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ABSTRACT 
 
Heikki Poutanen: Mass with Choral Focus in the Finnish Evangelical Lutheran Church 1990─ 
2004. Doctoral dissertation. 
 
In this investigation “mass with choral focus” is intended to signify “choral mass and Grego-
rian high mass in which the choir plays a central role”. Choral mass is a significant form of 
composition in the Western Church and in the entire cultural history of Europe. Amongst oth-
ers the masses of G.P. da Palestrina, J.S.Bach and W.A. Mozart are cornerstones in the history 
of Western music. 
 
In this investigation I have studied the suitability of chorally focussed mass to church services 
and to concert life in the Finnish Evangelical Lutheran Church.  All parishes (578) received a 
questionnaire to which 222 church musicians responded (38.4%). In the cross-section year 
2002, 14.4% of parishes were active parishes where chorally focussed mass was performed 
liturgically. A survey was made of reasons influencing the performance of the masses. Church 
musicians reported the favourable attitude of the clergy as a positive factor (18.5%). One fac-
tor especially mentioned as obscuring the performance of the chorally focussed mass was a 
lack of education (33.3%). In the period 1990-2002 chorally focussed masses were used in 
one way or another in 121 parishes (54.5%). Thus it is possible to say that over a long interval 
of time they have been used quite extensively in the parishes which responded. The scale of 
the masses performed is wide ranging from Gregorian to modern. The work most performed 
was Franz Schubert’s German Mass. Church musicians were asked how this mass was suited 
to church services and to concert life. Church musicians would prefer to allocate it to a con-
cert (81.1%). 69.8% of church musicians supported Sunday evening liturgical performance. 
On the other hand only 31.1% supported the usage of chorally focussed mass in the morning 
service. Organists based their unfavourable stand on the fact that parishioners could not suffi-
ciently take part in the service. 
 
Another part of this study was feedback from eight different mass performances in connection 
with which parishioners responded to questionnaires (N=546). In investigating the liturgical 
performance of chorally focussed mass one can state that respondents would rather allocate a 
mass with choral focus to a Sunday evening (79.3%). This positive stand was based particu-
larly on variety and aesthetic factors. 63.9% would allocate it to the Sunday morning service. 
69.0% of respondents supported the partial use of chorally focussed mass in the Sunday morn-
ing service. Rather surprising is the fact that only 71.1% would allocate mass to a concert in 
spite of the Finnish tradition of performing choral masses in concerts. The eight case-studies 
carried out in the Helsinki region act as direction-finders for the rest of the country.When 
combining the answers of church musicians and parishioners (N=768) it is to be noted that 
chorally focussed mass is best suited to be performed in concerts (76.1%). Its liturgical per-
formance on Sunday evening also gains a lot of support (74.6%). A little less than half support 
the performance of chorally focussed mass in the Sunday morning service (47.5%). 67.9% 
support the partial use of chorally focussed mass in the Sunday morning service. On the basis 
of this study one can state that chorally focussed mass is well suited to Finnish church ser-
vices and to concert life. Respondents support its performance above all in concerts. 
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TIIVISTELMÄ 
 
Heikki Poutanen: Kuoropainotteinen messu Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 
1990 ─2004. Väitöskirja. 
 
Kuoropainotteisella messulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kuoromessua ja gregoriaanista 
päämessua, joissa kuorolla on keskeinen osa. Kuoromessu on läntisessä kirkossa merkittävä 
sävellysmuoto. Sen merkitys koko eurooppalaisessa kulttuurihistoriassa on huomattava. Mui-
den muassa G.P. da Palestrinan, W.A. Mozartin ja J.S. Bachin messut ovat läntisen musiikin-
historian kulmakiviä. 
  
Tässä tutkimuksessa on selvitetty kuoropainotteisen messun soveltumista jumalanpalvelus- ja 
konserttielämään Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kyselylomake lähetettiin kaikkiin 
seurakuntiin (578). 222 kanttoria palautti lomakkeen, joten vastausprosentti oli 38,4 %. Läpi-
leikkausvuonna 2002 ns. aktiiviseurakuntia, joissa kuoropainotteista messua oli toteutettu li-
turgisesti, oli 14,4 %. Tutkittiin niitä syitä, jotka olivat vaikuttaneet messujen toteuttamiseen. 
Kanttorit ilmoittivat myönteisenä tekijänä papiston positiivisen suhtautumisen (18,5 %). Mes-
sujen toteutusta ehkäisevänä tekijänä mainittiin erityisesti koulutuksen puute (33,3 %). Vuosi-
na 1990 - 2002 kuoropainotteista messuja oli käytetty jollakin tavalla 121 seurakunnassa (54,5 
%). Siten voidaan sanoa, että vastaajien seurakunnissa niitä oli pitkällä aikavälillä käytetty 
melko runsaasti. Käytettyjen messujen kirjo on laaja ulottuen gregoriaanisista moderneihin. 
Eniten käytetty teos oli Franz Schubertin Saksalainen messu.  Kanttoreilta tiedusteltiin erityi-
sesti, miten kyseinen messu soveltuu jumalanpalvelus- ja konserttielämään. Kanttorit sijoittai-
sivat sen mieluiten konserttiin (81,1 %). Sunnuntai-illan liturgista toteutusta kannatti 69,8 %. 
Sen sijaan messun toteuttamista päiväjumalanpalveluksen paikalla kannatti vain 31,1 %.  
Kielteistä kantaa perusteltiin erityisesti sillä, että seurakunta ei voi osallistua tarpeeksi. 
 
Tutkimukseen kuului myös kahdeksan erilaista messutoteutusta, joiden yhteydessä seurakun-
talaiset vastasivat kyselylomakkeisiin (N=546). Kun tarkastellaan kuoropainotteisen messun 
liturgista toteuttamista, voidaan todeta, että vastaajat sijoittavat kuoromessun mieluiten sun-
nuntai-iltaan (79,3 %). Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti vaihtelulla ja esteettisillä sei-
koilla. Sunnuntain päiväjumalanpalveluksen paikalle sen sijoittaisi 63,9 %. Kuoropainotteisen 
messun käyttöä osittain sunnuntain jumalanpalveluksessa klo 10 kannatti 69,0 % vastaajista. 
Hieman yllättävää on se, että konserttiin messun sijoittaisi vain 71,1 %. Suomessa on kuoro-
messuja kuitenkin totuttu kuulemaan erityisesti konserteissa. Kahdeksan tapaustutkimusta, 
jotka toteutettiin pääkaupunkiseudulla, ovat suuntaa-antavia koko Suomea ajatellen. 
 
Kun yhdistetään kanttoreiden ja seurakuntalaisten vastaukset (N=768), huomataan, että kuo-
ropainotteinen messu soveltuu parhaiten konsertissa esitettäväksi (76,1 %). Myös liturginen 
toteutus sunnuntai-iltana saa paljon kannatusta (74,6 %). Hieman alle puolet kannattaa kuoro-
painotteisen messun toteuttamista sunnuntain päiväjumalanpalveluksen paikalla (47,5 %). 
Kuoropainotteisen messun käyttöä osittain jumalanpalveluksessa sunnuntaina klo 10 kannatti 
67,9 %. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kuoropainotteinen messu sovel-
tuu hyvin suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään. Vastaajat sijoittavat sen mielui-
ten konserttiin.   
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1. JOHDANTO 
 
Tausta 
 
Kuoron rooli messussa on ollut aina hyvin huomattava. Schola cantorum lauloi messun kes-
keiset laulut jo 700-luvulla. Neljä vuosisataa myöhemmin, kun moniääninen laulu tuli vähitel-
len messuun, kuoron asema vahvistui ja oli välttämätön. 1300-luvulta lähtien saatettiin sävel-
tää messun koko ordinarium kuorolle. Guillaume Machaut’n messu 1360-luvun alusta on to-
disteena siitä. Tapa yleistyi 1400-luvulla ja voidaan puhua messusta myös sävellysmuotona. 
Huomattavia messusäveltäjiä 1400-luvulla olivat ranskalainen Guillaume Dufay ja alanko-
maalainen Jacob Obrecht sekä ranskalais-flaamilainen Johannes Ockeghem. 1400-luvun lo-
pun ja 1500-luvun alun huomattavin messusäveltäjä lienee Josquin Desprez. 1500-luvulla yksi 
nimi nousee yli muiden: italialaisen Giovanni Pierluigi da Palestrinan messutuotanto on ver-
taansa vailla niin määrällisesti kuin laadullisestikin. A cappella -messut kokivat huipennuk-
sensa juuri 1500-luvulla. 
 
1600-luvun erikoisuus on monikuoroisuus. Erityisesti Italiassa sävellettiin messuja usealle 
kuorolle. Roomassa suosittiin neljän tai useamman kuoron esityskoneistoa. Säveltäjänimistä 
nousevat esille Giacomo Carissimi ja Giovanni Gabrieli. On huomattava, että 1600-luvulla 
alettiin enenevässä määrin käyttää myös instrumentteja messuissa. Protestanttisella puolella 
messuja sävellettiin vähemmän. Suosittiin missa brevis  -tyyppiä, jossa vain Kyrie ja Gloria 
sävellettiin kuorolle. Hyvänä esimerkkinä on Dietrich Buxtehuden Missa brevis. Poikkeus 
säännöstä on Johann Sebastian Bachin massiivinen H-molli-messu. Saksankielisellä alueella 
1700-luvulla sävelletyt messut kehittyivät konsertoivaan suuntaan, mistä ovat esimerkkeinä 
lukuisat Wolfgang Amadeus Mozartin ja Joseph Haydnin messut. 
 
Huomattavia 1800-luvun messusäveltäjiä olivat Luigi Cherubini, Franz Schubert, Charles 
Gounod ja Anton Bruckner. Ranskassa ja Italiassa messumusiikki sai 1800-luvulla ooppera-
maisia piirteitä. Esimerkkinä tästä on Rossinin Petite messe solennelle. Siten oli vain luonnol-
lista, että messuilta alettiin vaatia kirkollista ja liturgiaan sopivaa tyyliä. Suuntausta kutsuttiin 
nimellä cecilianismi. 1900-luvun merkittävimpiin messusäveltäjiin kuuluvat mm. Igor Stra-
vinsky, Leoš Janáček ja Vaughan Williams. 1900-luvulla messut pirstoutuivat niin tyylillisesti 
kuin muotonsakin puolesta. Perinteisen latinankielisen messun rinnalle tulivat kansankieli ja 
teatraaliset keinot. Tästä on äärimmäisenä esimerkkinä Leonard Bernsteinin messu, joka on 
teos laulajille, näyttelijöille ja tanssijoille. 
 
Suomessa kuorolle sävelletty polyfoninen messu koki kukoistuksensa vasta 1900-luvun lo-
pussa. Muiden muassa Joonas Kokkonen, Sulo Salonen, Erik Bergman, Bengt Johansson ja 
Jouko Linjama innostuivat säveltämään perinteistä latinankielistä messuordinariumia. Toisaal-
ta mm. Osmo Tolonen, Ahti Kuorikoski, Tuomo Nikkola ja Eero Väätäinen sävelsivät kuo-
romessunsa suomeksi. 
 
Vaikka polyfoninen messu muodostaa musiikin historiassa valtavan osan, ei sovi unohtaa sitä 
tosiseikkaa, että frankoroomalainen eli gregoriaaninen laulu säilyi erityisesti katolisessa kir-
kossa liturgian perustana. Messun historia todistaa myös sen, että usein polyfonisen messuor-
dinariumin rakennusaineksina ovat juuri gregoriaaniset sävelmät. 
    
Vuonna 1999 kirjoitin Helsingin yliopistossa lisensiaattityön otsikolla Missa pro organo – 
Tutkimus urkumessun käytöstä ja erilaisista toteutuksista Suomessa vuosina 1971─1996. 
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(Poutanen, 1999.) Siten oli luonnollista, että kiinnostuin seuraavaksi kuoropainotteisista mes-
suista, varsinkin kun niiden käyttöä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ei ollut tutkittu. 
Vuonna 2003 kirjoitin Helsingin yliopistossa kirjallisen työn otsikolla Kuoromessun kehitys. 
Siinä käsitellään eri vuosisatojen messuja ja niiden erityispiirteitä. Mukana on myös säveltä-
jäkohtaiset kuoromessujen luettelot, joissa on selvitetty messujen käsikirjoitukset ja niiden 
ensimmäiset painokset. (Poutanen, 2003.) Vuonna 2005 kirjoitin Helsingin yliopistossa kirjal-
lisen työn Requiemin kehitys, jossa käsitellään sielunmessujen erityispiirteitä. (Poutanen, 
2005.) Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten kuoropainotteinen messu soveltuu 
suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään. Tutkitaan, miten ihmiset kokevat kuoro-
painotteisen messun seurakunnissa. tutkimujksen fokus on siis messujen käytössä tämän päi-
vän Suomessa. Tutkimustehtävä ja menetelmät kuvataan johdannon seuraavassa luvussa. 
 
Jotta lukija saisi käsityksen, mistä kuoropainotteisissa messuissa on kyse ja mikä on niiden 
osuus kirkkomusiikin historiassa, ilmiötä esitellään johdantoluvussa melko laajasti. Historial-
lisen taustaluvun aikaväli ulottuu ensimmäisiltä vuosisadoilta meidän päiviimme. Seurakunti-
en jumalanpalvelus- ja konserttielämässä käytetyt messut eivät ole tietenkään ilmestyneet tyh-
jästä, vaan niillä on usein takanaan pitkä ja mielenkiintoinen historiansa. 
 
Tutkimustehtävä, menetelmät ja tutkimuksen eteneminen 
 
Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten kuoropainotteinen messu soveltuu suomalaiseen juma-
lanpalvelus- ja konserttielämään. Tutkimuskohteena ovat Suomen evankelis-luterilaiset seura-
kunnat.  Etsitään vastusta seuraaviin kysymyksiin: Mitä messuja on käytetty? Millaisia ovat 
olleet yksittäiset toteutukset? Mitkä syyt ovat vaikuttaneet messujen käyttöön? Miten kanttorit 
ovat kokeneet kuoropainotteiset messut? Kuinka usein kuoropainotteisia messuja on käytetty? 
Keitä messuihin on osallistunut? Miten seurakuntalaiset ovat kokeneet kyseiset messut? Mikä 
on kuoropainotteisen messun merkitys Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa? Tutkimus-
periodi on 1990–2004.    
 
Seurakuntien kanttoreille osoitettu kysely (ks. liite 1) lähetettiin marraskuussa 2003 kaikkiin 
Suomen evankelis-luterilaisiin seurakuntiin (578 seurakuntaa). Espoon hiippakunta sisältyi 
tutkimusaikana vielä Helsingin hiippakuntaan. Lomakkeen palautti muistutuskirjeen jälkeen 
lopulta 222 kanttoria. Toisin sanoen uusi kysely lähetettiin niille, jotka eivät olleet palautta-
neet lomaketta ensimmäisellä kerralla. Palautusprosentti oli siten 38,4. Palauttaneet seurakun-
nat on lueteltu liitteessä 2a. Kyselyä oli edeltänyt esitutkimus, jossa lomaketta testattiin viidel-
lä kanttorilla. 
 
Kyselyssä selvitetään, missä seurakunnissa on käytetty kuoropainotteisia messuja ja mitä ne 
ovat olleet. Tämä selvitys koskee vuosia 1990–2002. Sen lisäksi tutkitaan, miten kuoropainot-
teista messua on käytetty, toisin sanoen selvitetään, mikä on ollut sen funktio. Selvitetään: 
 

- onko messua toteutettu kokonaisuutena, jossa on mukana sanaosia ja 
  ehtoollinen, 
- onko messua esitetty osittain niin, että sillä on korvattu vastaavia jumalan- 
  palveluksen osia, 

 - onko messun osia esitetty osana aamu- tai iltahartautta, 
 - onko messu esitetty kokonaisuudessaan konsertissa ja 
 - onko messun osia esitetty konsertissa. 
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Edelleen tutkitaan kuoropainotteisen messun frekvenssiä eli kysytään, kuinka monta kertaa 
läpileikkausvuonna 2002 on toteutettu kuoropainotteisia messuja, joissa on mukana sanaosia 
ja ehtoollinen. Tutkimuksessa selvitetään myös, millaisia konkreettiset messutoteutukset ovat 
olleet. Seurakuntien kanttoreita pyydettiin lähettämään kopiot käsiohjelmista, joista käy ilmi 
kuoropainotteisten messujen kulku. 
 
Kanttoreille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin myös niitä syitä, jotka ovat vaikuttaneet posi-
tiivisesti niin, että messuja on saatettu toteuttaa. Toisaalta kysyttiin myös niitä syitä, jotka oli-
vat ehkäisseet niiden toteuttamista. Edelleen pyydettiin vastaamaan kysymykseen Schubertin 
Saksalaisen messun soveltumisesta jumalanpalvelus- ja konserttielämään. Kanttoreille suun-
natussa kyselyssä ei erikseen kysytty messun soveltumisesta viikkomessuksi, koska viikolla 
vietettävät messut eivät ole yleisiä koko maassa. Kyseinen messu oli valittu siksi, että se on 
maassamme ehkä tunnetuin ja käytetyin kuoromessu. 
 
Kanttoreille lähetettyä kyselyä täydennettiin kahdeksalla messutoteutuksella. Nämä tapaustut-
kimukset tehtiin vuosina 2000–2004. Valittiin eri aikakausia ja tyylejä edustavia messuja. Ne 
olivat: 
 
 - Pyhän Henrikin messu 
 - Pyhän Laurentiuksen messu 
 - Teodoro Casati: Missa concerta à quattro voci 
 - Wolfgang Amadeus Mozart: Missa brevis, d, KV 65 
 - Sigismund Neukomm:  Missa brevis, C 
 - Leo Delibes: Messe brève, g 
 - Charles Gounod: Messe de Ste Cécile 
 - Urmas Sisask:  Eestiläinen messu 
 
Kaksi ensin mainittua edustavat keskiaikaa. Casatin messu on sävelletty 1600-luvulla, Mozar-
tin ja Neukommin messut 1700-luvulla, Delibes’n ja Gounod’n messut 1800-luvulla sekä Si-
saskin messu 1900-luvulla. Mozartin messu toteutettiin kahteen kertaan, jotta saatiin tarpeeksi 
seurakuntalaisten vastauksia. Siten toteuksia oli tarkasti ottaen yhdeksän. Mozartin lähes 
identtisten messujen vastaukset yhdistettiin ja ne käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Kaikki 
mainitut messut olivat julkisia tilaisuuksia, joista tiedotettiin hyvissä ajoin lehden palstoilla.  
 
Seurakuntalaisille jaettiin kyselylomakkeet, jonka he täyttivät messun jälkeen. Haluttiin sel-
vittää, miten he kokevat kuoropainotteisen messun. Soveltuuko se suomalaiseen jumalanpal-
velus- ja konserttielämään? Onko kuoropainotteisen messun hyvä toteuttamisaika sunnuntaina 
klo 10 vai klo 18? Kellonajat valittiin siksi, että ne ovat Suomessa yleisesti käytettyjä päivä-
jumalanpalvelus- ja iltamessuaikoja. Pitäisikö se toteuttaa keskellä viikkoa? Soveltuvatko sii-
hen sanaosat ja ehtoollinen vai onko sen paikka konsertissa? Avoimissa kysymyksissä tiedus-
teltiin seurakuntalaisten perusteluja. 
 
Tutkittiin myös, keitä messuun tuli. Haluttiin selvittää kuoropainotteisen messun kontekstuaa-
lisuutta. Onko tyypillinen messuun osallistuja mies vai nainen, minkä ikäinen hän on ja mikä 
on hänen koulutuksensa? Seurakuntien kanttoreille lähetetyn kyselylomakkeen laadinnassa ja 
kyselyn suorittamisessa sovellettiin Tutki ja kirjoita -teoksen kyselytutkimusta koskevia ohjei-
ta (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2001: 180–191). 
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Kanttoreille lähetetyssä kyselyssä haluttiin tutkia myös koulutuksen vaikutusta kuoropainot-
teisten messujen toteutukseen. Sähköpostikysely lähetetiin oppilaitosten ja Kirkon koulutus-
keskuksen vastaaville opettajille. Sillä täydennettiin kanttoreille lähetettyä kyselyä.  Kysyttiin: 
1. Missä muodossa kuoro messu on ollut opetuksessa ennen vuotta 2003? 2. Onko kuoromes-
sua toteutettu käytännöllisissä harjoituksissa tai kuoronjohdossa. 3. Miten messut on koettu? 
Koulutuksen vaikutusta selvitetään tutkimuksen luvussa 4.3. 
    
Seurakuntalaisille suunnatun kyselyn lisäksi haastateltiin messun suunnitteluun ja toteutuk-
seen osallistuneita asiantuntijoita (pappeja, kanttoreita ja musiikin ammattilaisia). Haastatte-
luissa selvitettiin messutoteutuksen syntyyn liittyviä asioita sekä sitä, miten kuoropainotteinen 
messu soveltuu suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään. Asiantuntijoiden kanssa 
oli etukäteen sovittu haastattelusta ja ehtona oli, että he osallistuvat kyseisiin messuihin. Haas-
tattelussa käytettiin puolistrukturoitua haastattelumenetelmää (Hirsjärvi ja Hurme, 1991). Asi-
antuntijoille annettiin sama lomake kuin seurakuntalaisillekin. Sen lisäksi heitä haastateltiin 
kasvoista kasvoihin, sähköpostitse ja puhelimitse. 
 
Lisäksi lähetettiin sähköpostikysely käsikirjakomitean musiikkijaoston jäsenille ja kysyttiin, 
miten kaksi erilaista messua, Mozartin Missa brevis, d, KV 65 ja Schubertin Saksalainen mes-
su, soveltuvat suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään. Kyselyyn vastasivat Osmo 
Vatanen, Kaj-Erik Gustafsson, Juhani Haapasalo ja Tuomo Nikkola. Kaikkien osakysymysten 
takana on kaksi suurempaa kysymystä: 1) Miten kuoropainotteinen messu soveltuu suomalai-
seen jumalanpalvelus- ja konserttielämään ja 2) mikä on kuoropainotteisen messun merkitys 
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa? (Liite 2b.) 
 
Tutkimuksen edetessä se painottui kvantitatiivisesta kvalitatiivisen. Useissa kyselyissä tulok-
seksi saatiin eksakteja prosenttilukuja. Kuitenkin avoimissa kysymyksissä ja lukuisissa tee-
mahaastatteluissa alkoi paljastua syy–seuraus-suhteita, jotka olivat luonteeltaan kvalitatiivisia 
ja prosenttilukuja selittäviä. 
 
Vertailua tehtiin myös Suomen katolisiin seurakuntiin. Seitsemän katolisen seurakunnan kant-
torille lähetettiin sama kyselylomake kuin luterilaisille kanttoreille ja uusintakyselyn jälkeen 
lopulta kolme palautti lomakkeen ja heitä haastateltiin. Vertailua tehtiin myös muihin tutki-
muksiin. Vaikka kuoropainotteisen messun soveltumista nykyaikaiseen jumalanpalvelus- ja 
konserttielämään ei ole aikaisemmin tutkittu, sitä sivuavia tutkimuksia kuitenkin on. Tekijän 
(1999) lisensiaattitutkimus, joka selvitti urkumessun käyttöä ja erilaisia toteutuksia Suomessa 
vuosina 1971–1996 ja Heikki Toivion (2005) uusimuotoisia jumalanpalveluksia koskeva väi-
töskirja antoivat vertailumateriaalia. 
 
Reliaabelius, validius ja katoanalyysi 
 
Reliaabilius ja validius muodostavat yhdessä tutkimuksen luotettavuuden. Kirjallisuudessa 
käytetään myös termejä reliabiliteetti ja validiteetti. Hirsijärven, Remeksen ja Sajavaaran mu-
kaan ” tutkimuksen relibiaalisuus tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Mittauksen tai tut-
kimuksen reliaabelius tarkoittaa siis sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia”. ”Toinen 
tutkimusen arviointiin liittyvä käsite on validius (pätevyys). Validius tarkoittaa mittarin tai 
tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata.”  Kyseiset käsitteet 
ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä, mutta niitä voidaan soveltaa myös kvali-
tatiiviseen tutkimukseen. ”Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka 
selostus tutkimuksen toteuttamisesta. Tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita.  Aineis-
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ton tuottamisen olosuhteet olisi kerrottava selvästi ja totuudenmukaisesti… Niin määrällisessä 
kuin laadullisessakin tutkimuksessa voidaan tutkimuksen validiutta tarkentaa käyttämällä tut-
kimuksessa useita menetelmiä.”  (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2001: 213–215). Tässä tut-
kimuksessa menetelmiä yhdistettiin. Kanttoreille lähetettyä kyselyä täydennettiin asiantunti-
joiden haastatteluilla (käsikirjakomitean musiikkijaoston jäsenet, oppilaitosten ja Kirkon kou-
lutuskeskuksen kouluttajat). Kahdeksan messutoteuksen yhteydessä seurakuntalaisille jaettiin 
kyselylomakkeet, joissa selvitettiin kuoropainotteisen messun soveltuvuutta jumalanpalvelus- 
ja konserttielämään. Tätä kyselyä täydennettiin asiantuntijoiden teemahaastatteluilla.  
 
Survey-tyyppisessä tutkimuksessa luotettavuutta lisää tutkimuksen kattavuus. Kun tutkimus-
kohteena ovat kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat, palautettujen kyselylomak-
keiden määrällä ja maantieteellisellä kattavuudella on merkitystä. Seurakuntien kanttoreille 
lähetetyn kyselyn palautti lopulta 222 kanttoria. Ensimmäisen kyselyn jälkeen lähetettiin uu-
sintakysely. Palautusprosentti oli 38,4 %. Otos on riittävän kattava ja tutkimustulokset ovat 
yleistettävissä. Vastaukset edustavat maantieteellisesti koko Suomea. Lomakkeet olivat huo-
lellisesti täytettyjä ja kanttorit olivat selvästi motivoituneita vastaamaan. Kun tarkastellaan 
vastauksia hiippakunnittain, havaitaan, että vastausprosentit vaihtelivat. Seuraavassa on esitet-
ty palautusprosentit, vastaajien ja seurakuntien määrät hiippakunnittain: 
 
 Turun arkkihiippakunta 34,4 % (32/93) 
 Tampereen hiippakunta 33,8 % (24/71) 
 Oulun hiippakunta 46,2% (36/78)   
 Mikkelin hiippakunta 46,0 % (29/63) 
 Borgå stift 25,0 % (20/80) 
 Kuopion hiippakunta 43,9 % (29/66) 
 Lapuan hiippakunta 39,1 % (25/64) 
 Helsingin hiippakunta 42,9 % (27/63)  
 
Kun tarkastellaan niitä seurakuntia, jotka palauttivat lomakkeen ja verrataan niitä niihin, jotka 
eivät palauttaneet niitä, voidaan todeta seuraavaa: Molemmissa ryhmissä on tasaisesti kau-
punkimaisia seurakuntia ja maaseutuseurakuntia. (Ks. liitteet 2a ja 2c.) Maantieteellinen ja-
kauma on myös tasainen. Kun tarkastellaan hiippakuntien palautusprosentteja ja vastaavasti 
katoprosentteja, luvut ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tasaisia. Hiippakuntien kesken ei 
ole siis suuria eroja. Porvoon hiippakunta on poikkeus. Siellä 75,0 % ei vastannut kyselyyn, 
vaikka kysely oli käännetty ruotsiksi. 
  
Vastausprosentti oli siis pienin Porvoon hiippakunnassa: 25,0 % (20/80) ja suurin Oulun hiip-
pakunnassa: 46,2 % (36/78). Vaikkakin Porvoon hiippakunnan palautusprosentti jäi matalaksi, 
voidaan todeta, että koko maan palautusprosentti oli 38,4 ja otos on riittävän kattava. Tutki-
mustulokset ovat yleistettävissä. Luettelo niistä seurakunnista, jotka eivät palauttaneet loma-
ketta, on liitteessä 2c. Katoprosentit hiippakunnittain ovat luettavissa liitteessä 2d.  
 
Kanttoreille lähetettyä kyselyä täydennettiin kahdeksalla messutoteutuksella. Nämä tapaustut-
kimukset toteutettiin vuosina 2000–2004. Seurakuntalaisille jaettiin kyselylomakkeet ennen 
messua ja he palauttivat ne messun jälkeen. (Ks. liiteet 8–16.) Kysymykset olivat tavalliselle-
kin kuulijalle ymmärrettäviä ja niiden määrä oli tilanteeseen nähden kohtuullinen. Nämäkin 
lomakkeeet olivat huolellisesti täytettyjä. Messujen palautusprosentit, lomakkeen palauttaneet 
ja osallistuneet olivat seuraavat: 
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 Pyhän Henrikin messu, 70,6 % (77/109) 
 Pyhän Laurentiuksen messu, 27,2 % (136/500) 
 Casatin Misssa concertata à quattro voci, 68,5 % (50/73)  
 Mozartin Missa brevis, d, KV 65, 37,9 % (36/95) 
 Neukommin Misssa brevis, C, 41,9 % (106/253) 
 Delibes´n Messe brève, g, 53,1 % (43/81) 
 Gounod´n Messe de Ste Cécile, 55, 8 % (58/104) 
 Sisaskin Eestiläinen messu, 34,8 % (40/115) 
 
Kunkin messun kohdalla mainitut prosenttiluvut ovat riittäviä. Kaikkiin messuihin osallistui 
yhteensä 1330 henkeä. Lomakkeen palautti yhteensä 546 henkeä, joten palautusprosentti oli  
41,1. Kun tarkastellaan kaikkia kahdeksaa toteutusta yhdessä, otos on riittävä (546 vastausta), 
ja seurakuntalaisten vastaukset täydentävät hyvin kanttoreille lähetettyä kyselyä. Kahdeksan 
tapaustutkimusta, jotka toteutettiin pääkaupunkiseudulla, ovat suuntaa-antavia koko Suomea 
ajatellen. 
 
Pyhän Henrikin messua ja Pyhän Laurentiuksen messua lukuun ottamatta tekijä oli itse muka-
na toteutuksissa kuoronjohtajan tai urkurin ominaisuudessa. Seurakuntalaiset vastasivat ni-
mettöminä lomakkeisiin, mikä takaa vastausten luotettavuuden.  
 
     
Käsitteiden määrittely ja rajaus 
 
Kuoropainotteisella messulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa: 
 
1) perinteistä gregoriaanista messua, jossa kuorolla on merkittävä osa, 
  
2) messua, jonka ordinarium-osat on sävelletty kuorolle ja jotka muodostavat yhtenäisen ko-
konaisuuden, 
 
3) messua, jonka ordinarium-osista osa on sävelletty kuorolle ja ne muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, 
 
4) messua, jonka proprium-osat on sävelletty kuorolle ja jotka muodostavat yhtenäisen koko-
naisuuden ja 
 
5) messua, jonka proprium- ja ordinarium-osia on sävelletty kuorolle ja jotka muodostavat 
yhtenäisen kokonaisuuden. 
 
Ryhmästä 1) käytetään nimitystä gregoriaaninen messu. Siinä on kuorolle sävelletty sekä 
proprium- että ordinarium-osia. Voidaan sanoa, että 700-luvun ns. Ordo Romanus I kuuluu 
tähän tyyppiin. Kuoro lauloi siinä ainakin proprium-osat: introitus, offertorio ja communio ja 
ordinarium-osista Kyrien ja Glorian. (Ks. luku 2.1.) Tähän tyyppiin kuuluvat tässä tutkimuk-
sessa mainitut Pyhän Henrikin ja Pyhän Laurentiuksen messut. Niissä kuoro laulaa lähes koko 
propriumin ja ordinariumin. 
 
Ryhmistä 2─5 käytetään myös nimitystä ‘kuoromessu’ erotuksena ensimmäisen ryhmän ‘gre-
goriaanisesta messusta’. 
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Suurin osa kuoropainotteisista messuista kuuluu ryhmään 2) eli siinä on kuorolle sävelletty 
osat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei. Useissa messuissa Credoa ei ole sävelletty 
kuorolle. Ensimmäiset moniääniset ordinarium-sarjat syntyivät 1300-luvulla, jonka jälkeen ne 
yleistyivät niin, että 1500-luvulle tultaessa Palestrina sävelsi jo noin 105 messua. Tästä sävel-
lysmuodosta kehittyi huomattavin kuoromessutyyppi. Tässä tutkimuksessa sitä kutsutaan 
myös ‘ordinarium-kuoromessuksi’. 
 
Messuja, joissa kuorolle on sävelletty lähes koko proprium ja ordinarium, kutsutaan ‘plenaa-
rimessuiksi’. Niitä on kuitenkin sävelletty vähän. Ranskalainen Guillaume Dufay sävelsi 
1400-luvulla ainakin kolme tällaista messua: Padovan pyhän Antonin messu, Pyhän Fransis-
kuksen messu ja Pyhän Antonin apotin messu (Planchart, 2001: 662). Nämä kuuluvat siis 
ryhmään 5). 
 
