koko 

maailmankaikkeuteen. Mikäli useampia näistä piirteistä ilmenee, voidaan kokemusta kutsua 

spirituaaliseksi. (Boyce-Tillman, 2007, 1413.) Spirituaalisen musiikkikokemuksen käsite 

lähenee näin ollen hengellistä kokemusta. Merkityksellisen musiikkikokemuksen 

määrittelemisessä käytetään näitä spirituaalisen musiikkikokemuksen elementtejä.  

 

Musiikkikokemuksen neljästä eri elementistä saadaan yhdessä kokijan, esimerkiksi musiikin 

kuuntelijan, ja koettavan (musiikin), välinen henkinen kokemus, joka voi sisältää uskonnollisia 

elementtejä riippuen näiden tekijöiden sisällöstä. Materiaalin ja järjestyksen elementit liittyvät 

voimakkaammin siihen, miten koetaan, kun taas arvot ja ilmaisu vaikuttavat kokijan ja 

koettavan väliseen vuorovaikutukseen. Monimutkaisempaa on hengellisen ja henkisen 

kokemuksen välisen eron määritteleminen.  
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Hengelliseen kokemukseen kuuluu kolme seikkaa, jotka erottavat ne muista kokemuksista. 

Ensiksi hengellisessä kokemuksessa ovat läsnä ylimaallinen ulottuvuus, johon kuuluu suhde 

Jumalaan, esineisiin tai muihin kohteisiin, jotka saavat uskonnollisen merkityksen, toiseksi 

positiiviset affektit, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen ulottuvuus, ja kolmanneksi jonkin 

läsnä olevan mystisen ulottuvuus. Spirituaalinen kokemus voi ilmentyä myös tilanteessa, jossa 

ei ole lainkaan hengellisiä elementtejä tai motiiveja. Sama musiikki voi toisen kokijan 

kokemuksessa assosioitua henkiseksi kokemukseksi, kun taas toinen liittää sen välittömästi 

hengelliseen kehykseen, kuten muutkin spirituaalisiksi kokemansa kokemukset. Kokemukseen 

liittyvä esteettinen ulottuvuus joko ohjaa kokijan liittämään koetun spirituaaliseen maailmaan, 

toinen taas näkee koetun osoittavan kohti jotain korkeampaa tai suurempaa. Puhuttaessa 

spitituaalisista ja hengellisistä kokemuksista on kuitenkin myönnettävä, että nämä kokemukset 

ovat osittain päällekkäisiä ja sivuavat toisiaan monissa piirteissään. (Boyce-Tillman, 2007, 

1411, 1413–1415: ks. myös Argyle, 2000.) 

 

Mikäli musiikkikokemuksen elementit ovat tasapainoisessa suhteessa toisiinsa, voi syntyä 

spirituaalinen musiikkikokemus, kuten Kuvio 1:stä voidaan havaita. Boyce-Tillmanin (2007) 

ehdotelman mukaan ainakin kahden elementin tulee olla yhteneviä kokijan kokemusmaailman 

kanssa, jotta spirituaalinen kokemus voisi muodostua. Jos jokin elementeistä, esimerkiksi arvot, 

eivät kohtaa kokijan omia arvoja, tasapaino järkkyy ja kokemus jää vaille spirituaalista 

ulottuvuutta.  Jos musiikkikokemuksen elementit eivät ole tasapainossa keskenään, tai niiden 

sisällössä vallitsee ristiriitoja erityisesti suhteessa kokijan arvoihin, ei Boyce-Tillmanin (2007) 

mukaan voi syntyä spirituaalista musiikkikokemusta. Tällöin kokemus rajautuu ristiriidasta 

riippuen eri tavalla. Hengellinen kokemus vaatii muodostuakseen sen, että kokija voi arvojen 

alueella kokea olevansa kokemuksen elementtien kanssa samansuuntainen tai yhtä mieltä. 
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Kuvio 1. Spirituaalisen musiikkikokemuksen kokonaisuus. (Boyce-Tillman, 2007)  

 

2.2 Hengellisen musiikin kaanon 

Mitä tapahtuu, kun musiikkikulttuuri kohtaa uuden, ennen kokemattoman ilmiön? On kyse 

kohtaamisesta, joka voi johtaa yhteentörmäyksiin, ristiriitoihin, mullistuksiin tai vanhan 

kulttuurin ja uuden ilmiön sulautumiseen. Tätä mukautumis- ja säilyttämisprosessia musiikissa 

kutsutaan kanonisoitumiseksi. Tekstien kohdalla kanonisoitumisen käsite on vanha ja se liittyy 

olennaisesti kristinuskon historiaan. Raamatun kirjakokoelman yhteydessä käytetään termiä 

kaanon (suomeksi mittakeppi, sääntö tai ohjenuora). Kaanon muodostui formaalin prosessin 

kautta, jossa määritellyin ehdoin mukaan otettiin luotettavimmat tekstit. Protestanttisten 

kirkkojen käyttämä Vanhan testamentti perustui juutalaisten rabbien pyhien kirjojen luetteloon, 

roomalaiskatolisten ottaessa mukaan myös niin kutsutut apokryfiset kirjat. Uuden testamentin 

kohdalla kanonisoitumisprosessi vaati aikanaan pitkällisen keskustelu- ja tutkimustyön, jossa 

tunnettujen ja käytössä vakiintuneiden tekstien joukosta valittiin pyhien kirjoitusten kaanon.  
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Kaanoniin mukaan ottaminen edellytti sitä, että teksti olisi koko kristikuntaa koskeva, 

apostolista alkuperää, se lukeutuisi seurakunnassa julkisesti luettuihin kirjoihin ja se olisi 

puhdas harhaopeista. Kaanon muodostettiinkin lähinnä erilaisten harhaoppien torjumiseksi ja 

kristinuskon kirjallisen perustan luomiseksi Vanhan testamentin ohella. (Aejmelaeus, 2000, 

353.)  

 

Quantz (2009), jonka teoriaan hengellisen musiikin kanonisoitumisessa tässä luvussa 

tutustutaan, nojautuu hengellisen musiikin kaanonin tutkimuksessaan Sandersin (1984,1987) 

tutkimuksiin Raamatun kirjojen kanonisoitumisesta, ja vertaa tätä prosessia musiikkityylien ja 

kategorioiden, erityisesti hengellisen musiikin, sisäiseen kanonisoitumiseen, missä hän näkee 

selvän samankaltaisuuden. (Quantz, 2009, 33–34, ks. myös Sanders, 1984, 1987.) 

 

Kanonisoituminen on Quantzille kehitys- ja muutosprosessi, jonka aikana kaanonin 

merkityssisällöt muodostuvat ja vasta tämän jälkeen on mahdollista muodostaa pysyvämpi 

kaanon. Kaanonin muodostumiseen liittyy myös sen muodostumisprosessissa ilmenevä kritiikki 

tuotettua kaanonia kohtaan, joka terävöittää yhteisön käsitystä siitä, mikä osa traditiosta on 

säilytettävä ja mikä taas häivytettävä pois. (Quantz, 2009, 33–34.) 

 

Viimeisen vuosisadan aikana on jouduttu ottamaan kantaa lukuisiin uusiin musiikillisiin 

ilmiöihin, joiden vaikutukset voitiin havaita niin musiikillisesti kuin ei-musiikillisestikin 

(Toivanen, 2010). Nämä musiikilliset ilmiöt toivat esille kysymykset hengellisen musiikin 

musiikillisten ulottuvuuksien merkityksestä. Kautta historian hengellisen musiikin kaanoniin on 

hyväksytty ainoastaan tietyt normit täyttävää musiikkia. Tällainen rajoittaminen kuuluu 

kuitenkin musiikin kulttuuriseen ulottuvuuteen, sillä kuten Nissinen (2004) kuvaa, kristillisen 

käsityksen, erityisesti luterilaisen tulkinnan mukaisesti musiikki on Jumalan luomistyöhön 

kuuluva lahja, joka on annettu ihmiselle iloksi ja keinoksi Jumalan, lähimmäisen ja itsen 

kohtaamiseen. Sellaisenaan se on siten hyvää ja hyödyllistä, sillä se on myös rukouksen ja 

kiitoksen väline. (Nissinen, 2004.) 
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Musiikki on kristillisen näkemyksen mukaan osa luomakuntaa, joka on kaikille yhteistä, ja 

johon kaikilla on jonkinlainen kosketus. Musiikin tekeminen voidaan nähdä luomistyön 

välittämisenä ihmisten iloksi, sillä musiikin elementit ja niiden havaitsemiseen tarvittavat aistit 

ovat jo olemassa olevina mahdollistamassa Jumalan luomistyön ”löytämisen” musiikin kautta. 

Musiikin voidaan näin katsoa kuuluvan niin kutsuttuun yleiseen ilmoitukseen, jossa se ilmaisee 

Jumalan hyvää luomistyötä. Huonokin musiikki voidaan nähdä luomistyön kautta saatuna 

lahjana, tosin puutteellisesti välitettynä. (Nissinen, 2004, 23.) Kuitenkin hengellisen musiikin 

piirissä on aina ollut vaihtelua sen suhteen, minkälaisessa kontekstissa musiikkia on käytetty. 

Esimerkkinä tästä ovat sellaiset taidemusiikin kappaleet, jotka ovat kirkollisessa käytössä 

muotoutuneet osaksi hartaan hengellisen musiikin kaanonia. 

 

Hengellisen musiikin piirissä kanonisoituna musiikkina voidaan nähdä kirkkomusiikki 

(esimerkiksi virret ja liturginen musiikki), sekä herätysliikkeiden laulukirjat ja muut yleisessä 

käytössä olevat laulukokoelmat, joiden hyväksymisessä käytetään formaaleja toimintatapoja ja 

joissa kanonisoitumisprosessi näkyy niin joidenkin kappaleiden säilymisenä vuosisadasta 

toiseen, kuin uusien mukaan tulemisena. Kanonisoimattoman osan muodostavat ne kappaleet, 

jotka vielä eivät ole näissä kokoelmissa, vaan joita käytetään seurakuntien kokoontumisissa, 

kuullaan konserteissa ja lauletaan tai kuunnellaan kodeissa. Hengelliseen musiikkiin ja sen 

kaanonin kehittymiseen liittyvät kysymykset korkeakulttuurin ja kansankulttuurin 

kohtaamisesta, populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin välisestä vaikutteiden vaihtamisesta. 

Tähän vaikuttaa kirkon institutionaalisuus yhteiskunnassamme sekä sen muuttuva auktoriteetti. 

Se mitä tässä kohtaamisessa tapahtuu, vaikuttaa muutosta kohtaamisen osapuolissa. (Häger, 

2001, 11.)   

 

Hengellisen musiikin kaanon näkyy kaikkialla kristillisissä seurakunnissa saaden eri puolilla 

erilaisia piirteitä. Toisin kuin kanonisoitu, pyhistä kirjoituksista koottu Raamattu, muuttuu 

hengellisen musiikin kaanon mukautuen aikansa kulttuuriin ja silti säilyttäen 

omaleimaisuuttaan. Tämä kaanon tulee näkyväksi esimerkiksi siinä, mitä virsiä ja hengellisiä 

lauluja suositellaan opetettavaksi koulujen uskonnonopetuksessa, tai rippikoulujen 

virsioppitunneilla. (Könönen & Huvi, 2005, 93–95.)   



15 

 

Quantz (2009) on omassa tutkimuksessaan määritellyt hengellisen musiikin kaanonia. 

Kaanonilla tarkoitetaan hänen mukaansa joko 1) jonkin työn arvioinnin normeja ja standardia, 

tai 2) kokoelmaa tai luetteloa töistä, jotka ovat saavuttaneet tuon standardin tai normin ja 

saaneet sen kautta tietyn statuksen. Kanonisoituminen ilmentää jonkin ryhmän tärkeimpiä 

arvoja. Esimerkiksi virret ovat kanonisoituneet hengellisen musiikin piirissä siksi, että ne ovat 

täyttäneet tietyn standardin ominaisuuksiltaan niin arvojensa kuin normiensa puolesta niitä 

käyttävän ryhmän parissa. (Quantz, 2009, 32.) 

 

Hengellisen musiikin kohdalla kanonisoitumisprosessi on kestänyt jo vuosituhansia. Jotkin 

piirteet, kuten psalmien käyttö hengellisen laulun pohjana, ovat säilyneet sen varhaisista 

vaiheista asti. Quantz (2009) viittaa Sandersiin (1984), joka määrittelee kanonisoitumisprosessia 

siten, että jonkin tapahtuman, aktiviteetin tai rakenteen toistuessa riittävän usein on se 

ensimmäinen askel kanonisoitumista kohti. Toistuminen kertoo tämän toiminnan arvostuksesta 

ja arvosta, jolloin toiminnalla täytyy olla jokin merkittävä syy. Toistojen kautta muodostuu 

traditio, jonka kehityksessä syntyy kaanon siihen liittyvistä edellä mainituista osista. Kaanon 

ilmaisee yhteisön arvoja, tukee auktoriteetteja ja sen kautta antaa merkityksen sille, että kaanon 

on aikanaan vastannut yhteisön tarpeisiin ja on siten merkityksellinen nykyiselle yhteisölle. 

Toistuvuus luo pysyvyyden ja jatkuvuuden tunteen yhteisöön. (Quantz, 2009, 33–34; ks. myös 

Sanders, 1984.) 

 

Kaanonilla on kaksi ominaisuutta, jotka määrittelevät sitä: ensiksikin sillä on tietty pysyvyys, 

toiseksi se adaptoituu eli mukautuu aikaansa. Hengellisessä musiikissa pysyvyys, stabiliteetti, 

saa Quantzin (2009) tutkimuksessa kuusi erilaista ulottuvuutta: 

1) Ilmaisun pysyvyys (Stability of Expression) 

2) Teeman pysyvyys (Stability of Theme) 

3) Osallisuuden pysyvyys (Stability of Involvement) 

4) Lähteiden pysyvyys (Stability of Resource) 

5) Muistin pysyvyys (Stability of Memory) 

6) Musiikillisten piirteiden pysyvyys (Stability of Musical Characteristics) 

(Quantz, 2009, 35-36) 
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Ensimmäinen pysyvyyden luonne kuvaa niitä ilmaisun muotoja, jotka ovat säilyneet 

kaanonissa. Hengellisen musiikin piirissä Quantz (2009) nostaa esille laulamisen, joka on 

säilynyt merkittävimpänä hengellisen musiikin ilmaisumuotona sen alkuhämäristä asti sen 

yhteisöllisen ja toisaalta yksilöllisen luonteen vuoksi. Toisesta ulottuvuudesta, teeman 

pysyvyydestä, hän antaa esimerkkinä Jumalan ylistämisen, kiittämisen ja Jumalan teoista 

kertomisen, mitkä ovat aina olennaisesti kuuluneet hengellisen musiikin sisältöön. (Quantz, 

2009, 35.) 

 

Kolmas ulottuvuus, osallisuuden pysyvyys, on taas merkinnyt yhteisöllisyyden säilymistä 

hengellisen musiikin traditiossa. Hengellisiä lauluja on aina laulettu yhdessä, vaikkakin esitetyt 

yksinlaulut ovat saaneet oman merkityksensä. Hengellinen musiikki on kuitenkin ollut ennen 

kaikkea yhteisöllistä, liittyen seurakunnan yhteisiin kokoontumisiin. Neljänneksi on hengellisen 

musiikin lähteenä aina vaikuttanut Raamattu ja sen kirjoitukset, jotka ovat muodostaneet 

lähteen pysyvyyden hengellisessä musiikissa. Raamatun kertomukset, metaforat ja ilmaisut ovat 

tarjonneet pohjan hengellisen musiikin teksteille. (Quantz, 2009, 35.) 

 

Viides ulottuvuus kuvaa sitä, miten postmodernista, pluralistisesta maailmastamme huolimatta 

hengellisessä musiikissa on havaittavissa liittymäkohtia menneeseen, mikä taas valmistaa 

seurakuntaa tulevaa varten. Erityisesti vaikeina ja epävarmoina aikoina tällainen yhteinen muisti 

ja sen pysyvyys on tuonut lohtua ja toivoa: tämänkaltaisista tilanteista on selvitty ennenkin. 

Kuudennen, musiikillisten ominaispiirteiden säilyminen, sisältää musiikillisten elementtien 

kanonisoituneen käytön. Nämä musiikilliset elementit sisältävät melodian, harmonian, 

dynamiikan ja sointivärien lisäksi yleisesti käytössä olevat ja näin hyväksytyt instrumentit ja 

instrumenttikokoonpanot. (Könönen & Huvi, 2005, 11–12; Quantz, 2009, 36.) 
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Hengellisessä musiikissa instrumenteilla ja instrumentaalimusiikilla on ollut vaihtelevia 

merkityksiä lauletun musiikin dominoidessa hengellisen musiikin kenttää. Lauluun on ollut 

jokaisen seurakuntalaisen helppo yhtyä omalla persoonallisella äänellään, ja tarttuvat melodiat 

lyriikkoineen ovat kulkeneet mukana jopa koko elämän ajan. Instrumentaalimusiikin ja esitetyn 

musiikin usein vaikeammat rytmiset kuviot ja vaikeat melodiset hypyt ovat puuttuneet 

käytetystä vokaalimusiikista, joka laulettavuuden vuoksi on ollut yksinkertaisempaa. Eri 

aikakausina eri soittimet ja tyylilliset piirteet ovat hallinneet myös hengellisen musiikin kenttää.  

Esimerkiksi viime vuosisadan alussa kirkkourut olivat yksi kanonisoitu hengellisen musiikin 

säestyssoitin, ja viime vuosikymmeninä kitara on vallannut alaa niin akustisena kuin 

sähköisenäkin säestyssoittimena. (Könönen & Huvi, 2005; Quantz, 2009, 36.)  

 

Musiikillisten elementtien muuttuminen taas on liittynyt vallitsevaan kulttuuriin samoin kuin 

institutionaalisen kristinuskon, kirkon, musiikkikäsitykseen. Vaikka musiikkikulttuuri kirkon 

ympärillä olevassa yhteiskunnassa olisikin voimakkaasti muuttunut, on hengellisen musiikin 

kaanoniin otettu mukaan uusia tuulahduksia harkiten ja ikään kuin virallisten seulojen läpi 

esimerkiksi virsikirjojen uudistamisen yhteydessä.  

 

Hengellisen musiikin kaanonin mukautuminen taas voidaan jakaa neljään eri näkökohtaan: 

1) Mukautuminen rohkaisee uudenlaiseen kerrontatapaan. 

2) Mukautuminen takaa ryhmän tai yhteisön jatkuvuuden. 

3) Mukautuminen mahdollistaa uuden materiaalin liittämisen kaanoniin. 

4) Mukautuminen tarkoittaa joidenkin traditioiden häviämistä. 

 

Rajat kanonisoituneiden kappaleiden ja muiden kappaleiden välillä voidaan ilmaista eri tavalla 

riippuen musiikkityylistä. Quantz esittääkin tärkeän kysymyksen: miten hengellisen musiikin 

kentällä tulisi suhtautua uusiin hengellisen musiikin ilmaisumuotoihin? Miten hengellisen 

musiikin kaanonin muuttuminen vaikuttaa sen merkityksellisyyteen ja mistä hengellisen 

musiikin kentässä toimivat voivat löytää auktoriteetin, joka määrittelee hengellisen musiikin 

normit ja standardin tässä muutoksessa? (Quantz, 2009, 33.) 
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Toisille virret ja perinteiset hengelliset laulut edustavat pysyvyyttä, johon gospel 

”ohimenevänä” ilmiönä ei vastaa. Toisille taas virret taas kuuluvat menneisyyteen, mistä ne 

ovat peräisinkin, ja gospel on ”sopivampaa” nykyaikaiselle ihmiselle. Näiden kahden 

näkemyksen välillä tulisi olla vuorovaikutusta, joka antaisi tilaa niin vanhoille tavoille kuin 

uusille ilmaisuillekin, kuten hengellisen musiikin kentässä voidaan nähdä tapahtuvan. (Quantz, 

2009, 34.) Seuraavassa luvussa perehdymme tarkemmin hengellisen musiikin historialliseen ja 

kulttuuriseen taustaan, jossa laajempi kanonisoitumisprosessi tapahtuu. 
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3 HENGELLINEN MUSIIKKI  

Tässä luvussa lähdetään liikkeelle hengellisen musiikin määritelmistä, minkä jälkeen avataan 

hengellisen musiikin kenttää jo kanonisoituneen hengellisen musiikin ja uudemman, vielä 

kanonisoimattoman hengellisen musiikin näkökulmasta. Siten kuvataan viitekehystä, jossa 

tutkielman informantit ovat kasvaneet ja toimivat muusikkoina, samalla valottaen niitä 

kulttuurisia ja historiallisia prosesseja, jotka ovat muokanneet hengellisen musiikin kenttää 

erityisesti suomalaisessa kontekstissa.  

3.1 Hengellisen musiikin määritelmiä 

”Jos muulloin voidaan puhua laulun mahdista, joka ihmeitä tekee, niin vielä paremmin sopii 

niin sanoa hengellisestä laulusta. Lukemattomia sydämiä on se sulattanut, nukkuvia herättänyt, 

vaarassa olevia rohkaissut, murheellisia lohduttanut.” (Voipio, 1925.) 

 

Näin kuvasi hengellisen musiikin voimaa Aarne Voipio viime vuosisadan alussa. Hengellinen 

musiikki on kautta aikojen vastannut tiettyihin seurakuntien ja yksilöiden tarpeisiin: sen kautta 

on niin opetettu, rohkaistu, lohdutettu, kuin myös ylistetty, kiitetty ja rukoiltu. Musiikilla on 

aina ollut merkittävä sija kristillisessä seurakunta- ja jumalanpalveluselämässä. (Nissinen, 2004, 

23.) 

 

Kristillisessä kontekstissa tehtyä musiikkia kutsutaan yleisesti hengelliseksi musiikiksi. Tämä 

määritelmä voi joissakin yhteyksissä koskea myös muiden kuin kristinuskon piirissä tehtyä 

musiikkia siksi, että niiden käyttötarkoitukset ja sisällöt palvelevat uskonnollisia tarkoituksia ja 

koskettavat ihmisen hengellistä puolta. Laajimmassa merkityksessään hengellinen musiikki 

voidaan nähdä yleisuskonnollisena musiikkina, johon liittyy ihmiselle ominaisten 

uskonnollisten ja henkisten toimintojen käsittelyä ja pohdintaa. Englanninkielinen käsite 

”Christian music” on suomalaista vastinettaan jossain määrin selkeämpi, sillä termi 

”hengellinen” voi tarkoittaa suomen kielessä minkä tahansa uskontoon liittyvää hengellisyyttä. 

(Nissinen, 2004; Könönen & Huvi, 2005, 8-9.) 
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Suomessa kuitenkin pitkän kristillisen perinteen vuoksi ”hengellinen musiikki” mielletään 

kristilliseksi, vaikkei sitä itse käsitteessä tuodakaan ilmi. Tässä tutkimuksessa hengellisellä 

musiikilla tarkoitetaan laajana yläkäsitteenä yksinomaan kristillisessä kontekstissa tehtyä 

hengellistä musiikkia, mikä on luontevaa suomalaisesta katsomus- ja kulttuuriperinnöstä käsin. 

Muuta musiikkia kuin hengellistä musiikkia voidaan kutsua eri yhteyksissä joko ”sekulaariksi” 

tai ”maalliseksi” musiikiksi, kun sitä tarkastellaan hengellisestä viitekehyksestä käsin. Tässä 

tutkimuksessa käytetään yleensä termiä ”muu musiikki” tai joissakin yhteyksissä myös 

tarkempana ilmaisuna ”sekulaari” musiikki. (Nissinen, 2004; Könönen & Huvi, 2005, 163–

164.) 

 

Mitä hengellinen musiikki sitten musiikin tekemisen ja levittämisen määrittelemänä on? 

Hengellinen musiikki kristillisessä kontekstissa on Hägerin (2001) mukaan musiikkia, jonka 

tuottajana on kristillinen kirkko, taustayhdistys tai näihin sitoutuneet henkilöt tai yhtiöt. Sen 

levittäjinä toimivat pääasiassa kristilliset kirja- ja levykaupat.  Sillä tarkoitetaan myös 

musiikkia, jonka esityspaikkoina ovat kristillisten tahojen järjestämät konsertit tai festivaalit, ja 

jonka kuluttajina ovat pääsääntöisesti institutionaaliseen kristillisyyteen sitoutuneet henkilöt. 

(Häger, 2001, 9.)  

 

Myös musiikin käyttötarkoitus määrittelee sen olemusta. Nissinen (2004) tuo esille hengellisen 

musiikin merkityksen seurakunnan elämässä yhteyden ja julistuksen välineenä. Tosin Nissinen 

korostaa, että musiikki luomakunnan osana ei sinänsä ole sanomallista, eikä sisällä 

yksiselitteisiä käyttöohjeita. Hän mainitsee, että useat virret ovat olleet alkuaan maallisia 

kansanlauluja, joihin on tehty uudet sanat. Toisin sanoen musiikki ei niiden kohdalla ole 

muuttunut, ainoastaan sanoma. Sanoitus tuo hengelliseen musiikkiin mukanaan evankeliumin 

julistamisen, vastaanottamisen ja todeksi elämisen ulottuvuudet. Kuten messuissa käytettyyn 

musiikkiin ovat vahvasti sidoksissa Raamatun tekstit ja kristikunnan vanhat rukoukset, kuuluu 

hengelliseen musiikkiin olennaisesti liittyminen Raamatullisiin aiheisiin tai pysyminen sen 

hengessä. (Nissinen, 2004, 23.) 
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Olennaisinta näissä määritelmissä on se, että hengellisessä musiikissa voidaan nähdä toisistaan 

poikkeavia suuntauksia ja alalajeja. Jokaisella niistä on oma tehtävänsä ja merkityksensä 

hengellisen musiikin muodostaman kokonaisuuden kannalta. Tässä luvussa avataan hengellisen 

musiikin kaanonin kannalta pitkään merkittävimmän lajin, kirkkomusiikin, ulottuvuuksia sekä 

määritellään muun hengellisen musiikin alalajeja.  

 

Hengellisen musiikin kenttä on laaja, ja jo yksin kirkkomusiikki sisältää jo useita erilaisia 

musiikillisia tyylilajeja, jotka ovat kehittyneet ja tulleet mukaan jumalanpalveluksiin 

vuosisatojen aikana. Nykyaika on tuonut mukanaan sen, että musiikkia on saatavilla nopeasti ja 

monipuolisesti, mikä on lisännyt mahdollisuuksia myös musiikillisten ilmiöiden nopeaan 

leviämiseen ja toisaalta mahdollistanut joidenkin vanhojen musiikkiperinteiden jatkumisen. 

Musiikin tyylejä on lukemattomia, ja samoin on hengellisen musiikin kenttä laajentunut 

klassisesta kirkkomusiikista nk. kansanomaisempiin lajeihin, joita ovat Suomessa edesauttaneet 

uudet messut, nuorten hengellisten laulukirjojen suosio ja gospelmusiikin nousu laajempaan 

tietoisuuteen. (Pajamo & Tuppurainen, 2004, 582.)     

 

Hengellinen musiikki on monisäikeinen käsite, joka eri puolilla maailmaa saa musiikillisesti 

erilaisia muotoja riippuen alueen musiikkiperinteestä ja muiden musiikkien, kuten kansan- ja 

populaarimusiikin vaikutuksesta. Kristilliseltä kannalta merkittävää on kirkkojen painopisteen 

siirtyminen etelään, mikä tarkoittaa sitä, että länsimaisen musiikkikulttuurin ulkopuolella 

joudutaan etsimään vastauksia siihen, mikä on hengellistä musiikkia, miten sitä tulee tehdä ja 

miten siinä tulee käyttää lyyrisiä ja musiikillisia elementtejä. Se, millaiset tekijät tekevät 

musiikista hengellistä, on kansainvälisesti polttava kysymys, jota tutkitaan eri näkökulmista.  
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Tähän on ottanut kantaa nigerialainen musiikin tutkija Adedeji (2006), jonka mukaan termi 

”Christian music” paljastaa hengellisen musiikin ydintä hyvin, sillä sen pohja on 

raamatullisessa, traditionaalisessa kristinuskossa, ei missä tahansa hengellisessä toiminnassa. 

Adedeji korostaa sitä, että hengellisen musiikin tulee perustua yksinomaan Raamatun 

sanomaan, vaikka eri kirkkojen, herätysliikkeiden ja suuntauksien opilliset painotukset 

vaihtelevat. Hän painottaa sanoman merkitystä hengellisessä musiikissa, sen ymmärrettävyyttä 

ja teologista juurevuutta.  

 

Hengellisen musiikin tulisi hänen mukaansa myös olla musiikillisesti laadukasta, jotta se 

vastaisi seurakuntien tarpeisiin. (Adedeji, 2006, 230–233.) Jotta voisimme ymmärtää sitä, miten 

suomalaiset hengellisen musiikin tekijät hahmottavat hengellisen musiikin merkitystä ja 

yhteyksiä muuhun musiikkiin, tutustumme vielä tarkemmin hengelliseen musiikkiin 

kirkkomusiikin, herätysliikkeiden musiikin ja gospelmusiikin kautta.  