Ryhmässä 3) tavallisesti Kyrie ja Gloria on sävelletty kuorolle. Nämä ovat yleisiä protestantti-
sella puolella ja siellä sitä kutsutaan missa brevikseksi. Hyviä esimerkkejä tästä ovat Tele-
mannin ja Buxtehuden Missa brevikset.  Missa brevis -nimitys poikkeaa katolisesta perintees-
tä, jossa on sävelletty paljon missa breviksiä. Niissä on mukana Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus 
ja Agnus Dei eli koko ordinarium, ja nimitys viittaa sävellysten kestoon. Ne ovat lyhyitä ja 
kompakteja messuja. Hyviä esimekkejä niistä ovat Mozartin lukuisat Missa brevikset.  Ryh-
mään 3) kuuluvat myös monet englantilaiset ehtoollisjumalanpalvelukset. Niissä on usein 
kuorolle sävelletty osat Kyrie ja Credo. Esimerkkin tästä on Richard Farrantin  A minor  Ser-
vice. (Ks. luku 2.6). Ryhmään 3) kuuluvia messuja kutsutaan siten ‘osittaisiksi ordinarium-
kuoromessuiksi’. Vaihtoehtoinen nimitys on ‘protestanttinen missa brevis’. 
 
Ryhmässä 4) proprium-osia on sävelletty kuorolle ja ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuu-
den. Tällaista messua kutsutaan ‘proprium-kuoromessuksi’. Näitä on sävelletty perin vähän. 
Du Fay säveltäjäystävineen pyrki luomaan 1440-luvun alussa proprium-messuja (Lockwood, 
Kirkman, 2001: 69). Kuoromessuista on vaikeaa löytää tähän ryhmään kuuluvia messuja, 
mutta yksittäisiä proprium-osia on sävelletty paljonkin. Maassamme on toteutettu joskus mes-
suja, joissa kuoro laulaa proprium-osat (introitus, graduale, halleluja, offertorio ja communio) 
ja uruilla soitetaan ordinarium-osat vuorotellen kuoron kanssa (alternatim): Kyrie, Gloria, 
(Credo), Sanctus ja Agnus Dei. Niissä urkuosat ovat jonkin klassisen säveltäjän käsialaa ja 
kuoro-osuudet on otettu gregoriaanisista sarjoista (ks. esim. Graduale romanum, 1974: 15─ 
18). Mainitulla käytännöllä on pitkät historialliset perinteet. (Ks. Poutanen, 1999: 1─5.) 
 
Kuoromessun rinnakkaisilmiönä voidaan pitää urkumessua. Urkumessu on messu, jossa uruil-
la soitetaan useita ordinarium- ja/tai proprium-messun osia, jotka muodostavat yhtenäisen ko-
konaisuuden (Poutanen, 1999). Siten urkumessussa kuoro voi olla mukana, mutta urkujen 
osuus on primäärinen. Vastaavasti kuoromessussa kuoro on hallitseva.   
 
Tämä tutkimus keskittyy kuoropainotteisiin messuihin, joiden tyyli vaihtelee gregoriaanisesta 
musiikista klassiseen taidemusiikkiin. Siten uusimuotoiset jumalanpalvelukset, joita Heikki 
Toivio tutkii väitöskirjassaan rajataan, tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Ei haluttu tehdä pääl-
lekkäistä tutkimusta hänen kanssaan. Toivion mukaan uusimuotoiset messut pyrkivät uuteen 
muotoon, johon sisältyy olennaisesti kieli teksteissä ja musiikissa. (Toivio, 2005: 37–38.) Sie-
lunmessu eli requiem, joka on perinteisesti hautajaisjumalanpalvelus tai kuolleiden muistoksi 
vietettävä messu katolisessa kirkossa ja toisaalta konsertissa esitettävä teos, rajataan myös tut-
kimuksen ulkopuolelle. 
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Kirjallisuus ja aiemmat tutkimukset  
 
Kuoromessun soveltumista nykyaikaiseen suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään 
ei ole aiemmin tutkittu. Kuoromessun soveltumista aikamme seurakuntaelämään ei näytä tut-
kitun kansainvälisestikään. Aiheesta on sen sijaan paljon kirjallisuutta. Se on luonteeltaan his-
toriallista. Säveltäjistä on runsaasti elämäkertateoksia. Kuoromessuista on runsaasti musiikki-
tieteellistä kirjallisuutta, jossa tarkastellaan yksittäisten messujen musiikkimateriaalia, esitys-
kokoonpanoja yms. Ehkä parhaan käsityksen tästä kirjallisuudesta saa The New Grove Dic-
tionary of Music and Musicians -teoksesta (2001). Kunkin säveltäjän kohdalla on laajat kirjal-
lisuusluettelot, joissa mainitaan myös kuoromessuja koskevia kirjoja ja musiikin aikakausleh-
tiartikkeleita. Säveltäjistä on ilmestynyt niin ikään lukematon määrä tutkimuksia ja elämäker-
toja, joista voidaan ammentaa tietoja myös sävelletyistä messuista. Suomessa on tehty tutki-
muksia joistakin suomalaisista säveltäjistä, jotka ovat säveltäneet myös messuja. Tällaisia 
ovat mm. Pekka Kuokkalan (1975 ja 1995) tutkimukset Joonas Kokkosesta (Kuokkala, 1975 
ja 1995), Dag-Ulrik Almqvistin (2000) tutkimus Sulo Salosesta, Hannele Ketomäen (1986) 
Johann Strohoferista (Ketomäki, 1986) ja Eeva Jurmun (2004) Ahti Kuorikoskesta (Jurmu, 
2004).  
 
Huomattava saksankielinen laaja teos on Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG). 
Hakusanan ‘Messe’ alla on useita messun musiikkiin liittyviä artikkeleita kronologisessa jär-
jestyksessä. (MGG, 1997.)    
 
Richard Taruskinin teos The Oxford History of Western Music keskittyy nimensä mukaisesti 
länsimaiseen taidemusiikkiin, samoin kuin Donald J. Groutin ja Claude de Paliscan A History 
of Western Music. Mainituissa kirjoissa esitellään useita messuja historian saatossa. (Taruskin, 
2005; Grout ja Palisca, 1996.) Andrew Wilson-Dicksonin The Story of Christian Music kes-
kittyy hengelliseen musiikkiin niin lännessä kuin idässäkin. (Wilson-Dickson, 1992.) Hyvä 
yleisteos, jossa käsitellään kirkollista kuoromusiikkia ja siten myös kuoromessuja, on Elwyn 
A. Wienandtin Choral music of the Church. Tosin siinä ei ole mukana uusinta kuoromusiik-
kia. (Wienandt, 1965.) Koska kuoromessu käsittää useita vuosisatoja, kirjallisuutta on run-
saasti.  
 
Liturgiikkaa 
 
Yleisteoksia liturgiasta on runsaasti. Niissä käsitellän myös messua. Theodor Klauserin kirjas-
sa A Short History of the Western Liturgy esitellään messun historiaa. (Klauser, 1979.) Risto 
Cantellin Menkäämme Herran huoneeseen on liturgiikan yleisteos. Kirja on Cantellin mukaan 
puheenvuoro keskusteluun jumalanpalveluksesta ja sen uudistamisesta. Hän käy läpi liturgian 
historiaa ja nykypäivää. Hän kirjoittaa myös jumalanpalveluksen musiiikista ja tukeutuu Ju-
malanpalveluksen oppaan (1983) tekstiin. Kuoromessuvaihtoehtoa hän ei pohdi. (Cantell, 
1989.) Heikki Kotilan Liturgian lähteillä -teoksessa esitellään messun historiaa ja keskitytään 
paljolti eri kirkkokuntien liturgiakäytäntöjen vertailuun. (Kotila, 2004.) 
 
Chesley Jonesin, Geoffrey Wainwrightin, Edward Yarnholdin ja Paul Bradshaw’n toimitta-
massa teoksessa The Study of Liturgy on useita artikkeleita liturgiasta (Jones et al., 1992).  
Siinä on mm. D.M. Hopen artikkeli ‘The Liturgical Books’, jossa selvitetään liturgisten kirjo-
jen kehittymistä ajan saatossa (Hope, 1992). Samaisessa teoksessa on J. Gelineaun artikkeli 
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‘Music and Singing in the Liturgy’, joka on lyhyt historiallinen katsaus liturgiseen musiikkiin 
(Gelineau, 1992). 
 
Joseph Gelineau on kirjoittanut myös teoksen Voices and Instruments in Christian Worship.  
Kyseessä on yleisteos jumalanpalveluksen musiikista. Gelineau painottaa kuoron roolia osana 
seurakuntaa. Hän selvittää myös laulavan ryhmän, schola cantorumin, syntyvaiheita (Ge-
lineau, 1964: 84─89.) 
 
Christhard Mahrenholzin Kompendium der Liturgik des Hauptgottesdienstes on eräänlainen 
jumalanpalveluksen opas Saksan evankelisia kirkkoja varten. Liiteosassa on kappale ‘Richtli-
nien für die Tätigkeit des Chores im Gottesdienst’, jossa annetaan ohjeita kuoron käytölle ju-
malanpalveluksessa. Kuorot jaetaan kahteen ryhmään: yksiääniset “koraalikuorot” ja moni-
ääniset “figuraalikuorot”. Kuorojen tehtävä on tukea seurakuntalaulua ja toimia myös itsenäi-
sesti. Kuoro voi laulaa ordinarium-lauluja myös moniäänisesti (s. 129) eli gregoriaaniset sä-
velmät voidaan korvata kuorosatseilla. (Mahrenholz, 1963: 125─130.) 
   
 Handbuch der Liturgik on laaja liturgiikan yleisteos, joka koostuu lukuisista artikkeleista. 
Siinä on mm. Christian Bunnersin artikkeli ‘Kirchenmusikalischer Gottesdienst’, joka on mu-
siikinteologinen katsaus messun musiikkiin (Bunners, 1995). Adolf Adamin kirja Grundriss 
Liturgie on liturgiikan yleisteos. Jälleen käydään läpi lyhyesti liturgian ja myös sen musiikin 
historiaa. Kirjassa on hyvä yhteenveto Vatikaanin toisen konsiilin säädöksistä. (Adam, 1985.) 
 
Kirkkomusiikin historiaa 
 
Hyvä kirkkomusiikin historian yleisteos on Martinus Gerbertin De cantu et musica sacra, jo-
ka ulottuu 1700-luvun puoliväliin (Gerbert, 1968). Willi Apel on kirjoittanut laajan teoksen 
Gregorian Chant, jossa selvitetään gregoriaanisen musiikin historiaa perusteellisesti (Apel, 
1958). Kirjassa on myös Roy Jessonin kirjoittama luku ambrosiaanisesta laulusta (Jesson: 
1958.) ja Robert J. Snown artikkeli vanharoomalaisesta laulusta (Snow, 1958). Kenneth Levy 
edustaa uudempaa gregoriaanisen laulun tutkimusta. Hän selvittää artikkelissaan ‘Gregorian 
Chant and the Romans’, miten gregoriaaninen laulu kehittyi 700-luvulta 900-luvulle. (Levy, 
2003.) 
 
Karl Ferdinand Müller on toimittanut laajan liturgiikkaa käsittelevän teoksen Leiturgia - 
Handbuch des evangelischen Gottesdienstes.  Sen neljännessä osassa ‘Die Musik des evange-
lischen Gottesdienstes’ käsitellään protestanttisen jumalanpalveluksen musiikkia. (Müller, 
1961.) Kyseisen teoksen artikkelissa  ‘Evangelische Choralkunde −  Der gregorianische Cho-
ral im evangelischen Gottesdienst’ Otto Brodde analysoi liturgisia sävelmiä ja selvittää niiden 
historiaa (Brodde, 1961). Walter Blankenburg puolestaan pohtii artikkelissaan ‘Der mehrs-
timmige Gesang und konzertierende Musik’ moniäänisen laulun ja konsertoivan musiikin 
merkitystä jumalanpalveluksessa. Kuorolle sävellettyjen messujen osuus on siinä huomattava. 
Hän käy läpi moniäänisen musiikin historiaa reformaatiosta 1960-luvulle. (Blankenburg, 
1961.) 
 
Friedrich Blumen toimittama mittava teos Geschichte der evangelischen Kirchenmusik käsit-
telee erityisesti protestanttisten säveltäjien kirkkomusiikkia ja siten myös kuoromessuja 
(Blume, 1965, englanninkielinen laitos Protestant Church Music, A History, 1975). Hänen 
mukaansa protestanttiset säveltäjät olivat melko passiivisia messujen säveltämisessä, koska oli 
käytettävissä paljon katolisten säveltäjien kuoromessuja (Blume, 1975: 113). Blume on ollut 
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myös päävastuussa teoksen Die Musik in Geschichte und Gegenwart toimittamisessa. (MGG, 
1997.)   
 
Kenneth R. Long on kirjoittanut teoksen The Music of the English Church. Nimensä mukai-
sesti teos keskittyy anglikaanisen kirkon musiikkiin. Kirjasta saa hyvän käsityksen myös siellä 
sävelletyistä kuoromessuista. (Long, 1971.) 
 
Karl Gustav Fellerer on toimittanut laajan teoksen Geschichte der katholischen Kirchenmusik, 
jossa selvitetään kirkkomusiikin historiaa juutalaisesta temppelimusiikista ja synagogalaulusta 
sekä niin sanottujen vanhojen kirkkojen liturgisesta laulusta lähtien aina nykyaikaan asti. Eri 
aikojen kuoromessut ovat hyvin esillä esimerkinomaisesti. (Fellerer, 1976.) 
 
Suomessa on Osmo Vatanen kirjoittanut artikkelin ‘Missa cantata. Messun rakenne musiikilli-
sen toteutuksen näkökulmasta’. Hän käsittelee siinä messun rakennetta ja elementtejä erityi-
sesti musiikillisen toteutuksen näkökulmasta. Hän vertaa Käsikirjakomitean kokeiluaineistoa 
(vuodelta 1995) 1500-luvun luterilaisiin asiakirjoihin ja niiden esilletuomaan kuoron ja urku-
jen rikkaaseen käyttöön. (Vatanen 1996.) 
 
Lasse Erkkilä, Ulla Tuovinen ja Erkki Tuppurainen ovat toimittaneet teoksen Kirkkomusiikin 
käsikirja, jossa on artikkeleita kirkkomusiikin eri osa-alueista (Erkkilä et al., 2003). Siinä on 
Erkki Tuppuraisen artikkeli, joka selvittää kirkkomusiikin historiaa juutalaisesta temppelimu-
siikista aina nykyaikaan asti (Tuppurainen, 2003) ja Osmo Vatasen artikkeli ‘Messu ja sen 
musiikki’, jossa käydään messun osat läpi ja verrataan nykykäytäntöä asiakirjoihin reformaa-
tion ja luterilaisen ortodoksian ajalta (Vatanen, 2003). Samaisessa teoksessa on Yrjö Sariolan 
artikkeli ‘Kirkkomusiikki ja musiikin teologia’, jossa hän painottaa musiikin sisältölähtöisyyt-
tä: 
 

Sisältölähtöisyyden seurauksena jumalanpalvelusmusiikki integroituu messun olennai-
seksi osaksi. Tässä palataan uskonpuhdistusajan ja luterilaisen ortodoksian musiikinteo-
logiseen käsitykseen ja jumalanpalveluskäytäntöön. Sille on ominaista, että musiikki ei 
esiinny messun missään kohdassa irrallisena lisänä. Se päinvastoin aivan kuin kuljettaa 
jumalanpalvelusta eteenpäin sen oman olemuksen ja sisällön mukaisesti. (Sariola, 2003: 
31.) 

 
Sariolan ajatusta soveltaen voidaan ajatella, että kun kuoromessuja tai niiden osia toteutetaan 
jumalanpalveluksissa, ne korvaavat vastaavat messun osat. Siten, jos Kyrie esitetään saarnan 
jälkeen tai ehtoollisen aikana, se jää irralliseksi koristeeksi. 
 
Reijo Pajamon ja Erkki Tuppuraisen teoksessa Suomen musiikin historia – kirkkomusiikki esi-
tellään suomalaisten säveltäjien kirkkomusiikkiteoksia, muiden muassa messuja ja requieme-
jä. Teoksessa on myös mainintoja kuoromessuesityksistä konserteissa Suomessa eri aikoina. 
(Pajamo, Tuppurainen, 2004.) Kuoromessun konserttikäytöstä Suomessa ei kuitenkaan ole 
tehty systemaattista tutkimusta. 
 
Juhani Haapasalon, Liisa Lauerman, Martti Nissisen ja Pekka Suikkasen toimittamassa teok-
sessa Kirkkomusiikki on runsaasti lyhyitä artikkeleita kirkkomusiikin eri osa-alueista (Haapa-
salo et al., 2004.) Kirjassa on Seppo Murron artikkeli ‘Kirkkomusiikki konserttimusiikkina’, 
jossa hän selvittää muiden muassa, kuinka 1800-luvulla musiikki “etääntyi kirkosta: yhteys 
jumalanpalvelukseen katkesi ja syntyi konserttiperinne”. Murron mukaan “kirkko oli ja on 
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yhä toki luonnollinen esityspaikka suurille sakraaliteoksille”.  Murto mainitsee suurina kuoro-
teoksina mm. Bachin H-molli-messun ja Mozartin Kruunajaismessun ja C-molli-messun.  
(Murto, 2004: 210─217.) 
 
Kaija Ravolainen on kirjoittanut väitöskirjan The Singer in the Ecclesiastical Hieararchy. The 
Early History of the Order. Siinä hän käsittelee laulajan asemaa niin idän kuin lännen kirkois-
sa ensimmäisillä vuosisadoilla. Ravolainen piirtää väitöskirjassaan kuvaa myös varhaisen ju-
malanpalveluksen ja messun musiikista. (Ravolainen, 2014.)    
 
Keskiaikainen kirkkolaulu Suomessa 
 
Suomalaista keskiajan latinankielistä laulua on tutkittu yllättävän paljon. Huomattavia teoksia 
ovat Toivo Haapasen väitöskirja Die Neumenfragmente der Universitätsbibliotek Helsingfors 
(Haapanen, 1924) ja Ilkka Taiton Documenta gregoriana (Taitto, 1992). Taitto on toimittanut 
myös Pyhän Henrikin liturgiaa käsittelevän teoksen Missa et officium sancti Henrici (Taitto, 
1998) sekä kirjoittanut väitöskirjan Catalogue of Medieval Manuscript Fragments in Helsinki 
University Library. Fragmenta membranea IV: 1-2 (I osa) ja Fragmenta membranea IV. In-
ventory of Sources of Medieval Latin Chant in Finland (II osa.) (Taitto, 2001 ja 2002 a). Hän 
on toimittanut myös näköispainoksen Graduale Aboense 1397─1406 keskiaikaisista lähteistä 
(Taitto, 2002 b). Toivo Haapanen kokosi ja järjesteli väitöskirjaansa varten pergamentinlehtiä, 
joita säilytetään Helsingin yliopiston kirjastossa.  Hän selvittää, milloin ja missä neumikäsi-
kirjoitukset on kirjoitettu. Ilkka Taitto on jatkanut Haapasen aloittamaa työtä 1980-luvulta 
lähtien ja julkaissut väitöskirjansa vuonna 2002.   
 
Huomattava keskiaikaisen musiikin dokumentti on myös Martti Parvion toimittama Missale 
Aboense (1488), joka on näköispainos Turun hiippakunnan ensimmäisestä painetusta kirjasta.  
Parvio on kirjoittanut teokseen laajan postscriptumin. (Parvio, 1971: 531─543.)  
 
Ermo Äikään väitöskirja keskittyy nimensä mukaisesti Gloria-melodioiden tutkimiseen: Hym-
nus angelicus. Turun hiippakunnan keskiaikaisen messusävelmistön Gloria-melodiat, niiden 
tekstipohja ja käyttö. Äikää selvittää käytettyjen Gloria-melodioiden lisäksi Turun hiippakun-
nassa ja myös muissa Ruotsin eri hiippakunnissa käytettyjä ordinarium-sarjoja. Hän pohtii 
myös kuoron käyttöä messussa. Äikään mukaan jo ennen 1000-lukua monipuolistuneen sä-
velmärepertoaarin hallinta oli käynyt tavalliselle seurakuntalaiselle liian vaikeaksi, joten sä-
velmien laulaminen edellytti harjaantuneita esittäjiä. (Äikää, 1995:17.) 
 
Äikään mukaan katedraaleissa ja luostareissa oli mahdollista toteuttaa liturgiaa monipuolisesti 
niin, että koko ordinarium saatettiin laulaa. Lauluryhmä, schola cantorum, vastasi paljolti li-
turgisesta laulusta. (Äikää, 1995: 17─18.) Maaseudulla tilanne oli toinen: ”Pienissä pitäjän 
kirkoissa tuomiokirkon monipuolista ohjeellista lauluohjelmistoa jouduttiin käytännössä re-
dusoimaan. Laulajavoimien puuttuminen vaikutti OM:n [messun ordinariumin] sarjavalintoi-
hin. Vakiintuneesta ohjelmistorakenteesta poikkeaviakin ratkaisuja esiintyi. Siitä on todistee-
na Uskelan gradualena tunnettuun Perttelin kirkon kirjaan vuonna 1518 kopioitu lauluaines.” 
(Äikää, 1995: 217.) 
 
Sakari Vainikka on kirjoittanut väitöskirjan Radices canorum, jossa hän tarkastelee keskiajan 
liturgista musiikkia keskittyen Kyrie- ja Gloria-melodioihin. Hän selvittää niiden musiikillisia 
rakenteita. (Vainikka, 2001.) 
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Tuomas Heikkilä on kirjoittanut teoksen Pyhän Henrikin Legenda, josta saa luotettavaa, tie-
teellisesti tutkittua taustatietoa Suomen kirkosta keskiajalla ja erityisesti Pyhän Henrikin le-
gendan versioista. (Heikkilä, 2005.) 
 
Jorma Hannikainen on kirjoittanut väitöskirjan Suomeksi suomalaisten tähden − Kansankieli-
sen tekstin ja sävelmän suhde Michael Bartholdi Gunnaeruksen suomenkielisessä Officia Mis-
sae -introituskokoelmassa (1605). Tutkimuksessa tarkastellaan kyseisen laulukokoelman teks-
tejä, sävelmiä ja erityisesti Gunnaeruksen tapaa käsitellä gregoriaanisia introitussävelmiä, kun 
hän on sovittanut niitä suomenkieliseen asuun. Hannikainen selvittää väitöskirjassaan myös 
Gunnaeruksen ajan jumalanpalveluskäytäntöä. Paulus Juustenin messu oli Suomessa käytössä 
vuodesta 1575 vuoteen 1614. (Hannikainen, 2006: 60, 96 et passim.) 
 
Rinnakkaisia tutkimuksia 
  
Heikki Toivio tutkii väitöskirjassaan Voiko sen sanoa toisinkin? − Uusimuotoisten jumalan-
palvelusten merkitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämässä 
1966─1999 uusimuotoisia jumalanpalveluksia, mutta rajaa pois urku- ja kuoromessut. Hänen 
mukaansa ”uusimuotoinen jumalanpalvelus” tarkoittaa perinteisestä jumalanpalveluksesta 
musiikiltaan ja muulta toteutukseltaan poikkeavaa teeman, tilanteen, paikan, vuorokauden 
ajan tai ikäryhmän mukaan tehtyä erityisjumalanpalvelusta. (Toivio, 2005: 34─40.) Toivio 
keskittyy lähinnä niin sanottujen gospelmessujen tutkimiseen, kun taas tässä tutkitaan kuoro-
painotteisia messuja, joiden tyyli vaihtelee gregoriaanisesta musiikista klassiseen taidemu-
siikkiin. Erottavana tekijänä on genre eli musiikin laji. Koska uusimuotoiset messut ovat rin-
nakkainen ilmiö kuoromessulle, Toivion tutkimustuloksia verrataan tähän tutkimukseen.  
 
Vaikka kuoromessun soveltumisesta jumalanpalvelus- ja konserttielämään ei olekaan tutki-
muksia, on kuitenkin melko runsaasti tutkimuksia, jotka sivuavat sitä. Tekijä on kirjoittanut 
lisensiaattityön Missa pro organo – Tutkimus urkumessun käytöstä ja erilaisista toteutuksista 
Suomessa vuosina 1971─1996, jossa on tutkittu urkumessun soveltumista jumalanpalvelus- ja 
konserttielämään. Käsillä oleva kuoromessututkimus on itse asiassa jatkoa lisensiaattityölle. 
Metodit ja tutkimusnäkökulma ovat samanlaiset, joten tutkimustulosten vertailu on helppoa.  
(Poutanen, 1999.) Gospelmessuista on laadittu kaksi Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin kou-
lutusohjelman tutkielmaa. Harri Kiviluoto tutki gospelmessujen seurakuntakäyttöä Helsingin 
ja Mikkelin hiippakuntien evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuosina 1982─1992. Tutki-
muksen mukaan eniten oli käytetty Pekka Simojoen Meidän messua, Afrikkalaista gospelmes-
sua, Hiljaisuuden messua, Petri Laaksosen, Veikko Rauhaniemen ja Matti Rantatalon Tuo-
mas-messua sekä Jaakko Löytyn Hyvä hetki -messua.  Papisto ja kanttorit suhtautuivat pää-
osin myönteisesti gospelmessuihin. Tosin kanttoreiden suhtautuminen oli hieman varaukselli-
sempaa. (Kiviluoto, 1993: 66─69.). Asko Luomalan Sibelius-Akatemian projektityön nimenä 
oli Gospelmessun toteutus, käyttö ja reseptio.  Luomalan mukaan Lapuan hiippakunnassa eni-
ten oli käytetty Pekka Simojoen Meidän messua, Afrikkalaista gospelmessua ja Hiljaisuuden 
messua.  Teologit ja nuorisonohjaajat suhtautuivat gospelmessuihin pääosin myönteisesti. 
Kanttoreiden suhtautuminen oli hieman kielteisempää. Ongelmalliseksi koettiin gospelmessu-
jen irrallisuus kirkkovuodesta ja niiden vaikea toteuttaminen. (Luomala, 1994: 54─57.) 
 
Tuomasmessusta on useita pienimuotoisia tutkimuksia.  Mari Lammisen tutkielma käsittelee 
erityisesti Tuomasmessun Taizé-musiikkia (Lamminen, 1990). Inna Vintturi tutkii myös Tuo-
masmessun musiikkia: Jumalanpalveluksen musiikille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 
Helsingin Agricolan Tuomasmessussa (Vintturi, 1992). Juha Kauppisen tutkimuksen otsikko-
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na on Tuomas-messu. Tutkimus kaupunkiseudun jumalanpalveluksesta ja kaupunkilaisen seu-
rakunnasta. (Kauppinen, 1992.) 
 
Johanna Räsänen referoi väitöskirjassaan vuodelta 1995 niin kotimaista kuin ulkomaistakin 
jumalanpalvelustutkimusta. Hän toteaa, että seurakuntalaisten jumalanpalveluskokemuksia ja 
uudistusodotuksia selvittäviä tutkimuksia on tehty Suomessa varsin vähän. Kansainvälinen 
tutkimus on puolestaan keskittynyt paljolti saarnan tutkimiseen. Joissakin yksittäisissä tutki-
muksissa selvitetään seurakuntalaisten suhtautumista jumalanpalveluksen muihin elementtei-
hin tai kokonaisuuteen. (Räsänen, 1995: 34─54.) 
 
Johanna Räsänen siis tutki Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien seurakuntalais-
ten jumalanpalveluskokemuksia ja uudistusodotuksia. Hän rajasi pois erityisjumalanpalveluk-
set ja juhla-ajan jumalanpalvelukset. Tutkimuksen mukaan “jumalanpalveluksen osista seura-
kuntalaisilla oli etenkin musiikkiin ja saarnaan kohdistuvia odotuksia. Musiikilta odotetaan 
iloa, monipuolisuutta ja vaihtelevuutta. Virsilaulun ohella kaivataan lisää kuoro- ja instru-
menttimusiikkia sekä urkumusiikkia.” Räsäsen mukaan “uudistusodotuksista huolimatta 
enemmistö seurakuntalaisista ei toivo sunnuntain pääjumalanpalveluksen muuttuvan suuresti-
kaan nykyisestä. Erityisjumalanpalveluksien tarjontaa ja erityisluonnetta tulisi sen sijaan ke-
hittää ja lisätä.” (Räsänen, 1995:209.) 
 
Anna-Maarit Joenperä on kirjoittanut väitöskirjan Jumalan lapset isän sylissä. Narratiivinen 
tutkimus jumalanpalveluksen merkityksellisyyden rakentumisestta kirkossa kävijöille Tuusulan 
seurakunnassa. Siinä hän tutkii kirkossa kävijöiden jumalanpalveluskokemuksia. Tutkimuk-
sen mukaan jumalanpalveluksen merkityksellisyyttä rakentaa muun muassa se, että sen kulu-
essa yksilö voi käsitellä oman elämänsä syviä kysymyksiä. Jumalanpalvelus vahvistaa hänen 
uskonnollista identiteettiään. Jumalanpalveluksen merkityksen rakentumiseen vaikuttaa myös 
kirkkotilan visuaalin ympäristö. Jumalanpalveluksen musiikki koettiin niin ikään tärkeäksi. 
Koettiin, että musiikki yhdistää ihmisiä ja antaa seurakunnalle mahdollisuuden osallistua. (Jo-
enperä, 2013: 3, 93.) 
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2. HISTORIALLINEN TAUSTA  
 
2.1 Varhainen kristillinen liturgia 
 
Eukaristian teologinen perusta on Jeesuksen ja opetuslasten viettämässä kiirastorstain pääsi-
äisateriassa. Jeesus kehotti viettämään ateriaa hänen muistokseen. (Luuk. 22: 14─20; Matt. 
26: 17─20, 26–28; Mark. 14: 22─24; 1. Kor. 11: 23─26.) 
 
Uudessa testamentissa on kuvauksia kristittyjen kokouksista. 1. Korinttilaiskirjeessä on kohta, 
jossa Paavali moittii kristittyjä siitä, että ”kokoontumiset eivät ole oikeaa Herran aterian viet-
tämistä”. Ihmiset käyttäytyvät huonosti. Jotkut ovat nälissään ja toiset juovuksissa. (1. Kor. 
11: 17─34.) Hieman myöhempänä Paavali antaa ohjeita kristittyjen kokoontumisiin. ”Kun 
kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä 
tai sen tulkinta.” Paavali muistuttaa vielä, että kaiken on tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä 
järjestyksessä. (1. Kor. 14: 26–40.) Apostolien teoissa kerrotaan kristittyjen kokoontumisista. 
Eukaristia eli leivän murtaminen oli niissä keskeistä: ”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskolli-
sesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja 
rukoilivat” (Ap.t. 2: 42). Leivän murtaminen tapahtui kodeissa, mutta sen lisäksi kristityt ko-
koontuivat temppeliin (Ap.t. 2: 46). Apostolien viettämästä ehtoollisesta ei kuitenkaan ole 
tarkkaa kuvausta – puhumattakaan jumalanpalvelusjärjestyksestä. (Jungmann, 1980: 29, 30, 
34.) 
 
Hyvin varhainen kristillisen eukaristian eli ehtoollisliturgian kuvaus on Justinus Marttyyriltä 
(k.165). Se koostui lukukappaleista, puheesta, rukouksista, ehtoollisen nauttimisesta (leipä, 
viini ja vesi) ja kiitosrukouksesta. Justinuksen kuvailema eukaristia oli siten perin koruton ja 
yksinkertainen. 300-luvun kirjalliset lähteet todistavat sen puolesta, että psalmilaulu tuli osak-
si liturgiaa. Psalmeja laulettiin sanaosassa ja ehtoollisen aikana. (Jungmann, 1980: 42─44; 
McKinnon, 2001 a: 59─60.) 
 
Vuoden 220 paikkeilta on säilynyt niin sanottu Hippolytuksen jumalanpalvelusjärjestys, joka 
oli käytössä laajalti vuosisatoja ei vain läntisessä kirkossa vaan myös idässä. Hippolytus on 
kuvannut tarkasti ehtoollisliturgian. Siinä erottuu selvästi ehtoollisvuorolaulu, asetussanat, 
anamneesi, epikleesi ja doksologia, leivän murtaminen, viinin konsekroiminen ja ehtoollisen 
jakaminen seurakuntalaisille. Silmiinpistävää on Sanctuksen puuttuminen. (Klauser, 1979: 11, 
14–17; Jungmann, 1980: 57, 66─71.) 
 
Varhaisimpia dokumentteja on naispuolisen pyhiinvaeltajan, Egerian, selvitys kristittyjen li-
turgiasta vuosien 381─384 paikkeilta. Hän kuvailee Jerusalemin jumalanpalvelusta, joka 
koostui rukouksista, kärsimyshistorian luvusta, hymneistä ja psalmeista. (Pétré, 1957: passim; 
Grout ja Palisca, 1996: 36; Wilson-Dickson, 1992: 30.) 
  
Läntisen kirkon varhainen messu 
 
400-luvun alussa alkoi hahmottua läntisen kirkon messu, tosin vielä koruttomassa muodos-
saan. Alussa olivat selebrantin tervehdys, lukukappale ja evankeliumi. Psalmi laulettiin ennen 
lukukappaletta tai sen jälkeen. Siihen saattoi liittyä seurakunnan melodinen kertosäe ja pääsi-
äisen aikaan halleluja. Evankeliumin yhteydessä oli juhlava seremonia kynttiläkulkueineen. 
McKinnonin mukaan evankeliumin jälkeen selebrantti piti saarnan. Sitten seurasi rukousjakso 
ja kasteoppilaiden poistuminen. Ehtoollisaineet tuotiin sisään ja selebrantti aloitti eukaristisen 
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rukouksen, jossa oli vuorottelua seurakunnan kanssa. Seurasi Sanctus, joka laulettiin yhdessä. 
Eukaristinen rukousjakso päättyi seurakunnan aameneen. Sitten tulivat Herran rauha, leivän 
murtaminen, Isä meidän ja ehtoollisaineiden jakaminen kaikille. Ehtoollisen aikana laulettiin 
psalmi. (McKinnon, 2001 a: 60.) 
 