3.2 Kirkkomusiikki  

3.2.1 Kirkkomusiikin teologinen ulottuvuus  

Kristillisen jumalanpalveluselämän juuret ovat juutalaisessa jumalanpalveluksessa, jolla taas on 

juurensa jo vanhatestamentillisessa perinteessä musiikin käytöstä eri tarkoituksiin. Yhdessä 

laulaminen on kuulunut alusta asti seurakunnan kokoontumisiin. Uudessa testamentissa 

kehotetaan laulamaan yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja (Haapasalo, 2004, 

113; Ef. 5:19; Kol. 3:16).  

 

Ensin musiikki oli pitkälti psalmien ja muiden raamatun tekstien laulamista. Nykyisen 

muotoiset säkeistölaulut kehittyivät hiljalleen 300-luvulla, jolloin maallisiin sävelmiin 

ryhdyttiin liittämään kristillistä oppia välittäviä sanoituksia. Keskiajalla seurakuntalaisten 

osallistuminen jumalanpalveluksessa käytettyyn musiikkiin oli vähäistä, sillä esilaulajat hoitivat 

laulamisen.  
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Vasta uskonpuhdistuksen aikoina ja sen jälkeen alettiin jumalanpalveluksissa laulaa virsiä 

kansankielellä, jotta seurakuntalaiset voisivat osallistua jumalanpalvelukseen ja todella 

ymmärtää laulamansa sisällön. Virret toimivat opetusvälineenä, sillä niiden kautta oli helppo 

opettaa kristinuskon keskeisiä sisältöjä ulkoa siten, että ne säilyivät mielessä läpi elämän. 

Tarkoitus oli antaa seurakuntalaisille myös eväitä omaan hartaudenharjoitukseen sekä opettaa 

keskeisiä Raamatun kertomuksia. (Nissinen, 2004, 16; Vapaavuori, 2004, 28–30.)  

 

Virsien opetustehtävä ei ole vuosisatojen saatossa muuttunut, vaan niillä on edelleen roolinsa 

kristinuskon perusasioiden pohdinnassa ja välittämisessä. Niissä on käytetty runsaasti Raamatun 

tekstejä, ja nykyisin niissä on otettu huomioon myös lasten ja nuorten tarpeet. Pietismin myötä 

virsien sisällön painopiste muuttui kristityn henkilökohtaiseen uskonelämään seurakunnan 

sijaan, ja henkilökohtaisen hartaudenharjoituksen merkitys kasvoi samalla kun virret nähtiin 

entistä enemmän rukouksina. Virret ovat saaneet vuosisatojen ajan vaikutteita uusista 

musiikkityyleistä ja ajattelutavoista, mutta ne ovat silti aina kuuluneet olennaisesti seurakunnan 

elämään. (Vapaavuori, 2004, 30–31.) 

3.2.2 Kirkkomusiikin musiikillinen ulottuvuus 

Hengellinen kokemus katsotaan kristinuskon piirissä ikään kuin Jumalan työksi, ja hengellisen 

kokemuksen syntyminen musiikin kautta on näin ollen myös Jumalan työtä ihmisessä. Tästä 

syystä musiikki ei yhdistä ihmisiä ainoastaan toisiinsa vaan myös Jumalaan. Musiikin voidaan 

katsoa olevan sukua rukoukselle, sillä se voi sisältää sanatonta rukousta ja toisaalta rukous 

voidaan myös laulaa. Instrumentaalimusiikki voi myös luoda pyhyyden kokemuksen, samoin 

kuin ei-hengellisillä sanoilla varustettu musiikkikin. Toisaalta sanoituksessa käytetty kieli voi 

erkaannuttaa kuulijan musiikista, mikäli tämä kokee sen sanoman vieraaksi tai jopa 

vastenmieliseksi. (Nissinen, 2004, 24.) 
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Hengellisen musiikin merkittävin muoto on hengellinen laulu, joka kuuluu olennaisesti 

luterilaiseen hartaus- ja jumalanpalveluselämään. Yhdessä ja yksin laulettuna virret ja 

hengelliset laulut ovat olleet opetuksen ja rukouksen välineitä, niitä on veisattu töitä tehdessä ja 

jumalanpalveluksessa. Laulu on yksi niistä musiikin keinoista, joilla ihminen tuo sisäisen 

maailmansa kosketukseen toisen ihmisen ja ulkomaailman kanssa. Virsien veisuu yhdistää ja 

antaa yhteiselle kokemukselle sanat, mahdollisuuden kiittää ja kertoa mistä ja miksi kiitetään tai 

rukoillaan. Laulun suuri merkitys on ominaista niin kirkkomusiikille kuin muillekin hengellisen 

musiikin alaluokille.(Vapaavuori, 2004, 27.)  

 

Instrumentaalimusiikilla on ollut erilainen rooli historian aikana hengellisessä musiikissa. 

Vanhan testamentin aikaan temppelin jumalanpalveluksissa oli määrätty erikseen soittajat, joita 

oli joskus useita satoja. Kristillisen seurakunnan alkuaikoina laulaminen korostui musiikissa, 

vaikkakin seurakuntalaisia kehotettiin soittamaan ja laulamaan yhdessä Jumalan kiitokseksi. 

Suomalaisen hengellisen musiikin historia ulottuu kristinuskon saapumiseen maahamme 

sydänkeskiajalla. Lännen ja idän kirkon puristuksessa kehittyi kaksi toisistaan hieman 

poikkeavaa kirkkomusiikkikulttuuria, joilla on kuitenkin yhteiset juuret. Molemmissa kirkoissa 

on aina laulettu, mutta läntiseen perinteeseen on kuulunut myös soittimien käyttö. (Haapasalo, 

2004, 120.) 

 

Uskonpuhdistuksen aikana musiikkiin tulivat mukaan kansankieliset sanat Lutherin korostettua 

seurakunnan osallistumista jumalanpalvelukseen. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, millaista liturgista 

musiikkia Suomessa käytettiin varhaisina kristillisinä vuosisatoina. Vasta 1700-luvulta lähtien 

on säilynyt kirjallista aineistoa jumalanpalvelusmusiikista nuottikirjojen ja virsikirjojen 

muodossa. 1800-luvulta alkaen kirkkomusiikkia kehitettiin aktiivisesti, ja urkujen tultua 

tavallisiksi myös kirkkomusiikin mahdollisuudet lisääntyivät. (Haapasalo, 2004, 120.) 

 

 

 

 



25 

 

Kirkkomusiikin luonnollisin ja keskeisin paikka on messu, ehtoollisjumalanpalvelus. Vaikka 

messu on historiansa aikana käynyt läpi lukuisia muutoksia, nojautuu nykyinen, uudistettu 

messumme vahvasti perinteeseen. Kirkkomusiikilla on paikkansa myös 

sanajumalanpalveluksissa, rukoushetkissä ja kirkollisissa toimituksissa. Jumalanpalveluksessa 

musiikki on joko virsilaulua, johon seurakuntalainen osallistuu omalla tavallaan, esitettyä 

musiikkia, jossa laulaja tai soittaja palvelee seurakuntaa ja Jumalaa, tai sitten dialogista 

esilaulajan, kuoron, soittajien ja seurakunnan välistä vuoropuhelua musiikin kautta. Messu voi 

koostua joko erillisistä sävellyksistä tai saman säveltäjän yksittäisistä kappaleista, tai se voi olla 

musiikilliselta teemaltaan yhtenäinen.  (Haapasalo, 2004, 112–113.)   

 

Kirkkomusiikkiin on kautta aikojen kohdistettu erityisvaatimuksia. On keskusteltu siitä, missä 

määrin kirkkomusiikin tulee olla erilaista kuin valtakulttuurin musiikin, missä määrin taas 

tuttua, jotta se auttaisi seurakuntaa osallistumaan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Kokkonen 

(1992) ilmaisee ongelman tuoden esille musiikin sanallisen selittämisen vaikeuden. Kirkon on 

instituutiona hyvin vaikea määritellä, minkälaista musiikkia se tarvitsee, eikä musiikin 

sanallinen kuvailu usein kerro koko totuutta musiikin vaikutuksista. (Kokkonen, 1992, 191–

196.) Tästä syystä on ollut hankala myös määritellä, mitkä musiikin uudet tyylisuunnat sopivat 

kirkkoon, mitkä taas eivät ja perustella myös miksi.  

 

Kirkkomusiikki voi olla objektiivisesti sävellettyä, jumalanpalvelukseen tai yleensä kirkolliseen 

käyttöön alun perinkin tarkoitettua musiikkia, tai subjektiivinen säveltäjän uskontunnustus. Eri 

aikakausina näitä kahta tapaa on painotettu eri tavalla. Kirkkomusiikki joutuu näin ollen 

tasapainoilemaan vanhan perinteen säilyttämisen ja uusien tuulien välillä. Kokkonen (1992) 

lainaa vielä lopuksi Bachia: “Kaiken musiikin perimmäisenä syynä ei voi olla muu kuin 

Jumalan kunnia ja mielen virvoitus. Missä näitä ei oteta huomioon, siellä ei ole oikeaa 

musiikkia, vaan paholaismaista meteliä ja vingutusta:” (Kokkonen, 1992, 191–196.)  
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Nissisen (2004) mukaan kysymys jonkin musiikin sopimisesta kirkkoon liittyy juuri luomistyön 

kontekstiin, siihen, että jonkin musiikkityylin tai esitystavan katsotaan olevan ikään kuin 

pyhempää kuin jokin toinen. Nissinen kumoaa tämän perustamalla ajatuksensa siihen, että kyse 

on enemmänkin tavasta, kuin teologisesta kysymyksestä, sillä vaikka esimerkiksi messussa 

käytetyn musiikin tulee olla osa sen kokonaisuutta ja ilmentää sen sisältöä, voi pyhyyden ja 

yhteyden kokemuksen synnyttää millainen musiikki tahansa. Poikkeuksia tästä kuitenkin on; 

kristinuskoa rienaavan ja kristinuskon arvopohjalle vastaisen musiikin ei voida katsoa sopivan 

kirkkokontekstiin. (Nissinen, 2004, 24–25.) 

 

Kirkkomusiikki on luonteeltaan suurelta osin kanonisoitunutta musiikkia. Kirkkomusiikilla on 

vakaa historiallinen pohja, joka ilmenee kirkkomusiikin kanonisoitumisessa, sen sitoutumisessa 

tiettyihin sääntöihin, tyylilajeihin ja teoksiin. Se liittyy olennaisesti kirkon olemukseen 

institutionaalisen kristinuskon ilmentymänä (Häger, 2001, 7). Esimerkiksi virsien kohdalla 

virsikirjan uudistaminen tapahtuu pitkällisten mietintöjen ja lautakuntien työskentelyn 

tuloksena. Kirkkomusiikin suhde vielä kanonisoimattomaan hengelliseen musiikkiin on hieman 

ongelmallinen esimerkiksi sen voimakkaan taidemusiikkiin sitoutumisen vuoksi. Vasta parina 

viime vuosikymmenenä virsikirjaan on otettu mukaan niin kutsuttujen gospelsäveltäjien- ja 

sanoittajien kappaleita (Könönen & Huvi, 2005, 78).  
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3.3 Muu hengellinen musiikki 

Kirkkomusiikin lisäksi hengellistä musiikkia on aina ollut myös jumalanpalveluselämän 

ulkopuolella, vaikka historiankirjoitus keskittyykin seurakunnan jumalanpalveluselämässä 

käytettyyn musiikkiin sen merkittävän roolin vuoksi. Muuta hengellistä musiikkia on käytetty 

erilaisissa seurakuntien kokoontumisissa, kirkollisissa toimituksissa ja kirkon kasvatustyön 

piirissä.  

 

Käyttötarkoituksien, musiikillisten tyylien tai esityspaikkojen mukaisesti hengellinen musiikki 

voidaan jaotella karkeasti hartaaseen musiikkiin, gospelmusiikkiin ja liturgiseen musiikkiin, 

joista liturginen musiikki edustaa jumalanpalveluksissa käytettävää kirkkomusiikkia, harras 

musiikki ja gospelmusiikki taas sen ulkopuolella käytettävää musiikkia. Toisaalta jaottelu 

ryhmien välillä on häilyvää, sillä esimerkiksi herätysliikkeiden laulukirjat, joita käytetään 

paljon jumalanpalvelusten ulkopuolisissa kokoontumisissa, sisältävät paljon virsiä, jotka 

lähtökohtaisesti luokitellaan kirkkomusiikkiin, ja päinvastoin. Toisaalta taas gospelmusiikkia 

käytetään yhä enenevässä määrin myös jumalanpalveluksissa, ja vanhoja virsiä sovitetaan 

uudelleen gospelmusiikiksi. (emt., 2004.)  

 

Hengellistä musiikkia jaotellessa musiikillisten tyylipiirteiden mukaan käytetään tässä 

tutkimuksessa jakoa kirkkomusiikkiin ja muuhun musiikkiin, jolloin kirkkomusiikki edustaa 

taidemusiikin suuntauksia ja muu hengellinen musiikki taas populaari- ja kansanmusiikista 

tuttuja musiikkityylejä. Muusta hengellisestä musiikista herätysliikkeiden musiikki on 

ammentanut vaikutteita kansanlauluista ja ulkomaisista hengellisistä lauluista, kun taas 

gospelmusiikki taas lainaa musiikilliset tyylinsä erityisesti populaarimusiikista. 

Herätysliikkeiden musiikin erityispiirteisiin paneudutaan tarkemmin seuraavassa luvussa, ja 

gospelmusiikkiin luvussa 5. 
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Näiden suurempien alaryhmien lisäksi hengellinen musiikki voidaan jaotella myös 

käyttäjäryhmien mukaisesti aikuisten, nuorten ja lasten hengelliseen musiikkiin. Tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle jäävät informanttien ikäryhmän vuoksi nk. aikuisten kevyt 

hengellinen musiikki (iskelmätyyppinen gospel), sekä lasten hengellinen musiikki, johon 

kuuluvat olennaisesti pyhäkouluissa ja muussa kirkon lapsityössä käytetyt laulut ja laulukirjat. 

(emt. 2004, 586- 606.) 

 

Koko hengellisen musiikin kenttä sisältää kanonisoitunutta ja vielä kanonisoimatonta 

materiaalia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on valottaa myös hengellisen musiikin ei-

institutionaalista puolta, sitä hengellistä musiikkia, joka ei vielä ole kanonisoitunut. 

Informanttien musiikille antamien merkitysten kautta selvitetään sitä, kertovatko he erityisesti 

kanonisoituneen musiikin merkityksestä, ja minkälaisia merkityksiä se heidän kokemuksessaan 

saa. Lisäksi selvitetään, miten he kuvaavat suhdettaan musiikkiin, jota ei vielä ole kanonisoitu 

hengellisen musiikin kaanoneihin, kuten virsikirjaan tai herätysliikkeiden laulukirjoihin.    
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4 HERÄTYSLIIKKEIDEN MUSIIKKI 

Herätysliikkeiden musiikki on kautta niiden historian sisältänyt jokaiselle liikkeelle 

tunnusomaisia, persoonallisia piirteitä. Kunkin liikkeen sisälle on muodostunut oma kaanoninsa 

erityisesti mainittujen laulukirjojen muodossa, jotka ovat liikkeen painotusten mukaan joko 

mukautuneet uusiin musiikillisiin virtauksiin, pitäytyneet perinteisessä musiikissaan, tai sitten 

jotain näiden väliltä. Jotkin herätysliikkeistä ovat olleet aktiivisesti ottamassa vastaan ja 

kehittämässä myös suomalaista gospelmusiikkia, toiset ovat ottaneet enemmän taidemusiikin ja 

klassisen kirkkomusiikin omakseen sekä pitäytyneet perinteisissä laulutavoissa. 

Herätysliikkeiden musiikin voidaan katsoa olevan näin osa hengellisen musiikin kaanonia, 

koska painettuihin laulukirjoihin valikoituvat kappaleet samankaltaisen prosessin kautta kun 

virsikirjan virretkin, ja merkittävä osa virsistä on peräisin herätysliikkeiden laulukirjoista. 

Herätysliikkeiden musiikin historia ja teologinen tausta avaavat hiukan sitä, mistä niiden väliset 

erot suhteessa musiikkiin johtuvat.  

 

Herätysliikkeiden musiikki on omalta osaltaan vaikuttanut niin kirkkomusiikin kuin 

gospelmusiikinkin kehitykseen ja muodostaa oman merkittävän osansa hengellisen musiikin 

kentästä.  Se on korostanut liikkeen painotusalueita Raamatun tulkinnassa niin lyriikoiden kuin 

muiden musiikillisten keinojen kautta. Lauluperinteisiin ovat vaikuttaneet myös muut 

kulttuuriset tavat, jotka ovat juontaneet juurensa osittain alueellisistakin tekijöistä. Laulukirjat, 

joista ensimmäisiä ryhdyttiin kokoamaan jo 1700-luvun loppupuolella, ovat edelleenkin 

ahkerassa käytössä, tosin useimmissa liikkeissä moneen kertaan uudistettuina painoksina.  

(Pajamo & Tuppurainen, 2004, 278.) 

 

Herätysliikkeiden lauluja käytettiin virsikirjan ohella seuroissa, seurakunnan kokoontumisissa 

kodeissa, ja muissa yhteisissä kokoontumisissa. Herätysliikkeiden laulut sisälsivät 

syntysijoilleen ominaisia musiikillisia piirteitä melodian, harmonioiden, tempon ja tahtilajin 

käsittelyä, jotka yhdistyvät herätysliikkeen painotuksia korostaviin sanoituksiin. Niiden laulut ja 

laulukirjat vahvistivat ja vahvistavat edelleen seurakansan yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

(Kivekäs, 2004, 41; Pajamo & Tuppurainen, 2004, 288.) 



30 

 

4.1 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeet  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimivilla herätysliikkeillä on oma tärkeä 

merkityksensä hengellisen musiikin kannalta. Herätysliikkeet ovat vaikuttaneet koko 

hengellisen musiikin kenttään ja sen kehitykseen niin Suomessa kuin muualla Euroopassa ja 

niiden lauluja on liitetty myöhemmin virsikirjoihin ja näin osaksi kirkon hengellisen musiikin 

kaanonia. Herätysliikkeet toimivat kirkon sisällä, mutta niillä on omat erilliset 

taustayhdistyksensä, omaa toimintaa ja omia laulukirjoja. Omat laulut ja laulukirjat ovat 

sitoneet koolla olevaa seurakuntaa toisiinsa ja jatkaneet perinteitä eteenpäin. Musiikki on 

kuulunut alusta asti joidenkin herätysliikkeiden evankelioimistyöhön, joka nykyisin näkyy 

esimerkiksi nuorille suunnatuissa tapahtumissa, joissa gospelmusiikilla on merkittävä rooli.  

 

1800-luvun alkuvuosikymmenien sosiaalinen ja kulttuurinen muutosaalto koski myös kirkkoa. 

Kirkon sisälle syntyi lukuisia herätysliikkeitä, joihin kansanliikkeinä liittyi vahva 

maallikkosaarnaajien asema, sekä talonpoikaissäädyn omanarvontunteen nouseminen, mutta 

myös vastarinta kirkon koettua maallistumista vastaan valistuksen ajan aatteiden vallatessa 

kirkkoa. Herätysliikkeet loivat yhteyden tunnetta ja omalta osaltaan lisäsivät maallikoiden 

toimintaa kirkkomme sisällä, vaikkakin liikkeissä on toiminut aktiivisesti niin pappeja kuin 

muita kirkon edustajia. (Kivekäs, 2004, 41; Moberg, 2009, 66; Pajamo & Tuppurainen, 2004, 

285.)  

 

Herätysliikkeiden syntyyn Suomessa vaikutti voimakkaasti Saksan luterilaisen kirkon piirissä 

1600–1700-lukujen taitteessa syntynyt pietismiksi kutsuttu liike, joka vaikutti Suomessa 1700-

luvun puolivälin jälkeen. Pietistit korostivat sisäistä hurskautta ja henkilökohtaista 

uskonkokemusta ja uskon näkymistä käytännön elämässä, yksilön vastuuta elämästään ja 

ratkaisuistaan Jumalan edessä kirkon ja papiston vastuun sijaan. Pietismin vaikutuksesta 

Suomessa syntyi 1700–1800-lukujen aikana herätysliikkeitä, joiden vaikutus on kirkossamme 

edelleen merkittävä. Herätysliikkeiden syntyaikoina vallitsi uskontopakko, jonka mukaan 

jokaisen Ruotsi-Suomen asukkaan tuli tunnustaa luterilaista uskoa, ja uusia liikkeitä pidettiin 

vaarallisina, samoin kuin ilmestyneitä laulukirjojakin. (Kivekäs, 2004, 41, 44–45.) 
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Toinen merkittävä herätysliikkeisiimme vaikuttanut suuntaus oli herrnhutilaisuus, joka korosti 

kristittyjen välistä yhteyttä yli kirkkorajojen, huolimatta sitä kohdanneesta vastustuksesta ja 

rangaistusten pelossa olemisesta uskontopakon vuoksi. Herätysliikkeiden laulukirjat joutuivat 

näin kohtaamaan ensin vastustusta, samoin kuin monet myöhemmätkin hengellisen musiikin 

ilmiöt, ennen kuin ne hyväksyttiin osaksi ”hyväksyttävää” hengellistä musiikkia. (Kivekäs, 

2004, 41, 44–45.)  

 

Pietismin ja herrnhutilaisuuden vaikutuksesta syntyneitä, Suomen evankelisluterilaisessa 

kirkossa vaikuttavia herätysliikkeitä ovat evankelisuus, lestadiolaisuus, herännäisyys eli 

körttiläisyys, rukoilevaisuus ja viidesläisyys. Niistä joillakin on useita pienempiä alajärjestöjä, 

joiden opilliset painotukset saattavat poiketa hieman toisistaan. Varhaisin ja pienin 

herätysliikkeistämme on rukoilevaisuus, joka syntyi jo 1700-luvun puolivälissä (Kivekäs, 2004, 

43–45). Jäsenmäärältään suurin taas on lestadiolaisuus, joka on Lars Levi Laestadiuksen 

toiminnan kautta Lapissa 1800-luvun alkupuoliskolla syntynyt liike. Liike on kokenut lukuisia 

jakaantumisia, joiden seurauksena 1800-luvun ja 1900- luvun taitteessa syntyivät kolmeksi 

suunnaksi, vanhoillislestadiolaisuudeksi, uusheräykseksi ja esikoislestadiolaisuudeksi. Nykyisin 

kannattajamääriltään suurimpiin suuntauksiin kuuluu edellä mainittujen lisäksi 

vanhoillislestadiolaisuudesta irtautunut rauhansanalaisuus (Lohi, 2007, 22).   

 

1700-luvun hengellisen liikehdinnän seurauksena syntyi 1800-luvun alussa myös 

herännäisyydeksi tai körttiläisyydeksi kutsuttu liike, jossa korostettiin ihmisen syntisyyttä ja 

armon ikävöimisen merkitystä. Herännäisyyden johtohahmona toimi sen alkuaikoina Paavo 

Ruotsalainen, myöhemmin myös Wilhelmi Malmivaaralla oli vaikutuksensa liikkeen 

kehityksessä. Evankelinen liike taas erottautui 1840-luvulla herännäisyydestä Fredrig 

Hedbergin toiminnan seurauksena. Liikkeessä korostettiin kasteen armon ja pelastuksen 

merkitystä. (Pajamo & Tuppurainen, 2004, 276, 281.) Evankelisuuden keskusjärjestö, Suomen 

evankelisluterilainen evankeliumiyhdistys, tutummin SLEY, jakaantui vuonna 2008 kahdeksi 

erilliseksi yhdistykseksi, ELY:ksi ja SLEY:ksi, ristiriitaisten opillisten näkemysten vuoksi 

(Suomen evankelisluterilaisen kirkon sanasto). 
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Viimeisin, viides herätysliike sai nimensä siitä, että se oli järjestyksessään viides suomalainen 

evankelisluterilaisen kirkon piirissä syntynyt herätysliike. Viides herätysliike syntyi 1900-luvun 

puolivälissä pietistisenä liikkeenä. Sen perusajatuksena oli Raamatun aseman korostaminen 

Jumalan sanana sekä henkilökohtaisen uskonratkaisun tekeminen. Liikkeen järjestöissä 

korostetaan myös lähetystyön merkitystä niin kotimaassa kuin muuallakin maailmassa. 

Viidenteen herätysliikkeeseen kuuluvia järjestöjä ovat Kansanlähetys, Suomen Raamattuopisto, 

Kansan Raamattuseura ja Opiskelija- ja koululaislähetys (OPKO), jotka tekevät keskenään 

yhteistyötä eri tavoin. (Könönen & Huvi, 2005, 27; Suomen evankelisluterilaisen 

Kansanlähetyksen verkkosivut, 2013; Evankelisluterilaisen lähetysyhdistys Kylväjän 

verkkosivut, 2013.) 

 

Näiden evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimivien herätysliikkeiden lisäksi Suomessa on nk. 

vapaisiin suuntiin kuuluvia herätysliikkeitä ja kirkkoja, kuten helluntaiherätys ja vapaakirkko. 

Vapaisiin suuntiin kuuluvilla liikkeillä on omat erityiset musiikkiperinteensä, jotka ovat 

ammentaneet vaikutteita erityisesti anglosaksisten maiden musiikkiperinteestä. Vapaissa 

suunnissa korostetaan musiikin asemaa evankeliumin julistamisen välineenä ja niille on 

ominaista myös erityisen ylistysmusiikin käyttö. Taidemusiikilla ei perinteisesti ole ollut 

vapaiden suuntien seurakunnan toiminnassa yhtä suurta merkitystä kuin evankelisluterilaisessa 

kirkossa. (Pajamo& Tuppurainen, 2004, 596.)  
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4.2 Rukoilevaisuuden musiikki  

Kaikki 1800-luvun pietistiset herätysliikkeet ottivat laulukirjoihinsa lauluja Halullisten Sielujen 

Hengelliset Laulut – laulukirjasta, vuonna 1790 ilmestyneestä niteestä. Laulukirjassa oli 

suomennoksia ruotsalaisten pietistien ja herrnhutilaisten lauluista sekä uusia lauluja. Lauluista 

puolet on edelleen käytössä nykyisessä virsikirjassamme. Rukoilevaisuuden piirissä otettiin 

käyttöön Halullisten Sielujen Hengellisten laulujen ohella samana vuonna ilmestynyt Sionin 

Wirret- niminen kokoelma. Nämä kaksi vakiintuivat liikkeen laulukirjoiksi. Sionin Wirret oli 

alun perin suomennos ruotsinkielisestä herrnhutilaisesta laulukokoelmasta, mutta siitä otettiin 

uusia painoksia, sitä täydennettiin arkkivirsillä, ja myöhemmin maallikkojohtajien sekä 

kansanrunoilijoiden lauluilla. (Kivekäs, 2004, 43–45.) 

 

 Lähes kaikki rukoilevaisten laulukirjojen laulut olivat minä -muodossa, korostaen ristin 

teologiaa, rukousta, uskoa ja armoa. Rukoilevaisuuden omintakeinen veisuun muuntelu antaa 

mahdollisuuden käyttää samasta laulusta useita sävelmämahdollisuuksia, joista sitten yhteisö 

hylkää osan ja hyväksyy osan. Yksityinen veisaaja voi näin toimia perinteen säilyttäjänä ja 

toisaalta sen uudistajana. (Pajamo & Tuppurainen, 2004, 273; ks.myös Louhivuori, 1988) 

4.3 Herännäisyyden musiikki 

Myös körttiläisyydeksi kutsutussa herännäisyydessä oma laulukirja ja sen laulujen yhdessä 

veisaaminen seuroissa saivat suuren merkityksen. Wilhelmi Malmivaara uudisti herännäisten 

laulukirjaa 1880-luvulla, ottaen mukaan lauluja Halullisten Sielujen Hengellisistä Lauluista 

sekä Sionin Wirsistä uudistaen niiden tekstejä nykyaikaisemmiksi. Muodostui Siionin Virret -

kokoelma, jonka suruvoittoiset laulut kuvastivat liikkeen painotusta ihmisen omasta 

riittämättömyydestä, ihmisen syntisyydestä ja armon ikävöimisestä. Siionin Virsiä on 

perinteisesti laulettu ilman säestystä melodiaa omintakeisten ”niekkujen” avulla koristellen. 

Herännäisten parissa on viime vuosikymmeninä syntynyt paljon myös musiikillisesti 

uudentyyppisiä lauluja, tekijänä muiden muassa Jaakko Löytty, joka tunnetaan myös 

gospelmuusikkona. Nykyiseen, Siionin virsien uuteen painokseen valittiin toistakymmentä 

hänen kappalettaan. (Kivekäs, 2004, 45–46; Pajamo & Tuppurainen, 2004, 593.)  
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4.4 Lestadiolaisuus ja musiikki 

Lestadiolaisen liikkeen parissa käytettiin pitkään edellä mainittuja laulukokoelmia (HSHL ja 

Siionin Wirret), sekä vuonna 1701 ilmestynyttä Vanhaa virsikirjaa.  Erityisesti Pohjois-

Suomeen keskittyneiden vanhoillislestadiolaisten parissa saavutti Siionin laulut ja Wirret -

laulukirja vakiintuneen aseman ja siitä on ilmestynyt useita uudistettuja painoksia. Kokoelma 

pyrki sisällyttämään kaikki lestadiolaisuuden piirissä käytetyt laulut ja sen musiikillinen 

painotus ei ollut yhtä voimakkaasti kansansävelmissä ja kansantoisinnoissa, vaikkakin 

melodioita oli ”lainattu” Haapalaisen (1999) mukaan paljon maallisista sävelmistä. Nykyisin 

käytössä on vuonna 1976 julkaistu Siionin Laulut.  Muiden liikkeen suuntausten laulukirjaksi on 

vakiintunut Siionin Matkalaulut -kirja. Lestadiolaisuus on jäsenmäärältään yksi suurimmista 

herätysliikkeistä Suomessa ja vanhoillislestadiolaisten Suviseurat suurten hengellisten 

kesäjuhlien joukossa suurin. (Kivekäs, 2004, 48; Pajamo & Tuppurainen, 2004, 278–281.)  

 

Lestadiolaisten liikkeiden väliset opilliset painotuserot näkyvät myös niiden parissa käytetyssä 

musiikissa ja toisaalta suhteessa eri musiikillisiin tyylilajeihin kuten populaarimusiikkiin. 

Yleisesti liikkeen piirissä on hyväksytty taidemusiikin ja vakiintuneen kirkkomusiikin käyttö 

niin seurakunnan kokoontumisissa kuin muissa yhteyksissä. Laulukirjojen laulujen yhdessä 

veisaamisella on suuri merkitys niiden toiminnan ja yhteisöllisyyden kannalta. Eräs tämän 

tutkimuksen informanteista kuvasi tätä näin: ” Virvoittavinta on saada laulaa yhdessä toisten 

kanssa virsiä ja Siionin lauluja. Yhteinen kiitos, ylistys ja rukous yhdistävät laulavaa joukkoa 

toisiinsa ja kokemuksena se antaa aina voimaa.” 
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4.5 Evankelisuus ja musiikki 

Evankelisten laulukirjan Siionin Kanteleen lauluja on laulettu jo 1870–luvulta lähtien. Siionin 

Kanteleen laulut ovat luonteeltaan julistavia ja riemullisia. Toisin kuin körttiläisyydessä, 

lauluissa korostetaan kasteen armoa ja siitä kumpuavaa pelastuksen iloa. Liikkeen painotuksena 

onkin se, että ihminen saa jo nyt uskoa olevansa pelastettu Kristuksen sovitustyön tähden. 

Aiheina lauluissa ovat Jumalan pelastustekojen ja armon julistaminen, Jumalan sanan merkitys, 

taivas ja sakramentit. (Kivekäs, 2004, 46–48; Pajamo & Tuppurainen, 2004, 594–595.)  

 

Evankelinen liike on aina pyrkinyt seuraamaan aikansa musiikillisia ilmiöitä. Siionin Kannel oli 

alusta lähtien sävelmistöltään monipuolisin ja kansainvälisin herätysliikkeiden laulukirjoista, 

sisältäen ruotsalaisten sävelmien lisäksi englantilaisia, amerikkalaisia ja saksalaisia lauluja. 

Mukana oli myös koraalista poikkeavia, iloisia ja rytmisesti eloisia sävelmiä. Nykyisessä 

painoksessa on mukana lauluja paristakymmenestä maasta. Siionin kanteleen laulut ovat 

peräisin hengellisen laajasti musiikin kentältä, sisältäen niin vanhoja koraaleja kuin 

suomalaisten gospelmuusikkojen sävellyksiä. (Kivekäs, 2004, 46–48; Pajamo & Tuppurainen, 

2004, 594–595.)  

 

SLEY on omalta osaltaan tukenut gospelmusiikin kehitystä ja leviämistä Suomessa ja sillä 

myös muuta musiikillista toimintaa puhallinorkestereista lukuisiin kuoroihin. Alun perin 

SLEY:n nuorisotyön kautta syntyi myös Pohjoismaiden suurin kristillinen nuorisotapahtuma, 

Maata Näkyvissä- festarit, jotka järjestetään vuosittain marraskuussa Turussa. Maata Näkyvissä 

on merkittävästi vaikuttanut myös suomalaisen nuorten gospelmusiikin kenttään sekä 

kristillisen nuorisokulttuurin syntyyn ja kehitykseen, samoin kuin toinen liikkeen järjestämä 

merkittävä tapahtuma, Evankeliset musiikkimessut. Tapahtumissa esiintyy vuosittain tunnettuja 

kotimaisia yhtyeitä ja Maata Näkyvissä- tapahtumaan saapuu gospelmusiikin tunnettuja nimiä 

muualta maailmasta. Lisäksi liikkeen omistamalla Karkun evankelisella opistolla on erillinen 

musiikkilinja gospelmusiikkiin syventymistä varten. (Könönen & Huvi, 2005, 111; Suomen 

luterilaisen evankeliumiyhdistyksen verkkosivut, 2013, Pajamo& Tuppurainen, 2004, 594.)  
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Kesän Evankeliumijuhlat ovat tärkeä tapahtuma SLEY:n piirissä. The Road- gospelyhtyeen 

tekijöiden Riemumessu on ollut ahkerassa käytössä SLEY:n tapahtumissa, mihin viittaa eräs 

informanteistani tähän tapaan:  

”Riemumessu on ollut itselleni elämää suurempi elämys erityisesti kesäisillä Evankeliumijuhlilla. 

Siinä on kauniit laulut, joissa on hyvä meininki ja puhutteleva sanoma. On hieno kokemus laulaa 

niitä yhdessä kavereitten kanssa juhlakentällä keskellä kesää, kun hyvä bändi säestää.” 

4.6 Viidennen herätysliikkeen musiikki 

Erityisesti Kansan Raamattuseuralla (KRS) oli vahva panoksensa uudenlaisen gospelmusiikin 

rantautumisessa Suomeen 1960-luvulla. Toiset järjestöt, kuten Kansanlähetys, suhtautuivat 

aluksi erittäin varauksellisesti tähän uuteen nuorisomusiikkiin, mutta myöhemmin myös sen 

piirissä avauduttiin gospelmusiikin hyväksymiselle rytmin korostamisineen ja uudenlaisine 

viihteellisine mausteineen. Myöhemmin erityisesti viidennen herätysliikkeen piirissä on 

syntynyt omia gospelkuoroja- ja yhtyeitä, ja niiden myötävaikutuksesta gospelmusiikki uusine 

muotoineen on saanut vahvan jalansijan erityisesti nuoriso- ja lapsityössä. (Könönen & Huvi, 

2005, 41–45.)  

 

Viidennen herätysliikkeen järjestöillä ei ole ollut virallista yhteistä laulukirjaa, vaikkakin Sinistä 

laulukirjaa on käytetty niiden parissa pitkään. Vuonna 2013 on ilmestymässä liikkeen 

ensimmäinen yhteinen laulukirja, Viisikielinen. Uudet laulut, niin suomalaiset kuin 

kansainvälisetkin, ovat tähän asti olleet käytössä lauluvihkoina ja erillisinä niteinä järjestöjen 

tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Järjestöjen suhtautuminen uudenlaiseen gospelmusiikkiin on 

vuosikymmenten aikana muuttunut sallivammaksi. Esimerkiksi Kansanlähetyksen järjestämässä 

Nuorten Kesä -tapahtumassa järjestetyissä konserteissa gospelmusiikin kirjo on ollut 

edustettuna laajasti. Muidenkin järjestöjen nuorisotyössä gospelmusiikki on saanut jalansijaa 

muiden esittävien taiteiden ohella. (Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen 

verkkosivut, 12.3.2013.) 
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5 HENGELLISEN MUSIIKIN SUHDE POPULAARIMUSIIKKIIN 

5.1 Populaarikulttuuri ja hengellisen musiikin muutos 

Populaarikulttuuriin kuuluu olennaisesti se, että se suunnataan suurille massoille ja tavoitteena 

on saavuttaa suuren yleisön suosio. Populaarikulttuurin yksi näkyvimmistä osatekijöistä ja 

ilmenemismuodoista on populaarimusiikki. Sen ja hengellisen musiikin suhteeseen liittyy 

olennaisesti kysymys populaarikulttuurin ja uskonnon, tässä tapauksessa kristinuskon, 

suhteesta. Missä määrin hengellisessä musiikissa voidaan käyttää populaarimusiikin keinoja 

luopumatta kokonaan niistä piirteistä, jotka tekevät musiikista hengellistä? (Moberg, 2009; 

Suutari, 2005, 315–331.)    

 

Viime vuosisadan aikana hengellisen musiikin kaanon koki murroskausia uusien 

musiikkityylien myötä, joita alettiin vähitellen käyttää osana seurakuntien tilaisuuksia ja 

erityisesti tavoittavaa nuorisotyötä eri kirkkokuntien ja herätysliikkeiden piirissä. Vaikutteita 

Suomeen tuli erityisesti Saksasta ja Yhdysvalloista 1950-luvulta lähtien. Gospelmusiikki tuli 

mukaan seurakuntien musiikkiin osittain populaarikulttuurin ja sekularisaation 

myötävaikutuksesta yleiseen musiikkikulttuuriimme. Populaarikulttuuriin ja sitä kautta 

sekulaariin nuorisokulttuuriin liittyvän musiikin keinojen käyttö hengellisessä musiikissa 

aiheutti sen, että näihin uusiin virtauksiin jouduttiin ottamaan kantaa kirkon piirissä. Näihin 

uusiin tuuliin suhtauduttiin joko torjuvasti sen kapinalliseksi ja kristillisen perinteen vastaiseksi 

koetun luonteen vuoksi, tai hyväksyvästi, koska sen koettiin tavoittavan uusi sukupolvi. 

Myöhemmin yhä uudet populaarimusiikin tyylilajit, kuten heavyrock, ovat samalla tavalla 

vaatineet kannanottoa siihen, miten kristillinen kulttuuri, kirkko herätysliikkeineen ja yksittäiset 

kristityt suhtautuvat tähän uuteen kulttuurin ilmentymään. (Könönen & Huvi, 2005, 93–95.)   
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Hengellinen musiikki on pitkän historiansa aikana saanut vaikutteita uusista musiikillisista 

tyylisuunnista. Nämä vaikutteet ovat siirtyneet hengelliseen musiikkiin kanonisoitumisprosessin 

kautta, jossa uudet vaikutteet ovat joutuneet koetukselle. Tällainen musiikkityylien 

kohtaaminen, uusien muodostuminen ja vanhojen väistyminen on ominaista koko 

musiikkikulttuurille ja sen kehitykselle. Samoin kulttuurit laajemmaltikin kohtaavat uusia 

ilmiöitä, mukautuvat ja muuttuvat. Yksi hengellisen musiikin kannalta merkittävimmistä 

muutoksista on ollut yhteiskunnan sekularisoituminen. Vielä pari vuosisataa sitten kirkon 

kulttuurinen vaikutus yhteiskunnassa oli suuri ja samoin hengellisen musiikin kuulijakunta 

jumalanpalvelusten kautta mittava. Länsimaiset yhteiskunnat ovat kuitenkin pluralisoituneet 

noista päivistä siten, että erilaisten näkemysten ja uskontojen, ja myös populaarikulttuurin ja 

viihdeteollisuuden, vaikutus yhteiskunnassa on lisääntynyt. (Moberg, 2009, 53, 60.) 

 

Tämä on johtanut jossain määrin siihen, että institutionaalisten uskonnon muotojen, esimerkiksi 

valtionkirkkojen, jäsenmäärät ovat pienentyneet ja muut vaihtoehtoiset uskonnon ja 

spirituaalisen toiminnan muodot ovat taas lisänneet kannatustaan. Sekularisoitumisen 

seurauksena vanha, institutionaalinen kristillisyys on väistymässä pikkuhiljaa muiden 

näkemysten tieltä, jolloin sen vaikutukset vähenevät niin yksilön elämän tasolla kuin suhteessa 

koko yhteiskuntaan. Suomessa tämä ilmiö on näkynyt hieman lievempänä kuin muualla 

Euroopassa, sillä meillä kirkkoon kuuluu edelleenkin valtaosa väestöstä, mutta myös täällä sen 

piirteitä voidaan nähdä. (Moberg, 2009, 53, 60.) 

 

Länsimaisessa yhteiskunnassa ihmisiä kannustetaan yhä enenevässä määrin valitsemaan 

itselleen ja yksilöllisille tarpeilleen sopivan sprituaalisen tradition, opin tai uskonnon. 

Individualismin nousu on näin nähtävissä, ei vain yleisissä kulttuurisissa tavoissa, vaan myös 

yksilöiden uskonnollisessa käyttäytymisessä. Samanaikaisesti individualismin nousun ja 

yhteiskunnan sekularisoitumisen kanssa yhä harvemmalla on yhteyksiä traditionaaliseen 

kristilliseen kulttuuriin. Miten tämä vaikuttaa hengelliseen musiikkiin? (Moberg, 2009, 61, 63 

ks. myös Partridge, 2004; ja Kaskinen, Niemelä & Ketola 2005.) 
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Kun yhteys kristilliseen perinteeseen on murtumassa, kristinuskon kulttuurinen (tavat, perinteet) 

ja erityisesti materiaalinen ulottuvuus (musiikki, esineistö, taide) ovat yhä suuremmalle joukolle 

tuntemattomia tai vähemmän tuttuja. Näin ollen se kristillinen traditio, johon myös klassinen 

kristillinen taidemusiikki kuuluu, muuttuu yhä vieraammaksi. Gospelmusiikin yksi 

alkuperäisistä motiiveista oli kääntää evankeliumi uudelle musiikin kielelle, rockin tai 

popmusiikin tyylejä noudattaen. Nähtiin se, kuinka hengellinen musiikki oli musiikillisesti ja 

kulttuurisesti yhä kauempana tiettyjen väestönosien, kuten nuorten, elämästä. Suomen 

evankelis-luterilaisessa kirkossa tästä seurasi se, että käyttöön otettiin uusia tapoja ilmaista 

kristillistä sanomaa musiikin keinoin, ja yhtä aikaa syntyi hiljalleen myös kristillinen 

nuorisokulttuuri. (Carp, 2007; Livengood& Book, 2007; Moberg, 2009.) 

 

Millainen suhde kristillisellä ja populaarikulttuurilla on? Haikarainen (2004) määrittelee 

gospelmusiikin tasapainoilua populaarikulttuurin ja kristillisen kulttuurin välillä venäläisen 

kulttuurifilosofin Bahtinin (1895–1975) teorioihin nojautuen, joissa yläluokkaisen ja 

vakiintuneen kulttuurin rinnalla elää omaleimainen alakulttuuri, joka on laajojen 

kansankerrosten luomisvoiman ja unelmien voimaannuttamaa. Näiden kahden erilaisen 

kulttuurin välisessä vuorovaikutuksessa syntyy joskus nk. epäsäätyisiä liittoja, joissa käytetään 

toisen keinoja toisen kontekstissa. Gospelmusiikissa yleiset nuoriso- ja viihdemusiikin 

musiikillisten ja ulkomusiikillisten (tanssi, valot) tehokeinojen käyttö kirkoissa tai seurakunnan 

tapahtumissa on esimerkki tällaisesta ”epäsäätyisestä” toiminnasta.  

 

Populaarimusiikin vaikutukset edustavat tällöin seurakuntamusiikin epävirallista ja vähemmän 

kontrolloitua puolta. Haikaraisen mukaan alakulttuuri toimii yläkulttuurin vastavoimana, joten 

gospelmusiikkikin vuorovaikutuksessa muodollisempaan kirkkomusiikkiin toimii sen rajoja 

koettelevana vertailukohtana. (Haikarainen, 2004, 80)  

 

 

 

 



40 

 

Populaarikulttuurin ja kristillisen kulttuurin välillä voidaan havaita jonkinlaista kulttuurivaihtoa 

ainakin musiikin saralla, sillä hengelliseen musiikkiin on ilmaantunut erityisesti musiikillisia 

piirteitä, joiden alkuperä on selkeästi populaarimusiikissa (uudet gospelgenret, bändien 

käyttämät tyylilliset piirteet), ja toisaalta populaarimusiikin sanoituksiin on siirtynyt hengellisen 

musiikin käsitteistöä ja rakenteita, unohtamatta mustan gospelin vaikutuksia esimerkiksi blues- 

ja jazzmusiikkiin. Tällaista vaihtoa on tapahtunut siis pitkään, myös historiasta löytyy 

esimerkkejä siitä, kuinka kansanmusiikkikappale, soitin, sävellys tai tyylilaji on valjastettu 

hengelliseen käyttötarkoitukseen. (Könönen & Huvi, 2005.) 

 

Toisaalta on myös esimerkkejä siitä, kuinka hengellinen musiikki on siirtynyt kirkosta muuhun 

käyttöön, esimerkiksi lyriikoissa lainasanoina tai metaforina, tai jotkin kappaleet ovat siirtyneet 

konserttisaleihin kirkkojen sijaan. Hengellisen musiikin musiikilliset piirteet tuntuvat usein 

olevan ikään kuin kaikuja populaarimusiikista, josta on otettu käyttöön kestävimmät elementit.  

Onhan toki ollut ja tulee olemaan musiikillisia oivalluksia, jotka on tehty ja tehdään pelkästään 

hengellisen musiikin piirissä, tai toisaalta vain muun musiikin parissa. Säveltäjien ja musiikin 

esittäjien työtä ja luovuutta kuitenkin jossain määrin ohjaavat vallitsevat käytänteet ja heidän 

oma musiikillinen historiansa, joten he eivät ole kuuroja aikansa musiikille ja sen perinteelle. 

(Toivainen, 2010.) Mutta miten hengellisen musiikin piirissä otetaan vastaan tällainen 

populaarikulttuurista peräisin oleva aines? Tähän palataan myöhemmin tutkimuksen 

tulososiossa.   
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5.2 Gospel hengellisen musiikin ja populaarimusiikin rajapinnalla  

Termi ”gospel” on monimerkityksinen, ja voi tarkoittaa sekä evankeliumia, ilosanomaa 

Jeesuksesta, että suomalaisessa kontekstissa populaarimusiikin tyylikeinoja hyödyntävää, 

kristillisessä kontekstissa tuotettua musiikkia. Häger (2001) määrittelee gospelin näin:  

”Gospel voidaan määritellä populaarimusiikin muodossa ilmaistuksi kristilliseksi sanomaksi tai 

kristillisen maailmankatsomuksen ilmaukseksi.” (Häger, 2001, 8.) 

 

Gospelmusiikki on olemassaolonsa ajan sijainnut hengellisen musiikin ja populaarimusiikin 

rajapinnalla. Sisällöltään se käyttää pitkälti samoja teemoja kuin aikaisempikin hengellinen 

musiikki, mutta esitystavat sekä musiikilliset elementit poikkesivat jo alusta asti aikaisemmasta. 

Gospelmusiikin yksi merkittävimmistä tarkoituksista oli sen pyrkimys tavoittaa nk. menetetty 

sukupolvi, jonka kulttuurinen ja musiikillinen ”äidinkieli” muodostui aivan muusta kuin 

klassisesta taidemusiikista tai perinteisistä kansanlauluista. (Könönen & Huvi, 2005; Livengood 

& Book, 2004.) 

5.2.1 Gospel käsitteenä 

Gospel on ammentanut ja ammentaa virtauksia populaarimusiikin puolelta niin musiikillisten 

kuin ei-musiikillisten piirteiden osalta. Gospelilla on, kuten monella muullakin hengellisen 

musiikin muodolla, pitkä ja monisyinen historia takanaan. Siinä yhdistyy vuosisataiseen 

kristilliseen perinteeseen modernin rock- ja populaarimusiikin ominaisuuksia. (Könönen & 

Huvi, 2005, 8-9; Haikarainen, 2004, 79; Pajamo & Tuppurainen, 2004, 579.) 

 

Alkujaan gospel tarkoitti amerikkalaisista negrospirituaaleista, mustan väestön kansanmusiikista, 

ammentavaa musiikkia, jota säestettiin rytmisoittimin ja esitettiin usein moniäänisesti. 

Englanninkielisissä maissa sanalla ”gospel” on edelleen tämä merkitys. Gospelilla on 

suomalaisessa kontekstissa erilainen merkitys, jota käsitellään omassa osiossaan.  
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Amerikkalaista perinteistä gospelmusiikkia kuullaan Suomessa harvoin, eivätkä muut 

suomennokset ole vakiintuneet kieleemme. Gospelilla tarkoitetaankin tässä tutkimuksessa sen 

suomalaisessa kontekstissa saamaa merkitystä, joka on lähellä Hägerin (2001) määritelmää. 

(Häger, 2001; Könönen & Huvi, 2005, 8-9; Haikarainen, 2004, 79; Pajamo & Tuppurainen, 2004, 

579.) 

Populaarimusiikkiin kuuluvat siis olennaisesti rahan ansaitseminen, musiikillisen lahjakkuuden 

ihannointi sekä ulkomusiikilliset seikat, mitkä eivät ole outoja myöskään gospelmusiikin 

piirissä. Vaikka amerikkalainen gospel ammensikin musiikillisesti populaarimusiikista ja 

päinvastoin, sen lähtökohtana ei kuitenkaan ollut suosion tai taloudellisen hyödyn 

saavuttaminen. Vasta toisen maailmansodan jälkeen amerikkalainen gospel koki ensimmäisen 

nousukautensa muututtuaan osaksi showbisnestä. Ylikansallisten levy-yhtiöiden hyväksynnän 

myötä siitä tuli menestyvän liiketoiminnan muoto. Syntyi ”Contemporary Christian music”, 

populaarimusiikin keinoja käyttävä hengellisen musiikin laji. (Livengood & Book, 2004, 120) 

 

CCM:n alkujuuret ovat Yhdysvalloissa 1960-luvulla syntyneessä Jeesus-liikkeessä (Jesus 

Movement), jonka tarkoituksena oli levittää kristillistä sanomaa niin kutsutun ”menetetyn 

sukupolven” keskuudessa. Muusikot laittoivat hengelliset sanat tekemäänsä ajalleen tyypilliseen 

rockmusiikkiin saavuttaakseen tavoittamattomissa olevat nuoret. Musiikissa korostui siten 

sanoitusten sanoma musiikillisten elementtien ollessa samankaltaisia populaarimusiikin 

kanssa.”Tämän hetken kristillinen musiikki” voisi kuvata hyvin suomalaisena terminäkin tätä 

musiikkia, mutta josta selkeyden ja termin vakiintumisen tähden käytetään yleisesti ja tässä 

tutkimuksessa käsitettä gospel. (Livengood & Book, 2004, 120; Könönen & Huvi, 2005, 8, 17.) 
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Gospelmusiikin (CCM) noustua yhä suositummaksi ja saavutettua 2000-luvulla merkittävän 

aseman musiikkimarkkinoilla Yhdysvalloissa, ovat tutkijat heränneet kysymään, mistä tämä 

suosio johtuu. Onko kyse siitä, että musiikin sanomasta on tingitty suosion ja taloudellisen 

hyödyn saavuttamiseksi populaarimusiikin tapaan? Hengellisen musiikin kentällä kun 

taloudellisen hyödyn tavoitteleminen ei ole ollut sen alkuaikojen päämäärä. Livengood ja Book 

tekivät tutkimuksen vuosien 1996–2002 CCM:n listahittien teologisten sanojen määrästä, mutta 

varsinaista muutosta teologisten termien vähenemisestä ei huomattu, vaikkakaan tämä ei kerro 

sitä, onko lyriikoiden sisältö varsinaisesti muuttunut. (Livengood & Book, 2004, 121.)  

 

Samankaltaista keskustelua on käyty myös Suomessa, erityisesti tunnettujen gospelartistien 

siirryttyä tekemään muuta kuin selkeästi hengelliseksi miellettävää musiikkia (Könönen &Huvi, 

2005, 170). Mitkä ovat siis ne gospelmusiikin piirteet, jotka yhdistävät sen populaarimusiikkiin, 

ja mitkä ne erot, jotka tekevät siitä osan hengellisen musiikin kenttää?    

5.2.2 Gospelin suhde populaarimusiikkiin 

Populaarimusiikille on tyypillistä, että musiikin kuuntelijat ovat ratkaisevassa roolissa 

musiikillisten valintojen tekijöinä, sillä heidän musiikin ”kulutuksensa” ratkaisee toiminnan 

taloudellisen kannattavuuden. Koko populaarimusiikin kenttää leimaa taloudellisen hyödyn, 

kuuluisuuden ja menestyksen tavoitteleminen. Toisaalta sillä on myös muita päämääriä: 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin puuttuminen, viihteen tuottaminen, taiteellinen uuden luominen 

ja tiettyjen arvojen ja asenteiden välittäminen joko musiikilla itsellään tai ulkomusiikillisilla 

tekijöillä. Näitä päämääriä voivat olla esimerkiksi ympäristön suojelu ja tasa-arvon tai rauhan 

edistäminen. Samankaltaisia piirteitä voidaan löytää myös gospelmusiikista sen historian eri 

vaiheissa. Esimerkiksi 1970-luvulla gospelmuusikot ottivat voimakkaasti kantaa lyriikoissaan 

yhteiskunnallisiin ongelmiin. (Moberg, 2009; Suutari, 2005, 315–331.)    
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Gospelartisteihin ja heidän tekemäänsä musiikkia kohtaan kohdistunut kritiikki koskee usein 

juuri musiikin sanomallisuutta, sen teologisuutta ja motiiveja. Musiikin muodolla on kautta 

kristinuskon historian ollut merkitystä sen yleiselle hyväksymiselle jumalanpalvelukseen tai 

kristillisiin kokoontumisiin. Jo varhaiset kirkkoisät olivat huolissaan siitä, vievätkö musiikin 

liiallinen kauneus ja instrumenttien käyttö huomion Jumalan sijasta musiikkiin itseensä 

(Nissinen, 2004, 16). Kristinuskon ensimmäisten vuosisatojen jumalanpalvelusmusiikissa 

korostuikin siten laulumusiikki. Yhtymäkohtia tässä ajattelussa löytyy siis aivan viime 

aikoinakin esitettyyn kristilliseen rockmusiikkiin kohdistuvassa kritiikissä. Pelkona on, että 

rockmusiikki, vaikkakin hengellisillä sanoilla varustettuna, vetää kuulijan huomion pois 

sanomasta ja musiikin varsinaisesta tarkoituksesta, mikäli se on kristillisen agendan mukaista 

ollut alun perinkään. (Häger, 2004.)  

 

Populaarimusiikin ja hengellisen musiikin välisten jännitteiden syy löytyy Quantzin (2009) 

mukaan gospelin (CCM) tavassa adaptoida populaarimusiikin piirteitä itseensä, mikä on taas 

voimakkaassa ristiriidassa stabiilimman kirkkomusiikin ja perinteisen hengellisen musiikin 

kanssa. Kyse ei ole pelkästään musiikkimakujen vaihtelevuudesta ja sen tuomista jännitteistä, 

vaan on kyse hengellisen musiikin syvimmästä olemuksesta, hengellisen musiikin kaanonista ja 

miten se määritellään. (Quantz, 2009, 32.)  

 

Gospel on herättänyt koko olemassaolonsa ajan keskustelua siitä, mikä musiikki on hengellistä 

ja sopii esimerkiksi kirkkoon, ja mikä taas ei. Kokkonen (1992) kirjoittaa, kuinka kirkkoon 

sopivasta ja sopimattomasta musiikista on käyty keskustelua jo niinkin varhaisella ajalla kuin 

sydänkeskiajalla. Myöhemmin sellaisetkin tunnetut, ja hartaiksi nykyään mielletyt sävelteokset, 

kuin Johann Sebastian Bachin urkuteokset ja Verdin Requiem saivat omana aikanaan kohdata 

voimakasta arvostelua uudenlaisen tyylinsä ja oivalluksiensa vuoksi. (Kokkonen, 1992 191–

196.) Kyse ei siis ole uudesta tai ainoastaan meidän aikamme kysymyksestä. Samoin kuin 

Bachin sukupolven ja hänen jälkeensä tulleiden sukupolvien on ollut arvioitava se, mitä 

musiikkia käytetään hengellisenä musiikkina ja millä perustein, on meidänkin tehtävämme 

arvioida omalta kohdaltamme omaa musiikkiperinnettämme. Mitkä osat siitä ovat meille 

merkityksellisiä ja mistä syistä? 
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Toisaalta rockmusiikin lyriikoihin on kautta sen historian otettu mukaan hengellisiä symboleja 

ja käsitteitä, tosin ne ovat voineet saada erilaisia merkityksiä tässä uudessa kontekstissaan. 