Ensimmäisillä vuosisadoilla läntisessä kirkossa oli käytössä useita liturgisen laulun perinteitä. 
Eri alueilla oli omat laulunsa ja käytäntönsä. Tämä koski sekä messua että rukoushetkiä. 
Huomattava oli niin sanottu vanha roomalainen laulu Italian niemimaalla. Milanon alueella oli 
aineisto, jota kutsutaan ambrosiaaniseksi lauluksi Pyhän Ambrosiuksen mukaan. Iberian nie-
mimaalla oli oma aineistonsa, vanhempi eli vanhaespanjalainen ja uudempi,  jota kutsutaan 
mozarabiseksi, ja joka oli ollut käytössä vähintään 600-luvulta asti. Etelä-Italiasta Beneventon 
alueelta on löytynyt vielä 900-luvulta peräisin olevaa aineistoa, joka muodostaa oman itsenäi-
sen ryhmänsä. Ravennan alueen aineisto puolestaan oli saanut mahdollisesti vaikutteita By-
santista. Siitä on säilynyt vain pieniä rippeitä. Anthony Pryerin mukaan Luoteis-Euroopassa 
oman ryhmänsä muodostivat kelttiläinen ja gallikaaninen aineisto. Vähitellen gregoriaaninen 
eli frankoroomalainen aineisto, jota selvitetään myöhemmin, sai valta-aseman katolisessa kir-
kossa. (Taruskin, 2005: 62─64; Pryer, 1983:107─77; Taitto, 1989: 60; Taitto, 1991: 193; 
Grout ja Palisca, 1996: 21, 22; McKinnon, 2001 a: 61.) 
 
Läntisen kirkon messusta on kuitenkin melko vähän täsmällisiä tietoja ennen niin sanottua 
Ordo romanus I:tä, Rooman jumalanpalvelusjärjestystä. Siinä on kuvattu paavin messu vuo-
den 700 paikkeilla. Kyseinen messu on tärkeä, koska siitä tuli lopulta koko läntisen kirkon 
messun malli. Siinä ovat nähtävissä keskiaikaisen messun osat: rukoukset, lukukappaleet ja 
messulaulut. Paavi johti messua päivittäin eri kirkoissa. Hän saapui seurueineen kirkkoon ja 
pukeutui sakaristossa. Kun hän astui käytävää pitkin, osa kuorosta lauloi introitus-psalmia, 
jota edelsi antifoni. Hän kumartui alttarin edessä rukoukseen, toivotti rauhaa papistolle ja 
nyökkäsi kuorolle, jotta se lopettaisi psalmin ja laulaisi Gloria Patrin ja kertaisi antifonin. (Ks. 
Klauser, 1979: 61–63; ks. Grout ja Palisca, 1996: 35─36; McKinnon, 2001 a: 60.)   
 
Sitten kuoro lauloi Kyrien ja Glorian, jonka paavi intonoi. Tämän jälkeen seurasi kollehtaru-
kous. Sen jälkeen kun paavi ja papisto olivat istuutuneet kuoriin, alidiakoni resitoi ambosta eli 
lukupulpetista epistolan. Sitten kanttori lauloi responsorion tai gradualen. Toinen kanttori lau-
loi tämän jälkeen hallelujan tai traktuksen. Halleluja, joka laulettiin kirkkovuoden useimpina 
pyhinä, koostui hallelujasta, versuksesta ja hallelujasta. Traktusta käytettiin harvemmin, ka-
tumuspäivinä ja paastonaikana. Diakonin laulama evankeliumi muodosti eräänlaisen huipen-
tuman. Kaksi papinapulaista, akoluuttia, joilla oli kynttilät ja kaksi alidiakonia, joilla oli suit-
sutusastiat, johdattivat diakonin amboon. (Klauser, 1979: 63─64; Grout ja Palisca, 1996: 
35─36; McKinnon, 2001 a: 60─61.)  
 
Ordo romanus I ei mainitse saarnaa. Myöskään muissa Rooman jumalanpalvelusjärjestyksissä 
ei sitä mainita, mikä on hämmästyttävää. Paavin messusta puuttuu eräitä muitakin osia, mikä 
on helpommin selitettävisssä. Siinä ei ollut ilmeisesti Credoa, koska kyseinen ordinarium-
laulu tuli Rooman messuun vasta 1000-luvulla. Siinä ei ollut myöskään kasteoppilaiden ruko-
uksia, ei kasteoppilaiden lähettämistä eikä niin sanottuja uskovien rukouksia. Näitä ei enää 
käytetty Rooman messussa. Kastamattomat saivat olla messussa ehtoollisen aikana. Sanaosan 
rukoukset oli siirretty johdantoon, jossa niistä tuli Kyrie-litania. Nyt perinteiseltä paikalta siir-
rettyjä rukouksia korvasi “Oremus”, jonka selebrantti eli messua johtava pappi lausui offerto-
rion alussa. (Ks. Klauser, 1979: 64; ks. Grout ja Palisca, 1996: 35─36; McKinnon, 2001 a: 
61.) 
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Offertoriota, proprium-laulua, joka koostui avausmelodiasta ja kahdesta tai kolmesta versuk-
sesta, laulettiin erilaisten rituaalisten toimintojen aikana: paavi otti vastaan lahjat (mm. viinin 
ja leivän), hän pesi kädet, papisto valmisti ehtoollisen ja paavi lausui rukoukset. Lopuksi paa-
vi nyökkäsi kuorolle, jotta se lopettaisi offertorio-laulun ja aloitti itse prefaation kantilloinnin. 
Liturgiaan liittyi useita tervehdyksiä, jotka alkoivat sanoin “Dominus vobiscum”. Prefaation 
päätti pappien laulama Sanctus, jonka sävelmä oli perinteinen ja yksinkertainen. Sanctusta, 
joka sisälsi myös osan “Benedictus qui venit”, seurasi ehtoollisen kaanon, jonka paavi resitoi. 
Se päättyi sanoihin “per omnia saecula saeculorum”,  johon vastattiin “amen”.  700-luvun 
alun ehtoolliseen johdattavat osat poikkesivat varhaisen kirkon käytännöstä. Isä meidän -
rukousta seurasi Herran rauha, ja sitten tuli leivän murtaminen, jonka aikana laulettiin Agnus 
Dei. Tämä oli paavi Sergius I:n (687─701) aloittama käytäntö. (Klauser, 1979: 65─67; Grout 
ja Palisca, 1996: 35─36; McKinnon, 2001 a: 61.)   
 
Ehtoollinen jaettiin ensin papistolle hierarkkisessa järjestyksessä ja sitten maallikoille, ensin 
miehille ja sitten naisille. Naiset ja miehet olivat eri puolilla kirkkoa. Seuraavilla vuosisadoilla 
maallikoiden ehtoollisenvietto väheni jyrkästi. Ehtoollisen aikana kuoro lauloi ehtoollismu-
siikkia, joka muistutti paljolti introitusta koostuen psalmista ja antifonista. Niinkuin introituk-
senkin kohdalla paavi nyökkäsi kuorolle, milloin se lopettaisi psalmin ja laulaisi lopuksi Glo-
ria Patrin ja antifonin, kun ehtoollinen oli päättynyt. Ehtoollisen jälkeen selebrantti resitoi ru-
kouksen ja sitten julisti “Ite missa est”, johon vastattiin “Deo gratias”. Paavi poistui sitten 
avustavan papiston kanssa kulkueessa kirkosta. (Klauser, 1979: 67─68; McKinnon, 2001 a: 
61.)  
 
Tässä yhteydessä kiinnostaa kuoron käyttö 700-luvun messussa. Proprium-osista se lauloi in-
troituksen, offertorion ja communion. Ordinarium-osista kuorolle kuuluivat Kyrie, Gloria ja 
todennäköisesti Agnus Dei. Kuorolle ei kuulunut Sanctusta eikä myöskään Credoa, koska sitä 
ei vielä käytetty. Graduale, halleluja ja traktus eivät varsinaisesti olleet kuoron osia. (McKin-
non, 2001 a: 60─61.) 
 
2.2 Gregoriaaninen messu 
 
Gregoriaaninen eli frankoroomalainen laulu periytyy Rooman kirkon laulusta, jota frankit oli-
vat työstäneet karolingilaisena aikana. Kyseinen aika alkoi Pipin Pienen tultua valtaan vuonna 
751. Voidaan sanoa, että gregoriaaninen laulu tuli käyttöön 1100-luvulle tultaessa koko Länsi- 
ja Keski-Euroopassa Milanon hiippakuntaa lukuun ottamatta. Gregoriaanisen laulun historias-
sa merkittävää oli paavi Stefanus II:n (752─757) vierailu kuningas Pipin III:n (751─68) luona 
vuonna 754. Paavi Stefanus II viipyi useita kuukausia St. Denis’ssä ja muissa karolingilaisissa 
keskuksissa. Hänellä oli mukanaan papistoa ja todennäköisesti Schola cantorum –lauluryhmä, 
toisin sanoen laulukoulu. (McKinnon, 2001 b: 373.) 
 
Kuningas Pipinin sanotaan määränneen cantus romanus -aineiston käyttöönoton ja samalla 
vaatineen gallikaanisen liturgian tukahduttamista. Laulu yhdistettiin Gregoriuksen nimeen 
varhaisessa vaiheessa, kun roomalainen laulu mukautettiin frankkilaiseen. Varhaisimmissa 
roomalaisista kopioiduissa frankkien laulukirjoissa on lyhyt esipuhe, joka alkaa sanoin “Gre-
gorius presul composuit hunc libellum musicae artis”. On todennäköistä, että roomalaiset oli-
vat tarkoittaneet paavi Gregorius II:a (715─731), mutta frankit luulivat esipuheen viitanneen 
paavi Gregorius I:een (590─604) eli Gregorius Suureen. Niinpä Gregorius I yhdistettiin tästä 
lähtien läntiseen kirkkolauluun. (McKinnon, 2001 b: 373; ks. Taruskin, 2005/1: 5─7.) 
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Frankkien oli kuitenkin vaikeaa oppia roomalaista kirkkolaulua ja myös haluttomuutta ilmeni. 
Tekstit ja liturginen viitekehys olivat helposti omaksuttavissa, mutta koska sävelmät opittiin 
kuulemalla, ne todennäköisesti muuttuivat ajan saatossa. Tutkijat ovat kuitenkin erimielisiä 
siitä, kuinka ja missä määrin melodiat muuttuivat. Ensimmäiset säilyneet nuotinnetut käsikir-
joitukset ovat nimittäin peräisin vasta vuoden 900 tienoilta. (McKinnon, 2001 b: 374.) 
 
Joka tapauksessa niin sanottu gregoriaaninen laulu, joka on peräisin mainituista 900-luvun 
käsikirjoituksista, juurtui koko läntiseen kirkkoon, mikä johtui poliittisista ja kirkollisista teki-
jöistä. Roomassa aineisto sai jalansijaa kuitenkin hitaasti. Siellä pidettiin kiinni omasta laulu-
perinteestä, joka siirtyi suullisesti jopa kolmen sadan vuoden ajan sukupolvelta toiselle sen 
jälkeen, kun Stefanus II oli tehnyt matkansa pohjoiseen. Kyseinen aineisto nuotinnettiin vasta 
1000-luvun lopulla. Tätä aineistoa kutsutaan ‘vanhaksi roomalaiseksi lauluksi’. Sen tekstit ja 
liturginen viitekehys on paljolti sama kuin gregoriaanisessa aineistossa, mutta melodiat, vaik-
ka ovatkin sukua gregoriaanisille sävelmille, eroavat kuitenkin niistä huomattavasti. (McKin-
non, 2001 b: 374.)  
 
Ilkka Taiton mukaan, kun roomalainen messujärjestys ja sävelmistö tuotiin Ranskaan 700-
luvun lopulla, alempi papisto ei sitä hyväksynyt, vaan pitäytyi vanhaan sävelmistöön. Lopulta 
seurauksena oli kuitenkin gallikaanisen ja roomalaisen laulun sulautuminen. Täten muokkau-
tui uusi lauluohjelmisto, josta Taitto käyttää nimitystä frankoroomalainen laulu. (Taitto, 1992: 
11─12.) 
 
Gregoriaaninen aineisto on perin laaja. Vanhin kerrostuma koostuu noin 630 laulun ytimestä, 
mutta toistaiseksi on ollut mahdotonta arvioida niiden laulujen määrää, joita on käytetty kes-
kiaikaisissa läntisen kirkon liturgioissa. Tutkijat ovat tehneet joitakin suuntaa antavia laskel-
mia. He ovat koonneet vuonna 1969 valtavan 11 000 laulun luettelon, joka pohjautuu 19 läh-
teeseen. Siinä on mukana myös moderneja julkaisuja. Messun ordinarium-laulujen määrä on 
mittava. Tutkijat ovat kirjanneet 226 Kyrietä, 56 Gloriaa, 230 Sanctusta ja 226 Agnus Deitä. 
Myös muiden messulaulujen määrä on suuri. Esimerkiksi vuoden 1100 paikkeilla on ollut 
käytössä 410 hallelujasävelmää. (Emerson et al. 2001: 834.) 
 
Vasta keskiajan lopun lähteistä löytyy todisteita siitä, että ordinarium-laulut yhdistetään ko-
konaisuuksiksi musiikillisesti, esimerkiksi kaikille lauluille yhteisellä kirkkosävellajilla. Näin 
syntyvät niin sanotut messusarjat. Sarjan nimet voivat viitata ensimmäisen ordinarium-laulun 
eli Kyrien trooppiin (esim. Lux et origo) tai lauluja yhdistävään tonaliteettin (Missa secundi 
toni). Sarjan nimi voi heijastella liturgista yhteyttä (de angeliis tai in missis defunctorum) tai 
sitä, mistä messusarja on kotoisin (Cassinense tai Theutonicum). (Schlager, 1997: 178.) 
 
Kristinusko saapui Skandinaviaan vuosien 900─1100 välisenä aikana. Kansaa käännytettiin ja 
hiippakuntia perustettiin. Varhaisimmat kirkon liturgiat ja musiikki tulivat Saksasta, Ranskas-
ta ja Englannista. Skandinavian varhaisten liturgioiden ja lauluaineiston tutkiminen on ollut 
kuitenkin vaikeaa, koska uskonpuhdistuksen alkuvaiheessa liturgisia kirjoja tuhottiin. Grego-
riaanista aineistoa on säilynyt kuitenkin muiden muassa tilikirjojen kansina. Varhaisimmat 
suomalaiset fragmentit on kirjoitettu neumeilla, jotka ovat peräisin Kölnin ja Metzin alueelta. 
Hämmästyttävän monet fragmentit ovat lähtöisin englantilaisesta aineistosta. (Emerson et al. 
2001: 846.) 
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Ilkka Taiton mukaan Helsingin yliopiston kirjastossa säilytettävät vanhimman kerrostuman 
neumilähteet ovat suureksi osaksi ”peräisin ranskalaisen ja germaanisen kulttuuripiirin poh-
joiskaistalta painottuen kuitenkin jälkimmäiseen”. Karkean nuottipaleografisen hahmottelun 
mukaan vanhassa kerrostumassa on lähinnä kahta neumikirjoitustyyppiä, ranskalaisgermaani-
sia sekä germaanisia neumeja. Taitto on tutkinut kyseisen kirjaston suomalaista gregoriaanista 
aineistoa ja päätynyt siihen, että siinä on havaittavissa kolme kerrostumaa: 1. vanha kerrostu-
ma 1000-luvun lopulta 1300-luvun alkuun, 2. uusi kerrostuma 1300-luvun alusta 1500-luvun 
alkuun ja 3. luterilaisen ajan kerrostuma vuosilta 1500─1600. (Taitto, 1992: 445–456.) 
   
Vaikka jumalanpalvelus kehittyi vuosisatojen kuluessa, gregoriaaninen laulu säilyi messun 
musiikin perustana ja kuoro-osien hallitsevana piirteenä. Onkin mahdotonta tarkastella poly-
fonista messua ottamatta huomioon gregoriaanista laulua, joka muodostaa messun musiikilli-
sen rungon. Voidaan ajatella, että polyfoniset ordinarium-osat (ja joskus proprium-osat) vain 
korvaavat gregoriaanisia sävelmiä. Usein myös polyfoniset osat perustuvat gregoriaanisille 
sävelmille, joskaan sävelmän löytäminen ei aina ole helppoa. (Wienandt, 1965: 35.) 
 
2.3 Moniääninen messu kehittyy 
 
Varhaisesta organumista Notre Damen kouluun 
 
Moniäänisen musiikin alkujuuret ovat kiinteästi yhteydessä messulauluihin, erityisesti propri-
um-lauluihin, joista varhaiset organumit ammensivat melodisen aineistonsa. Organum kuvat-
tiin teoksessa Musica enchiriadis (n. v. 900) sävellykseksi, jossa yksi tai useampi ääni liitet-
tiin cantus firmukseen puhtaan kvartin tai kvintin etäisyydelle. Siinä mainitaan myös vapaa 
organum, jossa liitetty ääni ei kulkenut rinnakkaisina intervalleina. Musiikkiesimerkit ja oh-
jeet kyseisessä dokumentissa osoittavat, että sekvenssi oli mahdollista esitttää polyfonisesti 
hyvin varhain. Sen syllabinen rakenne ja selväpiirteinen melodialinja mahdollistivat nuotti 
nuottia vastaan -tyylisen organumin ja myös improvisoinnin. Sekvenssi on liturginen laulu, 
jota suurimpina juhlapyhinä käytetään hallelujan ja evankeliumin välissä. (Sabin, 1975 a: 
1809; Bohlin, 1979: 199; Grout ja Palisca, 1996: 75; Göllner, 2001: 66; Taruskin, 2005/1: 
149.)   
 
Näyttää siltä, että polyfonia tuli mukaan messuun taitoa vaativiin osiin. Sekvenssi nyt or-
ganum-toteutuksena oli muiden soololaulujen, gradualen ja hallelujan ryhmässä, tekstinluke-
misen välissä. Varhaisimmat messun polyfoniset fragmentit ovat peräisin 1000-luvulta: kaksi-
äänisiä halleluja-sovituksia (12), responsorioita (3) ja gradualeja (3) (Chartres’ n ja Fleuryn 
käsikirjoitukset). Näistä polyfonia levisi muihin messun osiin, erityisesti niihin, joita solistit 
olivat esittäneet. (Göllner, 2001: 66.) 
 
Varhaisin laaja messulaulujen (kaksiäänisten) ohjelmisto on Winchesterin tropariumit (Win-
chester Tropers) 1000-luvulta. Niissä on paljon erityisesti halleluja-lauluja (53). Toiseksi eni-
ten proprium-laulujen joukossa on traktuksia (19), ja ne ovatkin ainoita esimerkkejä polyfoni-
sesta traktuksesta keskiajalta. Kyseisessä lähteessä on rukoushetkiin sävellettyjä responsorioi-
ta (54), seitsemän sekvenssiä ja neljä introitus-trooppia. Siinä on myös ensimmäiset polyfoni-
set ordinarium-laulut: seitsemän Gloriaa, neljä troopitettua ja 8 tavallista Kyrietä. Musiikin-
tutkija Lönnin mukaan niin sanottuun Cambridgen käsikirjoitukseen kuuluu lisäksi muiden 
muassa 174 organumin vox organalis. Kyseiset käsikirjoitukset sisältävät aineistoa niin luos-
tarin kuin katedraalinkin jumalanpalveluselämää varten. (Lönn, 1979: 629─30; ks. Grout ja 
Palisca, 1996: 76; Göllner, 2001: 66; ks. Taruskin, 2005/1: 155.) 
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Winchesterin tropariumien, Chartres’n ja Fleuryn lähteiden kheironominen – käden liikkeille 
pohjautuva ─ notaatio ei ole transkriboitavissa tarkasti, mutta kuitenkin neumit osoittavat, että 
kyseessä on polyfonia, jossa liike on samanaikaista (nuotti nuottia vasten). Siinä äänet usein 
menevät ristiin, koska ne on sävelletty samankorkuisille äänille. Gregoriaaninen melodia on 
dominoiva. (Ks. Grout ja Palisca, 1996: 76; Göllner, 2001: 66.) 
 
Messupolyfonian ensimmäinen vaihe on edustettuna osittain 1100-luvun lähteissä, jotka ovat 
peräisin Limoges’n St Martial -benediktiiniluostarista ja pyhiinvaelluskohteena kuuluisan 
Santiago de Compostelan luostarista (Codex Calixtinus). Liturgisesti St Martialin kappaleet 
ovat lähes kokonaan yhteydessä uusiin tekstuaalisiin lisiin, trooppeihin ja sekvensseihin. Ai-
noastaan sekvenssit ovat messun osia, koska suurin osa benedicamus-troopeista kuuluu ruko-
ushetkiin. Codex Calixtinuksessa on kaksiäänisiä organumeja, jotka ovat messulauluja. Niitä 
ovat troopitetut Kyriet Rex immense ja Cunctipotens genitor (Kyrien melismoille on sepitetty 
niissä uudet sanat), prosa Portum in ultimo ja halleluja Vocavit Jesus Jacobum. Toisin kuin 
prosa ja Kyrie Rex immense, jotka jatkavat samanaikaista liikettä ja joissa äänet risteilevät, 
halleluja Vocavit ja Kyrie Cunctipotens edustavat uutta polyfoniaa, jossa lisätty ääni pysyy 
pääasiassa gregoriaanisen melodian yläpuolella ja siinä on melismaattisia kuvioita. Näin lai-
nattu messulaulu tavallaan menettää melodisen profiilinsa ja siitä tulee rakenteellinen pitkien 
nuottien muodostama pohja koristeelliselle toiselle äänelle. (Ks. Grout ja Palisca, 1996: 77; 
Göllner, 2001: 66; ks. Taruskin, 2005/1: 157─168.) 
 
Uuden polyfonian tekniikat on hahmoteltu oman aikansa tutkielmissa, erityisesti niin sanotus-
sa Milanon tutkielmassa Ad organum faciendum ja Vatikaanin organum-tutkielmassa, joka 
ovat molemmat peräisin 1100-luvulta. Milanon tutkielman musiikkiesimerkit ovat messulau-
luja (Kyrie ja halleluja), joissa on merkitty konsonoivat nuotit ja jätetty mahdolliset melismat 
esittäjälle. Lähemmäs esitystasoa tulevat hyvin melismaattiset organumit Vatikaanin or-
ganum-tutkielmassa: halleluja Hic Martinus Pyhän Martinpäivän messusta ja kaksi rakenteel-
taan samankaltaista responsoriota, jotka ennakoivat Pariisin Notre Damen koulun taidokasta 
organa duplaa. (Göllner, 2001: 66.) 
 
Pariisiin rakennetussa Notre Damen katedraalissa polyfoninen messumusiikki liittyi ensisijai-
sesti responsoriseen psalmodiaan, erityisesti gradualen ja hallelujan soolo-osuuksiin. Leoninus 
(n.1150–n.1201) sävelsi syklin kaksiäänisiä organumeja teoksessaan Magnus liber organi.  
Leoninuksen seuraaja Notre Damessa oli 1200-luvun alkupuolella Perotinus, ja hän sävelsi 
kolmi- ja neliäänisiä satseja. Näissä sävellyksissä polyfonia sai mittavia ulottuvuuksia. Kappa-
leet olivat taiteellisesti korkeatasoisia ja pitkiä. Niistä tuli koko liturgian keskipiste erityisesti 
kirkkovuoden juhlapyhinä. On huomattava, että mainitut teokset keskittyivät vain muutamaan 
liturgian osaan, kun taas aikaisemmat ja ei niin taidokkaat satsit jakautuivat sekä proprium- 
että ordinarium-messun osiin tasaisemmin. (Ks. Wilson-Dickson, 1992: 49–52; ks. Grout ja 
Palisca, 1996: 81; Roesner, 2001 a: 565, ks. myös s.566─567; ks. Roesner, 2001 b: 446─451; 
Göllner, 2001: 66; ks. Taruskin, 2005/1:169─198.) 
 
Notre Damessa kehitettiin notaatio, joka mahdollisti eri aika-arvojen käytön, mikä puolestaan 
nosti kuoron kykyä laulaa moniäänisesti. Siten syntyivät vähitellen erilaiset polyfoniset tyylit 
ja muodot messussa. Perotinuksen aikaan tultaessa (1100-luvun lopulla) alettiin säveltää ryt-
misesti kehittyneitä klausuloita, jotka korvasivat vanhemmat diskantit ja organumit. Sekä 
klausula että motetti sijoittuivat osaksi polyfonista gradualea ja hallelujaa. Ne olivat ikään 
kuin tekstin kommentaareja, joita esitettiin yhtäaikaa vastaavan osan cantus firmuksen kanssa. 
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Esimerkiksi In seculum -nimiset klausulat ja motetit olivat alkujaan osa Haec dies -
pääsiäisgradualea. Kun motetti saavutti sitten itsenäisen aseman, sitä ei enää sijoitettu gradu-
alen ja hallelujan yhteyteen. Joidenkin lähteiden mukaan motetit esitettiinkin messun loppu-
puolella benedictuksen jälkeen. (Göllner, 2001: 66─67.) 
  
Polyfoninen kondukti (lat. conductus) oli löyhästi osa messua. Alkuperäisessä funktiossaan 
prosessiomusiikkina, joka “säesti” papiston juhlallista kulkemista, kondukti laulettiin aivan 
ennen epistolan ja evankeliumin lukemista silloin, kun lukija tai selebrantti siirtyi lukupulpet-
tiin. Joskus se voitiin laulaa myös lukemisen jälkeen. Taruskin mainitsee Notre Damessa käy-
tetyistä kondukteista säilyneen yli sata kappaletta. Konduktin käytöstä on myös muualta esi-
merkkejä 1200-luvun messuohjelmistossa: Sensin ja Beauvais’n käsikirjoituksissa, jotka liit-
tyvät ympärileikkaamisen juhlaan ja Besanconin käsikirjoituksessa, joka liittyy näytelmään 
itämaan tietäjistä. Groutin ja Paliscan mukaan konduktin melodia oli itsenäinen sävellys, ei 
lainattu tai mukailtu gregoriaanisesta sävelaineistosta. (Ks. Wilson-Dickson, 1992: 53; Grout 
ja Palisca, 1996: 60─61; Göllner, 2001: 67; Taruskin, 2005/1: 198─205.) 
 
Perotinuksen ja muiden 1200-luvun mestareiden tuotannossa on polyfonisia, tavallisesti kol-
miäänisiä kondukteja. Alin ääni on tenori ja ja sen yläpuolella duplum ja triplum enimmäk-
seen nuotti nuottia vasten. Jos verrataan kondukteja organumeihin, havaitaan, että ne ovat va-
paasti sävellettyjä latinankielisiä lauluja. Vaikka ne ovat pääosin syllabisia, niissä on melis-
maattinen päätösvaihe. Motetti syrjäytti konduktin 1200-luvun toisella puoliskolla. (Ks. Grout 
ja Palisca, 1996: 87─89; Murtomäki, 7.10.2005.)  
 
Messun organumit Englannissa, Espanjassa, Saksassa ja Italiassa 
 
Pariisin ulkopuolella Ranskan maakunnissa, ja muualla Euroopassa kaksiääninen organum, 
joka ei ollut kovin kehittynyttä, oli käytössä messun eri osissa. Tämä käy ilmi erityisesti ko-
koelmasta kaksiäänisiä satseja, jotka ovat peräisin Englannista ja osa niin sanottua Notre Da-
men W1 -käsikirjoitusta. Kyseisen lähteen 11. nide sisältää, paitsi proprium-lauluja (halleluja, 
traktus, sekvenssi, offertorium), myös useita ordinarium-osien troopitettuja lauluja (Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Agnus Dei), ja ne kaikki liittyvät Maria-juhliin. Polyfonian jakautuminen se-
kä proprium- että ordinarium-lauluihin ei ole vain Winchesterin tropariumien perintöä, vaan 
ilmiö on tyypillinen myöhäisemmissä englantilaisissa lähteissä: Worcester-katkelmat 1200- ja 
1300-luvuilta sisältävät polyfonisia Kyrie-, Gloria-, Sanctus-, Agnus Dei, introitus-, graduale- 
ja hallelujasatseja. (Ks. Grout ja Palisca, 1996: 131; Göllner, 2001: 67; ks. Taruskin, 2005/1: 
402–403.) 
 
Samanlaista polyfonian jakautumista eri messulauluihin tavataan myös espanjalaisissa lähteis-
sä. Erityisesti Codex Las Huelgas -nimisessä lähteessä on useita organumeja: troopitettuja Ky-
rieitä (5), yksi Gloria, Sanctuksia (8) ja Agnus Deitä (9). Vieläkin monipuolisempi kokoelma 
messun organumeja tavataan germaanisen alueen ja Pohjois-Italian lähteistä. Ne ovat enim-
mäkseen peräisin 1300- ja 1400-luvuilta, mutta niiden musiikillinen tyyli periytyy aikaisem-
malta ajalta. Äänet menevät ristiin niinkuin 1100-luvulla. Niissä on rinnakkaista liikettä ja 
kvintti-, oktaavi- ja unisonokonsonansseja. Kaikkia messun ordinarium-lauluja paitsi Gloriaa 
käsitellään mainitulla tavalla. Proprium-lauluista on sävelletty introitus-trooppeja, gradualen 
ja hallelujan versuksia, sekvenssejä ja offertorio-trooppeja. Erikoista näissä lähteissä on se, 
että niissä ovat mukana epistolan ja evankeliumin tekstit polyfonisen kudoksen lomassa. 
(Göllner, 2001: 67.) 
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2.4 Moniääninen messu 1300-luvulla 
 
Moniäänisen messuordinariumin nousu 1300-luvulla 
 
Vuonna 1309 ranskalainen paavi Clemens V joutui siirtämään paavinistuimen Roomasta 
Avignoniin, jossa myös hänen seuraajansa asuivat aina vuoteen 1376. Paavinistuin siirrettiin 
sitten Roomaan Gregorius XI:n aikana. Paavi Urbanus VI:n (1378─89) aikana syntyi skisma, 
ja sen seurauksena oli paaveja Avignonissa aina vuoten 1417, jolloin Konstanzin konsiili 
päätti Martinus V:n paaviudesta. Hän siirsi paavinistuimen lopullisesti takaisin Roomaan. 
(Gómez, 2001: 67) 
 
Suurin osa 1300-luvun messupolyfoniasta liittyy paavin Avignonin kauteen, joka muutti kau-
pungin yhdeksi aikansa musiikkikeskuksista. Varhaisimmat tunnetut sävellykset sijoittuvat 
tähän aikaan. Paavi Johannes XXII kielsi ne virallisesti määräyksellään Docta sanctorum pat-
rum (1324─5). Siinä sensuroitiin jumalanpalveluskäyttöön sävelletyt polyfoniset laulut, joissa 
käytettiin “uuden musiikin” keinoja. Kyseinen musiikki oli siis kiellettyä; sen sijaan määräys 
suositteli polyfoniaa, jossa gregoriaaninen melodia oli kaksinnettu yksinkertaisilla konsonans-
seilla. Määräyksen suoranaisesta vaikutuksesta, jos sitä olikaan, ei ole tietoa. Mutta vuosisa-
dan puoliväliin mennessä oli jo olemassa huomattava ordinarium-ohjelmisto ars nova -
notaatiolla, ja ohjelmisto kasvoi seuraavina vuosina. (Sabin, 1975 a: 1809; Gómez, 2001: 67.)  
 
Ranskalainen ohjelmisto on pääasiassa kolmessa lähteessä. Niin sanottu Aptin kuorokirja 
vuoden 1400-paikkeilta sisältää kymmenen Kyrietä, yhdeksän Gloriaa, kymmenen Credoa, 
neljä Sanctusta ja yhden Agnus Dein. Näistä 21:ssä on teksti vain ylä-äänissä. Eräässä hieman 
varhaisemmassa lähteessä on neljä Kyrietä, yhdeksän Gloriaa, kymmenen Credoa ja kaksi 
Sanctusta ja kaksi motettia Ite missa est -osaa varten. Näistä 15 on motettityyliä. Eräs toinen 
käsikirjoitus (Barcelona, Catedral, 853 c-d) sisältää viisi Kyrietä, yhden Glorian, kolme Cre-
doa ja yhden Sanctuksen. Kyseinen lähde kuuluu niihin kahteentoista Ars Nova -
käsikirjoituskatkelmaan, jotka ovat peräisin Aragonin kuningaskunnasta. Se rajoittui Avigno-
niin. Näissä fragmenteissa on yhteensä noin 40 messun ordinarium-laulua, joista 23 on dis-
kanttityyliä. Vaikka ranskalainen messuohjelmisto on pieni, se levisi kuitenkin laajalle. Monet 
teokset esiintyvät kymmenessä tai useammassakin lähteessä, usein selvästi erilaisina versioi-
na. Säveltäjä voidaan määritellä vajaalle kolmannekselle ohjelmistosta, ja viisi säveltäjää kuu-
lui niin sanottuun Avignonin kuuriaan: Perrinet, Tailhandier, Tapissier, Sortes ja Peliso. 
(Gómez, 2001: 67.) 
 