Rock- ja popmusiikin tekstit on tarkoitettu musiikin yhteyteen, joten niitä ei Sjöborgin (2004) 

mukaan voi tutkia itsessään, pelkkinä sanoina. Musiikki antaa sanoituksille uusia merkityksiä, 

painotuksia ja häivennyksiä, joita ei ilman musiikin kontekstia ole mahdollista tulkita. 

Lyriikoiden liittyminen musiikkiin asettaa sanat musiikkityylin perinteeseen, jossa ne 

toisintavat taikka uusintavat piirteitä perinteestä ja sen lainalaisuuksista. Samoin tässä 

tutkimuksessa otetaan huomioon musiikin kokonaisuus ja myös sanoitusten vaikutus 

musiikkiin, vaikkakin keskeinen mielenkiinnon kohde on musiikin koko kokonaisuudessa. 

(Sjöborg, 2004.) 

 

Kristillisen rockmusiikin alkuperäinen motivaatio oli evankeliumin kertominen nuorille heille 

tutulla tavalla, musiikin kautta. Myöhemmin muut motivaatiotekijät nousivat yhä tärkeämmiksi 

evankelioimisen, kristillisen sanoman levittämisen rinnalle. Kristillisestä rockmusiikista tuli 

kristityille nuorille vaihtoehto sekulaarille rockmusiikille. Tätä musiikkia kritisoitiin sen 

matalasta musiikillisesta ja taiteellisesta tasosta, sillä se oli pitkälti plagioitua sekulaaria 

musiikkia. Kolmas motivoiva tekijä kristillisen rockmusiikin tekemisessä oli tehdä sitä 

musiikillisesti mahdollisimman hyvin, ylläpitäen korkeaa taiteellista tasoa. Tällöin hengellisellä 

musiikilla katsotaan olevan itseisarvonsa, mikäli sen taiteellinen taso on hyvä. Silloin hyvän 

hengellisen musiikin luominen osoittaa kohti Jumalaa, kaiken hyvän Luojaa. (Häger, 2004, 

107–108.)   

 

Andreas Hägerin tekemä analyysi ruotsalaisesta ekumeenisesta Trots Allt- lehdestä keskittyy 

siihen, mitä lehdessä kirjoitettiin kristillisestä populäärimusiikista tai kristillisestä rock-

musiikista (kristen populärmusik, kristen rock) vuosina 1998 ja 2002 tarkoituksenaan määritellä 

näiden kahden välistä suhdetta. Kristillistä rock- musiikkia kritisoidaan usein sen perusteella, 

että rock itsessään koetaan olevan pahaa. Hägerin (2004) mukaan raja ”kristillisen” musiikin ja 

sekulaarin, muun musiikin välillä on kaikkea muuta kuin selvä. Yksi keino on hänen mukaansa 

antaa musiikille jonkinlainen työmerkity 
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Häger rajaa hengellisen musiikin musiikiksi, joka on tuotettu, jaettu ja kulutettu sellaisten 

henkilöiden toimesta, jotka kuuluvat institutionaalisen kristillisyyden piiriin.  

Hägerin lähtökohta on, että hengellinen musiikki on musiikkia, jonka sisältö sopii 

kristinuskoon, ja jonka tuottajina, kuluttajina ja välittäjinä on yleensäkin kristillisissä kirkoissa 

ja yhteisöissä aktiivisia ihmisiä. Joskus musiikin määritelmä tehdään sen perusteella, missä 

levy-yhtiössä musiikki on tuotettu. (Häger, 2004, 106–107.) 

 

Hägerin (2004) määritelmästä voidaan nähdä gospelmusiikin muutos maailmalla yhä 

ammattimaisemmaksi musiikin tekemiseksi, missä musiikin ”kuluttajilla” ja ”tuottajilla” on 

omat roolinsa. Seuraavaksi tarkastelemme gospelmusiikin kehitystä Suomessa, joka on 

historiallisten erityispiirteidemme vuoksi muotoutunut omanlaisekseen. 

5.3 Gospel suomalaisessa kontekstissa 

Suomalaiseen kielenkäyttöön vakiintunut termi ”gospel” tarkoittaa siis lähinnä tekstiensä 

puolesta hengellistä musiikkia, joka on saanut eri aikoina musiikillisia vaikutteita niin 

afroamerikkalaisesta musiikista, jazzista, kansanmusiikista, iskelmistä, yhteiskunnallisista 

protestilauluista, rockmusiikista ja uusista musiikin suunnista, kuten rap- ja heavy metal -

musiikista. Gospelmusiikin merkittävä musiikillinen uusi piirre oli rytmin korostaminen, mikä 

oli länsimaisessa kontekstissa epätyypillistä. Soittimista kitara nousi tärkeimmäksi 

instrumentiksi gospelin alkutaipaleella. Akustisten soittimien rinnalle nousivat myöhemmin 

sähköiset soittimet sekä rummut. Gospelmusiikkia myös esitettiin pikku hiljaa yhä enemmän 

populaarimusiikin tehokeinoja, kuten valoja ja muita taustarekvisiittaa, käyttäen. 

Gospelkappaleista on myös tehty musiikkivideoita. (Könönen & Huvi, 2005; Livengood & 

Book, 2004 8-9; Haikarainen, 2004, 79; Pajamo & Tuppurainen, 2004, 579.) 

 

Gospelmusiikin rinnakkaiskäsite oli sen varhaisessa vaiheessa ”nuorten hengellinen musiikki” 

tai ”hengellinen nuorisomusiikki”, mutta näiden käsitteiden vanhahtava kaiku sekä käsitys 

gospelmusiikin käyttäjien laajasta ikähaitarista johtavat siihen, että tässä tutkimuksessa 

käytetään termiä gospel.  
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Suomalaista gospelmusiikkia kutsutaan usein Suomi-gospeliksi, jolla on oma erityinen 

historiansa verrattuna useiden muiden maiden vastaavaan gospelmusiikin kehitykseen. Suomi-

gospelin sisälle luetaan tässä tutkielmassa se kotimainen hengellinen rytmimusiikki, joka on 

ottanut vaikutteita 1960-luvulla syntyneestä popin ja rockin vallankumouksesta. (Könönen & 

Huvi, 2005, 8.)     

5.3.1 Suomi-gospelin historiaa 

1950-luvulla katolisessa maailmassa koettiin kansankielisten hengellisten laulujen nousu, joka 

johti uudenlaisten hengellisten laulujen tekemiseen. Niitä liitettiin virsikirjojen lisäyksiin ja niitä 

julkaistiin erillispainoksina Euroopassa, erityisesti Englannissa ja Saksassa. Uusi musiikki levisi 

meillä nopeasti seurakuntien nuorisotyön kautta. Aluksi siinä oli havaittavissa aikansa, 1960–

70-lukujen yhteiskuntaeettisiä pohdintoja, mutta myöhemmin sanoman keskiöksi muodostuivat 

muut hengelliset teemat. Yleinen nuorisomusiikin suosion nousu heijastui noina 

vuosikymmeninä seurakuntamusiikkiin. Herätysliikkeissä ja nk. vapaissa suunnissa oli jo 

aikaisemmin käytetty kansan suosiman musiikin ilmaisukeinoja, mutta nyt ne tulivat myös 

luterilaisen seurakunnan toimintaan kitaralla säestettävien laulujen muodossa.  (Haikarainen, 

2004, 79; Pajamo & Tuppurainen, 2004, 579.) 

 

Rockmusiikin nousu ei heti saavuttanut koko väestöä, eikä sen vaikutuksia nähty hengellisen 

musiikin piirissäkään. Rock nosti kuitenkin esille uuden kulttuurin muodon: nuorisokulttuurin.  

Uudenlainen musiikki, gospel, sai Suomessa aikaan ensin vastarintaa. Sen pelättiin murentavan 

kristillistä kulttuuria ja johtavan nuorisoa pikemminkin poispäin kristillisyydestä. Kuitenkin 

vuosikymmenten kuluessa gospel lujitti asemaansa osana hengellistä musiikkia ja myös 

kristillistä nuorisokulttuuria. Monet sitä alkujaan arvostelleet tahot ottivat myöhemmin käyttöön 

gospelmusiikkia erityisesti nuorisotyössä. Silti gospel ei edelleenkään kaikkine muotoineen ole 

kaikkien kristillisten piirien omaksumaa, vaan sillä on omat kannattajakuntansa. (Könen & 

Huvi, 2005, 41–45.) 
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Gospelmusiikin rantauduttua Suomeen nousi yhtyeitä ja artisteja, jotka esittivät näitä 

uudenlaisia hengellisiä lauluja. Laulut synnyttivät seurakuntien nuorisotyössä uudenlaisen 

yhteislauluperinteen 1960-luvulta lähtien. Varsinaisiin herätysliikkeisiin kuulumaton 

lähetysjärjestö, Suomen Lähetysseura, on ollut merkittävä uranuurtaja Suomessa hengellisen 

musiikin kehityksen kannalta. Sen kautta Suomeen on tullut musiikkia lähetyskentiltä ympäri 

maailman. Lähetysseuran kokoelma Hengellisiä lauluja ja virsiä oli pitkään kirkon nuorisotyön 

käytössä virsikirjan ohella. Uusi musiikkityyli innosti mukaan yhteislauluun ja musisointiin 

erityisesti kitaran säestyksellä. Syntyi Nuoren seurakunnan veisuja (1967), jonka seuraajista 

kehittyi vähitellen Nuoren seurakunnan veisukirja, josta otettiin yhä uusia painoksia ja josta 

muodostui rippikoulujen ja seurakuntien nuorisotyön vakiolaulukirja. Kitaralla säestettäviä 

lauluja ja kitarakuoroja oli tosin tullut Suomeen jo vuosikymmeniä aikaisemmin jo vuosisadan 

vaihteessa vapaiden kristillisten suuntien ja Pelastusarmeijan vaikutuksesta, mikä edesauttoi 

jonkin verran asennemuutosta. Nämä laulut poikkesivat huomattavasti 1960-luvun lopulta 

lähtien yleistyvästä suomalaisesta hengellisestä nuorisomusiikista.  (Könönen & Huvi, 2005, 18; 

Haikarainen, 2004, 79–80.)  

 

Gospelin asema nuorten hengellisen elämän ilmaisumuotona vakiintui, uusia yhtyeitä syntyi ja 

tekniikan kehittyessä myös musiikillinen ilmaisu laajeni entisestään. Yhteiskunnalliset 

epäkohdat näkyivät gospelmusiikin sanoituksissa erityisesti 1970-luvulla. 1980- lukua voidaan 

kutsua Suomi-gospelin ”kultaiseksi vuosikymmeneksi”. Yhtyeiden musiikillinen taso alkoi 

nousta, ja moderni populaarigospel syntyi. Nuorisotyössä gospelin merkitys jatkoi edelleen 

kasvuaan. Vuodesta 1985 lähtien järjestettyjen Maata Näkyvissä- festaredien merkitys Suomi-

gospelin näkyvyydelle on ollut suuri. Pohjoismaiden suurimman nuorisofestivaalin kautta 

gospelmusiikki on tavoittanut vuosittain tuhansia nuoria. Myös muut eri puolilla Suomea 

järjestettävät gospelmusiikkitapahtumat ovat tulleet erityisesti 1990-luvulta lähtien osaksi 

seurakuntien nuorisotyötä. Huolimatta kasvaneesta levinneisyydestään, suomalainen 

gospelmusiikki ei ole ollut taloudellisesti merkittävää liiketoimintaa, vaan siinä ovat 

korostuneet sanoman levittämisen ohella vähitellen musiikilliseen taitavuuteen ja 

taiteellisuuteen keskittyminen. (Könönen & Huvi, 2005.) 
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Pekka Simojoki on ollut jo 1980-luvulta lähtien useiden gospelkuorojen, -yhtyeiden ja 

ilmiöiden alkuunpanija. Namibiassa lapsuutensa viettänyt Simojoki on ollut uraauurtava 

gospelmuusikko yhdistäen musiikissaan afrikkalaisia rytmejä ja välittömyyttä suomalaisiin 

teemoihin ja yhteislauluperinteeseen. Hän on tehnyt menestyksekästä yhteistyötä 

sanoittajaparinsa Anna-Mari Kaskisen kanssa. Yhdessä he ovat luoneet lukuisia messuja ja 

satoja gospelkappaleita. (Könönen & Huvi, 2005, 90.)   

 

Simojoen tapaan Namibiassa kasvanut, muusikko Jaakko Löytty on ammentanut musiikillisessa 

tuotannossaan afrikkalaisesta musiikkiperinteestä. Löytyn tuotannossa on kuultavissa kristityn 

moraalisen vastuun korostaminen suhteessa köyhyyteen ja muihin maailman epäkohtiin. Niin 

Simojoen kuin Löytynkin kappaleita löytyy myös nykyisestä virsikirjastamme, joten he ovat jo 

saavuttaneet pysyvän aseman suomalaisessa hengellisen musiikin kentässä myös gospelin 

ulkopuolella. (Könönen & Huvi, 2005, 126.)   

 

Nykyisin nuorisotyössä on yleisesti käytössä joko mainittu Nuoren seurakunnan veisukirja tai 

sitä vastaava Elämän siiville- laulukirja, joista molemmissa on mukana niin vanhempia 

hengellisiä lauluja kuin uudempia gospeltaustaisiakin kappaleita. Rippikoululaulut ja 

veisukirjojat ovat saavuttaneet suuren suosion rippikoulun tavoittaessa edelleen valtaosan 

ikäluokista, ja ne ovat siivittäneet myöhemmin levyjulkaisuja, jotka ovat tuoneet näitä lauluja 

tutuksi erityisesti 2000-luvulla. Myös artistit, jotka ovat siirtyneet gospelmusiikin kentältä 

enemmän populaarimusiikin kentälle, ovat tuoneet tätä musiikkilajia tunnetummaksi 

laajemmalle yleisölle 2000-luvulla, joukossa esimerkiksi Juha Tapio. Vaikka gospelmusiikilla 

ei Suomen markkinoilla olekaan taloudellisesti suurta osuutta, voidaan sen tunnettavuuden 

katsoa lisääntyneen viime vuosikymmenien aikana. Samoin sen radikaalius on muuttunut pikku 

hiljaa hyväksytyksi osaksi seurakuntien toimintaa. (Könönen & Huvi, 2005, 27, 126.) 
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5.3.2 Suomalaisen gospelmusiikin tyylilajit 

Sanomansa puolesta Suomi-gospel voidaan Könösen & Huvin (2005) mukaan jakaa viiteen 

kategoriaan: evankelioiviin lauluihin, yhteiskunnallisiin lauluihin, seurakuntalauluihin, 

henkilökohtaisiin lauluihin sekä kristilliseen maailmankatsomukseen liittyviin lauluihin. 

Gospelartistien ja – yhtyeiden tuotanto jakaantuu sisällöllisesti usein useampaan kategoriaan. 

Evankelioivat laulut ovat yleensä suoria ja niillä pyritään vaikuttamaan niihin, joille kristillinen 

usko on jäänyt vieraaksi, kun taas yhteiskunnalliset laulut keskittyvät sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden julistukseen korostamatta evankeliumin julistusta. Seurakuntalaulut ovat 

yhteislauluiksi tarkoitettua musiikkia, joissa korostuu yhteisöllisyyden merkitys. 

Henkilökohtaisissa lauluissa taas tarkoituksena on koskettaa yksilön kokemuksen kautta muita. 

Kristilliseen maailmankatsomukseen liittyvissä lauluissa elämän eri osa-alueita ja tapahtumia 

tarkastellaan eri näkökulmista käsin. (Könönen & Huvi, 2005, 95.) 

 

Moberg (2009) on väitöskirjassaan tutkinut kristillisen metallimusiikin kulttuurillisia 

merkityksiä ja ulottuvuuksia suomalaisessa kontekstissa. Hän määrittelee työssään kristillisen 

metallimusiikin merkityksiä ja suhdetta muuhun metallimusiikkiin. Kuvatessaan tätä suhdetta 

Moberg (2009) määrittelee myös yleisiä populaarimusiikin tyylilajien välisiä suhteita 

kuvaamalla, kuinka kullakin on omat musiikillisesti, visuaalisesti ja verbaalisesti tyypilliset 

ominaispiirteensä. Näiden kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta muodostuvat ne merkitykset, 

joita tyylilaji saa, joskin joissakin tyylilajeissa korostuvat jotkin näistä tekijöistä enemmän kuin 

toiset. (Moberg, 2009, 2-4.) 

 

Tyylilajin ominaispiirteiden vuorovaikutuksesta syntyy sille ominaisten merkitysten kautta 

tietty koodi, eroteltavissa olevien tyylilajille ominaisten ominaisuuksien summa. Koodin avulla 

tyylilaji erottuu muista ja johon on ikään kuin kiteytyneenä ne ominaispiirteet, jotka tekevät 

musiikista juuri tietyn tyylilajin edustajan.  
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Raja- aidat tyylilajien välillä eivät ole kiinteitä tai absoluuttisesti määriteltävissä, mutta 

ominaispiirteet ovat silti määriteltävissä riippuen siitä, kuinka voimakkaasti jokin tyylilaji on 

erotettavissa mainittujen musiikillisten, visuaalisten tai verbaalisten ominaisuuksien kautta 

muiden musiikin lajien vastaavasta ilmaisusta. (Moberg, 2009, 2-4, 105.) 

 

Suomalaisen gospelmusiikin kenttään on alusta asti kuulunut erilaisia tyylilajeja kevyestä 

balladinomaisesta kitaramusiikista raskaaseen rock- musiikkiin ja etnomusiikista erityyppisiin 

fuusiomusiikkeihin. Gospelmuusikoista on kehittynyt vuosien saatossa niin monipuolisia 

musiikin ammattilaisia (mm. Jukka Salminen, Jaakko Löytty, Pekka Simojoki) ja toisille taas 

gospelmusiikki on ollut alustana populaarimusiikin parissa työskentelyyn (mm. Juha Tapio, 

Mikko Kuustonen, Maria Laakso). Lisäksi on syntynyt yhtyeitä, jotka ovat tehneet uraauurtavaa 

työtä gospelin parissa tuomalla siihen uusia musiikillisia vaikutteita tai kehittämällä Suomi- 

gospelin musiikillista kenttää omaleimaisemmaksi. (Könönen & Huvi, 2005.) 

 

Näitä ovat esimerkiksi rock- ja popmusiikin tyylejä hyödyntävät Pro Fide ja The Road, jotka 

ovat hyviä esimerkkejä vuosikymmeniä vaikuttaneista gospelyhtyeistä. Metallimusiikkia ja 

raskasta rockia gospeliin ovat tuoneet suositut yhtyeet The Rain ja Terapia. Funkia ja 

popmusiikkia rockiin on yhdistänyt bass´n Helen, joka on tullut tunnetuksi myös gospelkentän 

ulkopuolella. Tällä vuosituhannella ovat syntyneet reggaeyhtye Kaemo, heavymetallia 

hyödyntävä HB, sekä lukuisat muut oman musiikillisen tyylilajinsa uranuurtajat, jotka edelleen 

hiovat ja kehittävät omaa ilmaisuaan ja tyylilajiaan. (Emt., 2005.) 

 

Gospelmusiikin kentällä on tällä hetkellä artisteja ja yhtyeitä lähes jokaisesta populaarimusiikin 

tyylilajista. Se on vuosikymmenien aikana kehittynyt osaksi seurakuntamusiikin kokonaisuutta. 

Sen kautta saatuja vaikutteita, kuten sähköisiä soittimia ja muita tehokeinoja, on kokeiltu 

uudentyyppisissä messuissa ja jumalanpalveluksissa. Jotkut gospelmuusikot ovat siirtyneet 

suurten levy-yhtiöiden palvelukseen ja nousseet suuren yleisön tietoisuuteen.  
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Tämä on herättänyt kritiikkiä näitä artisteja kohtaan. Kristillistä rockmusiikkia on myös 

kritisoitu kaupallistumisesta ja sanoman vesittymisestä. Onko musiikki, jota he tekevät, enää 

hengellistä musiikkia? Tekeekö hengellisestä musiikista hengellistä artistin tai artistien 

vakaumuksellisuus, kappaleiden lyriikat ja aiheet tai musiikin käyttötarkoitus? (Haikarainen, 

2004, 82; Häger, 2004; Livengood & Book.) 

 

Jatkossa, siirryttäessä tarkastelemaan tutkimuksen aineistoa, etsitään vastauksia muusikkojen 

oman kokemuksen kautta siihen, miten he kokevat musiikin sanomallisuuden merkityksen 

hengellisessä musiikissa, ja toisaalta musiikillisten näkökohtien vaikutukseen musiikin käytössä 

eri tarkoituksiin.  
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6 TUTKIMUSASETELMA 

6.1 Tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat  

Tutkimus täydentää osaltaan hengellisestä musiikista tehtävää tutkimusta, sillä hengellisen 

musiikin ja muun musiikin välistä rajapintaa ei ole tutkittu suomalaisessa kontekstissa vielä 

kovinkaan paljoa siitä lähtökohdasta käsin, miten hengellisen musiikin tekijät itse kokevat ja 

käsitteellistävät hengellisen musiikin merkityksiä. Tutkimus valottaa musiikin lajeista juuri 

hengellisen musiikin kanonisoitumiseen liittyviä pysyvyyden ja mukautumisen ulottuvuuksia, 

mutta samalla sen on tarkoitus antaa tietoa niistä arvoratkaisuista, joita nämä eri aloilla 

työskentelevät musiikin ammattilaiset tekevät, ja siten antaa välineitä myös muun musiikin 

kaanoneiden kanssa tehtäviin ratkaisuihin.  

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä erilaisten näkemysten kirjo on laaja, ja sen piirissä 

toimii lukuisia herätysliikkeitä, joilla on omat opilliset painotuksensa. Samoin hengellisen 

musiikin musiikillisesti monimuotoinen kenttä kattaa erityyppisiä musiikillisia suuntauksia, 

jotka ovat saaneet vaikutteita musiikin eri tyylilajeista kuten populaarimusiikista, klassisesta 

taidemusiikista tai kansanmusiikista. Näillä erityylisillä musiikillisilla suuntauksilla on omat 

merkityksensä suhteessa hengellisen musiikin kanonisoitumiseen. Jotkin näistä suuntauksista 

ovat ohi meneviä ilmiöitä, joidenkin tuottamat kappaleet ja teokset taas jäävät elämään ja 

liitetään myös virallisiin hengellisen musiikin kaanoneihin.  

 

Hengellisen musiikin kanonisoitumiseen on liittynyt vuosisatojen ajan pyrkimys erottaa ”pyhä” 

musiikki ”maallisesta” musiikista. Kuitenkin 1960-luvulta lähtien hengellisen musiikin kentällä 

on tapahtunut muutos gospelmusiikin kehityksen myötä, jonka seurauksena osa hengelliseksi 

musiikiksi miellettyä musiikkia on sulautunut eri tavoin populaarimusiikkiin, jota voidaan pitää 

leimallisesti ”maallisena” musiikkina. Se, miten informantit kokevat tämän muutoksen 

hengellisen musiikin suhteessa muuhun musiikkiin, on yksi tämän tutkimuksen taustalla 

vaikuttavista kysymyksistä.   
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda nuorten hengellisen musiikin parissa 

työskentelevien muusikoiden käsityksiä esille kirjallisten kyselyiden ja haastattelujen kautta 

saadun aineiston avulla. Keskipisteenä ovat musiikkikokemuksen rajapinnat, joissa hengellinen 

musiikki kohdataan muun musiikin kanssa yhteisten ja eroavien piirteet kanssa musisoinnin eri 

tasoilla. Miten musiikkikokemuksen eri alueet, arvot, materiaalit, rakenteet ja ilmaisun muodot, 

ilmenevät hengellisessä musiikissa ja mitkä näistä korostuvat erityisesti hengellisessä 

musiikissa? Mikä on siis hengellisen musiikin koodi, ne tunnistettavat piirteet, jotka tekevät 

musiikista hengellistä musiikkia? Entä miten institutionaaliset ja kulttuuriset rakenteet, 

hengellisen musiikin kanonisoitumiseen vaikuttavat piirteet, näkyvät informanttien 

käsityksissä?  

 

Koska tutkimus keskittyy nuoriin aikuisiin, jää tutkimuksen ulkopuolelle kysymys niin kutsutun 

aikuisten hengellisen musiikin, musiikillisesti iskelmätyyppisen musiikin, erityispiirteet ja 

lasten hengellisen musiikin merkitykset. Evankelisluterilaisessa kirkossa ja nk. vapaiden 

suuntien parissa laajalle levinneeseen ylistysmusiikkiin ei myöskään tässä tutkimuksessa 

perehdytä tarkemmin.   

 

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

 

1 Miten nuoret hengellisen musiikin tekijät määrittelevät hengellisen musiikin ja sen 

merkityksiä suhteessa muuhun musiikkiin? 

 

1.1 Mitä merkityksiä hengellisen musiikin tekemisellä ja kuuntelemisella heille on? 

1.2 Millaisia merkityksiä muulla kuin hengellisellä musiikilla heille on? 

1.3 Mikä tekee musiikista heille hengellistä musiikkia? 

1.4 Miten hengellisen musiikin tekeminen, kuunteleminen ja sisältö ovat suhteessa heidän  

1.5 käsityksissään muuhun musiikkiin nähden? 

1.6 Millaista musiikkia he haluavat tai eivät halua tehdä, ja miksi? 
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6.2 Fenomenografinen lähestymistapa 

Koska hengelliseen musiikkiin liittyy lukuisia kulttuurisia, teologisia ja esteettisiä sitoumuksia, 

jotka vaikuttavat informanttien käsityksiin heidän kokemuksensa ja henkilöhistoriansa kautta, 

sopii fenomenografinen lähestymistapa tämän aineiston tutkimiseen sekä tutkimuksen 

metodologiseksi lähtökohdaksi. Tutkittavana ei ole se, mikä näistä käsityksistä olisi 

mahdollisimman totta tai oikein, vaan se laadullisesti erilaisten ilmaisujen joukko, jonka 

kuvaamiseen pyritään analyysin keinoin.  

 

Fenomenografia sopii tämän tutkimuksen analyysimenetelmäksi sen ihmisen käsityksiin 

keskittyvän luonteen vuoksi, jossa erityisesti käsityksien sisällöllä on merkitystä. Vaikka tässä 

tutkimuksessa etsitään vastauksia kysymyksiin, joihin liittyvät olennaisesti informanttien 

subjektiiviset kokemukset hengellisestä musiikista, sen tarkoituksena ei ole valottaa tämän 

kokemuksen olemusta itseään, kuten fenomenologisessa tutkimuksessa pyrittäisiin tekemään. 

Fenomenografia voidaan mieltää myös metodologiseksi lähestymistavaksi, vaikkeivät kaikki 

tutkijat tästä yksimielisiä olekaan. Tässä tutkimuksessa fenomenografian metodologisia piirteitä 

käytetään tutkimuksen metodologian perusteina. (Valkonen, 2006, 20–21.)  

 

Fenomenografiassa pyritään selvittämään sitä, miten maailma rakentuu ja ilmenee ihmisten 

tietoisuudessa. Ennen kaikkea siinä tutkitaan ihmisten erilaisia käsityksiä asioista ja ilmiöistä. 

Tässä tapauksessa ilmiö on hengellinen musiikki, josta ihmisillä voi olla hyvinkin erityyppisiä 

käsityksiä riippuen heidän sosiokulttuurisesta taustastaan, koulutuksestaan ja suhteestaan 

musiikkiin yleensä. (Metsämuuronen, 2003, 174–175.) Tutkimuksen keskiössä on toisen asteen 

kokemus, joka kuvaa sitä, miten tämä tietty informanttien joukko käsittää asioiden olevan, 

toisin kuin ensimmäisen asteen kokemuksen etsiminen, jolloin tavoitteena on kertoa se, miten 

asia todellisuudessa on. (Häkkinen, 1996, 30–32.) 
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Fenomenografian tarkoituksena on kuvata jotakin ilmiötä koskevien ajatustapojen vaihtelua, 

joiden selville saamiseksi tämän tutkimuksen kohdalla muodostettiin kaksi kyselyä, joissa 

erityyppisillä kysymyksillä etsittiin vastauksia tutkimusongelmiin, tavoitteena löytää 

mahdollisimman paljon erilaisia tapoja kokea ilmiö.  

 

Informanttien valinnalla oli tässä tutkimuksessa tähän liittyen suuri merkitys, jotta erilaiset 

käsitykset voisivat tulla ilmi. Fenomenografiassa ei olla kiinnostuneita siitä, ovatko käsitykset 

tosia tai vääriä. Tärkeintä on kuvata mahdollisimman tarkasti se käsitysten joukko, joka 

aineistostosta nousseista ilmauksista voidaan erottaa, ja joista analyysimenetelmän kautta 

tuotetaan kuvauskategorioita. Jokainen ilmaus on tasa-arvoinen siinä mielessä, että usein 

esiintyvillä ilmauksilla ei ole suurempaa merkitystä tai vaikutusta kuvauskategorioiden 

luomisessa, mutta laajassa aineistossa tällainen ulottuvuus on mahdollista ottaa huomioon.  

(Valkonen, 2006, 23–24.) Tämän tutkimuksen suppea informanttijoukko mahdollisti sen, että 

ilmauksien laadullisten erojen kuvaamisessa ei otettu huomioon ilmaisujen toistuvuutta.  

 

Fenomenografialle tyypillinen tiedonhankintamenetelmän tavoin suoritettiin tässäkin 

tutkimuksessa avoin, yksilöllinen haastattelu, jossa edellä määrätyillä avoimilla kysymyksillä 

toivotaan haastateltavan heijastamaan kohteena olevaa ilmiötä omasta viitekehyksestään käsin 

siten, että tutkittavalle tärkeät ja merkitykselliset piirteet tulevat esiin. Haastattelun kysymykset 

rakentuivat tutkimusongelmien ohella ontologisten ja epistemologisten pohdintojen tuloksiin. 

Kysymysten tuli olla avoimia ja vähän etukäteen valmisteltuja, jotta tutkijan omat esioletukset 

eivät ohjaisi liikaa kysymyksiä ja siten myös vastauksia, kuitenkin liittyen kiinteästi 

tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Näin haastateltava voisi valita ne alueet, joihin hän haluaa 

kiinnittää enemmän huomiota. Haastattelussa pyrittiin painottamaan haastateltavan maailmaa, 

hänen uskomuksiaan, arvojaan, käsityksiään ja kokemuksiaan. (Niikko, 2003, 31–32.)  
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6.3 Kokemus ja käsitys fenomenografisina käsitteinä 

Vaikka fenomenografiassa käsitys on keskeinen käsite, on sen määrittelemisestä monenlaisia 

mielipiteitä. Käsitys voidaan nähdä yksilön ja ympäröivän maailman välisenä suhteena. Uljens 

(1996, 112) määrittelee fenomenografisen käsityksen tapana, jolla ollaan suhteessa maailmaan. 

Marton taas korostaa käsityksen yhteyttä kokemukseen. Käsitys on hänelle yleistetty ajatus 

jostakin, jonka tunnemme kokemuksemme perusteella. Kokemus on koettua, elettyä. (Marton, 

1982, 31; Uljens, 1996, 112; Valkonen, 2006, 21.)  

 

Intentionaalisuus ilmenee tässä tutkimuksessa myös siinä, miten informantit kuvaavat 

kokemuksiaan ja niistä muodostuneita käsityksiään erityisesti sellaisen musiikin kohdalla, johon 

he eivät voi samaistua. Heidän suhteensa hengelliseen musiikkiin ei ole fenomenografisesti 

ajateltuna synnynnäistä, vaan se on muodostunut kasvatuksen ja kasvun kautta. Analyysissä 

korostuvat heidän intentionsa suhteessa musiikkiin, ne merkitykset, jotka määrittelevät rajoja.  

(Laine, 2001; Häkkinen, 1996, 12; ks.myös Uljens 1993, 138–139.) 

Käsitykset muodostuvat siis intersubjektiivisesti, prosessissa, jossa yksilö joko adaptoituu 

vallitsevaan käsitykseen tietoisesti tai tiedostamattaan, tai päätyy vallitsevista käsityksistä 

poikkeavaan tulokseen. (Niikko, 2003, 41.) 

 

Tässä tutkimuksessa käsityksen käsitettä käytetään kuvaamaan informanttien suhdetta 

hengelliseen musiikkiin ja siinä ilmenevien laadullisten erojen tutkimiseen. Nojaudun Martoniin 

käsityksen määrittelyssä hengellisen musiikin teossa ja parissa saatujen kokemusten 

abstraktiona.  

 

Käsitys on näin ikään kuin Valkosta (2006, 22) lainaten informanttien sanoiksi puettua 

kokemusta, toisen asteen kokemusta. Toisen asteen näkökulma oli perusteltu käytettäessä nk. 

asiantuntijalähteitä, sillä sen keskittyminen reflektion kautta tuotettuihin käsityksiin sopi näiden 

musiikin ammattilaisten ilmaisujen analysointiin siksi, että he asiantuntijoina käyttävät oman 

alansa käsitteistöä ja heidän tuottamansa vastaukset ovat jokseenkin syvän reflektiivisen 

prosessin tuotteita. 
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Vaikka informantit kuvaavat hengellistä musiikkia oman kokemuksensa perusteella ja esittävät 

siinä ohessa myös omia mielipiteitään vaikeistakin kysymyksistä, ei tässä tutkimuksessa erotella 

näitä heidän vastauksistaan ilmeneviä mielipiteitä heidän käsityksistään. (Marton, 1996; Uljens 

1996; Valkonen, 2006, 22.)      

 

Kokemus nähdään fenomenografiassa käsitysten luomisen perustana. Kokemusten kautta yksilö 

rakentaa omaa ajatteluaan ja ne saavat siten kognitiivisen sisällön, jonka perusteella käsitykset 

rakentuvat. Kokemusten perusteella ihminen sovittaa yhteen sisäistä kokemusmaailmaansa 

ulkoiseen maailmaan. (Niikko, 2003, 18–19.) Näin ollen informanttien käsitykset liittyvät 

erottamattomasti heidän kokemuksiinsa, jolloin käsityksien kautta voidaan saada informaatiota 

niiden taustalla olevista kokemuksista, ja taas toisaalta kokemukset antavat lisätietoa niistä 

käsityksistä, joita informanteille on muodostunut. Kokemusta taas lähestytään Boyce-Tillmanin 

(2007) jaottelun avulla ottaen huomioon sen taustalla olevat tekijät sekä spirituaalinen ja 

hengellinen ulottuvuus kokemuksessa.  

 

Tutkimuksen taustalla on kaiken aikaa ollut kokemuksen luonteesta situationaalisena ja 

intersubjektiivisena ilmiönä. Merkitykset muodostuvat tämän käsityksen mukaan 

intersubjektiivisesti, eli ne saavat sisältönsä yksilöiden, subjektien, välisessä 

vuorovaikutuksessa. Näin ollen on otettava huomioon yhteisöllisyyden näkökulma tutkittaessa 

musiikkikokemuksen kaltaisia kokemuksia, sillä yhteiset merkitykset ovat yhteisöön kuuluvien 

yksilöiden yhteisiä piirteitä. Yksilön subjektiivinen kokemus paljastaa aina jotain muidenkin 

kokemasta, yksilöiden yleisestä kokemuksesta. Tästä syystä on kuitenkin mahdollista selvittää 

yksilöiden kautta sitä, mitä kokemus myös laajemmin on. (Perttula, Latomaa, 2005, 28.)  
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Informanttien käsitykset antavat siten viitteitä myös laajemmin hengellisen musiikin 

merkityksistä ja siitä käsitysten joukosta, jotka vallitsevat näistä merkityksistä. Oletuksena on, 

että kukin informantti tekee itsenäisesti omien kokemustensa perusteella tulkintansa 

käsityksistään. Tästä syystä infromanttien esittämät käsitykset voivat vaihdella 

huomattavastikin, ja näitä vaihteluita tai yhteneväisyyksiä kuvataan kuvauskategorioiden avulla. 

Fenomenografiassa otetaan huomioon yksityisen elämismaailman ja intersubjektiivisesti 

muodostuneen kollektiivisen elämismaailman ero, näin ollen informanttien vastauksista voidaan 

erottaa yksilöllisiä mielipiteitä sekä yhteisöllisesti muodostuneiden käsitysten eroja. (Hirsjärvi 

& Hurme, 2008, 186; Häkkinen, 1996, 13, Syrjälä, 2010.) 

6.4 Tutkijan rooli analyysin kulussa ja tutkimuksen luotettavuus 

Tutkija pyrkii reflektoimaan aineistonsa tulkintaa empiriasta nousevan teorian kautta teoreettista 

ajatteluaan hyödyntäen. Keskeistä on tutkijan ennakko-oletusten sulkeistaminen, jossa tutkijan 

omien lähtokohtien tiedostamisella on merkittävä rooli. Esioletukset muodostuvat tutkijan 

omasta persoonallisesta tiedosta ja uskomuksista kuvattavasta ilmiöstä, edeltä käsin 

muodostuneet teoreettiset rakenteet, tulkinnat kerätystä aineistosta sekä aikaisemmat 

tutkimuslöydökset. Sulkeistaminen on tärkeää siksi, että tutkija voisi kuulla tutkittavien 

sanoman tutkittavasta aiheesta, mikä edellyttää empaattista asennetta tutkijan työssä, jotta 

ymmärtäminen voisi tapahtua aidosti. (Niikko, 2003, 32–35.) 

 

Koska itse olen tehnyt hengellistä musiikkia usean vuoden ajan ja opettajaopiskelijana pohtinut 

hengellisen ja muun musiikin suhdetta, oli minun ennen aineiston analyysin keruuta luodattava 

niitä ennakko-oletuksia ja asenteita, jotka mahdollisesti voisivat vaikuttaa 

kysymyksenasetteluun sekä analyysiin. Merkitykselliseksi nousi se, että kahden kyselyn avulla 

pystyin sulkeistamaan omia esioletuksiani useaan otteeseen ja ottaa näin etäisyyttä itselleni 

läheiseen tutkimusaiheeseen, mutta toisaalta kykenin hyödyntämään omaa tietopohjaani 

hengellisen musiikin merkitysten kannalta keskeisten kysymysten löytämiseksi.  
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On aivan erilaista kysyä arkisia kysymyksiä ihmisen lempiväristä, kuin tehdä kysymyksiä hänen 

uskonnollisuuteensa liittyen, sillä uskonnosta puhuttaessa puhutaan uskontoetnografi Matti 

Kamppisen (2004) mukaan asioista, jotka ovat heille erityisen tärkeitä. Luottamuksellisen 

suhteen luominen informantteihin on sekä tutkijan haaste että tutkimuksen edellytys. Koska 

informantit valikoituivat henkilöistä, jotka tunsivat minut eri yhteyksistä entuudestaan, koen, 

että heidän oli luontevampaa vastata rehellisesti ja syvällisesti esittämiini kysymyksiin 

jättämättä pois sellaisiakaan pohdintoja, jotka tulevat heitä lähelle henkilökohtaisesti. Tärkeää 

on, ettei tutkija omalla käytöksellään loukkaa haastateltaviaan tai havainnoitaviaan. Tässä 

tutkimuksessa tämän huomioon ottaminen tapahtui kysymysten asettelun kautta. (Kamppinen, 

2004, 187–189.)  

 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi kirjallisen haastattelun suullisen sijaan useasta syystä. 

Halusin antaa informanteille tilaisuuden vastata kysymyksiin sellaisena ajankohtana, jonka he 

itse voisivat valita ja näin ollen käyttää aikaa vastaamiseen haluamansa verran. Toiseksi halusin 

kerätä informanteilta toisen asteen näkökulmaan sopivaa, jo valmiiksi reflektoitua aineistoa. 

Kirjoittaessaan ihminen prosessoi ei vain ajatteluaan vaan myös sitä muotoa, mihin hän 

ajattelunsa kielellistää, jolloin hän arvioi myös sitä, miten tuotettu teksti ymmärretään sen 

vastaanottajan taholta. Haastattelussa omien ajatusten reflektoiminen on tapa rakentaa omaa 

itseä, joten samalla informantti tulee kertoneeksi itselleenkin sen, mitä jo tietää, uudella ja 

jäsennetyllä tavalla. Informantit kertoivat palautteessaan, että kyselyyn vastaaminen oli 

selkeyttänyt myös heidän ajatteluaan kysymyksien aiheista, mikä vahvisti käsitystäni 

tutkimuksen merkityksestä myös informanteille itselleen. (Kamppinen, 2004, 187–189.)  
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Ryhdyin toteuttamaan aineiston keruuta oletuksella, että Kysely 1 olisi tulevan tutkimuksen 

pohja ja suunnanantaja, ja toisaalta myös osa käytettävää aineistoa. Olin varautunut siihen, että 

tarvittaessa pyrkisin tapaamaan kiireiset informantit tai jotkut heistä kasvotusten ja suorittamaan 

siten erilaisen ja syvällisemmän haastattelun jo tämän tutkimuksen puitteissa. Informanttien 

vastausten syvällisyys ja pitkälle viety pohdinta kuitenkin ohjasivat siihen, että jatkoin 

tutkimuksen aineiston syventämistä vastaavan kirjallisen kyselyn avulla. Kirjallisen kyselyn 

ulkopuolelle jää kuitenkin paljon informaatiota informanttien kokemuksista ja siitä, mistä 

heidän käsityksensä ovat muodostuneet.   

 

Kyselyiden muodostaminen siten, että tutkimuskysymysten teemat tulisivat niissä käsitellyiksi 

ja ne olisivat silti tarpeeksi avoimia vapaalle reflektiolle, oli tutkimuksen haastavimpia 

osuuksia. Kysymyksenasetteluissa tähtäsin siihen, että informanteille jäisi vapaus kuvata 

kokemuksiaan ja ne antaisivat tilaa yksilölliselle reflektiolle. (Niikko, 2003, 31-32, 40, 48). 

Näin ollen pyrin etenkin aineiston keruun ensimmäisessä vaiheessa pitämään esittämäni 

kysymykset avoimina, kuitenkin johdattaen vastaajaa sitä teemaa kohti, josta halusin saada 

lisätietoa. Aineiston analyysissä noudatettiin molempien kyselyiden kohdalla samoja 

menetelmiä ja säännönmukaisuuksia ilmausten etsimisen ja luokittelun suhteen (Hirsjärvi& 

Hurme, 2008, 185).  

 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi on kuvattu tarkemmin omassa luvussaan. Analyysin 

keskittyminen aineiston sisältöön jättää huomioimatta ilmaisun antajan, kokemuksen subjektin, 

sisältämät muuttujat, jotka vaikuttavat kokemuksen laatuun ja sitä kautta muodostettuihin 

käsityksiin. Tästä syystä tässä tutkimuksessa on osoitettu myös se, mistä hengellisen musiikin 

kentän ulottuvuudesta käsin informantit reflektoivat käsityksiään.  
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7 AINEISTON ANALYYSI 

7.1 Aineiston kuvaus ja aineiston kerääminen 

Fenomenografisessa tutkimuksessa aineiston koonti perustuu useimmiten tiettyyn, valittuun 

ryhmään ihmisiä ja heidän käsitykseensä ilmiöstä tietyssä kontekstissa. Tässä tapauksessa 

konteksti on suomalainen hengellisen musiikin kenttä, jossa informantit ovat osallisena. 

Fenomenografisen tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille mahdollisimman erilaisia 

ajattelutapoja tietystä ilmiöstä. Tästä syystä tämän tutkimuksen aineistona on käytetty 

lähtökohdiltaan erilaisten nuorten aikuisten kokemuksia ja reflektointia. (Niikko, 2003, 29, 46) 

Tutkimuksessa pitäydytään kuitenkin niiden muusikoiden ja musiikkikasvattajien 

näkemyksissä, jotka työskentelevät hengellisen musiikin parissa. Jotta kävisi ilmi, kuuluvatko 

informantit samaan vai eri osioon hengellisen musiikin kentältä, kertoivat he omista 

musiikkimieltymyksistään sekä mahdollisesta sitoutumisestaan jonkin herätysliikkeen 

musiikkiin toisessa kyselyssä. Kyselyissä oli varsinaisten tutkimuskysymysten teemojen lisäksi 

kysytty informanttien yleisistä taustoista.  

 

Informantit tarkastelevat maailmaa omista lähtökohdistaan käsin. Heidän 

intentionaalisuuteensa, suhteeseensa maailmaan, vaikuttavat heidän henkilöhistoriansa, samoin 

kuin heidän uskonnolliset ja hengelliset arvonsa ja asenteensa, jotka ovat syntyneet osana 

tiettyjä teologisia ja kulttuurisia konteksteja, yhteisöjä ja ryhmiä, joihin he kuuluvat. Tästä 

syystä aiemmin on perehdytty herätysliikkeisiin ja niiden suhteeseen musiikkiin sekä 

informanttien taustaa valotetaan myöhemmin osana tulosten pohdintaa, jotta heidän 

käsityksiään voitaisiin peilata suhteessa heidän hengelliseen viitekehykseensä. Vaikka 

informanttien henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja taustalla ei aineiston analyysiprosessin 

kannalta ole merkitystä, auttavat ne tässä tutkimuksessa hahmottamaan hengellisen musiikin 

kenttää ja niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat informanttien kokemuksen 

muodostumiseen.  
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Tutkimukseni esiaineistona käytän keräämääni kirjallista kyselyä, jonka lähetin sähköpostina tai 

henkilökohtaisena Facebook- viestinä seitsemälle tuntemalleni hengellisen musiikin parissa 

työskentelevälle muusikolle, joista osalla on myös musiikkikasvatuksellinen tausta opintojen 

kautta. Kysymyksiini vastasi aikataulussa yhteensä viisi muusikkoa, kaksi kirkkomuusikkoa ja 

kolme musiikkikasvattajaa, joista jokainen antoi spontaanisti myös palautetta kyselystä. 

Kyselyyn ei vastannut kaksi seitsemästä kyselyn saaneesta. Jokainen kyselyyn vastannut on 

opiskellut tai opiskelee parhaillaan musiikkia. Heidät valittiin informanteiksi, koska heillä 

opintojensa ja sitä kautta tulevan asiantuntijuuden kautta on mahdollista verbaalistaa omia 

ajatuksiaan ja kuvata reflektointiaan syvemmin, kuin ehkä vähemmän asiaan perehtynyt voisi 

tehdä.  

 

Aineisto kerättiin koulutustaustaltaan, musiikillisilta mieltymyksiltään ja tämän hetkisen 

hengellisen musiikin kanssa työskentelemisen suhteen heterogeeniseltä ryhmältä. Joukossa oli 

kirkkomusiikin opiskelijoita sekä musiikkikasvatuksen opiskelija, sekä kaksi jo valmistunutta 

musiikkikasvattajaa. Musiikin parissa suoritetut opinnot vaihtelivat, mutta yhteistä heille oli 

joko aiemmin suoritettu tai parhaillaan opiskelun alla oleva korkeakoulututkinto. Heistä neljällä 

on takanaan opintoja yliopistossa musiikkikasvatuksen tai kirkkomusiikin alalla, yhdellä 

opintoja yliopistossa muussa tiedekunnassa. Kaikki he ovat opiskelleet musiikkia joko 

ammattikorkeakoulutasolla, yliopistossa tai molemmissa muiden instrumenttiopintojensa 

lisäksi. Ensimmäisessä kyselyssä kartoitettu informanttien historia musiikin formaalissa 

opetuksessa musiikkiopistoista ja konservatorioista yliopistoihin varmensi sitä, että juuri nämä 

informantit vaihtelevine taustoineen sopisivat tutkimukseen.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusjoukko koostuu jokseenkin samanikäisistä informanteista, 1980-

luvulla syntyneistä, 22–28 vuotiaista nuorista aikuisista. Heidän elinaikanaan suomalaisen 

hengellisen musiikin kenttään on jo sisältänyt sen nykyiset piirteet, joihin kuuluvat 

gospelmusiikin ohella monet nykyhetken muut ilmiöt kuten musiikilliset erikoismessut. Neljä 

heistä tekee myös kevyttä tai raskasta musiikkia klassisen musiikin lisäksi, yksi vain klassista 

taide- tai kirkkomusiikkia. Yhdellä heistä on vanhoillislestadiolainen tausta, toisilla taas 

evankelinen tai nk. viidesläinen hengellinen kotitausta.  
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Tästä syystä aineistoni valottaa evankelisen ja lestadiolaisen sekä viidesläisten herätysliikkeiden 

piirissä toimivien nuorten muusikkojen käsityksiä hengellisen musiikin merkityksestä ja eroista 

ja yhteyksistä muuhun musiikkiin verraten.  

 

Informanteista neljä heistä on kasvanut perheestä, jossa kevyt hengellinen musiikki on ollut 

läsnä lapsesta saakka, ja kolme heistä on opiskellut musiikkikasvatusta. Kaikki informantit 

tekevät myös muuta musiikkia hengellisen musiikin lisäksi taidemusiikista populaarimusiikin 

eri tyylilajeihin. Tutkimus tuo esiin tällä hetkellä raskasta gospelmusiikkia tekevän muusikon 

kokemuksia yhden informantin kautta. Samoin klassiseen taidemusiikkiin ja kirkkomusiikkiin 

suuntautuneen yhden informantin kautta saadaan tietoa tästä näkökulmasta yhdessä toisen, 

myös kevyemmän hengellisen musiikin parissa työskentelevän kirkkomusiikinopiskelijan 

kanssa.  

 

Informantteja yhdistää se, että kaikki kertoivat kasvaneensa hengellisen musiikin piirissä. Jotkut 

päätyivät tekemään musiikkia erilaisten seurakunnan tilaisuuksien säestystehtävien kautta, joku 

taas opintojen kautta. Yhdessä laulaminen ja musisoiminen kotona olivat tärkeitä tekijöitä 

informanteille siinä, että hengellinen musiikki jo varhain muodostui heille tärkeäksi. Eräs 

informantti kuvasi tätä kertoen, ettei osaa sanoa, missä vaiheessa musiikki ja kristinuskon 

sisällöt oikein astuivat hänen elämäänsä, sillä ne ovat olleet osa sitä aina. Näin ollen 

tutkimuksessa ei ole näkökulmaa sellaiselta informantilta, joka olisi kasvanut muun kuin 

hengellisen musiikin piirissä.  

 

Aineistoni ensimmäinen osio, Kysely 1, muodostuu informanttien vastauksista esittämiini 

kysymyksiin, jotka muodostin tutkimuskysymysteni kautta ja aikaisempiin pohdintoihini 

nojaten. Saatuani vastaukset ja analysoituani ne muodostin niiden pohjalta teoriaa aineistolle 

esittämieni tutkimuskysymysten pohjalta. Perehdyttyäni lisää aikaisempaan tutkimukseen ja 

etsittyäni yhtymäkohtia muodostin uuden kyselyn, jonka lähetin viidelle aikaisempaan kyselyyn 

vastanneelle muusikolle.   
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Toinen osio, Kysely 2, tehtiin kahden kuukauden kuluttua ensimmäisen kyselyn lähettämisestä. 

Tässä toisessa osiossa kysymykset olivat luonteeltaan spesifimpiä ja siksi vastaukset jäivät 

hieman edellistä kyselyä lyhyemmiksi. Vastauksia molempiin kyselyihin kertyi yhteensä 8 

sivua, ja sisälsivät molemmat informanttien syvällistä pohdintaa.   

7.2 Analyysin kulku 

Aineiston analyysi alkoi esiymmärryksen luomisesta, jonka perusteella muodostettiin 

ensimmäisen kyselyn kysymykset. Kyselyn jälkeen aineisto analysoitiin, jonka jälkeen 

muodostuneista kuvauskategorioista poimittiin ne osiot, jotka tutkimuksen teoreettisen pohjan 

kannalta nousivat merkityksellisimmiksi. Teoreettisen pohjan syventämisen jälkeen laadittiin 

toinen kysely, jonka analysoinnin yhteydessä muodostettiin tutkimuksen tulokset.  

 

Analyysin kulku tapahtui seuraavassa järjestyksessä: 

1. Esiymmärryksen luominen tutustumalla teoriaan 

2. Kysely 1  

3. Aineistoon perehtyminen ja analyysi 

4. Teoreettisen pohjan tarkentaminen ja syventäminen 

5. Kysely 2 

6. Aineistoon perehtyminen ja analyysi 

7. Tulosten ja jatkokysymysten pohdinta 

 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineisto luettiin läpi huolellisesti. Aineisto jaettiin 

merkitysyksikköihin, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. Aineistosta poimittiin hengellisen 

musiikin merkitystä kuvaavat ilmaukset, samoin kuvaukset hengellisen ja muun musiikin 

eroavaisuuksista. Tarkoituksena tässä on löytää tutkimusongelmien kannalta olennaiset ilmaisut 

aineistosta, jotka voivat olla sanan, virkkeen tai kokonaisen puheenvuoron mittaisia.  
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Nämä ilmaisut kuuluvat samanaikaisesti siihen kontekstiin, minkä kirjoitetut vastaukset 

muodostavat, ja toisaalta myös siihen merkitysten ryhmään, jonka ne sisällöllisesti 

muodostavat. Kielellisesti nämä yksiköt ovat merkityksellisiä vain sisältönsä kautta. (Niikko, 

2003, 33.)    

 

Aineistosta poimitut ilmaukset merkittiin kolmen numeron avulla. Ensimmäinen numero 

ilmaisee sen, onko kyseessä vastaus kyselyyn 1 vai 2. Jokainen informantti merkittiin 

järjestysnumerolla, joka näkyy numerosarjassa toisena. Kolmas numero kuvaa yksikön 

sijoittumista informantin vastauksissa. Esimerkiksi ilmaisu 2:2:2 on informantti 2:sen Kysely 2 

aineistostapoimittu järjestyksessään toinen ilmaus. 

 

Merkitysyksikköjä etsittiin suhteessa muuhun tekstiin ja niihin merkityksiin, joita informantti 

oli liittänyt vastauksiensa eri osiin. Tässä vaiheessa karsittiin pois kyselyn vastaukset 

informanttien henkilökohtaisesta taustasta, jota käytettiin lähinnä aineiston kontekstin 

luomiseen, sillä fenomengrafiassa ei olla niinkään kiinnostuneita siitä, kuka jotakin sanoo, vaan 

mitä he sanovat jostakin ilmiöstä, tai millaisia käsityksiä heillä on. (Häkkinen, 1996, 42.) 

Jokaisessa tutkimuksessa tarvitaan järjestelmä, jolla aineisto voidaan koodata, jolloin 

palaaminen analyysin eri vaiheissa takaisin aineistoon helpottuu (Miles & Huberman, 1984, 

66).  

 

Analyysin toisessa vaiheessa ilmaukset teemoiteltiin tutkimusongelmien mukaisesti. Näitä 

olivat se, millaista musiikkia (hengellistä tai muuta musiikkia) informantit käyttävät hengellisen 

elämän hoitamiseen, ja mitkä ovat heidän käsityksensä siitä, mitkä tekijät tekevät musiikista 

hoitavaa. Lisäksi selvitettiin, millaisesta musiikkitaustasta mielimusiikkinsa ja tekemänsä 

musiikin kautta informantit tulevat ja ilmeneekö se laadullisina eroina käsityksistä hengellisen 

musiikin ja populaarimusiikin suhteessa. Tarkoituksena oli etsiä samankaltaisuuksia, mutta 

myös poikkeuksia ja rajatapauksia ilmausten joukosta. Samalla määriteltiin ne kriteerit, joilla 

muodostuvia käsitysryhmiä määritellään, kuitenkin rikkomatta niiden ajatuksellisia yhteyksiä.  
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Kolmannessa analyysin vaiheessa luotiin kategoriat sekä niiden väliset rajat vertaamalla 

kontekstistaan irrotettuja ilmauksia koko aineiston merkitysten joukkoon. Luodut kategoriat 

eroavat laadullisesti toisistaan siten, etteivät niiden sisällöt mene limittäin toistensa kanssa. 

Jokainen yksittäinen kategoria kuvaa jotakin erilaista tavasta kokea ilmiö. Kategoriat 

järjestettiin loogisiin suhteisiin toisiinsa siten, että niistä muodostuvat alatason kategoriat. 

Jokainen kategoria liittyy toisiinsa muodostaen järjestelmällisen systeemin. Fenomenografiassa 

kategoriat muodostuvat näin ollen analyysin kuluessa, eikä niitä määritellä etukäteen. (Niikko, 

2003, 34–36.) 

 

Viimeisessä analyysin vaiheessa kategorioita pyrittiin yhdistämään tutkimuksen teoreettisista 

lähtökohdista käsin ylätason kategorioiksi eli kuvauskategorioiksi. Viimeiseksi muodostettiin 

kuvaus kategorioista ja niiden välisistä suhteista, ja näistä laajoista alakategorioista 

muodostettiin yläkategorioita. Nämä kuvauskategoriat ovat abstrakteja konstruktioita, jotka 

ilmaisevat käsitysten ja kokemusten ominaispiirteet, osoittaen kuitenkin empiirisen yhteytensä 

aineistoon. Ne ovat neutraaleja suhteessa yksilöihin, kontekstiin ja elämismaailmaan, josta ne 

ovat peräisin. (Häkkinen, 1996, 14; Niikko, 2003, 37; ks. myös Uljens, 1993.) 