Italialaisten säveltäjien messumusiikista (lähinnä Gloria-, Credo- ja Sanctus-satsit) noin nel-
jännes on puhtaasti italialaista tyyliä. Loput sävellykset ovat vahvasti ranskalaisen perinteen 
mukaisia. Huomattavimmat nimeltä tunnetut säveltäjät ovat: Philippus de Caserta, joka työs-
kenteli Avignonissa, sekä Antonio Zacara da Teramo ja Mateo da Perugio, jotka molemmat 
yhdistetään Bolognassa toimineeseen paavin kuuriaan. Eräässä anonyymissä englantilaisessa 
ohjelmistokokonaisuudessa, joka on peräisin 1300-luvun alusta, Credo-satsit ovat perin harvi-
naisia. Suurin osa musiikista on yksinkertaista homofonista tyyliä ja on ehkä peräisin suosi-
tuksi tulleesta tavasta säveltää Maria-messuja. (Gómez, 2001: 67.) 
 
 
 
 
 



 22

1300-luvun messusarjat 
 
1300-luvun alussa musiikki sai Ranskassa mielenkiintoisia piirteitä. “Uudesta musiikista” 
käytettiin nimitystä ars nova. Se liittyi lähinnä notaation kehittymiseen, mutta samalla kysees-
sä oli propagandatermi. Haluttiin tehdä pesäero aiempaan ”primitiivisemmäksi” koettuun mu-
siikkiin, ars antiquaan, jolla tarkoitettiin Notre Damen koulukuntaa ja 1200-luvun myöhempää 
musiikkia. Philippe de Vitry (1291–1361) esitteli musiikkitutkielmassaan (1320) myös nykyi-
sin käytössä olevat neljä tahtilajia tai mittaa eli prolatiota. Kolmijakoisuuden rinnalle hyväk-
syttiin kaksijakoisuus. Uusina aika-arvoina tulivat käyttöön minima (kaikkein pienin) ja se-
miminima (puolet kaikkein pienimmästä). Perusarvoksi tuli semibrevis. Kontrapunkti tuli va-
paammaksi ja melodialinjat pehmenivät, mikä antoi musiikille ilmeikkyyttä. Ars nova on nä-
kyvimpiä rajalinjoja musiikin historiassa. (Grout ja Pallisca, 1996: 103; Murtomäki, 
26.9.2005 a; ks. Taruskin, 2005/1: 247─252.) 

 
Vaikka käsikirjoituksissa ryhmiteltiin tavallisesti samaa tekstiä edustavat yhteen, on kuitenkin 
esimerkkejä sarjaryhmittelystä, tosin ei enempää kuin yksi sarja käsikirjoitusta kohden. Ns. 
Tournain messussa, jota pidetään lajissaan ensimmäisenä, on kuusi ordinarium-osaa, joista 
viimeinen on ars nova -tyylinen motetti Se grasse / ite, missa est/ Cum venerint.  Credo on 
myös kolmessa muussa lähteessä; kaksi niistä on varhaisempaa notaatiota ja espanjalaista al-
kuperää. Gloria on myös lähteessä F-CA 1328 (n), n:o 2 (Cambrai, Mediatheque Municipale). 
Vain Kyrie, Sanctus ja Agnus Dei ovat uniikkeja, ja ne on kirjoitettu frankonisella notaatiolla. 
Kuudella messun osalla ei ole ilmeistä musiikillista yhteyttä, paitsi, että ne ovat kolmiäänisiä 
ja ns. simultaanityyliä eli hyödyntävät samanaikaista liikettä. Poikkeuksen muodostaa lopun 
motetti (jonka tenori on sama kuin Marchetto da Padovan motetissa). (Gómez, 2001: 67─68.) 
 
Neliääninen Guillaume de Machaut’n (n. 1300─1377) Messe de Nostre Dame, joka on sävel-
letty ehkä 1360-luvun alussa Reimsin katedraalia varten, on yhtenäisempi ja tärkeä siksi, että 
se on varhaisin tiedossa oleva yksittäisen säveltäjän säveltämä sarja. Machaut on ehkä tunte-
nut Tournain messun osia, koska Gloriassa ja Credossa on samanlaisia tekstittömiä välisoitto-
ja ja muutkin piirteet muistuttavat edeltäjäänsä; ne ovat simultaanityyliä ja päättyvät pitkään 
melismaattiseen aameneen. Machaut’n messun muut neljä osaa ovat motetteja ja jokaisessa 
neljässä äänessä on messun teksti. Kyrien tenori pohjautuu katolisen kirkon Kyrie IV:een, 
Sanctus ja Agnus Dei vastaavat XVII:ä messua ja Ite missa est perustuu Sanctus VIII:een. 
Glorialla ja Credolla ei ole ilmeisiä gregoriaanisia esikuvia, vaikkakin ne ovat tyylillisesti su-
kua toisilleen. (Ks. Wilson-Dickson, 1992: 53, 54; ks. Grout ja Palisca, 1996: 108─110; Arlt, 
2001: 478, ks. myös s. 479–482; ks. Taruskin, 2005/1: 317─326; Gómez, 2001: 68.) 
 
Veijo Murtomäki kirjoittaa Machaut’n messusta: 

 
… Machaut’n messussa hämmästyttää neliäänisyys, yhtenäinen sävy, sen tarkoittami-
nen kokonaisuudeksi, sillä osien välillä esiintyy temaattisia linkkejä. Se on jo erään-
lainen mottomessu, kun sama nelisävelinen 1/8-motiivi esiintyy eri osissa (myös 
muussa tuotannossa). Neliääninen messu sisältää isorytmisen motetin tyyliin sävelletyt 
Kyrie-, Sanctus- ja Agnus Dei- osat sekä conductus-tyyliset osat Gloria ja Credo … 
Messun musiikille on tyypillistä synkooppien, taukojen ja lyhyiden fraasien käyttö se-
kä melodian ”katkeilevuus” (hoquetus-tyyli). (Murtomäki, 26.9.2005 b.) 

 
Barcelonan ja Toulousen messuissa (Barcelona, Catedral, 971 ja Toulouse, Bibliothèque Mu-
nicipale) on sama Credo, jonka säveltäjäksi on merkitty parissa lähteessä Sortes. Toulousen 
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messu, joka on kopioitu yksiäänisen messukirjan tyhjille sivuille, on kaksiääninen ja siitä 
puuttuu Gloria. Kyrie ja Sanctus ovat motettityyliä ja näyttävät olevan motiiviensa puolesta 
sukua. Credo puolestaan on sukua päätösosalle Ite missa est. Nämä mainitut osat ja Agnus Dei 
ovat diskanttityyliä. Barcelonan messussa ei ole Ite missa est -osaa ja se on kolmiääninen. 
Poikkeuksen muodostaa Agnus Dei, joka on neliääninen. Vain Kyrie ja Agnus Dei ovat joten-
kin musiikillisesti sukua. Muut osat ovat selvästi erilaisia ja näyttävät mielivaltaisesti valituil-
ta. (Gómez, 2001: 68.) 
 
Muutkin neliosaiset sarjat ovat tyyliltään eri paria. Erään huomattavan lähteen (Apt, Basilique 
Ste Anne, 16 bis) toinen nide yhdistää sarjaksi De Fronciacon Kyrien Depansis’n Glorian (jo-
ka on tosin erään lähteen mukaan Sortes’n sävellys), Fleurien Sanctuksen ja anonyymin sävel-
täjän Agnus Dein. Ne ovat melko erilaisia. Toisessa lähteessä (Barcelona, Orfeó Catalá, Bib-
lioteca) on sarjana Johannes Granet’n Kyrie, Gloria (joka on myös Barcelonan messussa), 
Credo (joka on muualla mainittu Tailhandierin säveltämäksi) ja uniikki, anonyymi Agnus Dei. 
Näitä yhdistää vain laaja tyylillinen yhtenäisyys (Kyrie, Gloria ja Credo). (Gómez, 2001: 68.) 
 
Ainoa italialainen sarja on ns. Firenzen käsikirjoituksessa (Paris, Bibliothèque Nationale de 
France, it 568). Siinä on Gherardellon Gloria ja Agnus Dei (löyhästi tyylillisiä sukulaisia) 
Bartholuksen Credo, Lorenzon Sanctus sekä Don Paolon Benedicamus. Sarja on kaksiääni-
nen. Poikkeuksen muodostaa Benedicamus, joka on kolmiääninen. Muuten sarjassa ei ole yh-
distäviä tekijöitä. (Gómez, 2001: 68.) 
 
Vain Besanconin messussa, joka on Johannes Lambulet’n säveltämä, on yhdistäviä tekijöitä. 
Käsikirjoituksesta puuttuu kuitenkin sivuja. Jäljellä on Kyrien alkuosa, Glorian alku ja Sanc-
tuksen, Agnus Dein ja Benedicamuksen katkelmia. Jälleen Kyrie ja Agnus Dei ovat musiikil-
lisesti sukua. Voidaan myös sanoa, että hajanaiset, erilliset osat, joita on säilynyt, muistuttavat 
usein musiikillisesti toisiaan. Ne ovat voineet esiintyä pareina tai täydellisempinä sarjoina. 
(Gómez, 2001: 68.) 
 
2.5 Moniääninen messu 1400-luvulla 
 
Johannes Ciconia (1370─1412) saattaa olla tärkeä linkki 1300-luvun hajanaisten messunosien 
ja renessanssi-messusarjojen välillä. Vaikka häneltä ei tunneta ainoatakaan sarjaa, hänen teok-
sissaan on kuitenkin useita ilmeisen yhtenäisiä Gloria/Credo-pareja, joiden tyyli muistuttaa 
joskus Avignonin musiikkia. Myös Antonio Zacara da Teramo on säveltänyt messuosien pare-
ja. Ciconian teoksissa on osia, jotka edustavat responsorista tyyliä, jossa täysi kuoro vuorotte-
lee kahden äänen muodostaman duon kanssa. Tätä tekniikkaa käyttivät myös muut säveltäjät. 
Se heijastaa kuorojen jakoa sektioihin (esimerkiksi paavi Martinus V:n kappelissa). Hyvä 
esimerkki tästä on myös Humbert de Salinis’n Gloria lubilacio, jolla juhlistettiin paavi Alek-
santeri V:n nousua Pyhälle istuimelle v. 1409. (Bacco ja Nádas, 2001: 836; ks. Bent, 2001: 
839–840; ks. Fallows, 2001: 840; Gomez, 2001: 68.) 
 
1400-luvun käsikirjoituksessa (Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, Sezione Musicale) 
Lusignan hovista Kyprokselta on säilynyt seitsemän Gloria/Credo-paria. Ne ovat pareja parti-
tuurin perusteella, ei niinkään musiikillisen materiaalin takia. Kyseisten messunosien säveltä-
jät ovat anonyymejä. Sen sijaan englantilaisessa Old Hall -käsikirjoituksessa samalta ajalta 
kaksi kolmasosaa sävellyksistä ei ole anonyymejä. Kyseiset teokset on kirjoitettu mahdollises-
ti Henrik V:n veljen Clarencen herttuan kappelia varten. Käsikirjoituksen 147 kappaleesta 121 
on ordinarium-messun osia. Ne on ryhmitelty osittain: 40 Gloriaa, 35 Credoa, 27 Sanctusta ja 
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19 Agnus Deitä. Käsikirjoituksen alkuosa, joka lienee sisältänyt Kyrieitä, on kadonnut. Moni-
en musiikillisten tyylien joukosta voidaan erottaa Gloria/Credo ja Sanctus/Agnus Dei -pareja. 
Manner-Euroopan musiikin vaikutus näkyy monissa teoksissa, mutta säveltäjät ovat kuitenkin 
Pycardia ja Antonio Zacara da Teramoa lukuun ottamatta englantilaisia. Mukana ovat mm. 
Roy Henry (ehkä Henrik V) ja kokoelman tuottelijain säveltäjä Leonel Power. (Ks. Grout ja 
Palisca, 1996: 134; Gómez, 2001: 68; ks. Taruskin, 2005/1: 409–418.) 
 
Leonel Power (k. 1445) ja John Dunstaple (n.1390–1453) ovat ensimmäiset tunnetut säveltä-
jät, jotka yhdistivät messua käyttämällä yhtä ja samaa tenori- cantus firmusta kaikissa osissa. 
Tämä käy ilmi Powerin messusta Alma Redemptoris mater, Dunstaplen messusta Da gau-
diorum premia ja Gloria/Credo-parista Jesu Christe Fili Dei sekä eräistä muista messuista, 
joiden säveltäjää ei tiedetä: Rex seculorum ja Sine nomine.  Jälkimmäisen on mahdollisesti 
säveltänyt John Bennet. Yksikään näistä cantus firmus -melodioista ei ole peräisin ordinari-
um-messuaineistosta. Siten ne ennakoivat renessanssin cantus firmus -messuja, joissa käytet-
tiin ei-liturgisia sävelmiä. Pelkästään yhden cantus firmuksen käyttöä messun yhdistävänä te-
kijänä ei tavata muualla kuin Englannissa ennen 1440-luvun loppua. Bentin mukaan Dunsta-
plelta on säilynyt kolme messusykliä, yksittäisiä ordinarium-messun osia ja Gloria/Credo-
pareja. (Vrt. Sabin, 1975 a: 1809; ks. Bent, 1981: 71─84, ks. Grout ja Palisca, 1996: 134 
─135; Bent: 2001: 711, 713, 715; Gómez, 2001: 68.) 
 
Manner-Euroopan lähteissä, erityisesti Trenton Codexissa, on useita esimerkkejä parittaisista 
messun osista (mm. Dunstaple ja Gilles de Bins/ Binchois), joita ei pidettäisi pareina, ellei 
niitä olisi kirjattu sellaisina käsikirjoituksiin. Monista messun osien pareista kiistellään. Eri-
tyisesti Binchois’n laaja messutuotanto on kiistanalainen. (Gómez, 2001: 68.) 
 
Samoihin aikoihin kun Englannissa sävellettiin ensimmäiset cantus firmus -sarjat, muualla oli 
erilaisia sovellutuksia. On säilynyt messusarja, joka pohjautuu niin sanottuun Kyproksen kä-
sikirjoitukseen (Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, Sezione Musicale, 9). Siinä on 
yhtenäinen tyyli, mutta kukin osa perustuu eri tenori-cantus firmukseen. Yhtenäisistä sarjoista 
on esimerkkejä myös Pohjois-Italiasta (1425–35). Niitä sävelsivät Arnold de Lantins, Johan-
nes Reson, Guillaume Du Fay, Estienne Grossin, Johannes de Lymburgia ja Reginaldus Li-
bert. Kuitenkin näyttää siltä, että messuordinariumin säveltäminen sarjaksi ei ollut vielä kovin 
yleistä. Aostan Codexissa, joka sisältää 190 teosta, on jopa 129 ordinarium-messun osaa. Kui-
tenkaan ei käy ilmi, että niitä olisi järjestetty sarjoiksi. Pikemminkin näyttää siltä, että Du Fay 
(1397─1474) säveltäjäystävineen pyrki luomaan 1440-luvun alussa proprium-messun osista 
sarjoja. Yhtäkkiä englantilaisia messuja tulee käyttöön Pohjois-Italiassa, erityisesti anonyymi 
messu Caput. Niiden vaikutus lienee ollut ratkaiseva messusarjojen vakiintumiselle. (Ks. 
Grout ja Palisca, 1996: 141; Planchart, 2001: 647; Gómez, 2001: 69.) 
 
Vuoteen 1450 mennessä polyfoninen messuordinarium vakiinnutti asemansa oman aikansa 
huomattavimpana sävellysmuotona. Se oli kiitollinen sävellyksen kohde siksi, että sen tekstit 
olivat liturgiassa keskeisiä ja myös siksi, että tekstien kontrastit innostivat käyttämään sävel-
tämisen moninaisia keinoja. Ordinariumosien säveltäminen mahdollisti teoksen esittämisen 
usein. Ne eivät näet olleet sidoksissa kirkkovuoden eri pyhäpäiviin. Johannes Tinctoris 
(n.1435─n.1511), 1400-luvun lopun huomattava teoreetikko ja säveltäjä, käytti messusta ter-
miä ‘cantus magnus’ erotuksena pienistä muodoista, motetista ja chansonista. Woodleyn mu-
kaan Tinctoris on säveltänyt ainakin kuusi messusarjaa, joista kaksi on kadonnut. Suunnilleen 
vuodesta 1450 vuoteen 1500 messuissa käytettiin jo säveltämisen tekniikoiden laajaa kirjoa, 
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vaikkakin osien rakenne ja mittasuhteet pysyivät vakiona. (Woodley, 2001: 497, 500; Lock-
wood ja Kirkman, 2001: 69.) 
 
Tutkijat ovat jakaneet ne varhaiset messut, joissa on musiikillisen materiaalin toistoa osasta 
toiseen, kahteen luokkaan. Ensinnäkin ‘motto-messut’ ovat messuja, joissa osien avausmotii-
vit ovat samankaltaisia, mutta muuten niissä ei ole yhtenäisiä toistuvia piirteitä, paitsi että 
moodi ja äänten lukumäärä on sama. Toiseksi ovat ‘cantus firmus -messut’ tai ‘tenorimessut’, 
joissa kaikki osat pohjautuvat samalle lainatulle melodialle. Mainituista tyypeistä jälkimmäi-
sestä tuli hallitseva 1400-luvun lopun ja 1500-luvun alun messutyyppi. (Lockwood ja Kirk-
man, 2001: 69.) 
 
Melodiat haettiin hyvin erilaisista lähteistä, ja niitä työstettiin monipuolisesti. 1400-luvun lo-
pun tenorimessuissa on erotettavissa vielä kaksi ryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä, jonka yksi 
esikuva on Powerin messusarja Alma Redemptoris mater, lainattu melodia on 3- tai 4-
äänisessä satsissa, ja kukin osa alkaa samalla rytmisellä ja intervallimuodolla. Toisessa tyy-
pissä, jonka esikuva on Dunstaplen tai Powerin säveltämä Rex seculorum, sama melodia on 
työstetty erilaiseksi kussakin messun osassa. Ennen vuotta 1450 sävelletyt messut perustuvat 
yleensä gregoriaaniseen sävelmään, mutta sen jälkeen melodiat haettiin myös maallisista lau-
luista. Joissakin messuissa lainattiin musiikillista materiaalia tenorin ohella muistakin äänistä, 
esimerkiksi maallisen laulun sopraanoäänestä. (Lockwood ja Kirkman, 2001: 69.) 
 
Vuoden 1450 jälkeen messun kehitys siirtyi oikeastaan Manner-Eurooppaan. Erityisesti Guil-
laume Du Fay ja hänen seuraajansa kehittivät tätä sävellysmuotoa, vaikkakin englantilaiset 
olivat antaneet alkusysäyksen. Englantilaisista messuista laajalle levinneellä Caput -messulla 
oli huomattava vaikutus. Johannes Ockeghem ja Jacob Obrecht saivat suorat vaikutteet siitä 
omiin Caput -messuihinsa (tyyliin, rakenteeseen ja tekstuuriin). Siitä on heijastumia monissa 
Manner-Euroopan 1450- ja 1460-luvun messuissa, esimerkiksi Domarton messussa Spiritus 
almus ja anonyymissä saksalaisessa messussa Gross Sehnen. (Lockwood ja Kirkman, 2001: 
69.) 
 
Du Fayn seitsemästä säilyneestä täydellisestä messusta kaksi on varmuudella varhaisia teok-
sia, jotka on sävelletty ennen vuotta 1430. Ne ovat Missa ‘Revellies vous, joka aiemmin tun-
nettiin nimellä Missa sine nomine, ja Missa Sancti Jacobi, joka on niin sanottu plenaarimessu, 
toisin sanoen messu, johon kuuluu ordinarium-osien lisäksi proprium-osia. Du Fay sovelsi 
siinä niin sanottua fauxbourdon-tekniikkaa, jossa käytetään rinnakkaisia sekstisointuja. Termi 
esiintyy tämän messun yhteydessä ensimmäistä kertaa. (Ks. Fallows, 1982: 165─172, ks. 
Planchart, 2001: 653─655; Lockwood ja Kirkman, 2001: 69; Taruskin, 2005/1: 435–439.) 
 
Du Fayn toinen säilynyt, tyylillisesti monipuolinen, plenaarimessu on sävelletty mahdollisesti 
noin 20 vuotta myöhemmin. Messu on sävelletty Padovan San Antonion kirkkoa varten. Mis-
sa ‘se la face ay pale’, joka lienee peräisin 1450-luvun alkupuolelta, on yksi varhaisimmista 
säilyneistä messuista, jotka perustuvat maalliseen esikuvaan (tässä tapauksessa luultavasti hä-
nen omaan balladiinsa 1430-luvulta). Hänen teoksensa Missa ‘L’homme armé’ on varmastikin 
ensimmäisiä kyseiseen, aikanaan yleisesti tunnettuun melodiaan perustuvia messuja. Niitä on 
150 vuoden ajalta säilynyt kolmisenkymmentä. (Taruskinin mukaan yli 40, jos otetaan mu-
kaan myös vajaat sarjat.) (Ks. Fallows, 1982: 194─206, ks. Grout ja Palisca, 1996: 146─149; 
ks. Planchart, 2001: 653─654; Lockwood ja Kirkman, 2001: 69; Taruskin, 2005/1: 484, 498─ 
499.) 
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Du Fayn myöhemmissä teoksissa on kaksi tenorimessua, jotka perustuvat Maria-antifoneihin: 
Missa ‘Ave regina celorum’ ja Missa ‘Ecce ancilla Domini’, joka perustuu itse asiassa kah-
teen antifoniin. Muutamat messut, jotka ovat varmasti Du Fayn säveltämiä, ovat esimerkkejä 
erilaisista cantus firmus -tekniikoista ja edustavat 1400-luvun erilaisia tyylejä. Cantus firmus 
on lähes aina toiseksi alimmassa äänessä. Se on jaettu osiin ja erottuu muista äänistä usein 
pitkien nuottiarvojen ansiosta. Planchartin mukaan Du Faylta on säilnyt seitsemän messusar-
jaa ja runsaasti yksittäisiä messun osia. (Ks. Fallows, 1982: 206─214; Planchart, 2001: 654– 
655; Lockwood ja Kirkman, 2001: 69.) 
 
Johannes Ockeghemin aikana (n.1410─1497) chanson tuli melodialähteenä messun tenoriää-
neen. Ockeghemin 14 messusta viisi perustuu äänille, jotka ovat peräisin kolmiäänisistä chan-
soneista. Ajoittain alkuperäisen satsin ylä-ääni sijoitetaan messun tenoriksi. Joskus käytetään 
sekä ylä-ääntä että tenoria uudessa sävellyksessä, mutta ei yhtäaikaa. Ockeghemin lähteissä 
on useita hänen omia chansonejaan (esim. Missa ‘Fors seulement’ ) ja yksi Binchois’ n chan-
son (Missa ‘De plus en plus’ ). (Ks. Grout ja Palisca, 1996: 163─169; Perkins, 2001: 312, ks. 
myös s. 317─319, 320,321; Lockwood ja Kirkman, 2001: 70.) 
 
Tyylien monipuolisuus yhdistyy Ockeghemin messuissa sujuvaan kontrapunktiin. Huomatta-
va on Missa prolationum, joka on mahdollisesti ensimmäinen messu, jonka kaikki osat perus-
tuvat kaanonille. (Myöhemmin ideaa ovat käyttäneet Giovanni Pierluigi da Palestrina teokses-
saan Missa ad fugam ja Johann Sebastian Bach Goldberg-variaatioissaan.) Toinen mielen-
kiintoinen kokeilu, joka ei saanut imitoijia, oli Ockeghemin Missa cuiusvis toni, joka voidaan 
esittää monissa eri kirkkosävellajeissa. Perkinsin mukaan häneltä on säilynyt kolmetoista 
messusarjaa ja yksittäinen Credo. (Ks. Grout ja Palisca, 1996: 167─169; Perkins, 2001: 
320─321; Lockwood ja Kirkman, 2001: 70; ks. Taruskin, 2005/1: 477, 479.) 
 
Messun kehityksessä oli merkittävää 1400-luvulla myös samaan melodiaan perustuvien mes-
sujen säveltäminen. Siitä tuli “kilpailulaji”. Huomattavin ryhmä olivat ne messut, jotka perus-
tuivat sävelmään L’homme armé.  Ei ole todisteita siitä, että Antoine Busnoys olisi varmasti 
säveltänyt kyseisen melodian, mutta hänen messullaan Missa L’ homme armé oli suuri vaiku-
tus muihin samannimisiin messuihin ja erityisesti se oli Obrechtin L’homme armé -messun 
sekä anonyymin teoksen Missa de Sancto Baptista esikuva. (Lockwood ja Kirkman, 2001: 
70.) 
 
Muita Ockeghemin aikalaisia, jotka sävelsivät L’homme armé -messuja, olivat mm. Firnus 
Caron, Guillaume Fauges, Johannes Regis, Philippe Basiron, Johannes Tinctoris ja Bertrandus 
Vaqueras. Myöhemmin sama L’homme armé  -melodiaa käyttivät: Josquin Desprez, Loyset 
Compère, Antoine Brumel, Pierre de la Rue, Mattheus Pipelare, Marbrianus de Orto, Jean 
Mouton ja Vitalis Venedier. 1500-luvulla traditiota jatkoivat Jean Mouton, Ludwig Senfl, 
Costanzo Festa, Robert Carvor, Andreas De Silva, Cristóbal de Morales ja Giovanni Pierluigi 
da Palestrina. (Lockwood ja Kirkman, 2001: 70; ks. Taruskin, 2005/1: 483–496.) 
 
Rinnakkaisen ilmiön muodostaa Ockeghemin rondoon Fors seulement perustuvat chansonit ja 
messut. Messuja siitä sävelsivät mm. Johannes Ockeghem, Jacob Obrecht ja Pierre La Rue. 
1500-luvulla sävellettiin useita messuja Jean Richafort’n motetin Que dicunt homines pohjalta 
(Jean Mouton, Antonius Divitis, Lupus Hellinck, de Raedt, Charles d’Argentilly, Cristóbal de 
Morales, Vincenzo Ruffo ja Giovanni Pierluigi da Palestrina). (Lockwood ja Kirkman, 2001: 
70.) 
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1400-luvun messu huipentuu Jacob Obrechtin (1457/8─1505) ja Josquin Desprez’n teoksissa. 
Obrechtin messuja on 27 ja on arveltu, että hän olisi säveltänyt vielä neljä messua niiden tyy-
lin perusteella. Messujen sävellysajankohta on noin 30 vuotta alkaen 1470-luvun lopusta. Ne 
ajoittuvat Antoine Busnois’n ja Johannes Ockeghemin ajoista Josquin Desprez’hen. Varhai-
simmat messut perustuvat gregoriaanisiin cantus firmuksiin. Missa ‘Petrus apostolus’ lienee 
Obrechtin varhaisin messu, ja se on tyylillisesti sukua Busnois’n messuille, kun taas Sicut spi-
na rosam kielii Ockeghemin vaikutuksesta jopa niin, että siinä lainataan Ockeghemin Missa 
‘Mi Min’ päämotiivia. Tämä ei ollut Obrechtin ainoa kunnianosoitus Ockeghemille. Hänen 
messunsa Missa de Sancto Donatiano siteeraa tämän teosta Missa ‘Ecce ancilla Domini’.  
(Wegman, 2001: 290, ks. myös s. 291─304; Lockwood ja Kirkman, 2001: 70.) 
 
Brüggen St Donatian -kirkossa näyttää olleen erityinen kysyntä uusista messuista. Obrecht 
työskenteli siellä vuosina 1488─91, ja Lockwoodin ja Kirkmanin mukaan kyseinen periodi oli 
Obrechtille hyvin tuottoisaa aikaa. Hän sävelsi siellä yli 15 messusarjaa. Kyseisenä aikana 
Obrechtin tyyli kehittyi huomattavasti. Busnois’n sukupolvelle luonteenomaiset tekniikat 
(esim. Missa de Sancto Martino -messun tiukat cantus firmus -kulut) näyttävät jääneen taakse 
ja tilalle tulee yht’äkkiä Obrechtin oma sävellystyyli. (Lockwood ja Kirkman, 2001: 70.) 
 
Esimerkiksi messuissa Fortuna desperata ja Rose playsante cantus firmus toimii ikäänkuin 
kehyksenä muulle materiaalille, joka vie kaiken huomion. Obrecht on tunnettu niin sanotusta 
segmentaatio-tekniikastaan. Siinä cantus firmus jaetaan osiin ja kukin osa muodostaa raken-
teellisen pohjan erillisille messun osille. Lopulta Agnus Dei -osassa kuullaan cantus firmus 
kokonaisuudessaan (esim. Rose playsante ). (Lockwood ja Kirkman, 2001: 70.) 
 
Mielenkiintoinen esimerkki on Maria-antifoniin perustuva Obrechtin messu Missa ‘Sub tuum 
presidium ‘, jossa huipentuu Obrechtille tyypillinen monimutkainen rakenne. Cantus firmus, 
joka esiintyy ylä-äänessä, saa saman ilmiasun kussakin osassa. Osa osalta siihen lisätään kui-
tenkin muita Maria-lauluja, niin että Agnus Deissä kuullaan yhtäaikaa neljä melodiaa. Äänten 
määrä lisääntyy siten Kyrien kolmesta Agnus Dein seitsemään. Messuun sisältyy myös nume-
rinen suunnitelma. On sanottu, että kyseisen messun numerosymboliikka juontaa keskiajan 
filosofiaan. (Lockwood ja Kirkman, 2001: 70─71.) 
 
Josquin Desprez (s.1450─55, k.1521) ammentaa perinteisistä melodialähteistä ja yhdistää 
messuissaan vanhoja sävelmiä täysin uusiin. Hänen messujensa kronologia on paljolti vielä 
selvittämättä, mutta tiedetään, että Ottaviano Petrucci julkaisi kaksi nidettä Josquinin messuja 
vuosina 1502 ja 1505. Ne ovat ensimmäiset painetut yksittäisen säveltäjän messut. Ne on sä-
velletty vuosina 1470─1500. Arvellaan, että kolmannessa julkaisussa (1514) on messuja eri 
periodeilta. Josquinin messuissa yhdistyvät ajan sävellystekniikat. Hänen kahdesta L’homme 
armé -messustaan toinen (super voces musicales) on niin sanottu tenorimessu. Toisessa 
L’homme armé -messussa (sexti toni) melodiaa on työstetty vapaasti, ja se esiintyy jokaisessa 
äänessä vuorollaan, joskus koristetussa muodossa. (Ks. Osthoff, 1962: 157–166; ks. Grout ja 
Palisca, 1996: 174–175; ks. Noble, 2001: 234–239, passim.; Macey, 2001: 220; ks. Noble ja 
Dean, 2001: 241–242; Lockwood ja Kirkman, 2001: 71.) 
 
Josquin käyttää messuissaan cantus firmuksia, jotka on saatu polyfonisista chansoneista. Mer-
kittävää on, että niistä kahta on käyttänyt myös Obrecht (Fortuna desperata ja Malheur me 
bat). Sävellysteknisesti ne jatkavat Ockeghemin traditiota. Muissa messuissa Josquin on käyt-
tänyt uutta materiaalia. Esimerkiksi messu La sol fa re mi pohjautuu nimensä mukaisesti nuot-
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tien nimille. Josquin kehittää teemasta taitavia kontrapunktisia sommitelmia. (Ks. Noble, 
2001: 234–239, passim.; ks. Noble ja Dean, 2001: 241–242; Lockwood, Kirkman, 2001: 71.) 
 
Vielä omintakeisempi on messun Missa Hercules dux Ferrarie teema. Se on ensimmäinen 
tunnettu messu, jonka teema pohjautuu jonkun ajankohtaisen henkilön nimeen ja jota Zarlino 
myöhemmin kutsui nimellä ‘soggeto cavato della parole’. Messun tenori on sommiteltu ni-
mestä ‘Hercules dux Ferrariae’ (mikä viittaa Ferraran herttuaan) niin, että nuottien laulunimet 
vastaavat herttuan virallisen nimen vokaaleita (re ut re ut re fa mi re). (Ks. Noble, 2001: 234─ 
239, passim.; ks. Noble ja Dean, 2001: 241─242; Lockwood ja Kirkman, 2001: 71.) 
 
Josquin jatkaa kaanonmessun traditiota teoksissaan Missa ad fugam ja Missa sine nomine, 
jotka ovat hänen kolmannessa messukirjassaan. Kaksi messua, Ave maris stella ja Pange lin-
gua, ovat esimerkkejä imitoivasta parafraasimessusta, joka pohjautuu yhteen gregoriaaniseen 
melodiaan. Tämä oli huomattava messutyyppi vuoden 1500 paikkeilla ja erottautui vanhasta 
tenori-messusta. Josquinin laajasti kopioitu messu Missa de Beata Virgine on samantyyppi-
nen. Siinä on täydellinen gregoriaaninen ordinarium-sarja Marialle omistettuihin pyhäpäiviin. 
Tästä alkaa tämäntyyppisten messujen huomattava traditio. Noblen ja Deanin mukaan Jos-
quinilta on säilynyt 22 messua ja niiden lisäksi yksittäisiä ordinarium-messun osia. (Ks. Nob-
le, 2001: 234─239, passim.; Noble ja Dean, 2001: 241─242; Lockwood ja Kirkman, 2001: 
71; ks. Taruskin, 2005/1: 555─557.) 
 