 

Ensimmäisen kyselyn edellä kuvatulla tavalla tehdyn analysoinnin jälkeen muodostin työlleni 

teoreettista pohjaa, ja analyysissä ilmenneiden tutkimuskysymysten kannalta olennaisten 

teemojen kautta aineistoa täydennettiin lisäkysymysten avulla, jotka joko profiloivat vastaajaa 

hänen sijoittumisekseen hengellisen musiikin kentässä tai antavat täydennystietoa hengellisen 

musiikin käytöstä ja muun musiikin suhteesta hengelliseen musiikkiin. Samassa vaiheessa 

perehdyin tarkemmin teoreettiseen taustaan, erityisesti Boyce-Tillmanin (2007), Mobergin 

(2009) ja Quantzin (2009) tutkimuksiin, joiden perusteella muodostin uudet kysymykset 

informanteilleni tarkoituksenani vielä syventää aikaisemmassa analyysissä ilmenneitä teemoja 

aikaisempaan tutkimukseen nojautuen.  
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Informanteilta kysyttiin Kysely 2:ssa, mihin hengellisen musiikin tyylilajiin he samaistuvat 

eniten, millaista musiikkia he käyttävät hengellisen elämän hoitamiseen, millaista musiikkia he 

tekevät ja mitä taas eivät halua tehdä. Lisäksi he vastasivat kysymykseen, kokevatko he jonkin 

herätysliikkeen laulukirjan itselleen läheiseksi ja miksi. Viimeiseksi, tarkennuksena edelliseen 

kyselyyn, he esittivät käsityksensä siitä, tarvitseeko hengellisen musiikin erottua 

populaarimusiikista. (Liite 2) Suoritettuani Kysely 2 analyysin jatkoin tulosten pohdintaa ja 

täydensin tutkimuksen teoreettista pohjaa. Lopuksi arvioin tutkimuksen eettisiä kysymyksiä.  
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8 TULOKSET 

8.1 Kysely 1 tulokset 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa kyselyiden vastaukset muokattiin siten, että laadullisesti 

eroavat ilmaukset eriteltiin toisistaan edellä kuvatun analyysimenetelmän mukaisesti. Kyselyn 

vastaukset osoittautuivat pitkälle pohdituksi ja niissä oli nähtävissä kunkin informantin 

persoonallinen ote ja käsitteellistäminen, minkä osoittavat seuraavat lainaukset:  

 

”muu musiikki antaa siinä määrin, paljonko sen kautta voi käsitellä asioita, mutta hengellinen  

musiikki tuo mukaan aivan uuden ulottuvuuden: elävän, vaikuttavan Jumalan Sanan meidän 

itsemme ulkopuolelta”, 1:3:11 

  

”hengellinen musiikki merkitsee älyttömän siistien asioiden yhdistelmää.  

Usko + musiikki on hieno liitto.” 1:4:10 

 

Esimerkiksi hengellisen musiikin merkityksestä eroteltiin seuraavanlaisia merkitysyksikköjä, 

joista jokainen ilmaisi jonkin laadullisesti eroavan piirteen. Muodostetuista merkitysyksiköistä 

tehtiin kategorioita, eli etsittiin näiden merkitysyksiköiden välisen vertailun kautta niitä eroja ja 

yhtäläisyyksiä, jotka antaisivat kuvan siitä, mitkä käsitykset nousisivat tästä aineistosta. 

Analyysin tässä vaiheessa merkitysyksiköt jaoteltiin tutkimuskysymysten alle aineiston 

jäsentymiseksi tutkimustehtävän mukaisesti, ja merkitysyksiköistä etsittiin ne ilmaisut, jotka 

tiivistävät merkitysyksikön tarkoituksen joksikin abstraktimmaksi ja yleisemmäksi ilmaisuksi. 

Tämä ensimmäinen kategoria muodostui vielä niin monesta tekijästä, (21 hengellisen musiikin 

merkityksen erilaista ilmaisua, 18 hengellisen ja muun musiikin eron ilmaisua) että jatkoin 

analyysiä vielä pidemmälle etsien näiden laadullisesti toisistaan poikkeavien ilmaisujen välisiä 

yhteyksiä niin, että kuvaus selkeytyisi ja kuitenkin informaatiota katoaisi mahdollisimman 

vähän käsitysten eroista.  
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Tämän vertailun jälkeen muodostui seuraavanlaisia ilmauksia siitä, mitä hengellinen musiikki 

merkitsee sen tekijöille: 

- Hengellinen musiikki kiitoksen, ylistyksen ja rukouksen kanavana 

- Hengellinen musiikki voimaa antavana, lepoa ja iloa tuottavana välineenä uskonelämän 

hoitamisessa ja kasvussa 

- Jumalan ja seurakunnan palveleminen omilla lahjoilla 

- Jumalan kohtaamista ja kommunikointia Jumalan kanssa 

- Kohdatuksi tulemista kristittyjen yhteyden kautta 

- Hengellinen musiikki evankeliumin levittämisen välineenä  

- Hengellinen musiikki tunteiden purkamisen ja itseilmaisun väylänä 

- Hengellinen musiikki hengellisten kysymysten pohtimisen apuna  

 

Hengellisen musiikin kuuntelu, soittaminen, laulaminen ja säveltäminen toimivat siten 

informanttien vastauksissa hengellistä elämää hoitavina toimintoina. Tämä hengellisen musiikin 

tekeminen ilmeni vastauksissa voimaannuttavana toimintana, joka tuotti positiivisia tunteita 

kuten levon, ilon ja kohtaamisen tunteita. Kohtaaminen oli joko itsen, toisten tai Jumalan 

kohtaamista, ja näillä kaikilla kohtaamisen muodoilla oli oma ulottuvuutensa ja merkityksensä 

suhteessa koko kokemukseen. Vastauksissa näkyi sen korostaminen, että vaikka musiikki 

yleensä voikin olla erilaisten tunteiden purkamisen ja itseilmaisun väylä, on hengellisellä 

musiikilla oma ulottuvuutensa sen sanoman kautta ja juuri edellä mainitun kohtaamisen takia. 

Musiikki ei siis ole vain itselle ja sen välittäminen muille koettiin niin toisten ihmisten kuin 

Jumalankin palvelemisena, jossa omien lahjojen käyttäminen koettiin mielekkääksi ja tärkeäksi 

seikaksi. Hengellisen musiikin sanoman merkitys nousi tärkeäksi tekijäksi sen esittämisen 

kannalta, sillä evankeliumin (ilosanoman) levittäminen koettiin myös hengellisen musiikin 

yhdeksi tärkeimmäksi funktioksi.  
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Vertailun ja laadullisesti samankaltaisten ilmauksien synteesistä muodostui seuraavanlainen 

ilmaisujen joukko siitä, mitä eroa hengellisen musiikilla ja muulla musiikilla on hengellisen 

musiikin tekijöille: 

- Hengellisessä musiikissa hengellinen sanoma on tärkeintä 

- Hengellisessä musiikissa ihminen on yhteydessä Jumalaan, siksi suurempi vastuu 

- Hengellinen musiikki kuvaa uskovan elämää tai uskon asioita 

- Hengellinen musiikki antaa ja voimauttaa, kun muu musiikki taas on pinnallisempaa 

- Musiikkityylillä, esityspaikalla tai muusikolla ei ole väliä, mikäli sanoma on Raamatun 

mukaista 

- Hengellisen musiikin keskipisteenä, synnyttäjänä ja lähtökohtana on Jumala 

- Kaikki musiikki antaa ihmisille kokemuksia, herättää tunteita ja toimii viihdykkeenä ja 

parantajana mutta hengellinen musiikki sisältää evankeliumin 

- Musiikin työstäminen ei juuri eroa oli kyse hengellisestä musiikista tai muusta musiikista 

- Musiikin merkitys on erilainen muun musiikin kohdalla 

 

Vastauksissa korostui ennen kaikkea musiikin sisältämä sanoma, eivät ainoastaan sanat, vaan 

myös se viesti, jonka musiikki sisältää ja välittää kuulijalle. Sanoma oli informanteille 

merkityksellinen hengellisessä musiikissa erityisesti siksi, että se sisältää väylän olla yhteydessä 

Jumalaan, ja sen kautta siten myös kerrotaan siitä, millainen tämä Jumala on, johon ollaan 

jossakin suhteessa. Evankeliumin hoitava sisältö koettiin hengellisen musiikin erityispiirteenä 

verrattuna muuhun musiikkiin, jonka hoitava ja elämyksellinen voima todettiin sekin useissa 

vastauksissa.  
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Musiikin tekijän vastuu näkyi myös informanttien pohdinnassa. Hengellisen musiikin 

tekemiseen koettiin liittyvän sen edellä mainittujen piirteiden vuoksi erilaisen vastuun kuin 

muun musiikin tekemisessä. Vastauksissa voidaan nähdä luottamus sanoman voimaan 

huolimatta musiikkiin vaikuttavista tekijöistä kuten muusikosta itsestään tai musiikkityylistä. 

Lisäksi hengellisen musiikin määritelmissä heidän näkemyksensä oli melko lailla yhtenäinen, ja 

he kuuluvat näiden yhteisten tekijöiden vuoksi samaan ryhmään hengellisen musiikin tekijöiden 

kentällä, myös siksi, että ovat työskennelleet eri yhteyksissä samoissa hengellisen musiikin 

produktioissa, vaikkeivät varsinaisesti samaan yhtyeeseen kuulukaan.  
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Kuvio 2. Hengellisen musiikin merkitys. 

 

Kuviossa alakategorioista muodostui kaksi merkittävää yläkäsitettä, joista toinen, uskonelämän 

hoitaminen sai enemmän erilaisia laadullisesti eroavia sisältöjä. Hengellisten kysymysten 

pohtiminen, itseilmaisu sekä ylistyksen, rukouksen ja kiitoksen yhteys hengelliseen musiikkiin 

löytyivät nekin lähes jokaisesta vastauksesta, joskin eri sanoilla ilmaistuna.  

 

HENGELLISEN 
MUSIIKIN 
MERKITYS 

Uskonelämän 
hoitaminen  

Ylistys, kiitos ja 
rukous 

Tunteiden 
käsittely 

Itseilmaisun 
väylä 

Jumalan 
kohtaaminen  

Kysymysten 
pohtiminen 

Voimaantuminen 
kristittyjen yhteyden 

kautta 

Evankeliumin 
levittäminen 

Evankeliumin 
kertominen 

muille 

Seurakunnan 
palveleminen 

Omien lahjojen 
käyttäminen 

evankeliunmin 
kertomisessa 
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HENGELLISEN MUSIIKIN 
SUHDE MUUHUN 

MUSIIKKIIN  

Sanoma 

Enemmän sanottavaa 

Erilainen vastuu 

Keskipisteenä Jumala 

Uskonelämän ja uskonasioiden 
pohdinta 

 

Evankeliumi Raamatun 
julistamalla tavalla 

Merkitys 

Merkitys omalle elämälle 

Merkitys sanoman 
julistamiselle 

Merkitys kristittyjen yhteydelle 

Työstäminen ei varsinaisesti 
eroa 

Työstäminen eroaa 
voimaannuttavan vaikutuksen 

sisällössä 

Evankeliumin, eli ilosanoman Jeesuksesta, levittäminen musiikin kautta tuli esille kaikissa 

vastauksissa, mutta variaatioita siinä, miten ja kenelle, ei varsinaisesti ollut. Omien lahjojen 

käyttäminen muiden ihmisten palvelemisessa koettiin tärkeäksi myös evankeliumin levittämisen 

kannalta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Hengellisen musiikin suhde muuhun musiikkiin. 
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Osa vastaajista ilmaisi, että kysymys hengellisen ja muun musiikin eroista on vaikeaa 

määritellä. Vastauksissa korostui siis erityisesti hengellisen musiikin sanoman merkitys; se, että 

se on sisällöllisesti muuta musiikkia enemmän informanttien kokemuksessa. Voimaannuttavalla 

vaikutuksella tarkoitetaan tässä sitä, kun informantit kuvasivat jonkin kokemuksen ”antavan 

voimaa” tai vain ”antavan” enemmän tai jotain enemmän kuin ottavan tai vaativan. Eräs 

informantti kuvasi tätä erityistä voimaannuttavaa vaikutusta osuvasti verrattuna muuhun 

musiikkiin: ”Muu musiikki on kuin suolampi ja hengellinen musiikki kuin valtameri.” (1:3:12) 

 

Nämä kuviot (Kuvio 2 ja Kuvio 3) syntyivät varsin nopeasti, ja ne ovat ensimmäisen 

kategorisoinnin tulos, jota jatkettiin edelleen tarkemmaksi teoriaan perehtymällä ja sen jälkeen 

aineiston uudelleen analysoinnilla. 

8.2 Kysely 2 tulokset 

Toisen kyselyn (Kysely 2) ensimmäiseen kysymykseen musiikin hoitavuudesta informantit 

kuvasivat käyttämäänsä musiikkia seuraavasti: 

- Virsien ja herätysliikkeen laulukirjan laulujen käyttäminen yhä enenevässä määrin 

- Soittaminen ja laulaminen kuunneltua musiikkia parempi tapa tunteiden käsittelyyn 

- Ylistykseen ja kiitokseen sopivat vanhat hengelliset laulut 

- Pahoihin tuntemuksiin lääkkeeksi ja yleensä tunteiden käsittelyyn sopii kristillinen raskas 

musiikki 

- Pahoihin tuntemuksiin sopii lääkkeeksi vanhat virret 

- Oman improvisointi ja kappaleiden tapaileminen mielleyhtymäjärjestyksessä 

- Virsien ja herätysliikkeen laulujen kuunteleminen levyiltä 

- Suomenkielisten gospelkappaleitten kuunteleminen niiden puhuttelevuuden ja 

ymmärrettävyyden vuoksi  
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Hoitavuudessa korostui jälleen ensimmäisen kyselyn tapaan lyriikoitten merkitys. Vanhan ja 

perinteisemmän hengellisen musiikin (virsien ja herätysliikkeiden hengellisten laulujen) 

merkitys nähtiin kasvavaksi useissa vastauksissa suhteessa aikaisempaan elämään. Vanhojen 

virsien ja laulujen lohduttava voima kohdattaessa ”pahoja tuntemuksia”, suruja, masennusta tai 

aggressioita, näkyi näissä ilmauksissa. Musisoinnin eri tasot erottuivat vastauksissa, ja oman 

musiikillisen tuottamisen erot musiikin kuunteluun nähden toivat lisää näkökulmia musiikin 

hoitavuuteen. Suomenkielisen hartaan musiikin tai gospelmusiikin kuunteleminen toi 

muistikokemuksen yhteisöllisyydestä tai puhutteli ja kosketti selkeytensä vuoksi. Musiikin 

kuunteleminen käsitettiin myös hyväksi tunteiden käsittelykeinoksi. Toisaalta laulaminen, 

soittaminen ja improvisointi nähtiin kuuntelua tehokkaammaksi tavaksi käsitellä tunteita.  

 

Siihen, voiko hengellisen elämän hoitamiseen käyttää muuta kuin hengellistä musiikkia, oli 

informanteilla toisistaan eroavia käsityksiä: 

- Muuta musiikkia voi käyttää hengellisen elämän hoitamiseen, mutta se on itselle vierasta 

- Jumala voi hoitaa ihmistä monen ”maallisenkin” asian välityksellä, olipa se sitten ääntä, kuvaa 

tai makua 

- Hengellisen elämän hoitamiseen sopii vain hengellinen musiikki, tunne-elämän hoitamiseen 

myös muu musiikki 

- Muu musiikki voi herättää ajatuksia Jumalasta, erityisesti hienojen musiikillisten seikkojen, 

kuten sointujen kuljettelun kautta, joka voi tuottaa hyvän olon kautta kiitollisuutta Jumalalle  

- Yleensä muuta musiikkia ei voi käyttää hengellisen elämän hoitamiseen, koska maalliset 

kappaleet hoitavat lähinnä psyykettä, jos kyse on nimenomaan hoitamisesta. 

 

Käsitykset muun musiikin merkityksestä hengellisen elämän hoitamisessa vaihtelivat siten 

asteikolla ”ei”, ”mahdollisesti, mutta en itse käytä”, ”Kyllä voi, musiikin kauneuden kautta”. 

Tässä nähdään jälleen musiikin teologisen ulottuvuuden tulkinnassa mahdollisia käsityseroja. 

Joko se nähdään luomakuntaan kuuluvana, itsessään hyvänä asiana, jonka kauneus voi sen 

tuoman kiitollisuuden kautta lähentää ihmistä suhteessa Jumalaan, tai sitten musiikin katsotaan 

ilman hengellistä sanomaa hoitavan vain ihmisen psyykkistä ulottuvuutta, ei henkeä.  
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Läheisimmäksi hengellisen musiikin tyyliksi informantit kokivat varsin vaihtelevan joukon 

erilaisia musiikkityylejä. Edustettuina ovat kirkkomusiikin ja kaikkiruokaisen musiikin ystävän 

ohella hip hopin, rap-musiikin sekä rythm & bluesin ystävä, vahvasti rock-musiikkiin sitoutunut 

sekä ylistysmusiikin ja nk. mustan gospelin suurkuluttaja. Musiikkityylilajin läheisimmäksi 

kokeminen tai mieluisuus perusteltiin joko sen uskoa rakentavan tai vahvistavan vaikutuksen 

kautta, sanoman merkityksellä tai mielialaan ja vireysasteeseen positiivisella vaikuttamisella. 

Millaista musiikkia nämä musiikkikasvattajat, kirkkomuusikot ja musiikin ammattilaiset sitten 

haluaisivat tehdä ja miten he valintaansa perustelevat? 

  

- Musiikkia, joka välittää uskon tuomaa rauhaa, vapautta ja iloa erotuksena ”maailmallisesta” 

musiikista, jonka keinoina on usein vedota lihalliseen ihmiseen  

- Mieluiten teen musiikkia mahdollisimman monipuolisesti 

- Helpointa on soitella itsekseen, ja silloin musiikillinen genrejen kirjo väistämättä jää varsin 

vaatimattomaksi 

- Mieluiten oman yhtyeen kappaleita, bänditouhu antaa ihan hirveästi 

- Kirkkomusiikki ei ole vahvaa alaa, enkä koe olevani siinä hyvä, urut ja tiukat kaavat ja vaikeat 

nuotit ahdistaa 

- Rehellistä, monipuolisesti tunteita ja asioita käsittelevää musiikkia 

- Ei olemassa musiikkityyliä, jonka parissa ei voisi tehdä hengellistä musiikkia 

 

Löytyi kuitenkin sellaista musiikkia, jota he eivät halua tehdä: 

- Ei sellaista ylistysmusiikkia, jossa keskitytään Jumalan sijasta enemmän omaan itseen  

- Ei-tekstilähtöistä musiikkia, joka ei palvele tai rakenna 

- En halua tehdä viihteellistä musiikkia (hankala selittää) 

- En halua tehdä yhdentekevää tai turhanpäiväistä musiikkia  

- Ei keskiaikaisia kirkkolauluja  

- Sanoituksiltaan kerettiläistä (harhaoppista), raamatunvastaista tai turhaa musiikkia tekemästä 

en enää tahdo itseäni yllättää. Kaikkea tuotakin on tullut tehtyä. 
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MUSIIKIN  
HOITAVUUS 

Sanoma 

 

Syvällisyys 

 

Raamatullisuus, 
jumalakeskeisyys 

 

Puhuttelevuus ja 
ymmärrettävyys 

Kauneus 

 

Musiikilliset 
elementit 

Luomistyön 
kokonaisvaltainen 

kauneus 

 

 

Musisointi 

 

Yhdessä musisointi 

 

Yksin musisoiminen 

 

Improvisointi 

Musiikin 
kuunteleminen 

Toisaalta mainittiin, että tarkkoja rajoja on hankala vetää sen suhteen, millaista musiikkia voisi 

tehdä, mitä ei. Sanoman merkitys ja taustalla olevat motiivit nousivat jälleen 

merkityksellisimmäksi tekijäksi tässä rajapinnassa, eivät niinkään musiikilliset seikat. (5:13, 

5:14; 1:8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Musiikin hengellisen elämän hoitavuuteen johtavat elementit 
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Hengellisen musiikin suhde muuhun musiikkiin näkyi vastauksissa sekä eroina että 

yhtäläisyyksinä lähinnä suhteessa musiikillisiin elementteihin. Toisaalta sanoman ja musiikin 

motiivien katsottiin olevan niin erilaiset näiden musiikin lajien kesken, että ne tulisi voida 

erottaa selkeästi toisistaan. Toisaalta taas hengellisen musiikin ei katsottu tarpeelliseksi 

lähtökohtaisesti erottua muusta musiikista, vaan musiikin käyttötarkoituksen katsottiin 

määrittelevän siihen tarvittavan ”hengellisyysasteen”. Tämä erottautumisen tai sulautumisen 

kysymys oli oleellinen juuri siksi, että se ikään kuin kiteytti informanttien käsityksen 

hengellisen musiikin luonteesta.    

 

 

 

Kuvio 5. Hengellisen musiikin ja muun musiikin välinen suhde 

  

  Hengellisen musiikin                     
suhde muuhun      

musiikkiin 

 

Hengellisen musiikin 
tulee erottua muusta 

musiikista  

Sanoma erilainen 

Motiivit erilaiset 

 

Hengellisen musiikin ei 
tule erottua muusta 

musiikista 

Hengellisen ja muun 
musiikin 

käyttötarkoitukset 
määrittelevät niiden 

ominaisuudet 
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8.3 Hengellisen musiikin merkitykset  

Vastauksena kysymyksiin, joissa lähestyttiin hengellisen musiikin saamia merkityksiä 

informanttien kokemuksessa, muodostui kaksi pääluokkaa: uskonelämän hoitaminen ja 

evankeliumin levittäminen. Nämä muodostavat ikään kuin sisäkkäiset kehät: yksilön oman 

kokemuksen ja yhteisön kokemuksen kehän, joka kuitenkin muodostuu yksilöistä. Informantit 

kokivat voivansa vaikuttaa molempiin, niin omaan kokemukseensa kuin toistenkin, musiikin 

kautta. 

8.3.1 Uskonelämän hoitaminen  

Musiikin kuuntelussa ja tekemisessä korostui musiikin hoitavuus, joka esiintyi niin hengellisen 

elämän hoitavuutena kuin tunne-elämän hoitavuutena. Hengellisen elämän hoitaminen eri 

tavoin, yksilöllisesti, on yksi herätysliikkeiden keskeisimmistä sisällöistä, ne kun painottavat 

henkilökohtaista uskonratkaisua sekä omakohtaista suhdetta Jumalaan. Uskonelämän 

hoitaminen käsitetään yleisesti tapahtuvan Raamatun mukaan rukouksen, Raamatun lukemisen, 

seurakuntayhteyden ja ehtoollisen kautta. Musiikki liittyy näihin jokaiseen informanttien 

kokemuksissa, sillä informantit kertoivat käyttävänsä musiikkia rukouksen ja hiljentymisen 

välineenä yksin ja yhdessä ollessa. Sen sanoma ja raamatullisuus taas liittyvät siihen, että 

hengellinen musiikki voi ikään kuin toimia luetun sanan sijaan Raamatun sanan välittäjänä.  

 

Musiikki tarjosi informanteille väylän kiitokseen, ylistykseen ja rukoukseen heille luonnollisella 

tavalla. Musisointi yksin tai yhdessä toi näihin ulottuvuuksiin erilaisia sävyjä, voimaantumisen 

kokemuksia yhteisöllisyyden ja toisaalta Jumalan kohtaamisen kautta (Kuvio 2). Musiikin 

kautta koettu yhteys muihin, seurakuntayhteyden hoitaminen, näkyi jokaisen informantin 

vastauksessa. Joko yhteislaulun tai soiton kautta koettu yhteys toisiin näkyi useassa 

vastauksessa. Erityisesti ehtoollisen merkitystä ei vastauksissa korostettu, mutta musiikin 

hoitavuus myös jumalanpalveluksessa tuli esiin:  

  

”Koen musiikin uskoa rakentavana ja vahvistavana elementtinä ennen kaikkea jumalanpalveluksen 

kautta.” ( 2:5:2) 
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Ihminen käyttää musiikkia tunne-elämänsä hoitamiseen elämän eri vaiheissa eri tavoin. 

Tunteiden purkaminen musiikin tekemisen kautta, olivat ne sitten positiivisia tai negatiivisia, 

ilmeni useissa vastauksissa. Informanteista yksi painotti vastauksessaan sitä, että myös 

hengellisessä musiikissa voidaan käsitellä ihmiselämän solmuja ja vaikeuksia, näihin 

tuntemuksiin ja unohtamatta sitä, että kaikesta ei tarvitse selvitä yksin (2:2:14). Aggressiivisia 

ja negatiivisia tunteita purkamaan jotkut informanteista käyttivät raskasta musiikkia esimerkiksi 

seuraavasti: 

”Linkin Park auttaa huutamaan aggressiota ulos paremmin kuin rankinkaan Lumina Polaris 

(gospelyhtye), mutta pahimman tulpan auettua on syytä vaihtaa sanoma kohdalleen, jos tahtoo 

jotain oppiakin.” (2:3:10) 

 

Musiikin käyttö tunteiden säätelyssä on yleisesti käytetty keino. Saman toteaa esimerkiksi 

Rautiainen (2005, 231): musiikki on usein keskeinen väline tavoitella tasapainoa vaikeiden 

elämäntilanteiden keskellä, mikä korostuu erityisesti musiikkiterapiassa käytettävissä 

toimintatavoissa. Informantit kuitenkin kokivat hengellisen musiikin muuta musiikkia 

syvemmäksi tunteiden ja erilaisten pohdintojen käsittelyn välineeksi.  

 

Tämä näkyi vastauksissa esimerkiksi näin:  

”Kun muutenkin edulliseen ilmiöön, jota musiikiksi sanotaan, yhdistetään hengellinen sanoma,  

siitä tulee paitsi itsestä ulos suuntautuvaa purkamista, myös ravitsevaa sisäänhengitystä”, 1:3:8.  

 

Hengellinen musiikin koettiin näin antavan enemmän, hoitavan sellaisilla alueilla, joihin muulla 

musiikilla ei ole samankaltaista, ”ravitsevaa” vaikutusta. Musiikki koettiin paikkana, jossa 

taakat voidaan jättää pois, tuoda ne Jumalan eteen. Musiikki antoi näille pohdinnoille myös 

sanat ja muodon, jonka avulla niitä voitiin käsitellä. Uskonelämää hoitavaksi elementiksi 

informantit kokivat myös musiikin toimimisen itseilmaisun väylänä, mikä osittain linkittyi 

vastauksissa tunteiden käsittelyyn.  
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Itseilmaisu, musiikin tekemisen, kautta musiikin hoitavuus korostui kuunneltua musiikkia 

enemmän. Musiikki antaa näissä tilanteessa sanat tai keinon sanattomasti ilmaista sisältä 

kumpuavia tuntoja. Lyriikoiden puhuttelevuus ja syvällisyys koettiin merkitykselliseksi 

hengellisessä musiikissa. Sanojen ymmärrettävyyttä ja selkeyttä pidettiin myös arvossa. 

Musiikin hoitavuuteen vaikuttivat myös musiikilliset elementit ja musiikin sisäinen kauneus. 

(Kuvio 2 ja 4.) 

8.3.2 Evankeliumin levittäminen 

Hengelliselle musiikille ominaiseksi piirteeksi uskonelämän ohella nousi evankeliumin 

levittäminen niin niille, jotka eivät ole sitä kuulleet, kuin sen jo omaksuneelle seurakunnallekin. 

Musiikki koettiin välineeksi, jonka kautta voidaan kertoa Jumalasta. Tämä koettiin jopa 

hengellisen musiikin tärkeimmäksi tehtäväksi, toisaalta myös muusta musiikista erottavaksi 

tekijäksi. (Kuvio 2.) 

 

Informantit kokivat omien lahjojen käyttämisen tässä kristikunnan suurimmassa tehtävässä 

mielekkääksi musiikin kautta, mikä on luonnollista informanttien musiikillisia taustoja ajatellen. 

Palvelutehtävä nähtiin joko suhteessa toisiin kristittyihin tai tehtävänä evankeliumin viemisessä 

eteenpäin niille, jotka eivät ole sitä joko kuulleet tai omaksuneet omassa elämässään.  (Kuvio 

2.) 

 

Hengellisen musiikin rooli yhtenä evankeliumin levittämisen välineenä koettiin 

merkitykselliseksi myös suhteessa muusikin tekijän omaan hengelliseen elämään, ei vain 

palvelutehtävänä muita varten. Evankeliumin levittämiseen linkittyvät näin käsitykset 

hengellisen musiikin hoitavuudesta suhteessa omaan uskonelämään ja toisaalta eettiset 

pohdinnat suhteessa sanoman välittämiseen eteenpäin. Toinen merkittävä käsitysten yhteys on 

evankeliumin levittämisen ja sanoman merkityksen suhteessa. Ne keinot, millä tavalla 

evankeliumia, sanomaa, viedään eteenpäin, näkyvät käsityksissä sanoman merkityksessä.  
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Hengellisen musiikin suhde populaarimusiikkiin linkittyy evankeliumin levittämiseen sikäli, 

että joko populaarimusiikin keinojen suhde nähdään ongelmallisena hengellisen musiikin 

sanoman kanssa, tai sitten se nähdään mahdollisuudeksi evankeliumin levittämisen kannalta 

niille ”kielille” ja niissä paikoissa, joita ei muuten saavutettaisi. Aineistosta löytyi ilmauksia, 

joita voidaan liittää näistä jompaan kumpaan tai jossain määrin jopa molempiin. Hengellisen 

musiikin merkityksessä voidaan nähdä näin sen kaksoistehtävä: evankeliumin levittäminen ja 

toisaalta sen hoitavuus musiikillisten elementtien, lyriikoiden ja koko sen sisältämän sanoman 

kautta.  (Kuvio 2, 3 ja 4.) 