Vaikka vanhat rakenteet on nähtävissä Josquinin messuissa, hän ilmentää tekstiä jo vapaasti ja 
selkeästi polyfonisessa kudoksessa. Josquinin myöhäisinä vuosina messukirjallisuuden huo-
mattavin piirre on siinä, että pyrittiin siirtämään koko polyfoninen satsi sellaisenaan uuteen 
messuun. Tästä on orastavaa esimakua Obrechtin teoksessa Missa ‘Rose playsante’ ja Josqui-
nin messussa Missa ‘Mater Patris’.  Käytäntö ei sinänsä ollut uusi. Aiemminkin oli messuja 
sävelletty polyfonisten mallien pohjalta. Esimerkkejä tästä ovat: Johannes Bedynghamin mes-
su Dueil angoisseux, Le Roogen messu Soys emprentid ja Barbingantin Missa ‘Terriblement’, 
jotka olivat sävelletty 1450-luvun alussa. (Ks. Noble, 2001: 234–239, passim; ks. Noble ja 
Dean: 241─242; Lockwood ja Kirkman, 2001: 71.) 
 
Tällaista polyfonisten satsien blokkimaista lainaamista tavataan myös 1460-luvun alun mes-
susarjoissa. Neljä anonyymiä, todennäköisesti itävaltalaista messusarjaa 1460-luvun lopulta 
sisältää pitkiä kontrafakteja (suoria lainauksia) saksalaisista tenorilauluista. Kuitenkin vasta 
1500-luvun alussa tällaisesta lainaamisesta tuli systemaattista länsi-eurooppalaisissa messuis-
sa. (Lockwood ja Kirkman, 2001: 71.) 
 
Kokonaisvaltainen polyfonisen satsin lainaaminen on saanut harhaanjohtavan nimen ‘paro-
diatekniikka’ tai ‘parodiamessu’, joita käytetään musiikkitieteessä. Kyseessä on Lockwoodin 
ja Kirkmanin mukaan osittain väärinkäsitys. Termiä ‘missa parodia’ käytti melko tuntematon 
saksalainen säveltäjä Jakob Paix messussaan vuonna 1587. Messun koko otsikko kuuluu: Mis-
sa: parodia mottetae Domine da nobis auxilium Th. Crequilonis ja se pohjautui nimensä mu-
kaisesti Thomas Crecquillonin motettiin. ‘Parodia’-sanaa käytetään tässä eleganttina kreikan 
vastineena latinan ilmaisulle ‘ad imitationem’. Historiallisesti olisi korrektimpaa ja kuvaa-
vampaa käyttää kokonaisvaltaisesta lainaamisesta termejä ‘imitaatio’ ja ‘imitaatiomessu’, mi-
kä heijastaisi 1500-luvun  termin ‘missa ad imitationem’ käyttöä. Sitä käytettiin lukuisissa 
messujulkaisuissa erityisesti Ranskassa. Käytettiinpä mitä terminologiaa tahansa, ‘imitaa-
tiotekniikasta’ tuli 1500-luvun messusäveltämisen hallitseva piirre. 1400-luvulla oli tapana 
käyttää olemassa olevaa melodiaa messun cantus firmuksena. 1500-luvulla lainattiin koko po-
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lyfoninen kudos. Messun säveltämisessä tapahtui siten radikaali muutos. (Lockwood ja Kirk-
man, 2001: 71.) 
 
Myös mallit, joita käytettiin messun pohjana, muuttuivat: kolmiäänisistä chansoneista siirryt-
tiin neliäänisiin motetteihin. Käytettiin erityisesti Josquinin ja hänen seuraajiensa motetteja. 
Koska näissä malleissa käytettiin runsaasti kontrapunktista imitointia ja tasapuolisesti motii-
veja kaikissa äänissä, ei enää voitu pitää yhtä ääntä uuden sävellyksen cantus firmuksena. 
(Lockwood ja Kirkman, 2001: 71.) 
 
Ranskalaiset hovisäveltäjät toteuttivat imitaatiotekniikkaa messuissaan suunnilleen vuosina 
1500─1525. Näitä olivat erityisesti Jean Mouton, Antoine de Févin, Antonius Divitis, Jean 
Richafort, Claudin de Sermisy ja Adrian Willaert. Willaert, joka oli Venetsian Pyhän Markuk-
sen kirkon maestro di cappella vuosina 1527–1562, perusti ns. venetsialaisen koulun. Hän sä-
velsi teoksia kahdelle kuorolle ja ennakoi näin monikuoroisuutta. Uraauurtavia teoksia ovat 
Josquinin Missa ‘Mater Patris’ (joka pohjautuu Antoine Brumelin kolmiääniseen motettiin), 
Moutonin messut, jotka perustuvat sävelmille Sancta Trinitas ja Quem dicunt homine, ja 
Févinin messut, jotka pohjautuvat Josquinin sävellyksille Mente tota ja Ave Maria. (Sabin, 
1975 a: 1810; Lockwood ja Kirkman, 2001: 71─72.) 
 
 
2.6 Moniääninen messu 1500-luvulla 
 
Josquinin kuollessa vuonna 1521 tietyt piirteet hallitsivat kuoromessua. 1520─1560 välisenä 
aikana kaksi hallitsevaa messutyyppiä sai väistyä taka-alalle. Näitä olivat vanhempi ‘tenori-
messu’ ja uudempi polyfoninen ‘parafraasimessu’. Tilalle tuli kontrapunktinen ‘imitaatiomes-
su’, jota usein kutsutaan myös ‘parodiamessuksi’. (Lockwood ja Kirkman, 2001: 72.) 
 
Imitaatiomessusta tuli ikäänkuin hallitseva prototyyppi koko 1500-luvun ajalle ja jopa vuo-
teen 1610, jolloin Claudio Monteverdi sävelsi messun Missa da cappella.  Se perustui Nicolas 
Gombertin motettin In illo tempore.  Tämän messutradition elinvoima perustui 1500-luvun 
polyfoniseen tyyliin. Se väistyi vähitellen 1600-luvulla monodian ja monikuoroisuuden myö-
tä. (Lockwood ja Kirkman, 2001: 72.) 
 
Imitaatiomessun rinnalla eräät toissijaiset messutyypit olivat myös käytössä 1500-luvulla. Sel-
lainen on messu, joka on sävelletty kaanoniksi ja joka periytyy 1400-luvulta. Hyviä esimerk-
kejä 1500-luvun kaanonmessusta ovat Jean Moutonin ja Marturin Forestieren Missa 
‘L’homme armé’ -teokset. Kaanonmessun yhtä muotoa edustavat teokset, jotka perustuvat 
kaanoniin pohjautuville moteteille tai chansoneille, ja siten yhdistyvät kaanon ja polyfoninen 
imitaatio. Tästä on esimerkkinä Palestrinan Missa ‘Repleatur os meum’. (Lockwood ja Kirk-
man, 2001: 72.) 
 
Vielä on yksi messutyyppi: messu, joka ei perustu mihinkään vanhempaan teemaan tai aihee-
seen, vaan joka on säveltäjän oma luomus. Näitä oli tapana kutsua nimellä ‘Missa sine nomi-
ne’.  Vincenzo Ruffon Missa sine nomine vuodelta 1557 on hyvä esimerkki tästä messutyypis-
tä. 1500-luvulla oli käytössä vielä yksi messutyppi: ‘missa brevis’. Silloin sillä ei tarkoitettu 
vain Kyrietä ja Gloriaa (niin kuin toisinaan1700-luvulla), vaan kyseessä oli messu, jossa koko 
ordinarium oli sävelletty, mutta mahdollisimman lyhyeksi. Vuosina 1560─1600 missa brevis -
tyyppi oli edelleen yleinen. Pohjois-Italiassa sitä käyttivät Vincenzo Ruffo ja Andrea Gabrieli. 
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Palestrinan Missa brevis on puolestaan mestarinäyte hieman etelämpää. (Lockwood ja Kirk-
man, 2001: 72.) 
 
Kaksi englantilaista säveltäjää Nicholas Ludford (n.1490─1557) ja Robert Fayrfax (1464─ 
?1521) jatkoivat perinteitä, jotka olivat huipentuneet jo 1400-luvun lopulla niin sanotussa 
Eton Choirbookin ohjelmistossa. Ludford ja Fayrfax sävelsivät loistokkaita kontrapunktisesti 
tiheitä 5- ja 6-äänisiä juhlamessuja. Skinnerin luettelossa on mainittu Ludfordilta yhdeksän 
messua, joista yksi on kadonnut. Lisäksi hän mainitsee vielä seitsemän alternatim-messua 
(Lady Masses). Saarivaltakunnan messut erosivat Manner-Euroopan messuista huomattavasti, 
kehitys oli erilainen. John Tavernerin (1490–1545) kaksi messua, Gloria tibi Trinitas ja Wes-
tern Wynde, ovat huomattavia esimerkkejä 1500-luvun englantilaisesta messusta. Kokonai-
suudessaan englantilainen messutraditio säilytti cantus firmuksen sävellyksen pohjana ja yh-
disti siihen 5- ja 6-äänisen tekstuurin. Siten englantilainen messu erottautui Euroopan tren-
deistä. Täytyy muistaa, että Englannissa oli perustettu anglikaaninen kirkko omine liturgioi-
neen, mikä osaltaan vaikutti messujen säveltämiseen. John Tavernerin lisäksi on mainittava 
vielä kaksi huomattavaa messusäveltäjää: William Byrd ja Thomas Tallis, jotka jatkoivat eng-
lantilaisen messun traditiota. (Skinner, 2001: 278, 279; Lockwood ja Kirkman, 2001: 73; San-
don, 2001: 629, ks. myös s. 630; Taruskin, 2005/1: 612─614.) 
 
Orlando di Lasson 60 messua tuovat eteen laajan musiikillisen kirjon. Ne hyödyntävät aikai-
sempia malleja alkaen saksalaisista lauluista ja päätyen Lasson omiin ja muiden säveltäjien 
motetteihin. Lasson messut heijastavat hänen laajaa aikansa tyylien ja musiikinlajien tunte-
mista. Hän muokkasi uudelleen edeltäjiensä mitä erilaisimpia teoksia, mikä oli hyvin hedel-
mällistä. Lasson messut eroavat radikaalisti Palestrinan messuista siinä, mihin malleihin ne 
perustuvat: Lasson messut keskittyvät maallisiin malleihin, Palestrinan kirkollisiin. (Ks. Sa-
bin, 1975: 1809; ks. Grout ja Palisca, 1996: 211; Lockwood ja Kirkman, 2001: 75; ks. Haar, 
2001: 295, 298, 306─308.) 
 
Huomattavin 1500-luvun saksalainen messusäveltäjä lienee kansainvälinen mestari Henricus 
Isaac (s.1450─55, k.1517). Hän syntyi Alankomaissa, asui neljä vuotta Italiassa ja toimi elä-
mänsä loppuvuodet keisari Maximilianin hovissa. Hänen säveltämistään messuista 36 on säi-
lynyt ja osa hävinnyt. Hän sävelsi myös 13 erillistä Credoa. Isaacin teos Missa carminum 
edustaa ns. quodlibet-käytäntöä. Teos perustuu suosituille saksalaisille lauluille. Tämän ajan 
muut saksalaiset messusäveltäjät käyttivät yksinkertaisia cantus firmus -satseja ja suosivat 
myös alternatim-käytäntöä, jossa gregoriaaninen melodia vuorottelee polyfonisten satsien 
kanssa, mikä viittaa mahdollisesti urkujen käyttöön. Kyseessä on silloin urkumessu, jossa 
uruilla soitetaan polyfoniset satsit ja kuoro laulaa gregoriaaniset melodiat. (Ks. Grout ja Palis-
ca, 1996: 180–182; Lockwood ja Kirkman, 2001: 73–74, Strohm, 2001: 576, ks. myös s. 577 
─580, 584─586.) 
 
Ranskassa messut ammentavat 1500-luvulla paljolti hovimusiikista. Claudin de Sermisyn ja 
Pierre Certonin messut ovat hyviä esimerkkejä vuosisadan loppupuolelta. Osittain myös Jos-
quinin messut ovat ajalle tyypillisiä. Näissä teoksissa yhdistyvät chanson-säveltäjien kevyt 
tekstuuri, lyhyet homofoniset fraasit ja yksinkertainen polyfonia. Kyseiset piirteet tulevat hy-
vin esille silloin, kun käytetään chansoneja sellaisenaan messun pohjana, mutta myös silloin, 
kun pohjana on esimerkiksi motetti. (Lockwood ja Kirkman, 2001: 74.) 
 
Vuosisadan huomattavin messusäveltäjä on kuitenkin Palestrina (1525/26─1594), joka sävelsi 
yli 100 messua ja hallitsi aikansa erilaiset säveltämisen tekniikat ja käytti niitä monipuolisesti. 
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Messuhistorian kannalta merkittävä teos on erityisesti Missa Papae Marcelli, joka oli säveltä-
jän vastaus Trenton kirkolliskokouksen vaatimukseen selvästi ymmärrettävästä messusta. Pa-
lestrina toimi Rooman Pietarin kirkon maestro di cappellana vuodesta 1571 ja nautti aikalais-
tensa, myös rahamiesten, suunnatonta arvonantoa. Palestrinan vaikutus muihin säveltäjiin oli 
myös merkittävä. Roomassa näitä olivat Francesco Soriano ja Ruggiero Giovanelli sekä Es-
panjasta Roomaan muuttanut Tomás Luis de Victoria. (Sabin, 1975 a: 1809; ks. Wil-
son−Dickson, 1992: 74─77; ks. Grout ja Palisca, 1996: 250─256; Lockwood ja Kirkman, 
2001: 75; Lockwood, O´Regan ja Owens, 2001: 937, ks. myös s. 942─944, 948–949; ks. Ta-
ruskin, 2005/1: 649, 650.) 
 
Uskonpuhdistuksen messu 
 
Englannin reformaatio ei tapahtunut hetkessä ja kivuitta. Latinankieliset laulut elivät pitkään 
myös anglikaanisessa kirkossa. Vähitellen kehittyi kuitenkin oma englanninkielinen jumalan-
palveluselämä. Messun tutkimisen kannalta on tärkeää tarkastella myös englantilaista juma-
lanpalvelusta, josta käytetään nimitystä ‘service’. Termi voi viitata kolmeen erilaiseen juma-
lanpalvelukseen: aamurukoukseen (morning prayer), ehtoollisjumalanpalvelukseen (The Offi-
ce for the Holy Communion) ja iltarukoukseen (evening prayer). Musiikillisena terminä ’ser-
vice’ tarkoittaa näihin sävellettyä musiikkikokonaisuutta. Tästä kolmen tilaisuuden kokonai-
suudesta käytetään myös nimitystä ’full service’. Voidaan sanoa, että ’morning prayer’ vastaa 
varhaiskeskiajalla muotoutuneiden rukoushetkien laudesta ja ’evening prayer’ taas vesperiä. 
(Wienandt, 1965: 171; ks. Grout ja Palisca, 1996: 248.) 
 
Nimitys ’short service’ viittaa jumalanpalvelukseen, jonka musiikki on kuorolle kirjoitettua 
syllabista tyyliä, kun taas ’great service’ tarkoittaa jumalanpalvelusta, jonka musiikki on poly-
fonista satsia ja siten laajempi. Ehtoollisjumalanpalveluksesta käytetään Englannissa nimitys-
tä communion service, mikä siis vastaa lähinnä messua. (Wienandt, 1965: 172; ks. Grout ja 
Palisca, 1996: 248.) 
 
Anglikaanisessa kirkossa sävellettiin kuorolle ordinariumista lähinnä Kyrie ja Credo (Creed). 
Sanctus saattoi esiintyä harvoin kuoro-osana, mistä on esimerkkinä Byrdin Great Service. To-
sin sen käyttö yleistyi myöhemmin restauraation jälkeen 1600-luvun lopulla. (Wienandt:1965: 
172─173; ks. Grout ja Palisca, 1996: 248─249.) 
 
Thomas Tallis (1505─1585) luovi poliittisten ja uskonnollisten myllerrysten keskellä. Hän 
sävelsi latinankielisiä messuja ja toisaalta englanninkielistä jumalanpalvelusmusiikkia.  Dori-
an Service on varhainen esimerkki ’full service’ -sävellyksestä, joka käsittää aamurukouksen, 
ehtoollisjumalan-palveluksen ja iltarukouksen. Poikkeuksellista teoksessa on Sanctuksen ja 
Glorian esintyminen kuorosatseina. (Wienandt, 1965: 174; Grout ja Palisca, 1996: 247.) 
 
Richard Farrantin (?─1581) A minor Service on tyypillinen ’full service’ siinä mielessä, että 
ehtoollisjumalanpalveluksessa on kuorolle sävelletty vain Kyrie ja Credo. (Wienandt, 1965: 
175.) 
 
William Byrdiltä (n.1540–1623) on säilynyt neljä serviceä. Ensimmäinen on ’full service’, 
kaksi seuraavaa sisältää vain iltarukouksen kiitoslaulujen kuorosatsit. Neljäs on ns. ’great ser-
vice’, joka on sävelletty polyfoniseen tyyliin ja on todellinen mestariteos. Walserin mukaan 
Byrdiltä on säilynyt myös neljä painettua messua ja runsaasti proprium-musiikkia latinak-
si.(Wienandt, 1965: 176─177; ks. Grout ja Palisca, 1996: 262; Walser, 2001: 714–729.) 
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Thomas Morley (1557─1603) sovelsi niin sanottua säkeistötekniikkaa teoksessaan  Full Ser-
vice a 5. Morleylle oli tyypillistä solistien käyttö. Hän saattoi säveltää jaksoja kolmelle, jopa 
neljälle solistille. Käytäntö yleistyi myöhemmin. Muiden muassa Thomas Tomkins 
(1572─1656) käytti solisteja serviceissään. Morleyn Third Service sisältää kymmenen osaa ja 
edustaa monikuoroista tyyliä. (Wienandt, 1965: 179─180; ks. Brett, 2001: 130.) 
 
Wienandtin mukaan säveltämisen taso laski 1700-luvulla. Niinpä sävelletyt jumalanpalveluk-
set ja niiden kuorosatsit olivat enimmäkseen pelkkiä neliäänisiä sovituksia. Wienandt mainit-
see joitakin jumalanpalvelusmusiikin säveltäjänimiä tältä alennuskaudelta: Samuel Arnold, 
Thomas Tudway, Robert King, James Nares, William Boyce, John Weldon ja Maurice Gree-
ne. (Wienandt, 1965: 184.) 
 
Tilanne Saksassa oli toisenlainen. Uskonpuhdistaja Martin Luther ei halunnut poistaa latinan-
kielistä messua (formula missae, 1523) vaan toi rinnalle kansankielisen vaihtoehdon, jota hän 
kutsui nimellä Deutsche Messe (1526).  Perinteisessä latinankielisessä messussa voitiin korva-
ta osia saksaksi. Saksankielisestä koraalista tuli luterilaisessa kirkossa huomattava tekijä. Ko-
raalia käytettiin sellaisenaan korvaamaan myös ordinarium-messun osia, tai sitten kuoromes-
sujen sävellysmateriaalina. Tätä tekniikkaa käyttivät useat eri säveltäjät, mm. Friedrich 
Zachow, Christoph Bernhard, Johann Kuhnau, Philipp Telemann, Johann Nicolaus Bach, Jo-
hann Ernst Bach ja Johann Sebastian Bach. (Wienandt, 1965: 191─194, passim; Grout ja Pa-
lisca, 1996: 239─240; Leaver, 2001: 369─373.) 
 
2.7 Moniääninen messu 1600-luvulla 
 
1600-luvun alussa voidan erottaa selvästi toisistaan kaksi erilaista tyyliä: prima pratica ja se-
conda pratica. Tyylien ero on kuitenkin selvempi maallisessa vokaalimusiikissa, moteteissa ja 
psalmimusiikissa kuin messuissa. Tämä johtuu osittain siitä, että messun teksti on muuttuma-
ton ja myös siitä, että messut olivat lähes aina vähintäänkin neliäänisiä. Joissakin messuissa 
prima pratican periaatteita käytettiin tietoisesti kun matkittiin ‘vanhaa tyyliä’ stile anticoa. 
Hyvä esimerkki tästä on Monteverdin kuusiääninen messu Missa da cappella (1610), joka 
puolestaan perustuu sävelmiensä puolesta Gombertin motetille In illo tempore.  (Arnold ja 
Harper, 2001: 77.) 
 
Prima pratica ja stile antico -messut olivat yleisiä Roomassa, jossa Palestrinan vaikutus oli 
huomattava. Hänen kollegoidensa ja oppilaidensa teokset ovat esimerkkinä siitä (Felice Ane-
rio, Giovanni Maria Nanino ja Francesco Soriano). Niissä jatkuu Palestrinan kurinalainen ja 
huolellinen melodialinja, rytmi ja dissonanssit, jotka ovat pidätyksiä. Tyypillisiä ovat myös jo 
1500-luvulta periytyvät pitkät nuottiarvot. Tekstuuri on polyfonista ja yleensä imitoivaa, ja 
jotkut messut ovat kaanonin käytön “opinnäytteitä”. (Arnold ja Harper, 2001: 77.) 
 
Polyfonisen tyylin elpyminen yksinkertaisessa muodossa on mahdollisesti syynä sille, että 1─ 
2-äänisten konsertoivien messujen säveltämisessä oli tauko. Ludovico Viadana (n.1560– 
1627) oli ensimmäinen, joka sävelsi messun Missa dominicalis (1607) sooloäänelle. Hän lisä-
si gregoriaaniseen sävelmään continuo-säestyksen. Hän ei kuitenkaan saanut seuraajia ehkä 
siksi, että sooloääni oli liian rajoitteinen käytettäväksi laajan muodon puitteissa, mutta 3─5-
ääniset messut saivat vastakaikua. (Arnold ja Harper, 2001: 77; Mompellio, 2001: 516, ks. 
myös s. 517─518.) 
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Messujen kirjoittaminen kahdelle tai useammalle kuorolle tuli muotiin 1500-luvun lopussa. 
(Taustana kahden kuoron käytölle oli ikivanha tapa asettaa kuorot kahdeksi vastakkain seiso-
vaksi ryhmäksi.) Käytäntö jatkui ja kehittyi kahdella tavalla: kuoroilla saattoi olla samantyyp-
pinen tekstuuri, mutta ne erotettiin toisistaan eri puolille kirkkoa, ja toisaalta yhdistettiin lau-
luääniä ja instrumentteja eri tavoin. Ensin mainittu tapa oli yleinen Roomassa, missä moni-
kuoroinen traditio jatkui Palestrinan ja Victorian viitoittamaa tietä. Vaikkakin suurin osa mo-
nikuoroisista messuista oli sävelletty kahdelle kuorolle, Roomassa suosittiin 1600-luvulla nel-
jän tai useamman kuoron esityskoneistoa. (Arnold ja Harper, 2001: 77─78.) 
 
1600-luvun puolivälistä lähtien on peräisin useita tunnettuja roomalaisia messuja neljälle kuo-
rolle. Niitä sävelsivät Orazio Benevoli, Francesco Beretta ja Giacomo Carissimi. Nämä teok-
set ovat massiivisia niin, että esimerkiksi Credon ‘Amen’ saattaa olla yhtä pitkä kuin koko 
Sanctus normaalisti. Tyylillisesti messut ovat konservatiivisia ja edustavat stile anticoa. Ky-
seistä termiä käytettiin 1600–luvulla viittaamaan vanhempaan vokaalipolyfoniaan. (OIMT, 
1979: 328; ks. Grout ja Palisca, 1996: 302; Arnold ja Harper, 2001: 78.) 
 
On olemassa todisteita siitä, että instrumentteja käytettiin lauluäänen kanssa Rooman kirkois-
sa 1600-luvun alusta, mutta niitä käytettiin itsenäisesti kahden tai kolmen kuoron kanssa lä-
hinnä Pohjois-Italiassa. Giovanni Gabrielin (s.n.1554─1557, k.1612) messussa, joka on 
Symphoniae sacraen toisessa niteessä (1616), käytetään pasuunoita ja sooloääniä ripieno-
kuoron lisäksi. Toisaalta 1600-luvulla oli tendenssinä rajoittaa messujen orkestrointia jousi-
soittimiin. Tästä on hyvänä esimerkkinä Giovanni F. Capellon Missa ad votum (1615), joka 
on parodia Antonio Mortaron instrumenteille sävelletystä canzonasta. 1600-luvun messun hal-
litsevia piirteitä olivat homofonia, sektiot, vaihtelu solistien ja kuoron välillä sekä instrument-
tisäestys. Urkuja käytettiin esilaulajan tai kuoron kanssa vuorotellen. Puhutaan alternatim-
käytännöstä. Messun teksti jaettiin urkujen ja laulun kesken. Vanhimmat säilyneet urkumessut 
ovat peräisin 1400-luvulta ja perinne jatkui vuosisatojen ajan. (Sabin, 1975 a: 1810; ks. Grout 
ja Palisca, 1996: 300─301; Poutanen, 1999: 1–5; Arnold ja Harper, 2001: 78; Bryant, 2001: 
390, ks. myös s. 391─394, passim.) 
 
Venetsialaisessa perinteessä tuli tavaksi jättää pois osia tai jaksoja ordinarium-messusta, kos-
ka erilliset osat laajenivat. Laajemmissa osissa tulikin ongelmia 1600-luvun puolivälissä. Täs-
tä on esimerkkinä mm. Pietro Francesco Cavallin Messa concertata (1656). Kolmijakoiset 
ariosot pyrkivät laajenemaan kohtuuttoman pitkiksi. (Arnold ja Harper, 2001: 78.) 
 
Italian virtauksia seurattiin muualla Euroopassa tarkasti. 1600-luvun alkupuolella Ranskassa 
oltiin melko konservatiivisia. Esikuvana oli siellä pikemminkin Orlando di Lasso kuin Palest-
rina. Säveltäjät, jotka olivat usein maakunnallisia kuoronjohtajia, kirjoittivat stile anticoa. 
Näistä ehkä mielenkiintoisin oli Guillaume Bouzignac, jonka teoksista yksi edustaa perinteistä 
polyfoniaa, yksi on laaja teos 7-ääniselle kuorolle ja yksi konsertoivaa tyyliä kahdelle sop-
raanolle ja uruille. (Arnold ja Harper, 2001: 78.) 
 
1600-luvun puolivälissä pariisilaiset säveltäjät innostuivat messuista. Tyyli oli vanhanaikaista, 
vaikkakin Boësset’n teokset (mahdollisesti kyseessä on Jean Baptiste Boësset) ovat jo edis-
tyksellisempiä. Ludwig XIV tultua valtaan motetti sävellysmuotona elpyi, mutta messu sitä 
vastoin ei kehittynyt kuninkaallisessa kappelissa, koska kuningas suosi luettua messua niin 
kuin hänen seuraajansakin. Ainoa huomattava messusäveltäjä oli oikeastaan Marc-Antoine 
Charpentier (1643─1704), joka ei toiminut hovin palveluksessa ja joka oli opiskellut Carissi-
min johdolla. (Arnold ja Harper, 2001: 78, Hitchcock, 2001: 504, ks. myös s. 505─508, 510) 
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Italialaiset virtaukset levisivät Alppien pohjoispuolelle nopeasti, koska saksalaiset muusikot 
opiskelivat Venetsiassa ja myös siksi, että italialaiset muusikot olivat tärkeissä viroissa sak-
sankielisellä alueella, esimerkiksi Salzburgin katedraalissa. Saksalaiset ja itävaltalaiset opiske-
livat Collegio Germanicossa Roomassa, jossa italialaista traditiota opettivat säveltäjät Antonio 
Cifra, Agostino Agazzari ja Giacomo Carissimi. Niinpä stile antico oli vallitseva niin Etelä-
Saksassa kuin Itävallassakin ja jossakin määrin myös protestanttisilla alueilla, joissa luterilai-
nen liturgia säilytti Kyrien ja Glorian. Hyvänä esimerkkinä tästä on Dietrich Buxtehuden Mis-
sa brevis. (Stare, Bohlin ja Kilpiö, 1978: 247; Arnold ja Harper, 2001: 78─79.)    
 
Yksi- tai kaksiääninen konsertoiva tyyli, vaikkakin se tunnettiin Saksassa jo Johann Stadl-
mayerin messukokoelmasta (1610), ei saanut vastakaikua messuissa. Sitä käytettiin lähinnä 
moteteissa. Kuitenkin huomattavin vaikutus oli monikuoroisuuden, cori spezzati-tekniikan, 
kehittymisellä. Toisin kuin Rooman koulun edustajat saksalaiset hyödynsivät instrumenttien 
ja lauluäänen yhdistelmiä edelleen. He säilyttivät monia myöhäisrenessanssin soittimia erityi-
sesti puhaltimia ja vaskia ja välttivät näin italialaisille tyypillisen monokronismin, värittö-
myyden. Johann Heinrich Schmelzerin, Johann Kaspar Kerllin ja Heinrich Ignaz Franz von 
Biberin teokset ovat 1600-luvun saksalaisen monikuoroisuuden huippusaavutuksia, ja on to-
dennäköistä, että joku tuon ajan säveltäjä on kuuluisan 53-osaisen Missa salisburgiensis -
messun tekijä, toisin kuin joissakin lähteissä mainittu Orazio Benevoli. (Arnold ja Harper, 
2001: 79.) 
 
Italian vaikutus muualla Euroopassa oli hyvin huomattava. Puolan hovissa oli italialaiset ka-
pellimestarit aina vuoteen 1648, ja kansalliset säveltäjät niin kuin esimerkiksi Marcin Mielc-
zewski kirjoittivat stile anticoa.  Häntä seuraavat sukupolvet olivat uudistushenkisempiä. 
Bartlomiej Pekiel kirjoitti vanhaa tyyliä, mutta hänen teoksensa Missa ‘La Lombardesca’ on 
laajamuotoinen messu, joka tyyliltään muistuttaa 1600-luvun puolivälin italialaisia. Hänen 
messussaan Missa paschalis (1662) on puolalaisia vaikutteita, koska hän käyttää siinä puola-
laista pääsiäishymniä. Se edustaa oikeastaan motettityyliä, jonka esikuvina voidaan pitää sak-
salaisia. (Arnold ja Harper, 2001: 79.) 
 
Henry Purcellin (1659─1695) Service in B flat major on laajin sävelletty anglikaaninen juma-
lanpalvelus. Tavallisen kuuden kuorosatsin lisäksi Purcell on säveltänyt myös osat Benedicite, 
Jubilate, Cantate Domino ja Deus misereatur. Teokselle on tyypillistä kaanon-tekniikan käyt-
tö. Hän on säveltänyt siihen kymmenen neliäänistä kaanonia. (Wienandt, 1965: 183─184; 
Holman ja Thompson, 2001: 601, ks. myös s. 621.) 
 
Espanjan, Portugalin ja niiden siirtomaiden tiukka katolinen hallinto oli ehkä syynä siihen, 
että niiden kirkkomusiikki oli perin konservatiivista, ja stile antico oli vallitseva suuntaus aina 
1700-luvulle asti.  (Arnold ja Harper, 2001: 79.) 
 
Franz Körndlen mukaan 1600-luvulla esiintyi myös kritiikkiä sävellettyjä messuja kohtaan. 
Kaikki eivät sulattaneet maallisten sävelmien käyttöä messujen “rakennuspuina”. Bernardino 
Cirillon tunnettu kirje Ugolino Gualteruzzille vuodelta 1649 on kuvaava: 
 
 

Tarkkailkaa sentään, mitä he tekevät mitään muuttamatta. He sanovat: “Voi kuinka 
hieno messu kappelissa tänään laulettiin!” Entä mitä se olikaan? Se oli aseistettu mies 
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(L’homme armé), tai Philomena tai Ferraran herttua (...) Mitä tekemistä messulla on 
aseistetun miehen tai Philomenan tai Ferraran herttuan kanssa? 

 
  (Körndle, 1998: 175, sitaatin suom. Mikael Helenelund.) 
 
Cirillon mäkemyksen mukaan messussa laulettujen sanojen merkitys tulisi ilmaista tarkkaan 
valittujen intervallien ja harmonioiden avulla, jotta sydämet lähentyisivät uskontoa ja hurs-
kautta. Kullakin messun osalla tuli olla oma karaktäärinsä. Cirillon mukaan kaikki laulettiin 
valitettavasti yhdellä ja samalla tavalla. Arvostettiin imitaatiota, ja osat kuulostivat samanlai-
silta. Vain kymmenen vuotta Cirillon jälkeen Wilhelmus Lindanus kritisoi maallisia element-
tejä sisältäviä messuja: 
 

Mutta nyt pitää kuunnella, kuinka iloisimmat laulut Jumalan kiitokseksi joutuvat mitä 
surullisimpien sävellysten myrkytettäviksi. (reunahuomio:) Sen todistavat erilaisten 
motettien ja ei-kirkollisten laulujen pohjalta sävelletyt messut. 

 
 (Körndle, 1998: 175, sitaatin suom. Mikael Helenelund.) 
 
 
2.8 Moniääninen messu 1700-luvulla 
 
Italia  
 
1700-luvun messulle ja kirkkomusiikille yleensäkin oli leimaa-antava niin sanottu napolilai-
nen koulukunta. Kyseisen koulukunnan edustajat saivat oppinsa konservatorioissa (usein nä-
mä olivat alkujaan orpokoteja), joissa opetettiin kirkkomusiikin alkeet, ja myöhemmin he siir-
tyivät oopperaan ja matkustivat usein ulkomaille ja näin levittivät aikansa musiikkia ympäri 
Eurooppaa. Vaikka musiikki oli lähtöisin yhdeltä alueelta, se sai mitä moninaisimpia muotoja, 
sillä napolilaiset säveltäjät seurasivat aikansa virtauksia niin, että napolilainen koulukunta ku-
koisti kokonaisen vuosisadan. Ei voida puhua napolilaisesta messusta tai kantaatista tyylinä, 
vaan pikemminkin on kyse ilmapiiristä, joka vallitsi koko vuosisadan. Itse asiassa kaikki sä-
veltäjät opiskelivat stile antico -tyyliä, vaikkakaan kaikki eivät kirjoittaneet kokonaisia mes-
suja soveltaen sitä. Alessandro Scarlatti (1660─1725), jonka kymmenestä messusta kahdek-
san on stile antico -tyyliä, sävelsi kurinalaisesti eikä “sortunut” liialliseen ilmaisuun. Oli kui-
tenkin muita säveltäjiä, jotka ottivat vapauksia. Erityisesti Francesco Durante käytti kroma-
tiikkaa ja erikoisia harmonioita jopa teoksissa, jotka oli merkitty epiteetillä ‘in Palestrina’. 
(Pagano, 2001: 372; ks. Boyd, 2001: 381, 394; Arnold ja Harper, 2001: 79.) 
 
Stile antico on mukana myös monissa messuissa, joita voisi luonnehtia termillä ‘stilus mix-
tus’. Se koostuu kolmesta elementistä: osista, jotka ovat stile antico -tyyliä ja joissa äänet kak-
sinnetaan orkesterisoittimilla; osista, joissa orkesteri soittaa valtaosan ja osista, jotka on kirjoi-
tettu solisteille. Niinpä messuteksti jaettiin osiin, niin kuin oli tehty jo 1600-luvulla, mutta nyt 
osat olivatkin toisistaan riippumattomampia. Merkillepantavaa on, että monissa messuissa sä-
vellettiin vain Kyrie ja Gloria. (Tämä ennakoi luterilaisella puolella käytettyä missa brevis -
tyyppiä: Kyrie-Gloria.) Joillakin osilla oli rakenteellinen merkitys, mistä on esimerkkinä fuu-
gan käyttö Glorian ja Credon aamenessa. Kuoro-osat, joissa on itsenäinen säestys, ennakoivat 
orkestraalisten muotojen käyttöä. Näissä kuorotekstuuri on enimmäkseen homofonista ja sanat 
lauletaan syllabisesti; orkesterille on kirjoitettu puolestaan temaattinen materiaali. 1700-luvun 
alussa teemoja käsiteltiin konserton tapaan niin kuin esimerkiksi Alessandro Scarlattin 
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St.Cecilia -messussa. Joskus on muistumia ranskalaisesta alkusoitosta (ouverture), mistä on 
esimerkkinä Francesco Duranten B-duuri-messu. (Arnold ja Harper, 2001: 79.) 
 
Myöhemmin messuissa esiintyi alkuasteella olevia sinfonisia muotoja, niin kuin Jommellin 
(1714–1774) Missa solemnis -messussa vuodelta 1766. Siinä Credo-osan aloittaa eräänlainen 
ooppera-alkusoitto, ja materiaalia kehitetään sitten konserton tapaan, vaikkakin sanaa ‘credo’ 
joudutaan toistamaan perinteisestä liturgiasta poiketen. Messuissa ei aina käytetä erillisiä osia 
solisteille, tosin oopperasäveltäjät harrastavat niitä enemmän: esimerkiksi Nicola Porporan D-
duuri-messussa on Gloria-osassa koristeellinen aaria ‘Laudamus te’ ja taidokas duetto ‘Domi-
ne Deus’, jotka itse asiassa dominoivat koko osaa. (McClymonds et al., 2001: 178, ks. myös s. 
179─181, passim, 183─184; Arnold ja Harper, 2001: 79─80.) 
 
Napolilainen koulukunta vaikutti ympäri Eurooppaa. Eri puolilla ilmeni tietenkin paikallisia ja 
yksilöllisiä korostuksia.  Erikoinen esimerkki on bolognalainen Giovanni Battista Martini. 
Hänen messunsa muotoutuivat laajoiksi kontrapunktisiksi tutkielmiksi, joissa käytettiin kaa-
nonin ja polyfonian keinoja. (Arnold ja Harper, 2001: 80.) 
 
Myös Venetsiassa konservatorioilla oli merkittävä osuus kirkkomusiikin kouluttajana ja siellä 
seurattiin, mitä Napolissa tapahtui. Omaleimaisen piirteen toi Venetsiassa tyttöjen käyttö kuo-
roissa, mikä puolestaan aiheutti ongelmia, kun sävellettiin stile antico -tyyliä. Neliääninen po-
lyfonia ei näet ollut luontevaa tyttökuorolle. Sen vuoksi suosittiinkin soololaulajien ja orkeste-
rin käyttöä kuoromessuissa. Antonio Vivaldin (1678─1741) tunnettu Gloria, D-duuri, on tyy-
pillinen esimerkki tästä. Vaikka kuoro-osissa on miesäänet mukana, avausjakso on itse asiassa 
konserton Allegro-osa, jossa on ‘vokaalicontinuo’ ja naisäänille kirjoitetut soolo-osat. Erikoi-
nen ratkaisu on Vivaldin Kyriessä, jossa on koristeellinen konsertoiva sopraano-osuus. Siinä 
messuun on lisätty tekstiä, niin kuin kyse olisi troopista. Baldassare Galuppin kirkkomusiikki 
puolestaan muistuttaa hänen sinfonioitaan, kun taas Nicolo Jommellin F-duuri messussa ko-
keillaan neliäänisen naiskuoron ja jousien rajoja. Messussa on vaativat osat peräti viidelle so-
listille. (Ks. Grout ja Palisca, 1996: 391─393; Arnold ja Harper, 2001: 80; Talbot, 2001: 817, 
ks. myös s. 822, 834.) 
 
Saksa  
 
Italian ulkopuolella napolilainen tyyli oli vallalla myös Saksassa ja Itävallassa, mutta Rans-
kassa sen vaikutus oli vähäinen johtuen siitä, että messun ordinarium-osia laulettiin vähän. 
Yllättävää on se, että huomattavin teos, joka ammensi tästä tyylistä, oli Johann Sebastian 
Bachin (1685─1750), pohjoissaksalaisen säveltäjän, H-molli-messu. Boyd ajoittaa messun 
vuosiin 1724─n.1749. Teos oli alkujaan suunniteltu vain kaksiosaiseksi, joka koostui Kyriestä 
ja Gloriasta, niinkuin oli tapana niin Italiassa kuin Saksassa. Muut osat olivat erillisiä koko-
naisuuksiansa ja sävellettyjä jo olevien teosten pohjalta, mikä selittää sen, että ne ovat tyylilli-
sesti “eri paria”. Saksalainen perinne vaati, että kuoro-osat saivat korostetun aseman, samoin 
kuin napolilaisissa messuissa. Kyseisissä kuoro-osissa stile antico on hallitseva, tosin sitä käy-
tetään 1700-luvun tyyliin, jossa harmoniat ovat vapaampia. Soolo-osat eivät ole niin ooppe-
ramaisia kuin italialaisilla. Bach käyttää paljon obligato-instrumentteja, ja niin hän pitää trio-
tekstuuria parempana kuin pelkkiä aarioita. Orkestraatio on myös hyvin saksalainen: Bach 
käyttää puhaltimia ja niiden ryhmiä runsaasti. Tästä on hyvänä esimerkkinä ‘Quoniam’-osa. 
Taruskinin mukaan H-molli-messu – vaikkakin se nykyisin on mestariteos – oli omana aika-
naan kuriositeetti, massiivinen ”elefantti” muiden messujen joukossa. Bachin muut messut 
noudattavat luterilaista missa brevis -tyyppiä: Kyrie-Gloria. (Ks. Wolff, 1988: 139–140; ks. 
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Temperley, 1988: 192─193; ks. Grout ja Palisca, 1996: 403, 404, 421; Arnold ja Harper, 
2001: 80; Boyd, 2001: 309, ks. myös s. 358─359; Boyd, 2002: 303; Taruskin, 2005/2: 376.) 
 
Eteläsaksalaiset säveltäjät pitäytyivät italialaiseen tyyliin erityisesti siksi, että johtavan Dres-
denin hovin huomattavat säveltäjät Antonio Lotti ja Johann Adolf Hasse olivat myös ooppe-
rasäveltäjiä. Lotti sävelsi paljon stile antico -tyylillä, sekä ankaraa kontrapunktia noudattaen 
että vapaammin, mistä on osoituksena 8-äänisen Credo-osan ‘Crucifixus’, joka on dissonoiva 
ja kromaattinen, tosin sääntöjen puitteissa. (Arnold ja Harper, 2001: 80.) 
 
Johann Adolf Hassen (1699─1783) 14 messua ovat napolilaista tyylisuuntaa, mutta niissä on 
galantteja piirteitä, mikä näkyy sopraanosolistille kirjoitetuissa “oopperamaisissa” osissa. 
Kuoro-osissa hän käyttää sekä stile anticoa että “orkesterityyliä”, ja lopputulos on Arnoldin ja 
Harperin mukaan miellyttävä. (Hansell: 2001: 96, ks. myös s. 112, 113; Arnold ja Harper, 
2001: 80.) 
 
Itävalta  
 
Itävaltalainen säveltäjä ja teoreetikko Johann Joseph Fux (1660–1741) toimi Wienissä St. Ste-
fan-kirkon kuoronjohtajana. Hochradnerin mukaan hän sävelsi noin 90 messua. Fux nojasi 
1500-luvun perinteeseen. Hän sävelsi hyvin tonaalista ja rytmisesti selväpiirteistä musiikkia. 
A cappella -messujen lisäksi Fux sävelsi messuja, jotka ovat 1500-luvun ja barokin synteese-
jä. Fux itse käytti näistä termiä ’stylus mixtus’. Hän käytti instrumentteina trumpetteja, pa-
suunoita, silloin tällöin kornetteja ja jousia. Trumpetit soittavat joskus fanfaarityyppisiä melo-
dioita (esimerkiksi Missa corporis Christi -messun sinfonioissa), kun taas pasuunat kaksinta-
vat lauluääniä perinteisesti. Messuissa esiintyy jaksoja sooloäänille, vaikkakin niitä käytetään 
säästellen. Kuoro-osat ovat usein homofonisia, tosin soinnillisuus voi olla ilmeikästä. Joskus 
kuoro-osat ovat stile antico -tyyliä myös säestyksellisissä messuissa. (Wellesz, 1965: 23, 
ICMM, 1975: 788; Arnold, Harper, 2001: 80; White, 2001: 365, ks. myös s. 367, 368; Hoch-
radner, 2001: 370, 371.) 
 
Myös Itävallassa stile antico -tyyli siis säilyi 1700-luvun lopulle. Siitä ovat esimerkkeinä mo-
nien säveltäjien messut. Sellaiset säveltäjät kuin Georg Reutter, Gregor Joseph Werner, Georg 
Christoph Wagenseil, Johann Georg Albrechtsberger, Michael Haydn, Leopold Hofmann ja 
Antonio Salieri käyttivät kyseistä tyyliä. Joseph Haydnin messu Sunt bona mixta malis on 
myös esimerkki siitä. (Arnold ja Harper, 2001: 80.) 
 
Kuitenkin wieniläisillä on myös oma traditionsa, joka on peräisin Wienin hovista. Jo 1700-
luvun alussa siellä vaikuttivat J.J. Fux ja venetsialainen Antonio Caldara. Reutter oli puoles-
taan Joseph ja Michael Haydnin opettaja ja Wienin hovikapellimestari, joka vaikutti tähän 
traditioon. Michael Haydnin (1737─1806) messussa Missa in honorem Sanctissimae Trinita-
tis on taiturimaisia viulukuvioita melko yksinkertaisten kuoro-osien vastapainona. Joseph 
Haydnin (1732─1809) messuissa Missa ‘Rorate coeli desuper’ ja Missa brevis, F, hyödynne-
tään samanlaista tekniikkaa. Joseph Haydnin teoksessa Missa in honorem BMV on konser-
toiva urkuosuus. Siinä käytetään soolokvartettia orkesterin vastapainona. Kyseinen messu ei 
enää hyödynnä stile antico  -tyyliä. (Ks. Grout ja Palisca, 484─487, 506; Arnold ja Harper, 
2001: 80; Webster, 2001: 171, ks. myös s. 194, 195; ks. Feder, 2001: 205, 206; Blazin, 2001: 
271, ks. myös s. 273–276.) 
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), jonka messut ovat peräisin vuosilta 1768─80, on 
uskollinen napolilaiselle koulukunnalle ensimmäisissä messuissaan. Missa solemnis -
messussaan hän luo teatraalisen vaikutelman ‘Crucifixus’ -jaksossa ja käyttää vaskipuhaltimia 
(K 139/47a). Vastaavanlainen vaikutus on havaittavissa ‘Et incarnatus est’ -jaksossa, jossa on 
hiljainen sävy, kromatiikkaa ja jossa siirrytään vielä molliin. Mozart keskittyi kuitenkin 1770-
luvun alussa säveltämään missa brevis - messuja, niin kuin termi ymmärrettiin Salzburgissa. 
Arkkipiispa ajoi uudistusta, jossa messua lyhennettiin. Mozart sävelsi ihanteen mukaisesti 
messuja, jossa oli polytekstisiä jaksoja, toisin sanoen teksti joutui nopeasti, kun se käsiteltiin 
kerroksittain. Fuugaa vältettiin toisin kuin pitkissä messuissa. Tältä ajalta ovat peräisin myös 
ns. ‘Credo’-messut (K192/186f ja 257), joissa Mozart käyttää itävaltalaista perinnettä: ‘Cre-
do’-kuvio toistuu läpi koko osan. (Ks. Geringer, 1956: 362–364, 366–368; ks. Grout ja Palis-
ca, 1996, 528; Arnold ja Harper, 2001: 80–81; Eisen ja Sadie, 2001: 276, ks. myös s. 305, 
306.) 
 
Mozart käytti messuissaan myös sinfonisia keinoja, erityisesti Kruunajaismessussaan (K317), 
jossa on Gloria-osassa temaattinen kertausjakso. Messu valmistui 23.3.1779. Sekä Haydn että 
Mozart tuottivat hienoja messuja vielä vuotta ennen kuin keisari Josef II kielsi taidokkaan 
kirkkomusiikin käytön vuonna 1783. Haydnin Missa Cellensis käyttää mielikuvituksekkaasti 
hyväkseen sonaattimuodon keinoja. Siinä soolokvartetti ja kuoro vuorottelevat taidokkaasti. 
Mozartin C-molli-messu (K427/417a) on “napolilainen” messu, jossa stile anticoa on sovellet-
tu händelmäisellä kuorosatsilla: barokin pistemäisillä rytmeillä, kenraalibasso-tekniikalla ja 
kaksoiskuoron käytöllä. Messun kantaesitys oli todennäköisesti Salzburgin Peterskirchessä 
16.10.1783. Sopraanosolistina oli Mozartin vaimo Constanze. (Ks. Geringer, 1956: 368, 371; 
Arnold ja Harper, 2001: 81; Hildesheimer, 2002: 151, 388.) 
 
Joseph Haydn jatkoi messujen säveltämistä vuonna 1796, mikä johtui hänen siirtymisestään 
ruhtinas Esterházyn hoviin. Prinssi Nicolaus II tilasi häneltä yhteensä kuusi messua, ja ne 
ovatkin onnistuneita mestariteoksia. Ne ovat kaikki niin sanottuja ‘juhlamessuja’ (missae so-
lemnes), joissa on suuri tai keskikokoinen orkesteri, ja ne ovat laajempia kuin aikaisemmat 
wieniläisen tradition messut. Vaikka niissä on oopperamaisia osia, esimerkiksi Benedictus-
osat, ne ammentavat kuitenkin enemmän sinfonioista. Kolmessa Kyrie-osassa on hidas joh-
danto, jota seuraa Allegro. Theresienmesse muistuttaa Haydnin Lontoon sinfonioita. Myös 
Sanctuksen rakenne on samanlainen: hitaan alun jälkeen tulee allegro joko ‘Pleni sunt coeli’ -
tai ‘Osanna’-tekstin kohdalla. Kyrie noudattaa usein sonaattimuotoa, esimerkiksi messussa 
Missa in tempore belli.  Kahdessa muussa messussa (Missa Sancti Bernardi von Offida ja 
Theresienmesse ) Haydn käyttää hyväkseen fuuga-muotoa. Teoksessa Nelsonmesse muoto on 
lähellä konserttoa. Kyseisessä messussa konsertoivaa luonnetta korostaa koristeltu sop-
raanosoolo. Tavallisesti kuitenkin solisteja käytetään barokkimusiikin tapaan vastapainona 
ripienolle eli tuttiryhmälle. (Ks. Grout ja Palisca, 1996: 506; ks. Webster, 2001: 171, 194–
195; Arnold ja Harper, 2001: 81; ks. Feder, 2001: 205, 206.) 
 
Haydnilla muita barokin ajan muistumia ovat Glorian ja Credon lopputekstien fuugat. Kontra-
punkti ei ole peräisin Palestrinalta vaan Johann Joseph Fuxin fuugista, joita on hänen jousi-
kvartetoissaan. Orkesteria käytetään pidemmissä osissa, ja näin saadaan aikaan jatkuvuutta. 
Esiintyy myös jäänteitä triotekstuurista ja Reutterilta tuttuja nopeita viulukuvioita. Kahdessa 
messussa (Nelsonmesse ja Missa in tempore belli ) on dramaattisia kohtia. Trumpetit ja lyö-
mäsoittimet soittavat fanfaareja Benedictuksen ja Agnus Dein huippukohdissa, mikä on itä-
valtalainen traditio aina Fuxin ajoista lähtien. Joseph Haydn oli melko tuottelias messusäveltä-
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jä. James Dackin mukaan hän sävelsi yhteensä 14 messua. (Arnold ja Harper, 2001: 81, Dack, 
2005: 139.) 
 
2.9 Moniääninen messu 1800-luvulla 
 
Italia  
 
Giovanni Paisiello (1740─1816), joka sävelsi yli 20 messua, käytti suuria kokoonpanoja. 
Messussa, joka on sävelletty kahdelle kuorolle, Paisiello käyttää suurta orkesteria jaettuna 
niin, että jouset tukevat yhtä kuoroa ja puhaltimet toista. Gloria on erityisen laaja. Sinä käyrä-
torvet ja trumpetit soittavat fanfaareja juhlallisissa paikoissa. Toinen Paisiellon messu puoles-
taan korostaa solistien osuutta, erityisesti sopraanoa, jolla on useita perin koristeellisia aarioi-
ta. Eräässä aariassa on merkitty tauko improvisoitavaa kadenssia varten, piirre joka ennakoi 
myöhempää Rossinin tyyliä. Messussa Messa in pastorale per il Natale per la cappella del 
Primo Consolo on sävelletty puupuhaltimille konsertoivia sooloja. Kyseisen messun siciliana-
rytmit edustavat traditiota, joka on peräisin Marc-Antoine Charpentierin messusta Messe de 
minuit.  Vastaavia esimerkkejä on 1700-luvun messuissa (esim. Francesco Durante, Giuseppe 
Ottavio Pitoni). (Robinson, 2001: 906, ks. myös s. 913; Arnold ja Harper, 2001: 81.) 
 
Luigi Cherubinin (1760–1842) kahdeksassa säilyneessä messussa on selvästi ranskalaisia vai-
kutteita, mikä on ymmärrettävää, koska hän toimi suuren osan elämästään Pariisissa. Hän sä-
velsi messun osia opiskeluaikanaan, mutta ne ovat kadonneet. Sen sijaan on säilynyt Credo 
vuodelta 1806. Se on kirjoitettu 8-ääniselle kaksoiskuorolle ja edustaa stile antico -tyyliä. 
Cherubinin ensimmäinen huomattava messu on hänen F-duuri-messunsa vuosilta 1808 – 
1809. Vaikkakin siinä on Haydnilta omaksuttuja muotoja, se on kuitenkin johdonmukaisesti 
kontrapunktisempi. ’Christe eleison’ sisältää fuugajakson. Laajoja fuugia on käytetty myös 
muissa osissa. Soolo-osissa on vähemmän koristeita kuin 1700-luvun messuissa. Toisin on 
laita Cherubinin  D-molli-messussa, jota voi pitää jo kypsänä teoksena (1811). Solistiosuudet 
ovat koristeellisia toisin kuin kuoro-osat. Kuoro on kuitenkin “pääosan” esittäjä; joskus sitä 
käytetään lähes dramaattisesti, niin kuin ‘Et resurrexit’ -osassa, jossa trumpettifanfaarit säes-
tävät. Sitä edeltää ‘Crucifixus’, jossa orkesteri soittaa hautakulkuerytmejä. Toisaalla kuoroille 
on kirjoitettu stile antico -tyyliä, esimerkiksi toisessa Kyrie-osassa ja ‘Cum Sancto Spiritu -
osassa. Kyseinen messu on verrattavissa Beethovenin Missa solemnikseen. Cherubinin myö-
häisempi  C-duuri-messu (1816) on saanut vaikutteita todennäköisesti myös Beethovenilta. 
(Ks. Dean, 1965: 18–35; Fend, 2001: 571; Arnold ja Harper, 2001: 81.) 
 
Cherubinin viimeinen messu (1825), joka on sävelletty Kaarle X:n kruunajaisiin, on selvästi 
teatraalisempi. Se sisältää ehtoollismusiikkina osan ‘Marcia religiosa’. Pariisissa kirkkomu-
siikki oli lähempänä oopperaa kuin missään muualla. (Ks. Fend, 2001: 582; Arnold ja Harper, 
2001: 81.)  
 
Myös Italiassa kuoromessu sai oopperamaisia piirteitä. Tästä on hyvänä esimerkkinä Rossinin 
(1792─1868) Petite messe solennelle (1864), jonka hän sävelsi jäätyään eläkkeelle oopperas-
ta. Kokoonpano on erikoinen: messua säestävät piano ja harmoni. Kuoro-osat ovat siinä joko 
vapaasti sävellettyä stile anticoa tai sitten muodostavat taustan oopperamaisille soolo-
osuuksille. Samanlaisia toteutuksia tavataan myös Gaetano Donizettin ja Giacomo Puccinin 
messuissa. (Gossett, 2001: 734, ks. myös s. 758–759; Arnold ja Harper: 2001: 82.) 
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Lukuisten italialaisten oopperasäveltäjien (Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Do-
nizetti, Giovanni Pacini, Giuseppe Saverio Mercadante) jatkaessa messuissaan myöhäisnapo-
lilaista tyyliä, kehittäen sitä eteenpäin – myös sangen epäsovinnaisia teitä, kuten Rossini 
myöhäisessä teoksessaan Petite messe solennelle. Richard Osbornen mukaan Rossinin Messa 
di Gloria vuodelta 1820 käytti erityisesti hyväkseen oopperan ja teatterin keinoja. Siten ei ol-
lut ihme, että kirkossa nousi tarve palata gregoriaanisille juurille. Paavi Pius X määräsi Motu 
propriossaan 1903 gregoriaanisen musiikin restauroinnista. Sen lisäksi Italiassa oli cecilianis-
miin verrattava mutta silti itsenäinen liike, jota 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolis-
kolla edustivat Lorenzo Perosi, Marco Enrico Bossi ja Raffaele Casimiri ja jolla jo sata vuotta 
aikaisemmin oli edeltäjä, loistava kontrapunktikko nimeltä Pietro Raimondi. Cecilianismi oli 
historialliseen aitouteen pyrkivä uudistusliike katolisessa kirkossa 1800-luvulla. Se piti ihan-
teenaan gregoriaanista laulua ja osittain myös Palestrinan a cappella -polyfoniaa. (Bohlin, 
1976: 570; Bauer, 1975:1349; Ackermann, 1997: 216─217; Osborne, 2004: 124.) 
 
Poikkeuksellinen teos 1800-luvun jälkipuoliskon italialaisten messusävellysten joukossa on 
Alfredo Catalanin messu (1872), 18-vuotiaan tulevan oopperasäveltäjän sävellys, joka rik-
kaassa ja vaihtelevassa soinnutuksessaan, kontrapunktisissa rakenteissaan ja värikkäässä soin-
nutuksessaan selvästi poikkeaa oopperaidiomista, samoin kuin Amilcare Ponchiellin kym-
mennen vuotta myöhemmin valmistunut Missa solenne kolmelle miesäänelle, kuorolle ja or-
kesterille. (Ackermann, 1997: 217.) 
 
Saksa  
 
Ludwig van Beethovenin (1770–1827) C-duuri-messu vuodelta 1807 (op. 86) on hyvä esi-
merkki ns. lyhyestä messusta, jonka idea on peräisin lähinnä Haydnilta ja Mozartilta. Siinä 
Kyrien avausjakso toistuu messun lopussa ‘Dona nobis pacem’. Merkittävää muodon kannalta 
on se, että Kyrien kvasi-sonaattimuoto toteutetaan kuorosatsissa eikä orkesteriosuudessa, niin 
kuin oli tapana 1700-luvun napolilaisessa koulukunnassa. Glorian tekstuuri puolestaan muis-
tuttaa Cherubinin tyyliä, erityisesti päätösfuuga. (Ks. Johnson ja Burnham, 2001: 124, 125; 
Kerman et al., 2001: 73; Arnold ja Harper, 2001: 82; Matthews, 2002: 295.) 
 
Beethovenin Missa solemnis (op. 123) puolestaan edustaa laajaa messutyyppiä. Hän sävelsi 
sen alkujaan arkkiherttua Rudolfin arkkipiispan vihkiäisseremoniaan (1820), joskin teos val-
mistui vasta 1823. Messu edustaa massiivisuudestaan huolimatta Wienin koulukunnan sin-
fonista jatkumoa. Kyrie-osa voidaan tulkita sonaattimuodoksi ja se jatkaa Haydnilta tuttua sä-
veltämisen tekniikkaa, nyt vain laajempana. Lauluosat koostuvat muiden muassa kuororesita-
tiiveista ja fuugista. Solisteja käytetään ryhmänä, vaikkakin ‘Benedictus’ -osa kasvaa bas-
sosoolosta kvartettilauluksi. Kontrapunktinen tyyli on omintakeista stile anticon soveltamista. 
Orkestraatio on tyypillistä Beethovenin myöhäiskaudelle. Sanctuksen ja Benedictuksen välis-
sä on ‘Preludium’, mikä on mielenkiintoinen ratkaisu. Tällaisen “välimusiikin” nimi saattoi 
barokin aikana olla sonata da chiesa.  Myös sotilaalliset vaski- ja lyömäsoitinosuudet periyty-
vät Haydnilta. Ei voida sanoa, että Beethovenin Missa solemnis olisi epäliturginen. Se jatkaa 
messun perinteitä. Ongelmaksi muodostuu tosin lauluosuuksien korkeat sävelet ja teoksen pi-
tuus, mikä rajoittaa messun käyttöä. Vaikka Beethoven syntyi Bonnissa Saksassa, hän asui ja 
vaikutti Wienissä Itävallassa, mikä selittää määrätyt tyylilliset yhteydet wieniläisklassikoihin. 
(Ks. Arnold ja Fortune, 1971: 392–410 ; Klein,1976:310─311; Grout ja Palisca, 1996: 558; 
ks. Johnson ja Burnham, 2001: 124–125; Arnold ja Harper, 2001: 82; ks. Matthews, 2002: 
295.)  
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Keisari Franz Josef kruunattiin Unkarin kuninkaaksi vuonna 1867, ja Franz Liszt (1811–1886) 
sävelsi Kruunajaismessun. Kyseisessä messussa on suuri orkesteri, jolle on sävelletty paljolti 
temaattinen aines, kun taas kuorosatsit ovat homofonisia ja kontrastoivat solistien kanssa. Do-
lores Pescen mukaan Kruunajaismessussa on runsaasti unkarilaisen musiikin piirteitä. Kaksi 
pienempää messua kuorolle ja orkesterille ovat eräänlaisia missa breviksiä, joissa yksinkertai-
nen kontrapunkti vuorottelee rikkaan homofonisen satsin kanssa. On ilmeistä, että ne on sä-
velletty liturgiseen käyttöön, koska koneisto on pieni ja tyyli perinteistä. Kuitenkin niissä on 
vahvoja emotionaalisia latauksia, erityisesti Missa choralis (1865) -messun ‘Crucifixus ‘-
osassa. Liszt oli syntyisin unkarilainen, mutta asui ja vaikutti erityisesti Saksassa ja Italiassa. 
(Walker, 2001: 755; ks. Eckhardt ja Mueller, 2001: 839, 840; Arnold ja Harper, 2001: 82–83; 
Pesce, 2005: 236.) 
  
Ne aloitteet, jotka lopulta johtivat cecilianismiksi myöhemmin kutsuttuun kirkkomusiikilli-
seen restauraatioliikkeeseen, tulivat Regensburgista. Cecilianismin periaate yhdistää Palestri-
na-tyyli ja liturgisesti perusteltu yksinkertaisuus ei aina tuottanut vaikuttavaa lopputulosta 
messusävellyksissä. Voidaan silti nostaa esiin J.G. Mettenleiterin ja F.X. Wittin teosten ohella 
erityisesti M. Hallerin messut, jotka monien tyylillisten kriteerien suhteen muistuttavat Palest-
rinan tekniikkaa, mutta jotka metriikan, motiivisen työn ja tonaliteetin tasolla ovat tyypillistä 
1800-luvun musiikkia. (Ks. Wilson-Dickson, 1992: 124, 125; Ackermann, 1997: 216.) 
 
Lähellä cecilianismia tapaa myös säveltäjiä, jotka tosin suhtautuivat uudistuspyrkimyksiin 
myönteisesti, mutta samalla kriittisesti. Josef Rheinbergeriä ei kiinnostanut pelkkä historioiva 
jäljittely, vaan hän pyrki messuissaan hyödyntämään produktiivisia, uusia mahdollisuuksia 
Bachin ja Palestrinan kontrapunktisista tekniikoista sekä 1500- ja 1600-luvun monikuoroisista 
rakenteista. Tästä on hyvänä esimerkkinä hänen Es-duuri-messunsa kaksoiskuorolle (1879). 
(Ackermann, 1997: 216.) 
 
Sama pätee vielä selvemmin Franz Lisztiin. Hänen sympatiansa cecilianistista uudistusprojek-
tia kohtaan ja kiinnostuksensa 1500-luvun vokaalipolyfoniaan antoivat hänen kirkkomusiikki-
teoksilleen virikkeitä, jotka eivät mitenkään rajoittaneet taiteellisesti autonomisia ratkaisuja. 
Lisztin teoksessa Missa choralis kuorolle ja uruille (1865) Palestrinan musiikin tyylikriteerit 
toimivat musiikillisena aineksena, jota sävellystyössä muokataan. Lisztin suuresssa teoksessa 
Graner Festmesse (1885) − joka Ungarische Krönungsmessen (1867) tapaan on dramaattisia 
rakenne-elementtejä sisältävä suuri orkesterimessu − Credo-osa muodostaa sinfonisen ääripis-
teen messusävellyksessä: yhdistämällä H-molli-pianosonaatin lailla sonaattimuodon ja so-
naattisyklin rakennepiirteet osa lähestyy eräiden sinfonisten runojen muotokäsitystä. Messun 
erityispiirteenä on Benedictus-osan sanaton rukous, jonka toteuttaa sooloviulu. (Ackermann, 
1997: 216; ks. Eckhardt ja Mueller, 2001: 836, 838─840; Taruskin 2005/4: 371.) 
 
1800-luvun luterilaisessa kirkkomusiikissa voi havaita cecilianismin rinnakkais-ilmiöitä, jotka 
vaikuttivat protestanttisiin messusävellyksiin, joskaan ei yhtä syvällisesti kuin katolisessa li-
turgisessa musiikissa. Nimekkäät luterilaiset säveltäjät (mm. Franz Schneider, Otto Nicolai, 
Karl Gottlieb Reissiger ja Robert Schumann) sävelsivät messuja katolisten kirkkojen käyt-
töön. Mitään erityistä protestanttista lajityyppiä kuten 1600-luvulla ei tällöin kehittynyt. Pi-
kemminkin luterilaisten säveltäjien messuja käytettiin liturgisen kehyksen ulkopuolella, hen-
gellisissä konserteissa. Louis Spohrin Messe für fünf Solostimmen und zwei fünfstimmige Chö-
re, c (1821) oli jopa omistettu “saksalaiselle lauluyhdistykselle”. Sen sijaan Brahmsin vuonna 
1856 aloittama, fragmentiksi jäänyt Missa canonica liittyy hänen kiinnostukseensa Palestrinan 
musiikkiin. (Ackermann, 1997: 216.) 
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Itävalta  
 
Etelä-Saksassa ja Itävallassa sinfoninen tyyli oli messuissakin vallalla (paitsi Carl Maria von 
Weberillä) ehkä siksi, että säveltäjät eivät olleet teatterin palveluksessa niin kuin esimerkiksi 
Ranskassa. On havaittavissa kaksi erilaista messutyyppiä, jotka kumpikin hyödyntävät kuo-
roa, orkesteria ja solisteja ja sinfonisia keinoja. Toinen näistä on suppeampi, vaikkakaan ei 
mikään missa brevis, ja se ammentaa Haydnin ja Mozartin varhaisista messuista. Sille ovat 
tyypillistä melko yksinkertaiset solisti-melodiat. Solistit muodostavat konsertoivan ryhmän 
pikemmin kuin olisivat erillisiä soolo-osuuksia. Kuorolle on puolestaan sävelletty homofonis-
ta tekstuuria (paitsi lyhyissä fuugajaksoissa). Orkesteri yhdistää lauluosuuksia. Johann N. 
Hummelin messut on hyvä esimerkki: Gloria-osien avausjaksot kertautuvat Sanctuksen Osan-
nassa. Yhtälailla Credon avausjakso toistuu usein ‘Et resurrexit’ -osassa. (Arnold ja Harper, 
2001: 81─82.) 
 