8.4 Hengellisen musiikin suhde muuhun musiikkiin 

Toisessa kyselyssä informantit vastasivat kysymykseen, millaista musiikkia he eivät halua 

tehdä. Kävi ilmi, että musiikin vääränlainen viihteellisyys tai keskittyminen liikaa omaan itseen, 

joka ruokkisi maailmankatsomukselle vieraita ajatuksia ja arvoja, koettiin sellaiseksi musiikiksi, 

jota ei haluttu tehdä. Heiltä kysyttiin myös sitä, mitkä musiikilliset tyylisuunnat he kokevat 

itselleen läheisimmäksi sekä kokevatko he jonkin herätysliikkeen musiikkiperinteen omakseen. 

Vastauksista ilmeni se, että musiikkikäsitysten taustalla vaikuttivat informanttien 

herätysliiketaustat sekä musiikillinen kokemus, koulutus sekä muu henkilöhistoria. Silti 

huolimatta näiden tekijöiden vaikutuksesta, oli käsityksissä nähtävissä selkeitä yleislinjoja, 

joista kuvauskategorioiden yläluokat muodostuivat. 

8.4.1 Sanoma 

Hengellisen musiikin välittämä sanoma nousi informanttien vastauksissa keskeiseksi 

määritteeksi myös sen suhteessa populaarimusiikkiin. Lyriikoiden merkitys itselle läheisessä 

musiikissa koettiin näin suureksi, jopa merkittävimmäksi tekijäksi musiikin kuuntelun ja 

tekemisen kannalta. Hengellisessä musiikissa vetovoimana eivät ole ainoastaan musiikilliset 

seikat, vaan myös evankeliumi, joka vetää ihmistä kuulemaan ja kuuntelemaan.  Musiikin 

sanoman sisältö motiiveineen ja sanojen takana olevine merkityksineen koettiin tärkeäksi.  
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”Ei joka laulussa tarvitse mainita Jeesuksen nimeä viittä kertaa ja on täysin sallittua myös tehdä 

lauluja erilaisista kipuiluista, mitä käymme läpi silti unohtamatta, että ei täällä tarvitse omin 

voimin jaksaakaan. ” (2:2:13-15) 

 

Tämä kommentti on ikään kuin vastalause Jesuses Per Minute -kategorisoinnille (JPM), jota 

joissakin amerikkalaisissa kristillisissä radiokanavissa käytetään. JPM on määre, joka kertoo 

pienimmän sallitun määrän kertoja, jolloin kappaleessa mainitaan nimi Jeesus. Informantti antaa 

ymmärtää, että myös Suomessa hengellisen musiikin yksi määrittäjä ovat ne sanat ja käsitteet, 

joita sen tulisi sisältää JPM -kategorisoinnin tapaan. Tämä on tapa alleviivata sanoman 

kohdentumista juuri kristilliseksi, mutta kuten informantti toteaa, on sanoman hengellisyys 

muutakin kuin pelkkiä määriteltyjä sanoja, käsitteitä ja metaforia. Se sisältää musiikin asenteen 

elämään ja sen ongelmiin; sisältääkö se toivoa ja ohjaako se katsomaan kohti Jumalaa vai jotain 

muuta.  

 

Kristillisen elämänkatsomuksen tulisi näkyä informanttien käsityksen mukaan myös suhteessa 

itseen ja kokemuksellisuuteen. Hengellisen musiikin tarkoituksena ei ole heidän mukaansa se, 

että ihminen kääntyy sisäänpäin, tutkiskelee itseään, vaan se, että katse kohdistuu Jumalaan, 

poispäin itsestä. Musiikin ”hengellisyys” ei kuitenkaan takaa sitä, että sillä olisi kristillisesti 

rakentava vaikutus kuulijoihin. Musiikin sisältämät teologiset sisällöt voivat jopa ohjata 

kuulijaa ikään kuin väärään suuntaan, mikäli se ohjaa katsomaan Jumalan sijaan ihmiseen 

itseensä. (2:1:18, Kuvio 3 ja Kuvio 4.) 

 

Suhde populaarimusiikkiin herätti melko voimakkaita kannanottoja. Ilmaukset vaihtelivat, 

mutta yleisesti koettiin, että hengellisen musiikin sanoman tulisi erottaa se muusta musiikista. 

Toisaalta myös sanoituksiltaan ”kevyempi” hengellinen musiikki nähtiin joissakin tilanteissa 

sopivana, muusikon harkinnan mukaan.  

”Hengellisen musiikin tulee ehdottomasti erottua populaarimusiikista - ja, jotta se olisi hengellistä, 

se väistämättä erottuukin. Puhun taas sanoituksista.” (2:3:22)  
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” Tarvitaan kaikkia: populaarimusiikkia, kristillisiin arvoihin ja ajatuksiin perustuvaa 

populaarimusiikkia, selkeästi hengellistä musiikkia ja yksinomaan julistavaa ja täyshengellistä 

musiikkia.” (2:4:23) 

 

Toisessa lainauksessa on nähtävissä se, että hengellisen musiikin ”hengellisyydessä” voidaan 

nähdä olevan ikään kuin asteikon, jonka mukaan erityyppistä hengellistä musiikkia tarvitaan eri 

tilanteissa. Tässä käsityksessä korostuu musiikin funktio, eräänlainen työmerkitys, joka näkyy 

monipuolisuutena käytettäessä sitä erilaisissa tilanteissa. Musiikki voi tämän käsityksen mukaan 

olla sekulaaria, hengellistä tai jotain siltä väliltä, ja näillä kaikilla on omat tehtävänsä niin 

hengellisen musiikin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Toisaalta tämä käsitys on vastakkainen 

sen käsityksen kanssa, jossa ”viihteellinen” musiikki koettiin turhaksi ja luettiin sen musiikin 

joukkoon, jota ei haluttu tehdä. Näin informanttien välisten käsitysten välillä vallitsi myös 

osittaista vastakkainasettelua, erityisesti musiikin funktioissa.   

 

Lyriikat määrittelivät myös pitkälti rajat sellaiseen musiikkiin, mitä informantit halusivat tehdä, 

ja toisaalta mitä eivät missään nimessä suostuisi tekemään. ”Jälleen haen tukea sanoituksista: 

kerettiläistä (harhaoppista), raamatunvastaista tai turhaa musiikkia tekemästä en enää tahdo 

itseäni yllättää. Kaikkea tuotakin on tullut tehtyä.”(2:3:14, sulut lisäys) Raamatullisuus koettiin 

ehdottoman tärkeäksi joidenkin käsitysten valossa. Raamatun katsottiin sisältävän sen sanoman, 

jota hengellisen musiikin tulisi välittää, eikä Raamatun sanoman hengestä haluttu tinkiä edes 

ihmiselämän muita kuin hengellisiä kysymyksiä pohdittaessa musiikin keinoin.  

 

Se populaarimusiikin välittämä maailmankuva, jossa musiikki on väline taloudellisen tuoton 

hankkimiseen, koettiin yhdeksi muuta musiikkia ja hengellistä musiikkia erottavaksi tekijäksi. 

Hengellisessä musiikissa motivaation lähde koettiin sanoman eteenpäin viemiseksi enemmän 

kuin tavoittelemiseksi. ”Populaarimusiikin tekemisessä tärkeintä on sen nimen mukaisesti 

suosion (ts. rahan) hankkiminen. ” (2:1:17) Samoin populaarimusiikin keskittyminen 

ihmissuhteisiin ja erityisesti romanttiseen rakkauteen koettiin ongelmalliseksi, vaikka näiden 

teemojen käsittely tunnustettiinkin tarpeelliseksi. Näitä tärkeämmäksi nousi kuitenkin 

uskonelämään liittyvien pohdintojen käsittely.  
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Keskeiseksi sanoman merkityksestä nousee ulottuvuus siitä, mitä musiikki kuulijalleen tai 

tekijälleen antaa. ”Tärkeämpää on yleisesti välillä tarkkailla, mitä kuuntelee (sillä musiikki 

ruokkii sieluamme, siitä olen varma) eikä jaotella että `tämä on nyt maallista´ ja `tämä on nyt 

hengellistä´. ” (2:2:9) Vanha sanonta ”Olet mitä syöt” on totta musiikinkin kohdalla tämän 

käsityksen mukaan. Musiikin katsottiin tukevan ja kasvattavan uskonelämää, ruokkivan sitä eri 

tavoin. Syvä vastuuntunto siitä, millaista viestiä musiikilla välittää, ja siten ravitsee muita, 

välittyi aineistosta. Vastuun katsottiin olevan niin musiikin kuuntelijalla kuin sen tekijällä. 

Eettiset pohdinnat musiikin tekemiseen liittyvästä vastuusta korostivat vastauksissa sitä, että 

hengellisessä musiikissa musiikin tekijällä on erilainen vastuu kuin muuta musiikkia 

tehdessään. Tämä liittyy käsitykseen sanoman välittämisestä eteenpäin sellaisenaan, kuitenkin 

persoonallisia ilmaisumuotoja käyttäen. Sanoman sisältö koettiin niin merkitykselliseksi, että 

sen muuttaminen tai laimentaminen koettiin joissakin ilmauksissa jopa mahdottomaksi. (Kuvio 

3)  

8.4.2 Musiikin merkitys 

Hengellisen musiikin historiassa tietty vallitseva musiikkityyli on hallinnut sen kenttää nk. 

hyväksyttynä hengellisen musiikin muotona. Tämän aineiston perusteella hengellisen musiikin 

nousevan sukupolven tekijöillä on asiasta kahdenlaisia käsityksiä: kaikki tyylit ja keinot sallivia 

ja toisaalta keinoja ja tyylejä rajaavia. Jälkimmäisen käsityksen omaavat rajaavat hengellisen 

musiikin ulkopuolelle musiikin, jonka päätarkoituksena on viihdyttäminen määrittelemättä 

tarkemmin niitä elementtejä, mitkä musiikillisesti tekisivät siitä liian viihdyttävää.   

 

Luomistyön hyvyyden teologiasta nouseva ajatus näkyi informanttien vastauksissa. Musiikki 

rinnastui muiden Jumalan luomien asioiden kanssa hyväksi itsessään. Muukin kuin hengellinen 

musiikki voi tämän käsityksen mukaan toimia hengellisesti hoitavana, sillä kokemus musiikin 

kauneudesta nostaa ajatuksen kauneuden lähteenä pidettyyn Jumalaan.  
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Musiikillista jakoa hengelliseen ja ei-hengelliseen musiikkiin ei nähty joko mielekkäänä tai 

sitten musiikin sisältämät motiivit ratkaisivat sen, kumpaan kenttään se kuuluu. Vaikka 

musiikki nähtiin pitkälti ”vain” äänenä, siihen lisätyn sanoman koettiin tekevän siitä ravitsevan 

joko positiivisessa tai negatiivisessa mielessä. (Kuvio 4; 2:5:10; 2:4:9)   

 

Musiikkityylien käyttö evankeliumin eteenpäin viemisenä ei noussut selkeästi esiin muussa 

kuin yhdessä määritelmässä: ”Onhan Jumala käskenyt viedä evankeliumin kaikille kansoille ja 

kielille, siis myös kaikille musiikillisille kielille ja musiikkityylien murteille.” (2:3:24.) 

Toisaalta näkyi myös se, että käsitys ”turhan” tai ”viihteellisen” musiikin tekemisestä oli 

vierasta kaikille informanteille. Vaikka tässä korostuikin sanoman merkitys nyansseineen, on 

musiikkityylillä myös osansa siinä, koetaanko se viihteellisenä, hartaana tai vaikkapa 

melankolisena. Kyse on yksilöllisestä kokemuksesta, jolla on kuitenkin kulttuurillisia 

sidonnaisuuksia ja johon liittyy myös arvoratkaisuja suhteessa sekulaariin musiikkiin ja sen 

merkityksiin.   

 

Musiikin työstämisen kohdalla hengellisen musiikin merkitys nähtiin erilaiseksi muuhun 

musiikkiin nähden sen sosiaalisen ulottuvuuden kautta. Hengellisen musiikin tekeminen ja 

esittäminen yksin tai yhdessä nähtiin osana kristittyjen yhteyden hoitamista. Hengellisen 

musiikin työstäminen musiikillisesti (säveltäminen, harjoitteleminen, muu musisointi) nähtiin 

samankaltaiseksi kuin muunkin musiikin. Toisaalta hengellisen musiikin työstämisellä nähtiin 

olevan erilainen voimaannuttava vaikutus, joka linkittyy käsityksiin hengellisen musiikin 

hoitavuudesta. (Kuvio 3.) 

 

Taiteilijat, kuten muusikot, työskentelevät rajoitetussa ympäristöissä; ajallisesti, kulttuurisesti ja 

sosiaalisesti rajoitetuissa yhteisöissä, joita tässä tutkimuksessa kutsutaan kentiksi. Heidän 

olemisensa tapoihin ja läsnäoloonsa kentässä vaikuttavat niin sosiaaliset, ajalliset kuin 

spirituaalisetkin näkökulmat. Kentät ovat aina liittyneitä toisiinsa, tosin ne eivät ole sisäkkäisiä. 

Kentät ovat dynaamisia ja niissä yksilöt ja kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa niin kentän sisällä 

kuin uusien oppimisyhteisöjen kanssa. (Irwin, 2007, 1402.) Hengellisen musiikin kenttä on 

jakautunut useisiin osiin, jossa jokaisella on oma merkityksensä.  
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Tässä tutkimuksessa käytettyjen hengellisen musiikin kenttää pyritään valottamaan Kuvio 6:n 

avulla, nelikentällä, jossa horisontaalinen taso kuvaa musiikin musiikillisia elementtejä, 

vertikaalinen sanoman pysyvyyttä ja muutosta musiikissa tarkoittaen hengellisen musiikin 

kaanonin lyyristä puolta ja sitoutumista Raamatun teksteihin, kristillisiin perinteisiin, 

käsitteisiin, metaforiin ja sanomaan. 

  

Kaikista ylimpänä on tiukka sitoutuminen teologisesti hengellisen musiikin kaanoniin, alimpana 

irtautuminen sanoman selkeästä hengellisyydestä. Horisontaalinen linja kuvaa käsitystä 

musiikillisten elementtien sallittavasta kaanonista. Vasemmassa äärilaidassa on klassinen 

kirkkomusiikki, oikeassa äärilaidassa raskas heavymusiikki ja populaarimusiikin äärimuodot.  

 

Tutkimuksen valossa hengellisen musiikin kenttä jäsentyy siten, että siinä toimivilla voi olla 

rooleja useassa kentän eri osassa. Tästä syystä informanttien yksiselitteinen liittäminen alla 

olevaan kuvioon ei ole mahdollista, vaikka heidän käsityksensä suhteessa hengellisen musiikin 

kanonisoitumisprosessiin voitaisiinkin ilmaista kuvion vertikaaliakselilla.  

 

Erilaisten roolien lisäksi vaikuttavina tekijöinä voidaan kentän taustalla nähdä institutionaalinen 

kristillisyys herätysliikkeiden tuomine lisänäkökulmineen, musiikin tyylilajit sekä 

populaarikulttuurin vaikutus. Hengellisen musiikin kaanon muodostuu kentän eri osissa omaksi 

monimuotoiseksi kokonaisuudekseen, jossa virallisen kaanonin ohella kristillisten 

alakulttuurien kaanonit ovat sen kanssa vuorovaikutuksessa.  

 

Voidaan kuitenkin todeta, että informantit voitaisiin sijoittaa hengellisen musiikin kentälle siten, 

että kaksi heistä sijoittuisi ammattinsa kautta klassisen kirkkomusiikin ja taidemusiikin kentälle, 

kolme enemmän gospelmusiikin kentälle. Informantti 5 sijoittuisi ainoastaan taidemusiikin 

kentälle, kun taas informantti 3 muun tekemänsä musiikin ja musiikillisten mieltymystensä 

kautta myös gospelmusiikin kentälle. Informanteista kolme kuuluisivat tekemänsä musiikin ja 

musiikillisten mieltymystensä perusteella sekä kirkkomusiikin että gospelmusiikin kentille  

(informantit 1 ja 2), tosin yksi heistä selkeämmin raskaan gospelrockin kenttään (informantti 4).  
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Vastauksista ilmeni, että ainoastaan informantti 4 sijoittusi kanonisoitumisprosessissa lähelle  

pysyvyys-muutos- akselin keskikohtaa, koska hän olisi valmis muokkaamaan eniten hengellisen 

musiikin sisältöä nykyisestä, muiden suhde hengellisen musiikin muutokseen oli selkeästi 

lähempänä pysyvyyttä ja sanoman ja musiikillisten elementtien säilyttämistä. 

 

     Pysyvyys                                       Kevyt gospel 

 

 

   

 

Klassinen             Raskas rock- ja heavy-gospel 

kirkkomusiikki, 

taidemusiikki 

     

Herätysliikkeiden musiikki              

                                                  Muutos 

 
Kuvio 6. Hengellisen musiikin kenttä ja kanonisoitumisprosessi   
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9 TULOSTEN MERKITYS JA POHDINTA 

Edellisessä luvussa kuvattujen tulosten merkitykset suhteessa tutkimuskysymyksiin ja 

aikaisempaan tutkimukseen muodostavat tämän luvun ytimen. Ensin kuvataan analyysin 

tuloksina saatujen kuvauskategorioiden merkitystä ja kategorioiden suhdetta toisiinsa. 

Tuloksista muotoutui kaksi pääteemaa, hengellisen musiikin merkitykset sekä hengellisen 

musiikin suhde muuhun musiikkiin, joiden kautta avautuvat vastaukset varsinaisiin 

tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen keskitytään siihen, miten tulokset liittyvät aikaisempaan 

tutkimukseen ja taustalla olevaan teoriapohjaan. Lopuksi pohditaan tutkimuksen eettisiä ja 

luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä, luodaan yhteenvetoa ja pohditaan jatkotutkimuksen 

mahdollisuutta.     

9.1 Tutkimustuloksien suhde aikaisempaan tutkimukseen 

Aineistoni perusteella muusikoiden käsityksissä hengellisestä musiikista voidaan nähdä 

yhteyksiä aikaisempien tutkimusten tuottamaan tietoon. Osittain käsityksissä ilmenevät 

painotukset ja ilmaisujen sisältämä pohdinta kuitenkin antoivat uusia näkökulmia hengellisen 

musiikin merkityksiin ja sen suhteeseen muuhun musiikkiin erityisesti nuorten aikuisten 

musiikin tekijöiden näkökulmasta. Kuten Häger (2001) toteaa, sen tarkasteleminen, mitä 

yksittäiset yksilöt mieltävät hengelliseksi ja sekulaariksi musiikiksi ei suoraan luo 

merkityssisältöä näille käsitteille. Silti ne antavat kuvaa siitä, millaisia käsityksiä näiden kahden 

musiikin lajin välisistä yhteyksistä ja eroista on olemassa, miten ne ilmenevät yksilöiden 

ajattelussa ja minkälaisia sitoumuksia ne edellyttävät. (Häger, 2001, 9.)  

 

Informanttien vastauksissa oli nähtävissä Nissisen (2004) kuvaaman luterilaisen 

luomiskäsityksen vaikutuksia. Musiikki itsessään, äänenä, nähtiin hyvänä, ja sille annettiin oma 

itseisarvonsa. Hengellisen musiikin määritelmässä korostuivat eri informanteilla joko 

luomistyöhön perustuva käsitys kaiken äänen puhtaudesta itsessään, tai sitten musiikin 

käyttötarkoituksen määrittelevyydestä. (esim. 2:5:10; 1:3:7)  
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Kaikki informanttini kertoivat musiikin olevan kohtaamispaikka, jossa kohdataan niin toiset 

ihmiset, oma itse kuin Jumalakin. Näin ollen toiseuden ja Toisen käsite kuvaa hyvin sitä, että 

kohtaamisessa on mukana jokin muu, persoonallinen, joka on myös Minä tai Itse.  

Keräämässäni aineistossa informantit puhuivat Jumalan kohtaamisesta musiikin kautta, eli 

jonkin pyhän ja suuremman kohtaamisesta. Pyhän kokemiseen musiikissa liittyy olennaisesti 

hengellisen, henkisen ja muiden kokemusten ominaisuuksia, kuten Boyce-Tillmanin (2007) 

jaottelussa on todettu. Samoin kuin Kurkela (2004) kuvaa kohtaamista musiikissa sekä 

ihmisessä olevien vaikeiden ja raadollisten, että kauniiden ja jalojen puolten kohtaamisena, 

tuovat informantit esiin kohtaamiseen liittyvän oman itsen kohtaamisen eri tavalla, kuin mitä 

muuten olisi mahdollista. (Boyce-Tillman, 2007; Kurkela, 2004, 14.) 

 

Tämän tutkimuksen tuloksissa voidaan nähdä yhtymäkohtia Boyce-Tillmanin spirituaalisen 

musiikkikokemuksen elementtien jaotteluun siten, että informantit jäsensivät kokemustaan 

hengellisestä musiikista erityisesti arvojen alueella musiikin sisältämän sanoman kautta, mutta 

pohtivat myös ilmaisuun ja rakenteeseen liittyviä teemoja. Heidän kuvailemansa kokemukset 

noudattivat spirituaalisen musiikkikokemuksen määritelmää sikäli, että informantit kuvasivat 

vastauksissaan jonkin suuremman ja korkeamman kohtaamisen lisäksi yhteyden kokemista 

muihin ihmisiin. Kurkela (2004) tuo esille tämän toisten kohtaamisen ulottuvuuden toteamalla, 

että musiikin kautta voidaan tavoittaa jotain sanoilla tavoittamatonta; yhteisyyttä, jakamista ja 

ylimaallista. (Kurkela, 2004, 14.)   

 

Musiikkikokemuksen materiaaleihin liittyvät käsitykset sen sijaan eivät olleet täysin yhteneviä 

informanttien kesken. Eräs infromantti ilmaisi käsityksensä hengellisen musiikin materiaaliseen 

ulottuvuuteen toteamalla, ettei esityspaikalla, esittäjällä tai muilla tämänkaltaisilla tekijöillä ole 

vaikutusta hengellisen musiikin hengellisyyteen. Tätä ulottuvuutta eivät toiset taas korostaneet 

vastauksissaan, mutta voidaan kuitenkin olettaa niiden taustalla olevan kuitenkin ajatuksen 

”sallituista” ja ”ei-sallituista” materiaalisista ehdoista. (1:3:3)  
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Boyce-Tillmanin (2007) spirituaalisen musiikkikokemuksen jaottelu auttoi hengellisen 

musiikkikokemuksen tulkinnassa, sillä arvojen alueella tapahtuvat muutokset saivat odotetusti 

tämän tutkimuksen aineistossa korostuneen aseman.  Muusikoiden kuvauksissa oli havaittavissa 

näin ollen havaittavissa niin spirituaaliselle kuin hengelliselle kokemuksellekin ominaisia 

piirteitä. Erityisen tärkeäksi kohosi informanttien kokemuksessa arvojen merkitys, aivan kuten 

Boyce-Tillman (2007) toteaa, että hengellisessä kokemuksessa arvojen alue korostuu suhteessa 

muihin kokemukseen vaikuttaviin elementteihin. (Boyce-Tillman, 2007, 1414.) 

 

Musiikilliselta maultaan ja historialtaan informantit edustivat laajaa skaalaa. 

Musiikkikasvattajat, joiden työala on koulutuksen puolesta muulla kuin kirkollisella alalla, 

kertoivat kuuntelevansa laajasti erilaista musiikkia. Vastauksissa toistui sama, ehkä yllättäväkin 

piirre: mielimusiikkia kuunneltiin erityisesti automatkoilla ja tämä musiikki koettiin tyylillisesti 

itselle läheisimmäksi. Musiikkikokemuksen materiaalinen ulottuvuus näkyy näissä vastauksissa 

hyvin. Se tila ja tilanne, jossa musiikkia kuunnellaan, muokkaa sen saamaa merkitystä. ja taas 

toisaalta määrittelee musiikin sisältöä niin lyyrisesti kuin musiikillisesti. Muusikon elämään 

kuuluu mitä ilmeisimmin paljon siirtymistä paikasta toiseen, sillä useimmat kokivat 

läheisimmäksi musiikiksi sen, mitä he kuuntelivat autolla ajaessaan. Tässä Boyce-Tillmanin 

käyttämä musiikkikokemuksen materiaalinen ulottuvuus ilmenee mielenkiintoisella ja toisaalta 

arkisellakin tavalla.  

 

Nissisen (2004) kanssa yhtenevä käsitys musiikin julistavasta merkityksestä korostui 

aineistossa. Hengellisen musiikin julistava luonne tunnustettiin, ja sen merkitystä pohdittiin 

suhteessa muuhun musiikkiin. Hengellisen musiikin julistavuus ja sanomallisuus toivat 

musiikin tekijöille lisää vastuuta, mutta myös antoi välineen itseilmaisuun, palvelemiseen ja 

evankeliumin välittamiseen.   
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Kanonisoitumisen kannalta raamatullisuuden säilyminen musiikissa näkyi erityisesti Kysely 1 

vastauksissa. Toisessa kyselyssä korostuivat henkilökohtaiset näkemykset, mikä ohjasi 

informantteja kertomaan lisää omista kokemuksistaan ja jäsentämään omaa ajatteluaan 

enemmän omakohtaisten kokemusten kautta, kun taas ensimmäisessä kyselyssä painottuivat 

informanttien yleiset käsitykset. 

 

Toisessa kyselyssä informantit kertoivat suhteestaan herätysliikkeiden laulukirjoihin ja 

lauluihin. Ilmaisuissa näkyi se, että informantit kokivat ”yhä enenevässä määrin” käyttävänsä 

laulukirjojen lauluja. Lauluihin liitettiin kokemus yhteisöllisyydestä, yhteydestä seurakunnan 

kesken. Virret ja herätysliikkeiden laulut yhdistävät edelleen ihmiset saman asian ympärille, 

kiittämään, kertomaan Jumalan teoista ja rukoilemaan. (Vapaavuori, 2004, 31.) 

 

Kanonisoituneen ja kanonisoimattoman musiikin suhde näkyy informanttien vastauksissa siten, 

että sanoman kohdalla he antoivat selkeän viestin siitä, että sen pysyvyydellä on hengellisessä 

musiikissa tärkein merkitys. Sanoma sisältää sen voiman, joka hoitaa ja tekee siitä erityistä 

suhteessa muuhun musiikkiin. Quantz (2009) jakoi kaanonin pysyvyyden kuuteen 

ulottuvuuteen, joiden yhteys tämän tutkimuksen tuloksiin näkyi useassa kohdin varsin selvästi. 

 

Ensimmäisen elementin, ilmaisun pysyvyyden alueella laulaminen koettiin merkitykselliseksi, 

aivan kuin kristikunnan historiassa se on yleensäkin koettu tärkeäksi. Henkilökohtaisista 

mieltymyksistä riippuen instrumentaalimusiikki voitiin ilmaisumuotona kokea joko läheisenä 

tai vähemmän läheisenä ilmaisun keinona (esim.2:3:4). Toisen elementin, teeman pysyvyyden, 

kohdalla ylistyksen, kiitoksen ja rukouksen ilmeneminen hengellisessä musiikissa, ilmenivät 

kaikissa vastauksissa.  Saman toteaa myös gospelmuusikoiden profiilia kartoittanut Nikula 

(2012) pro gradu -tutkielmassaan. Hänen tutkimuksessaan nousi esille se, että yhdeksän 

kymmenestä gospelmuusikosta kokee ylistämisen yhdeksi hengellisen musiikin merkittävistä 

ulottuvuuksista. Kuviot 2 ja 3 osoittavat, miten merkittävänä informantit näkivät hengellisen 

musiikin kaanonin teeman hengellisen musiikin määrittäjänä. (Quantz, 2009; Kuviot 2 ja 3; 

Nikula, 2012,57)  
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Kolmas elementti, osallisuuden pysyvyys ja yhteisöllisyys musiikissa, ilmeni erityisesti 

kuvatessa merkittäviä kokemuksia hengellisen musiikin parissa Kysely 1 kohdalla. 

Kuvauskategorioissa tämä näkyi kuvioissa 2 ja 3 uskonelämän hoitamisen osa-alueina, ja 

toisaalta hengellisen musiikin yhtenä erityispiirteenä suhteessa muuhun musiikkiin.  

Yhteislaulut ja virret saivat näkyvän roolin informanttien vastauksissa.  

 

Yhteisöllisyyden kokeminen niin yhdessä laulaessa kuin esimerkiksi yhteislauluäänitettä 

kuunnellessa tuovat esille sen, kuinka tärkeänä osana informantit pitävät yhdessä laulamista, 

kristillisen hengellisen musiikin historiallisestikin merkittävää muotoa. Kuviossa 4 esiintyvät 

alakategoriat kuuluvat tähän elementtiin.  (Quantz, 2009; Kuviot 2, 3 ja 4.) 