Kuorolle kirjoitetut osat eroavat Haydnin vastaavista siinä, että ne ovat melodisempia, niin 
kuin esimerkiksi Schubertin G-duuri-messussa, jossa on pastoraaliaineksia ja sen sävelmät 
muistuttavat kansanlauluja tai lauluja, joita käytettiin ajan laulunäytelmissä (Singspiel). Kan-
sanlaulujen vaikutus on vieläkin selvempi Weberin G-duuri-messussa. ‘Pastoraalimessu’ jat-
kui ja kehittyi mm. Anton Diabellin messussa vuodelta 1830 ja eräiden muiden säveltäjien 
messuissa (Ludwig Rotter, Johann B. Schiedermayer, Andreas Lidl, Frantisek M. Kníze ja 
Lothar Kempter). (Arnold ja Harper, 2001: 82.) 
 
Laajemmissa messuissa muotoja kehitellään lauluosissa pikemmin kuin orkesterissa. Franz 
Schubertin (1797–1828) kahdessa viimeisessä messussa (As- ja Es-duuri) materiaali kertautuu 
sinfoniseen tyyliin Kyrie- ja Gloria-osissa. Tosin As-duuri-messun Gloria-osassa on muistu-
mia 1700-luvun messuista. Siinä on nopeita viulun säestyskuvioita, jotka ovat tuttuja itävalta-
laiselta säveltäjältä, Georg Reutterilta (1708–1772). Näiden teosten huomattavin piirre on so-
fistikoitu, kromaattinen harmonian käyttö, joka ulottuu jopa stile antico -fuugiin. Schubert 
käyttää mielellään orkesteritehoja, jotka eivät ole temaattisia. Solisteille ei kirjoiteta niin kuin 
oopperoissa, vaan heitä käytetään pikemminkin ryhmänä kuin erikseen. Sopraanon melo-
dialinja on hallitseva. (Winter, 2001: 679–681; Arnold ja Harper: 2001: 82; ks. Brown ja 
Sams, 2001: 691, 692.) 
 
Franz Schubert sävelsi Saksalaisen messun vuonna 1827 ja sen täydellinen partituuri julkais-
tiin vuonna 1870. Johann Philipp Neumann oli tilannut Schubertilta teoksen sepittämiinsä 
saksankielisiin runoihin.  Idea ei ollut uusi, sillä jo vuonna 1782 Michael Haydn oli säveltänyt 
saksankielisen messun. Messu saavutti suuren suosion, mikä johtui mahdollisesti helpoista 
runomuotoisista lauluista, joita kuorot oppivat vaivattomasti. Suosioon vaikutti myös se, että 
siitä ilmestyi useita urkusäestyksellisiä laitoksia vuoden 1850 paikkeilla. Kyseessä on messu 
neliääniselle kuorolle ja orkesterille. Messu ei ole tyypillinen ordinarium-kuoromessu, vaan 
siinä on erotettavissa sekä proprium- että ordinarium-osia. Brownin ja Samsin mukaan Schu-
bertilta on säilynyt kahdeksan messua, joista yhdestä vain fragmentteja. (Reinisch, 1989: 27 
Schubert, 1980 N; ks. Winter, 2001: 679–681; Brown ja Sams, 2001: 691, 692.) 
 
Anton Bruckner (1824─1896) pyrki yhdistämään messuissaan perinteistä ja uutta ilmaisua. 
Niissä messuissa, joissa oli täysi orkesteri, hän käytti sinfonisia keinoja, vaikkakin tästä seura-
si se, että sanoja toistettiin epäliturgisesti (esim. F-molli-messun Credossa). Kuoro-osuudet 
ovat ajoittain laulullisia ja toisaalla muistuttavat ‘vanhaa’ polyfoniaa. E-molli-messu edustaa 
itävaltalaista perinnettä, jossa puhaltimet tukevat ajoittain 8-äänistä kuoroa. Messut eivät 
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muistuta puhtaasti maallista tyyliä, ja kuitenkaan niitä ei voi luokitella stile anticoksi. Hawk-
sawn mukaan Brucknerilta on säilynyt yhdeksän messua, joista kaksi on fragmentaarista. (Ks. 
Wilson-Dickson, 1992: 129; ks. Grout ja Palisca, 1996: 623, 624; Arnold ja Harper, 2001: 83; 
ks. Hawkshaw, 2001: 458, 474, 475; Hawksaw, 2001: 478, 479.) 
 
Ranska  
 
Charles Gounod’n (1818–1893) tuotanto liikkuu kirkkomusiikillisten uudistuspyrkimysten, 
musiikkiteatterin ja sinfonisen ajattelun välimaastossa. Hänen messunsa, erityisesti hänen ai-
kalaistensa ylistämä Messe solennelle (1855) pyhän Cecilian kunniaksi, osoittavat, miten sä-
vellyshistoriallisesti hedelmällistä hänen sävellysteknisten kokemustensa ja 1500-luvun vo-
kaalipolyfonian integroituminen soinnillisesti edistyneeseen musiikilliseen kieleen oli. Ky-
seistä messua on kuitenkin arvosteltu liturgisin perustein, koska viimeisen osan messuteksti ei 
ole perinteinen. César Franckin (1822–1890) puolitoista vuosikymmentä myöhemmin sävel-
tämässä A-duuri-messussa (1. versio 1860/61, 2. versio 1872) voi jälleen havaita muistumia 
wieniläisklassisesta messusta ja Cherubinin messuista. (Grout ja Palisca, 1996: 622; Acker-
mann, 1997: 217; Huebner, 2001: 215, ks. myös s. 226, 227, 231; Trevitt ja Fauquet, 2001: 
177, ks. myös s.178–183.) 
 
Hector Berlioz (1803–1869) sävelsi varhaisen messunsa Messe solennelle vuonna 1824. Se oli 
kadoksissa toistasataa vuotta, ja luultiin, että säveltäjä oli tuhonnut sen. Messu löytyi vuonna 
1991. Messussa on peräti 14 erillistä osaa. Se on sävelletty kolmelle solistille, kuorolle ja or-
kesterille. Berlioz ammensi messusta materiaalia myöhempiin sävellyksiinsä (Symphonie fan-
tastique, Benvenuto Cellini, Requiem ja Te Deum ). Messu heijastelee vuosisadan alun ranska-
laista kontrapunktia. Messu on syntynyt Pariisin Konservatorion opettajan Jean-Francois Le 
Sueurin opastuksella. (Ks. Locke, 2000: 100─101; Mac Donald; 2001: 384, ks. myös s. 
402─404; Arnold ja Harper, 2001: 82.) 
 
Kirkosta konserttisaleihin    
 
1800-luvulla hengellistä musiikkia leimaa kaksi voimakasta ja polarisoivaa virtausta: Toinen 
on “puhtaan kirkkotyylin” ihanne, jossa halutaan kaiken yksilöllisen ja maallisen väistyvän 
jumalanpalvelusmusiikista (Jacques Thibaut, Ernst T. A. Hoffmann, cecilianismi), toinen on 
yleinen musiikkiesteettinen yksilöllisyyden korostuminen: jokaisessa taideteoksessa pitää nä-
kyä yksilöllinen käsiala. Siten jo 1700-luvun lopulla ilmeni liturgisen musiikin ja autonomis-
ten taideteosten välillä kuilu. (Hochradner et al., 1998:281, 282.) 
 
Laajamittaisten teosten kohdalla tapahtuu uudenlainen kehitys, kun ne jättävät messujen ja 
requiemien perinteisen esiintymistilan eli kirkkosalin, ja niiden esittäminen siirtyy pääosin 
konserttisaleihin. 1800-luvun kuluessa tulee lopulta itsestäänselvyydeksi, että messuja ja re-
quiemeja esitetään paitsi jumalanpalveluksissa niin myös konserteissa. Taiteellisesti arvok-
kaat, suurelle kokoonpanolle sävelletyt teokset löytävät näin toisen, arvokkaan esiintymistilan. 
Yleisenä edellytyksenä tälle kehitykselle on toisaalta julkisen konserttilaitoksen syntyminen, 
toisaalta sellainen estetiikka, jossa taiteelle myönnetään metafyysinen, jopa uskonnollinen 
ulottuvuus, konkreettisen uskonnonharjoituksen muuttuessa yksityisasiaksi. (Hochradner et 
al., 1998: 281, 282.) 
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2.10 Moniääninen messu 1900-luvulla 
 
Igor Stravinsky (1882–1971) sävelsi huomattavan latinankielisen messun kuorolle ja kymme-
nelle puu- ja vaskipuhaltimelle (1944–1948). Messun osat ovat perinteiset: Kyrie, Gloria, 
Sanctus ja Agnus Dei. Sävellys ei tunne kompromisseja, ja se on estetiikaltaan lähempänä 
Venäjän ortodoksista kirkkoa kuin roomalaiskatolisuutta. Toisaalta musiikintutkija Collaerin 
mukaan messun tyyli muistuttaa alankomaalaista renessanssimusiikkia. Arnoldin ja Harperin 
mukaan se on täysin sopiva liturgiseksi musiikiksi, vaikka sitä on totuttu kuulemaan enemmän 
konserttisaleissa. Messu on sävelletty USA:ssa niin kuin Paul Hindemithinkin ainoa latinan-
kielinen messu (1963), joka omalla tavallaan palaa takaisin Bachin polyfoniaan. François 
Poulencin säestyksetön G-duuri-messu (1937) puolestaan edustaa ranskalaista harmoniaa ja 
melodisuutta. Frank Martinin messu kahdelle kuorolle (1922−1926) on sekin värittynyt kro-
maattisesti. Kyseinen messu esitettiin vasta 1963. 1900-luvun monet kristityt säveltäjät olivat 
haluttomia säveltämään messutekstiä. Tästä on hyvänä esimerkkinä Olivier Messiaen, jonka 
messusävellys kahdeksalle sopraanolle ja neljälle viululle vuodelta 1933, on edelleen julkai-
sematta. (Stravinsky, 1948 N; Collaer, 1961: 147, 270; White, 1984: 450; ks. Wil-
son−Dickson, 1992: 220, 221; Arnold ja Harper, 2001: 83; Walsh, 2001: 528, ks. myös s. 
560A; ks. Chimènes, 2001: 227, 230, 232.) 
 
Leoš Janáček (1854–1928) jatkoi kuoromessun ja orkesterin perinnettä. Laajamittaisessa Gla-
goliittimessussa (Msa glagolskaja) vuodelta 1926 on slaavilainen teksti. Samaa perinnettä jat-
koi myös Zoltán Kodály (1882─1967). Hänen teoksessaan Missa brevis, joka on sävelletty 
kuorolle ja orkesterille, ovat osat Introitus, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
Dei ja Ite missa est. Viimeinen osa on laajennettu tekstillä ”da nobis pacem”. Säveltäjän toi-
nen versio viimeisestä osasta on urkusoolo. Heti toisen maailmansodan jälkeen Alfredo Casel-
la sävelsi messun Missa solemnis ‘Pro pace’ solisteille, kuorolle ja orkesterille (1945). Eng-
lantilainen Benjamin Britten (1913–1976) yhdisti requiem-tekstin Wilfred Owenin runoihin 
teoksessaan War Requiem (1961–1962). Tätä kollaashitekniikkaa kehitti edelleen amerikan-
juutalainen säveltäjä Leonard Bernstein messussaan, joka on itseasiassa teatterikappale laula-
jille, näyttelijöille ja tanssijoille (1971). Sen teksti seurailee katolisen messun ordinariumia – 
tosin Bernsteinin ja Stephen Schwatzin lisäyksin. (Kodály, 1947 N; ks. Collaer, 1961: 342; 
Britten, 1962 N; Cooper, 1975: 296; ks. Sabin, 1975: 216; ks. Preyser, 1987: 364─370; Wing-
field, 1992:2; Němcová, 2001: 769, ks. myös s. 784; Arnold ja Harper, 2001: 83.) 
 
Peter Maxwell Daviesin L’homme armé kamariyhtyeelle (1968) edustaa 1400-luvun messun 
radikaalia muodonmuutosta. Sen aiheena on viimeinen ehtoollinen, joka on yhdistetty maalli-
seen teatterinäytelmään. Jo paljon aikaisemmin Frederick Delius oli ottanut tekstejä Friedrich 
Nietzscheltä ja nimennyt teoksensa provosoivasti Elämän messuksi (A Mass of Life). Deliuk-
sen teos ei ole perinteinen messu, vaan kuvaus ihmisen matkasta elämän polulla. Paynen mu-
kaan teos on sävelletty vuosina 1904─1905. (Ks. ICMM, 1975: 523; Arnold ja Harper, 2001: 
83; Payne, 2001: 164.) 
 
Anglikaanisessa kirkossa tapahtui 1800-luvun lopulla kuoromessun elpyminen. Messuja alet-
tiin säveltää runsaasti erityisesti kuorolle ja uruille. Kielenä oli englanti. Charles Villiers Stan-
fordilta (1852─1924) ovat peräisin täydelliset messusarjat, joissa käytetään hyväksi sonaatti-
muotoa. Dibblen mukaan Stanfordilta on säilynyt neljä messua ja lisäksi runsaasti anglikaani-
sia jumalanpalveluksia (services). Samantyyppisiä kuorosävellyksiä ovat säveltäneet muutkin 
englantilaiset säveltäjät: Harold Drake, Francis Jackson, Herbert Sumsion ja Arthur Wills se-
kä Herbert Howells, Kenneth Leighton ja William Mathias. Roomalaiskatolisiin teksteihin 
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ovat säveltäneet Edmund Rubbra, Egon Wellesz ja Lennox Berkeley. (Dibble: 2001: 278, 280, 
281; Arnold ja Harper, 2001: 83.) 
 
1900-luvun alussa Charles Wood tavoitteli 1500-luvun messun modaalista sävelkieltä säes-
tyksettömässä, fryygistä moodia käyttävässä sävellyksessään (1919). Martin Shaw puolestaan 
käytti hyväkseen kansallisia melodioita messussaan An Anglican Folk Mass (1918). Mainitut 
teokset edustavat sinänsä arvokasta mutta kuitenkin rajoittunutta liturgista säveltämistä. (Ar-
nold ja Harper, 2001: 83.) 
 
Tärkeä ja onnistunut on Vaughan Williamsin (1872–1958) säveltämä kaksoiskuoromessu, 
Mass in G-minor, joka hyödyntää 1500-luvun polyfoniaa ja modaalista sävelkieltä. Messun 
osat ovat perinteiset: 1. Kyrie, 2. Gloria in excelsis, 3. Credo, 4. Sanctus-Osanna I-
Benedictus-Osanna II ja 5. Agnus Dei. Benjamin Brittenin Missa brevis (D-duuri) on sävellet-
ty puolestaan poikakuorolle ja uruille (1959). Se on tilausteos Westminsterin katedraalia var-
ten. Peter Evansin mukaan kyseessä on latinankielinen, tekstiltään perinteinen messu, mutta 
sävelkieleltään moderni teos. Messusta puuttuu Credo. (Evans, 1979: 1979: 436─439; 
Vaughan Williams, 1990 N; Frogley, 2001: 358; ks. Ottaway ja Frogley: 2001: 345, 350; Ar-
nold ja Harper, 2001: 83; ks. Brett, 2001: 364, 365, 380; Doctor et al., 2001: 392.) 
 
1930-luvulla pyrittiin elvyttämään luterilaista kirkkomusiikkia, mikä tuli esille Hindemithin 
aikalaisten ja oppilaiden messuissa. Näitä olivat Hugo Distler, Johann N. David ja Ernst Pep-
ping. Eurooppalaiset urkuri-säveltäjät toivat myös kortensa kekoon. Messuja sävelsivät Mau-
rice Duruflé, Jean Langlais (huomattava on messu Salve Regina kuorolle, seurakunnalle, 
uruille ja vaskille, 1954), Henrik Andriessen ja Flor Peeters. Anton Heillerin messut muodos-
tavat poikkeuksen. Hän murtautui irti modaalisista, kromaattisesti sävytetyistä idiomeista, jot-
ka olivat ajalle tyypillisiä, ja käytti hyväkseen 12-säveltekniikkaa messuissaan Missa super 
modos duodecimales (1960) ja Kleine Messe über Zwölftonmodelle (1961). Kanadassa urkuri-
säveltäjä Healey Willan sävelsi 14 Missa brevistä (1928−63). Hänen tyylinsä on perinteistä, 
mistä on hyvänä esimerkkinä Missa de Sancta Maria Magdalena. Messu on sävelletty yksi-
ääniselle kuorolle ja uruille. Osat ovat Kyrie, Responses to the Commandments, Credo, Sanc-
tus, Benedictus qui venit, Agnus Dei ja Gloria in excelsis. Messu on Kyrietä lukuunottamatta 
englanniksi. (Willan, 1956 N; Arnold ja Harper, 2001: 83.) 
 
Vatikaanin II konsiili ja sen dokumentti Sacrosanctum concilium (Pyhästä liturgiasta, 1963) 
aiheuttivat ennen näkemättömän mullistuksen kirkkomusiikissa ja erityisesti messun musiikis-
sa. Se on merkittävä musiikinteologinen asiakirja. Sen artiklassa 33 sanotaan: “Liturgiassa 
Jumala puhuu kansalleen, Kristus julistaa yhä vielä evankeliumia. Kansa puolestaan vastaa 
Jumalalle lauluin ja rukouksin.” Kirkkomusiikkia käsittelevässä asiakirjassa Musica sacra 
(1967) todetaan: “Mikään ei ole juhlallisempaa ja kauniimpaa pyhissä toimituksissa kuin se, 
että koko seurakunta ilmaisee uskoaan laulaen.” Kun kansankielen käyttö ja erilaisten kansal-
listen perinteiden huomioon ottaminen sallittiin, kuoron latinankieliseen ohjelmistoon perus-
tunut katolinen kirkkomusiikki joutui suurten muutosten eteen. (Ks. Pyhästä liturgiasta, 1966: 
41─44 et passim; ks. Wilson-Dickson, 1992: 223–225; JKJ, 1992: 154−155.) 
 
1900-luvulla alkanut liturgisen uudistuksen liike alkoi näkyä siis erityisesti 1960-luvulla, kun 
useimmat kristilliset kirkot uudistivat jumalanpalvelusjärjestyksiään. Tämä jatkuva prosessi 
on uudistanut messun muotoa ja tekstejä. Erityisesti roomalaiskatolisessa kirkossa kansankieli 
on korvannut paljolti latinan. On haluttu korostaa seurakunnan osallistumista. Tämän seurauk-
sena on syntynyt paljon käyttömusiikkia, joka hyödyntää vallitsevia tyylejä, populääriä ja et-
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nistä musiikkia. Messujen käyttö on jäänyt kuitenkin usein paikalliseksi. On hyödynnetty ker-
tosäkeitä ja akklamaatioita, joilla on lisätty seurakunnan osallistumista. Messun musiikkia on 
johtanut soololaulaja pikemmin kuin kuoro. Erityisesti näin on tapahtunut Afrikassa ja Etelä-
Amerikassa. (Ks. Wilson−Dickson, 1992: 223–225; Arnold ja Harper, 2001: 83─84.) 
 
Toisaalta, kun nyt on saatavana uusia editioita vanhasta musiikista ja kun musiikkia käytetään 
yli tunnustusrajojen, niin monet ammattikuorot ja pätevät amatööritkin ovat alkaneet laulaa 
1500─1800-lukujen kuoromessuja. 1970-luvulta lähtien monet säveltäjät ovat säveltäneet 
kirkkomusiikkia, mutta eivät ole juurikaan ammentaneet perinteisestä messutekstistä. Näitä 
ovat Olivier Messiaen, Krzysztof Penderecki ja Arvo Pärt sekä britit John Taverner, Jonathan 
Harvey ja James MacMillan. 1900-luvun lopun liturgiset uudistukset jättivät hyvin vähän tilaa 
musiikilliselle luovuudelle. Messuordinariumin säveltämistä ei ole rohkaistu, ja näin jo 1500-
luvulla kukoistukseensa puhjennut kuoromessu on Arnoldin ja Harperin mukaan kokenut ro-
mahduksen. (Arnold ja Harper, 2001: 84.) 
 
 
2.11 Suomalainen messuperinne 
 
Keskiajan gregoriaaninen aineisto 
 
Suomessa messun historia ulottuu katolisen/ jakamattoman kirkon ajoille. Ilkka Taitto on jat-
kanut Toivo Haapasen aloittamaa työtä Suomesta löytyneiden gregoriaanisten lähteiden tutki-
jana. Hänen mukaansa latinankielistä liturgiaa sisältävien lehtien lukumäärä nousee paljon yli 
kymmenentuhannen, kun mukaan lasketaan pergamentinlehdet, sidotut paperikirjat ja irtoleh-
det. Nuottikirjoitustakin sisältävän materiaalin määrä nousee tuhansiin lehtiin. (Taitto, 1992: 
15.) 
 
Taiton mukaan myöhäiseltä keskiajalta on peräisin muiden muassa kaksi gradualea, jotka si-
sältävät messun sävelmiä, toinen Uskelasta ja toinen Ilmajoelta. Turun maakunta-arkistossa 
säilytetään kolmea hetkipalvelusten musiikkia sisältävää kirjaa, joista yksi on Karjalohjan 
antifonarium 1400-luvun puolivälistä. Turussa säilytetään myös Marttilan käsikirjoitusta 
1500-luvun lopulta sekä Taivassalon kirkolle kuulunutta manuale-katkelmaa. Huomattava do-
kumentti on myös Åbo Akademissa säilytettävä Tammelan antifonarium 1. (Taitto, 1992: 15.) 
 
Suomessa uuden kerrostuman lähteet, jotka sijoittuvat 1300-luvun alusta 1500-luvun alkuun 
sisältävät lähinnä dominikaanista aineistoa, joista paras esimerkki on Missale Aboense. Leip-
zigissa vuonna 1488 painettu teos nojautuu sääntökunnan Pariisissa 1250-luvulla tehtyyn 
Humbertin koodeksiin. Uudesta kerrostumasta löytyy myös pohjoismaista aineistoa, josta 
Taitto mainitsee muiden muassa birgittalaisen materiaalin. Taiton mukaan fransiskaanisääntö-
kunnan osuus säilyneissä käsikirjoituksissa on melko vähäinen. Niitä hän on luetteloinut 68 
erillistä lehteä, joista 32 on ollut käytössä Ruotsissa. (Taitto, 1992: 449–452.) 
 
Reformaatioajan latinalaisen kirkkolaulun suomalaisia lähteitä on kohtalaisesti ja ne ovat mo-
nipuolisia ja vanhakantaisia. Aineistoon kuuluu muiden muassa varhaisen moniäänisyyden 
tärkeitä dokumentteja. 1500-luvulla alettiin suomentaa latinalaisia messulauluja, mistä on hy-
vänä esimerkkinä 1540-luvun Codex Westh. 1600-luvun alkupuolelta on peräisin sekakielinen 
Urjalan laulukirja, jossa on runsaasti latinakielistä aineistoa, muiden muassa sekvenssejä ja 
temporalen officiumeja. Reformaation aikana kopioitiin näyttäviä käsikirjoituksia, joista ovat 
esimerkkeinä Marttilan käsikirjoitus ja Graduale Antonii Canuti. Monet 1500-luvun hetkipal-
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velukirjoista ovat todennäköisesti jäljennöksiä keskiaikaisista originaaleista. Ilmajoen anti-
fonariumissa on tästä viitteitä. (Taitto, 1992: 453–456.) 
    
Toivo Haapasen ja Ilkka Taiton tutkimukset ovat tuoneet esiin rikkaan gregoriaanisen perin-
teen. Toisaalta se valtava polyfonisen messun traditio, joka on vallitseva musiikin laji länti-
sessä Euroopassa, puuttuu meiltä lähes kokonaan.  
 
Suomalaisia messusävelmistöjä 
 
1500-luvulla Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa, ja meillä käytettiin ruotsalaisia messusävel-
mistöjä. Olavus Petrin nimeen liitetty ruotsinkielinen messu ilmestyi painettuna 1531 ja se 
määrättiin käytettäksi kaikissa tuomiokirkoissa ja muualla mahdollisuuksien mukaan. Niin 
sanottu Westhin koodeksi (Codex Westh) sisältää ensimmäisen suomenkielisen messujärjes-
tyksen. Kyseisessä käsikirjoituksessa on muiden muassa messusävelmien nuotinnokset. 
(Kärkkäinen, 1950 a: 9; Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 44–47.) 
 
Mikael Agricolan kokoama messukirja Messu eli Herran Echtolinen painettiin vuonna 1549. 
Messukirjassa ei ollut nuotteja vaan ainoastaan nuottiviivastot. Paulus (Paavali) Juustenin ko-
koama Se Pyhä Messu Somen ei Pauin Mutta pyhän Euangeliumin ia Christilisen Seuracun-
nan tauan iälken visusta Somen Turus coottu ilmestyi vuonna 1575. Hänen messunsa ohjeet 
ovat Agricolaa yksityiskohtaisemmat. Tosin siinä on edelleen sävelmien sijasta vain nuottivii-
vastot. (Kärkkäinen, 1950 a: 9; Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 48, 54.) 
 
Suomen- ja ruotsinkielisen messun sävelmäsarjoina näyttää reformaation jälkeen käytetyn 
viittä niistä kahdeksasta, jotka olivat keskiajalla juurtuneet Suomeen. Sarjat olivat tosin osit-
tain uudelleen järjestetyt, ja niilllä saattoi olla yhteisiä osia. 1600-luvun alussa ruotsinkielisis-
sä seurakunnissa oli käytössä oma joka-aikainen sävelmistönsä, mutta suomenkielisissä seu-
rakunnissa suosittiin dominikaanisperäistä sarjaa (In Dominicis diebus). Huomattaville juhla-
päiville olivat omat sarjansa. Näitä olivat esimerkiksi joulu, pääsiäinen ja helluntai. Muiden 
liturgisten laulujen käyttö ei ollut Suomessa yhtenäistä. Latinankielisten laulujen ohella läh-
teissä esiintyy myös suomenkielisiä, mistä on osoituksena mm. Codex Cumoënsis sekä Mart-
tilan käsikirjoitus. (Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 55–57.) 
 
1600-luvun alusta on löydetty kolmisenkymmentä liturgisen musiikin nuottikäsikirjoitusta. 
Näyttää siltä, että kysymyksessä ovat yleensä pappien jo opiskeluaikoina kirjoittamat juma-
lanpalveluskokoelmat. Tästä huomattava esimerkki on niin sanottu Iisalmen käsikirjoitus, jota 
Erkki Tuppurainen käsittelee Teologisen aikakauskirjan artikkelissaan. (Tuppurainen, 1997 a: 
26─38.) 
 
Mielenkiintoinen esimerkki on myös Helsingin yliopiston kirjastossa säilytettävä kopio Mar-
cus Jacobi Saloënsis –käsikirjoituksesta siksi, että se sisältää kaikki 1600-luvun alussa esiin-
tyneet messusävelmät, vanhimmat sekä latinan-, ruotsin- että suomenkielisinä. Yksityiskoh-
taisen kuvan Suomessa 1500- ja 1600-luvulla käytetyistä messusävelmistä saa Erkki Tuppu-
raisen Hymnologian ja liturgiikan vuosikirjan artikkelista vuodelta 1997. (Kärkkäinen, 1950 
a: 10; Tuppurainen, 1997 b: 38–51; Tuppurainen, 1997 b: 40.) 
 
1614 julkaistiin Käsikiria Jumalanpalveluksesta, ja christilisestä kircon menoista, iotka mei-
den seuracunisan pitä pidhettämän sekä ruotsiksi että suomeksi. Runomuotoisten virsien 
käyttö lisääntyi jumalanpalveluksessa. Siinä osoitettiin jokaiselle pyhäpäivälle tietty graduaa-
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livirsi. Laudamus saatettiin korvata virrellä ja uskontunnustuksen vaihtoehdoksi tuli virsi. Ko-
ko Ruotsin kirkkoa koskeva käsikirja julkaistiin ruotsiksi vuonna 1693 ja suomeksi 1694. 
Suurempikokoinen versio sisälsi myös ehtoollisosan ja päätösvirren nuotit. (Pajamo ja Tuppu-
rainen, 2004: 59–61.) 
 
Ruotsissa vuonna 1695 hyväksytystä virsikirjasta Then Swenska Psalmboken ilmestyi uusittu 
nuotein varustettu laitos vuonna 1697. Siinä oli uutuutena myös messusävelmistö. Samaisesta 
koraalikirjasta julkaistiin uusi painos vuonna 1701. Se sisälsi myös messusävelmistön täyden-
nyksen. (Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 127–129.) 
 
Tukholmassa painettiin vuoden 1701 virsikirjasta nuotein varustettu Yxi Tarpelinen Nuotti-
Kirja (1702). Se sisältää messusävelmistön, joka koostuu neljästä keskiajalta periytyvästä or-
dinarium-sävelten sarjasta. Kirjan liitteessä on myös tekstien ja rukousten kantillointiin käy-
tettyjä sävelmiä. (Kärkkäinen, 1950 b: 3; Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 132, 137.) 
 
Turun tuomiokirkon kanttori Johann Lindell julkaisi vuonna 1784 nuottiviivastoin varustetun 
teoksen Mässan korteligen och tact utförd jämte åtbörden. Messusävelmistöstä painettiin sa-
mana vuonna myös suomenkielinen versio Messun muoto lyhimmäst nuottein ja käytöxen 
kanssa. (Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 173.)  
 
Olof Åhlström oli julkaissut Ruotsissa vuonna 1799 messusävelmistön Svenska mässan, jossa 
olivat J.C.F. Haeffnerin sovitukset neliääniselle kuorolle. Haeffner julkaisi vielä oman versi-
onsa messusävelmistöstä 1817. Sävelmät vakiintuivat myös Suomeen. 1837 ilmestyi Fredrik 
August Ehrströmin toimittama Suomalainen messu, jonka esikuva oli Haeffnerin mes-
susävelmistö. 1850 ilmestyi vaasalaisen kirkkomuusikon, Antti Nordlundin, urkusäestyksellä 
varustettu Suomalainen ja Ruotsalainen messu. Samana vuonna ilmestyi myös hänen tunnettu 
koraalikirjansa. (Kärkkäinen, 1950 b: 5, 6; Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 189.) 
 
J. A. G. Hymander julkaisi Suomalaisen messun vuonna 1859 ja sitten korjatun laitoksen 1878 
nimellä Suomalainen ja ruotsalainen messu. Uusi kirkkokäsikirja ilmestyi vuonna 1886 ja 
siksi täytyi uusia myös messusävelmistö, joka julkaistiin nimellä Uusi suomalainen ja ruotsa-
lainen messu (1889). Vuoden 1892 laitokseen otettiin mukaan muiden muassa Richard Falti-
nin Laudamus-sävelmä ja Herran siunaus. (Kärkkäinen, 1950 c: 3, 4; ks. myös Kärkkäinen, 
1950, d: 5; Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 225.) 
 
Seuraava kirkkokäsikirja ilmestyi vuonna 1913. Myös messusävelmistöt täytyi uudistaa. 
Niinpä syntyi useita kilpailevia messusävelmistöjä. Martti Hela julkaisi Messusävelmistön 
vuonna 1915, jonka hän oli laatinut laatinut Jyväskylän kaupunkiseurakuntaa varten. Sävel-
mistössä oli myös urkusäestykset. Turkulainen Fredrik Isacsson toimitti 1915 suomalaisruot-
salaisen messun rikastuttaakseen kirkkokuorojen ohjelmistoa. Viljo Mikkola toimitti sävel-
mistön samana vuonna suomen- ja ruotsinkielistä jumalanpalvelusta varten. Papin lauluosuuk-
sissa Mikkola säilytti vaihtoehtoisena myös vanhan sävelmän. (Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 
228.) 
Oskar Merikanto toimitti vuonna 1916 messusävelmistön Suomalainen ja ruotsalainen messu.  
Milloin neliääninen kuoro on käytettävissä, se laulaa Merikannon mukaan messun osat ilman 
säestystä. Niinpä hän on laatinut neliääniset satsit ordinarium-lauluihin, vuorotervehdyksiin ja 
johdantovuorolauluihin. Ambrosiuksen kiitosvirsi voidaan hänen mukaansa toteuttaa kahden 
neliäänisen kuoron vuorotteluna. Voidaan siis ehkä puhua kuoromessukäytännöstä. (Merikan-
to, 1916.) 
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Tamperelainen Hjalmar Backman julkaisi suomalaisruotsalaisen messun vuonna 1916. Kaksi 
vuotta myöhemmin Viipurin lukkari-urkurikoulun johtaja Emil Sivori julkaisi suomalaisen ja 
ruotsalaisen messun, joka oli laadittu historialliselle pohjalle. Hän piti esikuvanaan vuoden 
1694 suomalaista käsikirjaa sekä messusävelmistöjä vuosilta 1697 ja 1702. (Pajamo ja Tuppu-
rainen, 2004: 228.) 
 
Vuoden 1923 kirkolliskokous hyväksyi uuden messusävelmistön I ja II messun osalta. Kirkol-
liskokouksen päätöksen mukaan seurakunnat saivat käyttää juhlapäivinä ja erityisissä juma-
lanpalveluksissa myös muita komitean ehdotuksen messuja ja yksityisten säveltäjien toimit-
tamia messusävelmiä. Komitean ehdotuksessa seurakunnan osuudet oli laadittu niin, että kuo-
ro voi laulaa ne myös neliäänisesti. Heikki Klemetti toimitti vuonna 1925 messusäelmistön 
ohjepainoksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon messusävelmät ja suoritti soinnutustyön. 
Vuonna 1926 julkaistiin ruotsinkielinen messusävelmistö Missale, jonka toimittajina olivat 
kirkkoherra E. B. Holmsten ja urkuri John Sundberg. (Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 349– 
350.) 
  