 

Neljännen elementin kohdalla, lähteiden pysyvyydessä eli Raamatun säilyttämisessä hengellisen 

musiikin päälähteenä informantit olivat jokseenkin yksimielisiä. Vaikka hengellinen musiikki 

voikin kuvata ihmiselämän kamppailuja, on tärkeintä evankeliumin eteenpäin viemiselle ja 

musiikin hoitavuudelle sanoma, jonka lähteenä on Raamattu. Hengellisen musiikin välittämän 

sanoman kannalta tämä koettiin merkittäväksi. Myös Nikulan (2012) tutkimuksessa 

julistaminen koettiin merkittäväksi ja tärkeäksi osaksi hengellistä musiikkia. (Kuvio 4; Nikula 

2012, 58.) 

 

Viides elementti, muistin pysyvyys, näkyi hyvin siinä, että informantit kertoivat yhä enenevässä 

määrin kuuntelevansa ja laulavansa vanhoja hengellisiä lauluja ja virsiä. Se, miksi nämä ovat 

juuri kappaleina iäkkäitä, voidaan olettaa kertovan myös siitä, että informanteilla on halu kuulua 

siihen sukupolvien jatkumoon, jossa näitä lauluja on laulettu. Hengelliselle musiikille 

ominainen sanoman pysyvyys näkyy tässä, siinä, miten vuosikymmeniä ja vuosisatojakin sitten 

kirjoitetut tekstit puhuttelevat yhä uusia sukupolvia ja antavat ymmärrystä siitä, että ihminen on 

pysynyt samana pohdintoineen ja kipuiluineen, vaikka ajat ovat muuttuneet. (Quantz, 2009; 

Kuvio 4) 
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Kuudes elementti, musiikillisten piirteiden pysyvyydessä informantit avasivat näkökulmaa 

siihen, miten musiikillisesti erilaisten tyylipiirteiden käyttö voi olla avain evankeliumin 

levittämiselle, vaikka sen tulee toisaalta olla samansuuntainen sille sanomalle, mitä musiikin 

kautta välitetään. Musiikillisten elementtien käytön motiivien tulisi siten palvella sanomaa, sillä 

muun musiikin motiivien katsottiin poikkeavan hengellisen musiikin vastaavista. (Kuvio 5.) 

Musiikilliset elementtien muutos ei kuitenkaan noussut niin voimakkaaksi tekijäksi, kuin 

ennalta oletin. 

 

Se, miten infromantit kuvasivat suhdettaan hengellisen musiikin ja muun musiikin erilaisiin 

käyttötarkoituksiin, paljasti edellä mainittujen pysyvyyden elementtien lisäksi myös sen, miten 

he kokevat hengellisen musiikin mukautumisen tähän aikaan ja musiikillisiin virtauksiin sekä 

hengellisen musiikin muutoksen. Ilmaisuista voidaan nähdä myös piirteitä siitä, kuinka 

uudenlainen kerrontatapa nähdään sanoman välittämisen kannalta mielekkäänä ja jopa 

välttämättömänä. Uudet musiikilliset virtaukset, erään informantin sanoin ”musiikilliset kielet” 

tarvitsevat nekin omat sanansaattajansa.  

 

Sen sijaan uuden materiaalin liittämistä kaanoniin ei tässä aineistossa valotettu 

tutkimuskysymysten pitäytyessä lähinnä kaanonin pysyvyyden teemoissa, samoin kuin 

traditioiden häviämisen kannalle ei selkeästi asettauduttu. Pikemminkin sitoutuminen 

herätysliikkeeseen, sen musiikilliseen kaanoniin ja toisaalta uuden luomiseen sanoman 

pysyvyydestä lähtien oli havaittavissa käsitysten enemmistössä.   
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9.2 Tutkimuksen etiikka ja luotettavuus 

9.2.1 Eettiset kysymykset  

Facebook -verkkoyhteisö on viime vuosien aikana kohonnut yhdeksi käytetyimmistä sosiaalisen 

median ja yhteydenpidon välineistä. Osoittautui nopeammaksi ja helpommaksi tavoittaa varsin 

kiireiset nuoret aikuiset juuri tämän foorumin kuin sähköpostiviestin kautta. Osallisuuteni tässä 

tutkimuksessa kuvaamaani hengellisen musiikin kenttään, jonka tekijöitä Suomen kokoisessa 

maassa on kohtalaisen vähän, helpotti informanttien valitsemisessa ja luottamuksellisessa 

yhteistyössä tutkimuksen kahdessa eri vaiheessa. Toisaalta osallisuuteni aiheuttaa tutkimuksen 

haasteen tutkimuksen eettisille näkökohdille.  

 

Missä suhteessa se, että tunsin informantit jo etukäteen, vaikuttaa tutkimukseeni? Olen 

tutustunut haastattelemiini informantteihin eri yhteyksissä, mutta yhteistä heille on se, ettemme 

ole varsinaisesti tehneet yhdessä musiikillista yhteistyötä, vaan tunnemme lähinnä muiden 

epämuodollisten verkostojen kautta.  Koin näin oman hengellisen musiikin kentän tuntemukseni 

hyödylliseksi tämän tutkimuksen kannalta, erityisesti suhteessa informanttien valintaan. Tässä 

tutkijan sitoutumisessa tutkimaansa kenttään piilee mahdollisuus tutkimuksen vahvuuteen ja 

heikkouteen. Toisaalta tämä liittyminen kiinteästi tutkimuksen kenttään antoi välineitä 

ymmärtää, mitä tavoitteita tutkimukselle olisi hyvä antaa, millaiset lähestymistavat voisivat olla 

mahdollisia ja mitkä kysymykset olennaisia. Toisaalta taas sitoutuminen voisi pahimmillaan 

johtaa sokeuteen tutkimuksen aineistoa ja sellaisia näkökohtia kohtaan, jotka voidaan havaita 

paremmin ikään kuin ulkopuolelta.  
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Tämä näkyy erityisesti tutkimuksen teologisen sisällön käsittelyssä, mikä vaati erityistä 

huolellisuutta. Informanttien vastauksista en pyrkinyt erottelemaan niitä käsityksiä, jotka 

teologisesti ajateltuna voisivat liittyä heidän herätysliiketaustoihinsa niistä käsityksistä, jotka 

olisivat mahdollisesti olleet heidän taustasitoumustensa vastaisia tai analysoimaan niitä tästä 

lähtökohdasta käsin omien teologisten tietojeni rajoittuneisuuden vuoksi. Joidenkin 

informanttien kohdalla intersubjektiivisesti muodostuneet käsitykset ovat havaittavissa 

ilmauksista, joskin he itse pohtivat sitoumustaan lähinnä suhteessa Raamattuun ja sen sanomaan 

sekä luterilaiseen traditioon, eivät niinkään suhteessa herätysliikkeisiin.  

    

Tutkijan on oltava rehellinen tutkimuksessaan, kuitenkin tutkittaviensa luottamuksen säilyttäen, 

etenkin kun kohteena ovat ihmiset ja heidän kokemuksensa ja ajattelunsa. Aivan kuin 

dokumenttielokuvaa kuvatessa ei ohjaajalla saisi olla sen lopputulosta vääristävää taka-ajatusta, 

ei tämänkään tutkimuksen tarkoitus ole toistaa olemassa olevia ennakko-oletuksia, vaan etsiä 

uutta ja mahdollisimman totuudenmukaista kuvaa niistä käsitysten todellisuudesta, mitä 

tutkittavilla on. Näin ollen tutkijan lähtökohtaisesti vallitseva kiinnostus aihetta kohtaan sekä 

omakohtainen sitoutuminen tutkittavaan kenttään sekä helpottavat että vaikeuttavat tutkimuksen 

tekemistä. (Korhonen, 2006, 161.) 

 

Koin tutkimuksen tekemisen itselleni läheiseltä alueelta haasteena, jossa erityisesti hengellisen 

musiikin käsitteellisen jäsentämisen kohdalla havaitsin läheisen suhteeni tähän kenttään 

hidastavan teorianmuodostusta. Kuitenkin mielekkään teoriapohjan muodostuttua suhteeni 

mahdollisti sen peilaamisen informanttien reflektointiin tasolla, joka olisi ollut huomattavasti 

haastavampaa löytää ilman omakohtaista kosketuspintaa aiheeseen.  

 

Kyselyissä kysyttiin hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä liittyen heidän käsityksiinsä ja 

kokemuksiinsa hengellistä elämää koskevalla alueella. Tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden henkilöllisyyden häivyttämiseksi ei tästä syystä anneta tarkempia tietoja yksittäisen 

vastaajan sukupuolesta eikä iästä tai maantieteellisestä sijoittumisesta. Sen sijaan tutkimuksen 

luotettavuuden sekä johdonmukaisuuden takaamiseksi informanttien järjestys- ja sitaattinumerot 

näkyvät lainauksissa. 
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9.2.2 Luotettavuuden arviointi 

Tämä tutkimus paljastaa vain yhden, rajallisen käsitysten joukon nuorten asiantuntijoiden 

käsityksistä, mutta se on arvokas siinä suhteessa, että fenomenografiassa millään 

käsitysjoukolla ei ole etulyöntiasemaa tosiin nähden. Tutkimuksen informanttien valinnassa 

pyrittiin siihen, että he edustaisivat mahdollisimman kattavasti eri herätysliikkeitä ja 

musiikillisia tyylilajeja. Informanttien määrä rajaa kuitenkin tämän tutkimuksen 

yleistettävyyttä, vaikka se valottaakin tutkittavasta alueesta uusia puolia ja sen tarkoituksena on 

kyseenalaistaa itsestään selviä käsitteitä ja käsitteellistämistä. Tämän mahdollistaa tutkittavien 

oman kielen ja käsitteistön käyttäminen ilmiön kuvaamisessa.  (Valkonen, 2006, 24.) 

 

Pyrin siis esittämään kysymykset siten, että ne eivät liikaa ohjaisi vastauksia. Kuitenkin annoin 

Kysely 2:n kohdalla kysymykseen 2 jäsentelyvaihtoehdot ensimmäisen kyselyn tulosten 

pohjalta. Tätä mahdollisuutta kaikki informantit eivät kuitenkaan käyttäneet, tai käyttivät 

sovelletusti vastauksissaan. Annettu jaottelu jäi näin ollen vähemmän tarpeelliseksi, kuin oletin, 

eikä varsinaisesti lisännyt vastauksien informaation syvyyttä. 

  

Koin silti, että vastaajat käyttivät omaa persoonallista tapaansa vastata kysymyksiin ja kertoivat 

tärkeiksi kokemistaan käsityksistä huolimatta kysymyksenasetteluista. Informantit vastasivat 

omalla tavallaan jäsennellysti kysymyksiin, joista jotkut kirvoittivat syvempiin pohdintoihin 

toisten kohdalla ja toisten kohdalla taas lyhyempiin toteamuksiin. (Creswell, 1998, 208.)  

 

Fenomenografisen analyysin kulussa tutkija tulee keskittyä ilmauksiin ja niiden tuottamiin 

merkityksiin, ei siihen, kuka on jotain sanonut, jolloin rajat tutkittavien välillä heikkenevät ja 

merkityserot ilmaisujen välillä kasvattavat merkitystään. (Niikko, 2003, 32–35.) Jotta 

mahdollisten ennakko-oletusteni vaikutus aineiston tulkinnassa jäisi mahdollisimman 

vähäiseksi, informanttien antamat merkitykselliset ilmaukset erotettiin numeroinnin kautta 

irrottamalla ne samalla henkilöyhteydestään, mutta säilyttäen ajatukselliset yhteydet vastausten 

kokonaisuuden suhteen.  
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Käsittelin aineistoa siten näiden numeroyhdistelmien ja niihin liittyvien ilmaisujen kautta. 

Analyysin seuraavissa vaiheissa palautin ilmaisut ajatusyhteyteensä ja vastausten 

kokonaisuuksiin johtamatta niitä enää käsitysten taustalla oleviin henkilöiden musiikillisiin tai 

teologisiin taustoihin. Näin ollen kategorioiden suhde aineistoon tarkistettiin palauttamalla ne 

aineistoon, ei yksittäisen henkilön vastaukseen. (Creswell, 1998, 208.)  

 

Aineistossa korostuivat informanttien käyttämän kielen rikkaus ja sen erilaisuus. Käytetyt 

käsitteet vaihtelivat jonkin verran samasta asiasta puhuttaessa.  Informanttien käyttämä erilainen 

kieli merkityksineen vaati tutkijalta hengellisen musiikin kentän tuntemista ikään kuin sisältä 

käsin, ottaen huomioon sen liitoskohdat eri herätysliikkeisiin ja suuntauksiin. Tässä havaitsin 

oman osallisuuteni hengellisen musiikin kentässä olevan selkeä etu. Pyrin säilyttämään 

informanttien vastausten viestin, vaikkakin analyysin viimeisessä vaiheessa käänsin vastausten 

informaation ikään kuin omalle kielelleni, joka liittyy tutkimuksen teoriataustaan ja 

tutkimuskysymyksiin. 

 

Aineiston analyysin kautta muodostettujen kuvauskategorioiden avulla voidaan kuvata yksilön 

ajattelua, joten kategorioiden tulee olla mahdollisimman havainnollisia. Tulosluvusta löytyvien, 

kuvauskategorioiden graafisten kuvaajien tarkoituksena on antaa lukijalle selkeä kuva siitä, 

miten ilmauksista on muodostunut yläkäsitteitä.  

 

Nämä kuvauskategoriat ovat luonteeltaan relationaalisia, mikä antaa mahdollisuuden nähdä 

niissä tutkijan intentionaalisuuden vaikutuksen. Toisaalta ne perustuvat toisen asteen 

kokemukseen sekä ovat sisältöorientoituneita, missä ilmiön merkitys korostuu. 

Kuvauskategoriat tuovat esille samankaltaisuudet ja erilaisuudet hengellisen musiikin sisällä 

tuoden lisäksi käsitysten kollektiivisen ja kulttuurisia ajattelutapoja heijastelevan luonteen esiin. 

Ne muodostuivat tutkijan tulkinnan kautta. (Häkkinen, 1996, 14; Niikko, 2003, 37.)  
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Jouduin tekemään valintoja aineiston suhteen analyysin eri vaiheissa ja myös jättämään pois 

sellaista aineistoa, joka ei kuulunut varsinaisten tutkimuskysymysten piiriin. Kysely 1 kysymys 

9 sekä Kysely 2 kysymys 6 osoittautuivat tutkimuksen teoreettisen pohjan kannalta vähemmän 

olennaisiksi. Molemmat luotaavat informanttien henkilöhistoriaan, mikä ei analyysissä noussut 

olennaiseksi fenomenografisesta lähtökohdasta johtuen eivätkä myöskään tutkimuksen muuta 

taustateoriaa vasten (Jokikokko, 2010). Näiden kahden kysymyksen vastauksista muodostettuja 

ilmauksia ei näin ollen näy myöhemmissä kuvauskategorioissa, vaikka toisin rajatussa ja 

toteutetussa tutkimuksessa olisivatkin voineet antaa olennaista tietoa.  

 

Tämän tutkimuksen kannalta merkittäväksi nousivat kuvauskategoriat ja niiden 

informatiivisuus. Kuvauskategoriat nousivat aineistosta, mutta kun yhdistetään useita ilmauksia 

toisiinsa, joudutaan joitakin nyansseja myös jättämään pois, mikäli ne eivät vastaa 

tutkimuskysymyksiin. Näin kuvauskategoriat eivät ole täysin tarkkoja kuvauksia aineistosta, 

vaan analyysiprosessin tuloksia. Analyysin tuloksena syntyneen Kuvio 6:n avulla on 

mahdollista jäsentää niin yksittäisten muusikkojen kuin vaikkapa esimerkiksi hengellisen 

laulukirjan suhdetta musiikillisiin juuriinsa ja kanonisoitumisprosessin muihin osa-alueisiin. 

Koen sen tässä suhteessa kehittämiskelpoiseksi, mutta myös tällaisenaan vielä kehitysasteella 

olevaksi kuvaamisen tavaksi erityisesti visuaaliselta ilmeeltään ja informatiivisuudeltaan.   

 

Tutkimuksen tulosten luotettavuutta tarkasteltaessa fenomenografiassa käytetään 

nk.koherenssikriteeriä. Tutkija työstää tämän kriteerin mukaan omia esioletuksiaan tekstiä 

lukiessaan, merkityksiä etsiessään ja yrittäessään ymmärtää näitä merkityksiä. Näin ollen 

tulokset ovat kytköksissä ennakko-oletuksiin, analyysiin ja sitä seuranneisiin vaiheisiin. 

(Niikko, 2003, 39) Omat ennakko-oletukseni joutuivat analyysin edetessä muokkautumaan 

aivan uuteen suuntaan.  
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Kysely 1 kohdalla on nähtävissä se, että tutkimuksen tuossa vaiheessa varsinaiset 

tutkimuskysymykset eivät vielä olleet jäsentyneet täysin tutkimustehtävän mukaisesti. 

Tutkimuksen aineistolähtöisyys johtikin seuraavan kyselyn kohdalla syventymään lisää jo 

aiemmin käsiteltyihin teemoihin, jotka olivat nousseet merkittäviksi, mutta vasta aineiston 

analyysin jälkeen, tulosten pohdinnan yhteydessä, tarkentuivat kategorioiden kuvaukset 

nykyiseen, tarkistettuun muotoonsa.  

 

Voisiko samasta aineistosta toinen tutkija päätyä erilaiseen kategorisointiin ja loppupäätelmiin? 

Tutkija voidaan ymmärtää teoreettisesti kietoutuneeksi niihin samoihin prosesseihin, joita hän 

on tutkimassa, joten tutkimuksen edetessä saadut tiedot ja taidot näkyvät aineiston analyysin 

muodostumisessa ja vaikuttavat siten oppimista ilmiön merkityksistä ja rakenteista. Varhaiset 

analysointivaiheet vaikuttavat tiedonkeruuseen, samoin kuin tiedonkeruumenetelmät ja 

analyysin tavat. Oppimisprosessissa tutkijan pyrkimys ymmärtää tekstiä on aina projektiivista 

eli heijastavaa. Lukijan on mahdollista seurata tutkimuksen etenemistä tulososioiden kuvausten 

kautta. (Creswell, 1998, 208; Niikko, 2003.)  

 

Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa on syytä ottaa huomioon joukon suppeus: viiden 

informantin joukko antaa kuvan vain tämän erilaisista taustoista tulevan ryhmän eroavista 

käsityksistä. Heidän taustojaan yhdistävä tekijä, kodin kristillisyys ja hengellisen musiikin 

läsnäolo jo lapsesta asti, sen sijaan rajaa tämän tutkimuksen käsitykset vain tämänkaltaisen 

ryhmän käsityksiin, eikä tuo esimerkiksi esille sellaisen hengellisen musiikin ammattilaisen 

näkökulmaa, joka olisi kasvanut ei-kristillisessä perheessä tai lähinnä muun musiikin parissa. 
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9.3 Lopuksi 

Hengellisen musiikin merkitys on tutkimuksen valossa moninainen. Se voi olla välineenä itsen, 

lähimmäisen ja Jumalan kohtaamiseen ja tunteiden käsittelyyn. Se voi olla julistuksen väline tai 

hiljentymisen ja rukouksen paikka. Hengellinen musiikki voi olla jotain näistä tai vaikkapa 

kaikkia yhtäaikaisesti. Hengellisen musiikin merkityksistä sanoma korostui käsityksissä siten, 

että se muodosti hengellisen musiikin kaanonin selkärangan informanteille. Tuloksissa näkyi 

informanttien sitoutuminen pietististisiin herätysliikkeisiin siten, että he korostivat yksilön 

omien valintojen ja uskonelämän merkitystä sekä evankeliumin viemistä yksittäisten ihmisten 

luo lähellä ja kaukana. Arvojen alue sai näin ollen informanttien musiikkikokemuksessa suuren 

painoarvon. Sen sijaan ilmaisun ja materiaalien ulottuvuuksissa musiikkikokemus määrittyi 

hieman eri tavalla eri informanteille, mutta ei kuitenkaan siinä määrin, että erot olisivat valtavan 

suuria tai usein toisilleen vastakkaisia.  

 

Tutkimus valottaa sitä prosessia, jossa hengellinen musiikki on suhteessa populaarimusiikkiin ja 

muihin musiikin uusiin ja vanhoihin virtauksiin. Nuori kirkkomuusikkojen ja 

musiikkikasvattajien sukupolvi näyttäytyy tämän tutkimuksen valossa erilaisia musiikkityylejä 

syleilevänä, lyriikoihin ja sanomaan sekä asenteisiin keskittyvänä, kriittisenä joukkona. 

 

Musiikkikasvattajat niin koulun kuin kirkonkin kontekstissa saavat omalta osaltaan vaikuttaa 

siihen, mitä perinnettä he ottavat mukaan opetukseensa tai harrastetoimintaan. Heidän 

valintojensa kautta välittyy kuva eri aikakausien musiikeista, mutta myös arvoja ja arvostuksia. 

Spirituaalisen musiikkikokemuksen arvojen merkitys onkin kasvattajille olennainen puhuttaessa 

hengellisestä musiikista.  
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Tämän tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa myös evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyön 

ja nuorten aikuisten työn suunnitteluun, sillä musiikin vahva merkitys muusikoiden 

kokemuksissa kertoo sen vaikutuksesta sitouttaa perinteeseen, mutta myös uuden perinteen 

luomiseen. Yksi merkittävimmistä ja toistuvimmista piirteistä vastauksissa oli musiikin 

sanoman ja sisällön suuri merkitys suhteessa musiikin muihin elementteihin. Tämä antaa 

viitteen siitä, että hengellisen musiikin ”neutralisoitumiselle” sanoman suhteen ei löytynyt 

kaikupohjaa ainakaan näiden muusikoiden ajattelussa.  

 

Kristillisen kulttuurin ja populaarikulttuurin suhde toisiinsa ei ole mutkatonta, samoin kuin ei 

hengellisen ja muun musiikin välinen vuorovaikutuskaan. Mielenkiintoisena jatkotutkimuksena 

voisi olla selvittää suomalaisten gospellyriikoiden sisältöä vuosikymmenien kuluessa. Millaisia 

painotuksia voidaan löytää ja mistä mahdolliset muutokset voisivat johtua? Miten uudet 

hengelliset laulut sijoittuvat hengellisen musiikin kanonisoitumisen nelikenttään? Mitkä 

elementit säilyvät, mitkä ovat häviämässä pois? Hengellisen musiikin voimaannuttava vaikutus 

on sekin varsin mielenkiintoinen alue, johon ei tämän tutkimuksen puitteissa ollut 

mahdollisuutta perehtyä. Millä tavalla hengellinen musiikki voimaannuttaa sen tekijöitä, ja 

miten he tätä voimaantumista hyödyntävät, ilmeni kuitenkin joidenkin vastausten takana.    

 

Lisäksi olisi mielenkiintoista syventyä kanonisoitumisen muihin ulottuvuuksiin, kuten yhteisön 

arvojen muutoksen heijastumiseen musiikkiin. Koska tässä tutkimuksessa rajoituttiin 

hengellisen musiikin kenttään ja kristillisiin arvoihin lähtökohtaisesti sitoutuneisiin 

muusikkoihin, olisi mielenkiintoista kartoittaa hengellisen musiikin saamia merkityksiä 

lähtökohtaisesti muun musiikin parissa työskentelevien kertomana. Saako hengellinen musiikki 

samanlaisia merkityksiä heille kuin hengellisen musiikin tekijöille? Pitävätkö he musiikillisesti 

omaan tyylilajiinsa kuuluvaa gospelmusiikkia omaan gengreensä kuuluvana ja miksi? 
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Kirjoitin tämän tutkielman ensimmäistä kertaa vuonna 2010- 2011 kasvatustieteen 

opinnäytetyöksi Oulun yliopistossa. Opiskeltuani musiikkikasvatusta Jyväskylän yliopistossa 

tutkielmasta muodostui myös musiikkikasvatuksen pro gradu-tutkielma. Merkittävimmät 

muutokset tapahtuivat luvuissa 3, 5 ja 6, teoriapohjan ja aineiston analyysin tuloksineen 

säilyessä lähes ennallaan. Tutkielman kirjoittaminen ja läpikäynti uudelleen oli antoisaa ja nosti 

edelleen esille uusia mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. Miten esimerkiksi hengellisen 

musiikin kenttään kuulumattomat musiikkikasvattajat kokevat hengellisen musiikin käytön 

koulukontekstissa? Entä miten musiikkikasvattajat käsittävät spirituaalisen 

musiikkikokemuksen vaikutukset oppimiseen?  

 

Nuori aikuinen, muusikko, määrittelee hengellisen musiikin merkityksiä siitä lähtökohdasta 

käsin, miten hän kokee, että voi ilmaista itseään kristittynä ja toteuttaa uskoa elämässään. 

Hengellisen musiikin sisällä olevat genret antavat vaihtoehtoja ja uusia näkökulmia kristittynä 

olemiseen. Pohjalla on silti vahva kristinuskon traditio, johon uudet muodot ovat liittyneet 

monisäikeisesti, ja joka sävyttää käsityksiä huolimatta populaarikulttuurin vaikutuksesta. 

Hengellisen musiikin kaanon muuttuu ja mukautuu ajassa. Se, miten sitoutuminen traditioihin 

niin sanoman kuin musiikillistenkin elementtien kohdalla, jää nähtäväksi tulevaisuudessa. Yksi 

elementti kuitenkin pysyy vahvana: sanoman voima. 
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LIITE 1 
 

Kysely 1.  
 

Hei! 

Teen pro gradu- tutkielmaa musiikkikokemuksen merkityksestä 

hengellisessä musiikissa. Tämä kysely on osa tutkielmani aineistoa. 

Voit vasta kysymyksiin vapaasti yhdellä tai useammalla virkkeellä 

kysymysten alapuolelle. Vastaamiseen menee n.15 min. 

Musiikin tekemisellä tarkoitetaan tässä kyselyssä kaikkea musisointia, myös sovittamista, 

sanoittamista ja säveltämistä. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. 

Kiitos avustasi! 

 

 Ilona Haverinen 

 044-5967344 

ilonahaa(a)mail.student.oulu.fi 

 

 1. Ikä 

 2. Sukupuoli 

 3. Opinnot (tutkinnot, opinnot musiikin parissa) 

  

4. Kerro toiminnastasi hengellisen musiikin parissa. Mistä kaikki 

 alkoi? Miksi olet päätynyt tekemään juuri hengellistä musiikkia? 

 

 5. Millainen musiikki on hengellistä musiikkia? 

 

 6. Mitä hengellinen musiikki sinulle merkitsee? 

 

 7. Eroaako hengellisen musiikin tekeminen ja kuunteleminen muun 

 musiikin tekemisestä tai kuuntelemisesta? Jos eroaa, miten? 

 

 8. Millaisia kokemuksia sinulla on hengellisen musiikin käytöstä koulussa? 

 

9. Kerro lyhyesti jostakin sinulle merkityksellisestä kokemuksesta 

 hengellisen musiikin parissa.  
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LIITE 2 

 

Kysely 2.  

 

Hei! 

 

Vastasit huhti-toukokuussa pro gradu- tutkielmaani liittyvään kyselyyn, joka liittyi 

tutkimukseni ensimmäiseen vaiheeseen.  

Tässä on vielä pari tarkentavaa kysymystä samasta aiheesta, joihin tarvitsisin näkemystäsi. 

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Jos haluat kysyä jotain kysymyksiin tai 

tutkimukseeni liittyen, ota rohkeasti yhteyttä.   

Kiitos vastauksistasi ja avustasi! 

 

Ilona Haverinen 

044-5967344 

ilonahaa(a)paju.oulu.fi 

 

Hengellisen musiikin piiriin kuuluu nykyisin musiikillisesti hyvin erilaisia tyylilajeja 

klassisesta musiikista gospeliin ja ylistysmusiikista heavyrockiin. Kysymykset liittyvät 

näihin tyylilajeihin.  

 

1. Mihin hengellisen musiikin tyylilajin (esim. kirkkomusiikki, kevyt gospelmusiikki, raskas 

gospelmusiikki, jokin muu) koet itsellesi läheisimmäksi? Miksi? 

 

2. Millaista musiikkia käytät hengellisen elämän hoitamiseen?  

Apuna voit käyttää seuraavaa jaottelua: 

 

a) hiljentyminen ja rukous 

b) ylistys ja kiitos 

c) muu tarkoitus (tunteiden käsittely tms.) 

 

3. Voiko hengellisen elämän hoitamiseen käyttää muuta kuin hengellistä musiikkia? 

 

4. Minkä tyylistä hengellistä musiikkia teet mieluiten? Millaista musiikkia et halua tehdä? 

Miksi? 

 

5. Minkä tyylistä muuta kuin hengellistä musiikkia kuuntelet/teet? 

 

6. Onko makusi musiikin suhteen muuttunut vuosien saatossa? Jos on, miten?  

 

7. Koetko jonkin herätysliikkeen laulut itsellesi tärkeiksi? Jos koet, miksi? 

 

8. Tulisiko hengellisen musiikin mielestäsi erottua populaarimusiikista? Jos, miten?   

  

 