Vuoden 1951 messusävelmistössä, jonka toimittivat V.I. Forsman, Taneli Kuusisto, Aaro Sil-
jamäki ja Ossi Elokas, on mielenkiintoinen esipuhe, jossa pyritään rikastuttamaan messun 
musiikkia monella eri tavalla. Esipuheessa sanotaan: “Niinpä ei ole nähdäksemme syytä syr-
jäyttää messumusiikista tyylillisesti arvokasta moniäänistä ainesta, joka vastakohtana yksi-
äänisyydelle ja vuorovaikutuksessa sen kanssa tuo nykyajan ihmisen kaipaamaa rikkautta ju-
malanpalvelusmusiikkiin.” (Messusävelmistö, 1951: VIII.) 
 
Sivulla IX samainen toimituskunta mainitsee ‘kuoro-Kyrien’:  “Erinäisissä juhlajumalanpal-
veluksissa saattanee tulla kysymykseen Kyrien esittäminen kuorolauluna. Toimituskunta on 
tähän tarkoitukseen halunnut osoittaa Leevi Madetojan säveltämän Kyrien. Viittaamme myös 
III-V messujen Kyrieitten vastaavanlaatuiseen käyttömahdollisuuteen.” Toimituskunta liitti 
messusävelmistöön myös Ilmari Krohnin säveltämän Apostolisen uskontunnustuksen, tosin 
seurakunnan laulettavaksi. (Messusävelmistö, 1951: IX.) 
 
Suomessa oli ollut käytössä aina 1920-luvulta lähtien viisi messusävelmäsarjaa, mutta käy-
tännössä käytettiin vain kahta, ensimmäistä tavallisina pyhinä ja toista juhlapyhinä. Vuonna 
1963 käytäntö vahvistettiin, ja sitten tehtiin vähäisiä muutoksia vuonna 1968. Kanttori Asko 
Rautioaho julkaisi niistä säestyksellisen laitoksen vuonna 1969. (Pajamo ja Tuppurainen, 
2004: 453.) 
 
Gustav Petterson oli laatinut jo 1940-luvulla kolme gregoriaanista messusävelmäsarjaa. Hän 
käytti lähteinä Graduale Romanumia, vuoden1697 virsikirjaa ja Ruotsalaista messua (Svenska 
Mässan) vuodelta 1942. Uudet vastaavat sävelmistöt otettiin vaihtoehtoiseen käyttöön ruot-
sinkielisissä seurakunnissa vuonna 1969. Mässmusik-niminen kokoelma sisälsi yleisen sarjan 
sekä paastonajan ja juhla-aikojen sarjat. Harald Andersén oli laatinut niihin säestykset. Ehdo-
tus vastaavaksi suomenkieliseksi sarjaksi valmistui 1978, mutta ei päässyt käyttöön. Vuonna 
1983 kirkolliskokous päätti ottaa väliaikaiseen käyttöön perhejumalanpalveluksen järjestyk-
sen ja sävelmät, jotka olivat Harald Andersénin käsialaa. (Böckerman, 1995: 32–33; Pajamo 
ja Tuppurainen, 2004: 454; ruotsinkielisiä sävelmistöjä koskevan virheen korja-
us:Tuppurainen, 10.3.2009.)  
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Piispainkokous hyväksyi 15.9.1983 Jumalanpalveluksen oppaan.  Se on kommentaari vuonna 
1968 hyväksytyn Jumalanpalvelusten kirjan kaavoihin I ja II. Kyseinen opas tukeutuu musii-
kin osalta tiukasti sen aikaiseen kirkkolakiin: ”Kirkkolain 24§:n mukaan “jumalanpalveluk-
sessa on käytettävä virsikirjaa koraaleineen ja messusävelmistöä, jotka kirkolliskokous on hy-
väksynyt. Tuomiokapitulin luvalla seurakunnalla on kuitenkin oikeus käyttää muitakin juma-
lanpalvelukseen sopivia sävelmiä”. Ilman tuomiokapitulin lupaa ei siis I ja II kaavan edellyt-
tämiä virsiä saa korvata esimerkiksi hengellisillä lauluilla tai messusävelmiä esimerkiksi kuo-
romessulla.” (Jumalanpalveluksen opas 1983: 26.) 
 
Kuoron käyttöä koskevassa luvussa painotetaan sitä, että kuoro on osa yhteiseen jumalanpal-
velukseen kokoontunutta seurakuntaa. “Sen olennaisin tehtävä on kanttorin avulla johtaa ja 
tukea seurakunnan kaikkea yhteisesti tapahtuvaa ilmaisua, erityisesti virsi- ja messulaulua, 
mutta myös esim. seurakunnan lausumista.” Kuorolla on toki oikeus laulaa myös itsenäisesti. 
Oppaan mukaan tällaisia paikkoja ovat introitus, tekstimotetti, graduaalivirsi vuorovirtenä, 
laulu saarnan jälkeen, kuolleiden muistaminen ja ehtoollismusiikki.  (Jumalanpalveluksen 
opas, 1983: 28.) Kuoro-Kyriestä ei puhuta mitään, vaikka se oli vielä mahdollista 1951 mes-
susävelmistössä. Kyseinen messusävelmistö ei tosin ollut virallinen, mutta kuitenkin laajasti 
käytössä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Ordinarium-sävelmiä ei enää sovi laulaa 
neliäänisesti niin kuin oli tapana vuosisadan alkupuolella. Kuoromessulla ei ole oppaan mu-
kaan paikkaa ainakaan päiväjumalanpalveluksessa.  
 
Kirkkokäsikirjojen uudistus 1900-luvun lopulla 
 
Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous asetti vuonna 1988 käsikirjakomitean uudista-
maan suomen ja ruotsinkielisiä kirkkokäsikirjoja sekä messusävelmistöjä. Tämän työn kannal-
ta merkittävä on työskentelyn Jumalanpalvelusten kirjaa koskeva osuus. Komitean mietinnös-
sä Jumalan kansan juhla (1992) ei juuri puututa kuoro-, urku- tai gospelmessuihin. Tosin si-
vulla 158 komitea viittaa kirkkojärjestyksen 2. lukuun (5 §): ”Päiväjumalanpalveluksessa käy-
tetään kirkolliskokouksen hyväksymää virsikirjaa ja messusävelmistöä. Jumalanpalveluksessa 
voidaan virsien ohella tilapäisesti käyttää myös muita sopivia lauluja ja messusävelmiä.” Ko-
mitea pitää tätä sanamuotoa onnistuneena ja antaa siten hiljaisen hyväksynnän mm. kuoro-
messujen käytölle. (JKJ, 1992: 158.) 
 
Laajan kokeilutoiminnan jälkeen kirkolliskokous hyväksyi vuonna 2000 uuden Jumalanpalve-
lusten kirjan, johon sisältyivät myös suomen- ja ruotsinkieliset messusävelmistöt. Suomenkie-
lisissä sarjoissa ensimmäinen noudattelee gregoriaanista perinnettä, toinen on Tuomo Nikko-
lan käsialaa, kolmas on Kaj-Erik Gustafssonin säveltämä ja neljännen sarjan a-vaihtoehto 
noudattelee aiemmin jo perhejumalanpalveluksissa käytettyä sarjaa sekä neljännen sarjan b-
vaihtoehto myöhäisgregoriaanista Missa de Angelis -sävelmäsarjaa. Ruotsinkieliseen mes-
susävelmistöön tuli myös neljä sarjaa, joiden sävelmät ovat osin yhteisiä suomenkielisten 
kanssa. (JKJ, 1992: 197─198; Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 599─601.)  
 
Vuonna 2000 julkaistiin myös uusi jumalanpalveluksen opas Palvelkaa Herraa iloiten. Siinä 
on luku, jossa käsitellään kuoron käyttöä jumalanpalveluksessa: 
 

Kuoron (tai lauluryhmän) ensisijainen tehtävä jumalanpalveluksessa on yhdessä kantto-
rin kanssa toimia seurakunnan laulun johtajana ja tukena. Osana seurakuntaa se rohkai-
see ja vahvistaa muita seurakuntalaisia osallistumaan yhteisesti laulettavien jumalan-
palveluksen osien, virsien, vuorolauluosuuksien, kertosäkeiden ja aamenten laulami-
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seen. Kuoro johtaa ja tukee muuta seurakuntaa myös yhteisesti lausuttavissa osuuksis-
sa. 

 
Kuorolla voi jumalanpalveluksessa olla tehtäviä, jotka musiikillisen muotonsa ja toteu-
tustapansa puolesta edellyttävät erityistä valmistautumista. Näitä ovat esimerkiksi 
psalmien ja muiden raamatuntekstien tai niiden osien musiikillinen toteutus, vastaus en-
simmäisen lukukappaleen jälkeen tai musiikki ehtoollisen jakamisen aikana. 

 
Jumalanpalvelusten kirjan mukaan useiden jumalanpalveluksen virsien sijasta voi olla 
muuta musiikkia. Kuorolaulun ja/tai soitinmusiikin sijoittaminen tällaisiin kohtiin on 
luontevaa erityisesti silloin, kun pyhäpäivän luonne tai kirkkovuoden ajankohta antavat 
siihen aiheen. Virsilaulussa kuoro voi myös vuorotella seurakunnan (ja soitinten) kans-
sa. Tämä menettely on perusteltua eri tyisesti laulettaessa päivän virttä, joka on juma-
lanpalveluksen päävirsi. 

 
Jumalanpalveluksen musiikin kokonaissuunnittelussa on huomioitava tasapaino kuoron, 
soittimien ja seurakunnan yhteisen laulun kesken. Kuorolaulun tulee aina liittyä kiinte-
ästi jumalanpalveluksen sisältöön ja liturgiseen kokonaisuuteen. Tämä edellyttää seura-
kunnassa pitkäjänteistä jumalanpalvelus ja musiikkitoiminnan suunnittelua. Myös kuo-
rot, jotka eivät ole seurakunnan omia kuoroja, olisi mahdollisuuksien mukaan haastet-
tava vastuuseen yhteisestä jumalanpalveluksesta. (Palvelkaa Herraa iloiten, 2000: 109─ 
110.) 

 
Kuoroa koskevassa luvussa ei puhuta kuoromessusta mitään. Siinä ei mainita myöskään sitä 
vaihtoehtoa, että kuoro laulaisi koko ordinariumin. Tosin siinä ei sitä kielletäkään. Toisaalta 
samaisessa oppaassa sallitaan ns. kuoro-Kyrie: ”Erityistilanteissa kuoro voi laulaa Kyrien, 
Glorian ja laudamuksen” (s. 15─16). Pyhän ja Jumalan Karitsan kohdalla ei ole mainittu, että 
kuoro voisi ne korvata (s. 38 ja 42). Ei sitä toki kielletäkään. (Palvelkaa Herraa iloiten, 2000.) 
 
Jumalanpalveluksen oppaan uudistetussa painoksessa vuodelta 2009 ei mainita kuoromessua. 
Herra armahda -laulun kohdalla mainitaan, että ”erityistilanteissa kuoro voi laulaa Kyrien”. 
Jumalanpalveluksen musiikkia koskevassa luvussa kerrotaan, että ”myös musiikillisille toteu-
tuksille ja tulkinnoille avautuu monipuolisia mahdollisuuksia”. Ne koskevat oppaan mukaan 
mm. messun pysyviä ordinarium-osia (Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei). (Palvelkaa Her-
raa iloiten, 2009: 9, 104.) 
 
Lähinnä seurakuntalaisia varten tarkoitetussa teoksessa Kirkkomusiikki on Juhani Haapasalon 
artikkeli ‘Messun kulku’, jossa hän käy läpi messun osia. Artikkelissa ei mainita kuoron käyt-
töä ordinarium-osissa. Sen sijaan se mainitaan eräissä proprium-osissa (psalmi, vastausmu-
siikki, päivän virsi, uhrivirsi ja päätösmusiikki). (Haapasalo, 2004: 125─143.) 
  
On mielenkiintoista verrata vastaavaa Suomen katolisen kirkon “jumalanpalvelusopasta” edel-
lä mainittuun. Messukirjassa, Helsingin katolista hiippakuntaa varten on yleinen johdanto, 
jonka mukaan kuoron tehtävä on tukea seurakunnan laulua. Ordinarium-lauluista annetaan 
seuraavia ohjeita: 
 
 (Kyrie) “... on tapana, että kaikki osallistuvat siihen, toisin sanoen kansa ja  kuoro tai 

kanttori vuorotellen.” 
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(Gloria) “Kaikki yhdessä tai kansa ja kuoro vuorotellen tai kuoro yksin laulavat Glori-
an. Jos sitä ei lauleta, kaikki lausuvat sen joko yhdessä tai vuorolukuna. 

 (Sanctus) “Tämä akklamaatio on eukaristisen rukouksen osa ja sen laulavat  kaikki yh-
dessä papin kanssa. 

 (Agnus Dei) “Kuoro tai kanttori laulaa Agnus Dein ja kansa yhtyy siihen. Ellei sitä lau-
leta, se lausutaan kuuluvasti.” (Messukirja, 1999: 13─75.) 

 
Lukukappaleiden välissä toteutettavista lauluista ja ehtoollismusiikista on omat säädöksensä: 
 

Psalmilaulaja tai kanttori laulaa lukupulpetin ääressä tai muussa sopivassa paikassa 
psalmin jakeet. Kansa kuuntelee istuen ja vastaa kertosäkeellä pait si siinä tapaukses-
sa, että psalmi esitetään yhtäjaksoisesti ilman kertosäettä.... Laulettavaksi voidaan valita 
myös Graduale Romanumin graduali tai Gra duale Simplexin vuoropsalmi tai hallelu-
japsalmi.  

 
Papin ja uskovien kommunion aikana lauletaan ehtoollisvirsi... Lauluna voidaan käyttää 
Graduale Romanumin antifonia joko psalmeineen tai ilman näitä, Graduale Simplexin 
antifonia psalmeineen tai jotakin muuta sopivaa laulua, jonka piispainkokous on hyväk-
synyt. Sen laulaa joko kuoro yksin tai kuoro tai kanttori yhdessä seurakunnan kanssa. 
(Messukirja, 1999: 13─75.) 

 
Säädösten valossa voidaan todeta, että Vatikaanin toisen konsiilin jälkeen moniäänisten kuo-
romessujen käyttö katolisessa liturgiassa ei ole ollut mahdollista. Ordinarium-lauluja ei voida 
korvata jonkin säveltäjän messulla. (Wulff, 2004.) Katolinen kirkko on siten jättänyt histori-
aan oman kuoromessuperinteensä. Luterilaisessa kirkossa tilanne on vapaampi. Ordinarium-
lauluja voidaan tilapäisesti korvata muilla sopivilla sävelmillä (Kirkkojärjestys, 2:5). Tosin 
samalla täytyy todeta, että katolisessa kirkossa tehdään poikkeuksia säännöistä. Tämän tutki-
muksen tekijä on osallistunut 1970-luvulla Salzburgissa sunnuntain messuun, johon oli sijoi-
tettu Joseph Haydnin säveltämä kuoromessu, ja vuonna 1971 messuun, jonka toimitti Suomen 
katolisen kirkon piispa Paul Verschuren Helsingin Pyhän Marian kirkossa ja jonka musiikkia 
oli Erik Bergmanin Missa in honorem Sancti Henrici.   
 
  
Suomessa sävellettyjä messuja 
 
Näyttää siltä, että maassamme ei ole sävelletty polyfonisia kuoromessuja ennen 1900-lukua, 
jos ei oteta huomioon sitä, että messusävelmiä saatettiin toteuttaa jumalanpalveluksessa neli-
äänisen kuoron avustuksella. 1900-luvulla on Suomessakin sävelletty kuitenkin melkko run-
saasti kuoromessuja. Armas Maasalolta (1885─1960) on Missa brevis, josta on kaksi versiota. 
Kansalliskuoro lauloi messun ensi kerran adventtikonsertissaan 1931 Helsingin Johanneksen 
kirkossa säveltäjän johdolla. Messu sisältää osat: Kyrie, Gloria, Sanctus ja Benedictus sekä 
Agnus Dei. Säveltäjä uusi teoksensa 1951, ja tämä versio kuultiin Mikkelin kirkkolaulujuhlil-
la 1956. (Salmenhaara, 1991 a: 106; Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 430.) 
  
Aarni Voipio on säveltänyt Pienoismessun (Missa brevis), joka säveltäjän mukaan “sisältää 
suppeassa, lyyrillisessä muodossa suomalaisin sanoin samat osat kuin perinnäiset latinankieli-
set messut. Sävellys pyrkii liittymään ns. Palestrina-tyyliin, niinkuin se on esitetty Knud Jep-
pesenin mainiossa kontrapunktin oppikirjassa”. Messun osat ovat: 1. Minä vaivainen ─ Confi-
teor, 2. Kyrie, 3. Kiitä, minun sieluni ─ Absolutio, 4. Kunnia ─ Gloria, 5. Minä uskon ─ Cre-
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do, 6. Pyhä ─ Sanctus, Oi Jumalan Karitsa ─ Agnus Dei.  Messun sävellysvuosi ei ole tiedos-
sa. (Voipio, s.a.: 20 ja Voipio s.a. N.). 
 
Einojuhani Rautavaaran (1928–) messussa Missa duodecanonica 3-ääniselle kuorolle ovat 
osat Kyrie, Sanctus ja Agnus Dei. (Rautavaara, 1963.) Rautavaara on säveltänyt myös Lapsi-
messun, joka voitti ensimmäisen palkinnon Espoon kaupungin sävellyskilpailussa 1973.  Mes-
sun osat ovat: Kyrie, Meditatio super Kyrie, Gloria, Meditatio super Gloriam, Agnus Dei, 
Meditatio super Agnum Dei ja Halleluja. Säveltäjä on ilmoittanut, että osat Kyrie, Gloria ja 
Agnus Dei voidaan esittää myös erillisenä messuna a cappella. Samoin Meditaatiot voidaan 
esittää erillisenä orkesterisarjana. Tapani Länsiön mukaan teos on perinteisen ja uuden kuo-
roilmaisun välimaastossa. Messu on leimallisesti tonaaalista, mutta siitä tehdään poikkeamia. 
Diatonisuuden ohella Rautavaara käyttää kromatiikkaa ja kokosävelasteikkoja. (Rautavaara, 
1979 N; Heiniö, 1991 a: 141–143; Länsiö, 25.2.2011.) 
 
Joonas Kokkosen (1921–2001) Missa a cappella (1963) on nimensä mukaisesti säestyksetön 
messu sekakuorolle. Sen osat ovat tavanomaiset ordinarium-osat Kyrie, Gloria, Credo, Sanc-
tus ja Agnus Dei. Jurkowskyn mukaan Kyrie, Sanctus ja Agnus Dei on sävelletty riviteknii-
kalla. Sen sijaan Gloria ja Credo eivät perustu dodekafoniaan. Pekka Kuokkala on tehnyt 
messusta rakenneanalyysin (1975). Hänen mukaansa teos on kirjoitettu Palestrinan messutek-
niikan hengessä, mutta se on tyyliltään lähinnä vapaatonaalista. Messu on Luterilaisen maail-
manliiton tilausteos, joka kantaesitettiin liiton kongressissa Helsingissä 1963. (Kokkonen, 
1967 N; Kuokkala, 1975: 12–49; Heiniö, 1990 a: 228; Kuokkala, 1992: 46; Pajamo ja Tuppu-
rainen, 2004: 560; Jurkowsky, 2004: 133–134.) 
 
Sulo Salosen (1899–1976) Missa a cappella on vuodelta 1957. Chorus Sanctae Ceciliae kan-
taesitetti teoksen Pohjoismaisilla kirkkomusiikkipäivillä, missä se herätti suurta huomiota. 
Almqvistin mukaan kyseessä on ensimmäinen täysimuotoinen Suomessa sävelletty messu. 
Salonen on säveltänyt myös messun Missa cum jubilo sekakuorolle, uruille ja lyömäsoittimil-
le. Messun osat ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei. Tapani Länsiön mukaan te-
os on tyyliltään tonaalis-modaalista. Tekstuuri on enimmäkseen polyfonista. Modernista sä-
velkielestä huolimatta kussakin osassa hahmottuu tonaalinen keskus, ja silmiin pistävää on se, 
että jokainen osa päättyy selvään kolmisointuun. (Salonen, 1973 N; Salmenhaara, 1991 b: 
217; Almqvist, 2000: 21. vuonna 2000, Länsiö, 25.2.2011.) 
 
Itävaltalainen Johann Strohofer (1922–1978), joka kotiutui Suomeen ja toimi Muiden muassa 
Jyväskylän ja Kuopion musiikkiopistojen opettajana, on säveltänyt kuoromessun Missa bre-
vis/ A Festive Mass. Teoksessa on neljä osaa: Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei. Se on ame-
rikkalaisen Library of Sacred Musicin tilausteos vuodelta 1966. Tauno Marttisen (1912–2008) 
sävellystuotantoon sisältyy runsaasti kirkkomusiikkia soolomessusta passioon. Pajamon ja 
Tuppuraisen mukaan Marttisen ”hengellisen sävellystuotannon erikoisuuksiin kuuluu Tanssil-
linen messu vuodelta 1973. Kysymyksessä on kirkkobaletti, jonka koreografian on laatinut 
säveltäjän puoliso Ilmi Marttinen.” Ei voida puhua messusta, mistä kielivät teoksen osien ni-
met: Alkusoitto ja virsi, Tanssi I, Tanssi II, Tanssi III, Tanssi IV, Tanssi V, Tanssi VI ja Tans-
si VII. Marttisen Soolomessu on vuosilta 1976 ja 1982. Tämäkään ei ole oikeasti messu, vaan 
kuvaavampi nimitys teokselle olisi ”Laulusarja Raamatunsanoihin”, sillä siinä on neljä osaa 
laulusolistille ja uruille. Missa choralis on vuodelta 1981. Messun osat ovat Kyrie, Gloria, 
Sanctus, Benedictus ja Agnus Dei. Credo-osan toteutus on poikkeuksellinen. Kuoro laulaa 
normaalisti tekstiä kohtaan ”descendit de coelis”, jonka jälkeen lukija jatkaa latinankielisen 
tekstin loppuun. Taustana on kuoron hyräily. Agnus Dein polyfoninen ja arkaainen alku kehit-
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tyy soinnutukseltaan romanttiseen loppuhuipennukseen. (Marttinen, 1972–73 N; Ketomäki, 
1986: 32; Marttinen, 1998 N; vrt. Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 526, 555–556, Marttinen, 
2006 N; Länsiö, 25.2.2011.) 
 
Erik Bergman (1911–2006) on säveltänyt messun Missa honorem S. Henrici solisteille, seka-
kuorolle ja uruille (1971). Messun osat ovat perinteiset Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Ag-
nus Dei. Teoksen tilasivat Helsingin Juhlaviikot ja Katolinen Kirkko Suomessa. Messun kan-
taesitys oli 5.9.1971. Radion kamarikuoroa johti Harald Andersén. Teos sai ristiriitaisen vas-
taanoton lehdistössä .Olavi Kaukon arvostelu Helsingin Sanomissa kiitti Bergmanin taitoa 
yhdistää perinteiset sävelmät omaan modernismiinsa. Folke Forsmania ei Bergmanin messu 
sytyyttänyt. Hufvudstadsbladetin arvostelussa hän moitti Kyrietä karuksi ja lähes rumaksi ja 
Gloriaa ja Credoa huonosti kirjoitetuksi. Hän kummeksui teoksen esittämistä suomeksi. Teksti 
on näet valinnaisesti sekä latinaksi että suomeksi. Tapani Länsiön mukaan messu on oman 
aikansa modernismia. Sille on tyypillistä kuoron kuiskaukset ja puheosuudet. Teokselle on 
leimallista kromatiikka ja symmetria. Glorian ja Credon alussa on gregoriaaninen intonaatio. 
Bergman tuo sen saumattomasti moderniin ympäristöön. Agnus Dein keskivaiheilla on vai-
kuttava 12-ääninen klusteri, jossa ovat mukana kromaattisen asteikon kaikki sävelet. Teosta 
voidaan luonnehtia atonaaliseksi. (Bergman, 1971 N; Kauko, 6.9.1971; Forsman, 6.9.1971; 
Parsons, 1981: 277; Heininen, 1989: 171, 172; Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 551–553; Län-
siö, 25.2.2011.)   
 
Bengt Johanssonin (1914–1989) tuotanto on paljolti kirkkomusiikkia. Hän on säveltänyt teok-
set Missa sacra (1960) tenorille, kuorolle ja orkesterille ja Missa a quattro voci (1969) seka-
kuorolle. Messun osat ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei. Tapani Länsiön mu-
kaan teosta voidaan luonnehtia neoklassiseksi. Teokselle ovat luonteenomaisia vaihtelevat 
tahtilajit. Kvartit ja kvintit antavat messulle arkaaisen leiman. Teos on tekstilähtöinen ja resi-
toiva. Kuulija kokee illuusion gregoriaanisesta musiikista (esimerkiksi Glorian ja Credon 
alussa). (Heiniö, 1990 b: 121; Pajamo, Tuppurainen, 2004: 557; Johansson, 1971 N, Länsiö, 
25.2.2011.) 
 
Pekka Kostiainen (1944─) on säveltänyt messun Missa In Deo salutare meum sekakuorolle. 
Messun osat ovat: Kyrie, Gloria, In Deo salutare meum, Sanctus ja Agnus Dei. Merkillepan-
tavaa on, että teoksessa ei ole Credo-osaa. Sen on korvannut tavallaan psalmin 62 jakeet 8, 
11–13. Messun erityispiirteenä on Kyrien eleison -huudahduksen kertautuminen myös Glori-
assa ja Sanctuksessa. Säveltäjän mukaan idea on tullut ortodoksijumalanpalveluksesta. Armoa 
pyydetään yhä uudelleen ja uudelleen: Herra armahda, Herra armahda. Hän kuvaa teoksen 
tyyliä vapaatonaaliseksi. (Kostiainen, 1987 N; Heiniö, 1990 c: 246; Pajamo ja Tuppurainen, 
2004: 572─ 574; Kostainen, 7.2.2011.) 
 
Jukka Kankaisen (1932─) messun Missa Piccola (1992) naiskuorolle (SSAA) latinankieliseen 
tekstiin on kustantanut Sulasol. Siinä on neljä osaa: Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei. Sä-
veltäjän mukaan hallitsevia piirteitä messussa ovat sekunti- ja kvartti-intervallit sekä noo-
nisoinnut. Hän luonnehtii teoksen tyyliä neoklassiseksi. (SMT, 1990: 158; Kankainen, 1992 
N; Kankainen, 11.2.2011.) 
 
Jouko Linjamalle (1934–) kuoromessu Missa de angelis oli käänteentekevä. Hän saavutti sillä 
ensimmäisen palkinnon Radion kamarikuoron kutsukilpailussa 1970. Pajamon ja Tuppuraisen 
mukaan “siinä tulee selvästi esille Linjaman musiikillinen ilmaisu: gregorianiikkaan pohjau-
tuva polyfonia... Temaattisten, rytmisten ja tonaalisten elementtien avulla Linjama rakentaa 
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musiikistaan monitasoisen kokonaisuuden”. Messun osat ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus 
ja Agnus Dei. Säveltäjä itse kuvaa teosta arkaaiseksi, ei niinkään moderniksi. Syklisen mes-
sun taustalla on Palestrinan messuperinne. Hallitsevina piirteinä ovat terssi- ja tritonussuhtei-
set kolmisoinnut, joista muodostuu 12-sävelkenttiä. Gregoriaaninen De angelis –sävelmä on 
hallitseva Kyrie-osassa ja Glorian ja Sanctuksen alussa (ks. Graduale romanum, 1974 N; 
738─740). Credossa on gregorianiikkaa vain intonaatio. Agnus Dei on puolestaan sitaatti Lin-
jaman omasta Samuel Becketin tekstiin säveltämästä teoksesta Millaista on. Säveltäjän mu-
kaan Agnus Dein lopussa korostuu B-A-C-H -motiivi. Jouko Linjama on säveltänyt myös li-
turgista käyttömusiikkia. Siitä ovat esimerkkeinä Ordinarium missae (1993) ja Tuusulan mes-
su (1973). Ensin mainittuun teokseensa hän sai idean kirkon jumalanpalvelusuudistuksesta, 
kun etsittiin uusia messusävelmiä. Linjama halusi tehdä sävelmistön, joka voitiin laulaa sekä 
suomeksi että ruotsiksi. Hän sävelsi osat Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei. Soinnutus ei ole 
perinteistä, vaan hän käyttää terssisuhteisia sointuja. Linjaman mukaan tyyli on sukua hänen 
säveltämälleen ja soinnuttamalleen virrelle 604. Tuusulan messun ordinarium-osat ovat Kyrie, 
Gloria, Sanctus ja Agnus Dei. Lisäksi messussa on proprium-osia: Alkuvirsi, Intoitus ja Gra-
duale. Teos on sävelletty lapsikuorolle, huilulle, viululle ja uruille. Soinnutus ei ole perinteis-
tä, vaan perustuu terssisuhteisille kolmisoinnuille. Sävelmät ovat Linjaman omia, lukuun ot-
tamatta Gloriaan liittyvää kiitosvirttä Herraa hyvää kiittäkää ja Sanctuksen sitaattia virrestä 
134. (Linjama, 1972 N; Heiniö, 1991: 72; Linjama, 1991 N; Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 
533, 535; Linjama, 2003 N; Linjama 8.2.2011.) 
 
Helsingin Kallion seurakunnan kanttori Ahti Kuorikosken (1939–) D-duuri-messun, sekakuo-
rolle, laulusolisteille ja uruille, osat ovat Herra armahda, Kristus armahda, Kunnia ja kiitosvir-
si, Pyhä ja Siunattu olkoon Hän. Messussa on säveltäjän mukaan erilaisia tyylejä. Herra ar-
mahda –osa on klassista tyyliä. Messun edetessä tulee vastaan moderneja vivahteita. Dis-
sonoivat sekunti-intervallit ”ota vastaan rukouksemme” on esimerkki tästä, samoin kuin Hoo-
sianna-osan yhtäkkiset modulaatiot. Silmiinpistävä on kuorolle kirjoitettu Uskontunnustuksen 
pitkä unisono. Jumalan Karitsa –osaa säveltäjä kuvaa impressionistiseksi. Uruilla ei ole mes-
sussa pelkästään säestävä tehtävä, vaan sillä on oma itsenäinen roolinsa. (Kuorikoski, 1981 N; 
Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 536, 537; Jurmu, 2004: 24, Kuorikoski, 28.2.2011.) 
 
Kaj-Erik Gustafsson (1942–) on säveltänyt useita kuoromessuja: Missa a cappella, Messe so-
lennelle, Pääsiäisyön messu (1987), Missa di S.t Johannis (1991) ja Mässa i pingstnatten 
(1993). Pajamon ja Tuppuraisen mukaan “Gustafssonin musiikille ovat ominaisia vanhan mu-
siikin esikuvat, gregoriaanistyyppinen melodiikka sekä modaalisuus ja pandiatonisuus eli dia-
tonisen asteikon sävelten tasa-arvoisuus”. Missa a cappella sisältää perinteiset ordinarium-
osat: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei. Säveltäjä rohkaisee esipuheessa laajenta-
maan teosta plenaarimessuksi. Hänen mukaansa ordinarium-osien väliin voidaan liittää kappa-
leita urkukirjallisuudesta tai osat Introitus, Graduale, Offertorium, Elevatio ja Ite missa est 
voidaan improvisoida. Gustafsson käyttää messussa gregoriaanisia melodianpätkiä. Kyriessä 
on Orbis factor –sävelmä, Gloriassa puolestaan De angelis –melodia. Credossa, Sanctuksessa 
ja Agnus Deissä ei ole gregoriaanista ainesta. Säveltäjä luonnehtii messun tyyliä neoklassisek-
si. Samaisesta messusta on myös mieskuoroversio. Mässa i pingstnatten on plenaarimessu. 
Gustafsson on säveltänyt sekä ordinarium- että proprium-osat kuorolle, seurakunnalle, kaksil-
le uruille baritoni- ja sopraanosolisteille, selebrantille ja avustavalle papille. Myös tekstit ja 
rukoukset kantilloidaan. Ordinarium-osien melodiat pohjautuvat Suomen kirkon ruotsinkieli-
siin messusävelmiin (3. sävelmäsarja).  Kyrie-osa on laajennettu Kyrie-litaniaksi. Säveltäjän 
mukaan messussa vaihtelee perinteinen tyyli ja neoklassismi. Gustafssonin Missa piccola on 
myös tyypillinen ordinarium-kuoromessu, nyt vain teksti on suomeksi. (Gustafsson, 1981 N; 
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1981; 1983, N; 1990 N; Svensk psalmbok, 1987: 804–821; Virtamo, 1990: 236; Pajamo ja 
Tuppurainen, 2004: 539–540; Gustafsson, 8.2.2011.) 
 
Osmo Tolonen (1940–) on säveltänyt runsaasti kirkollista käyttömusiikkia, mm. messuja. Hä-
nen teoksensa Messu on sävelletty liturgille, kuorolle, seurakunnalle ja uruille. Kyseessä on 
plenaarimessu, koska ordinarium-osien lisäksi on sävelletty useita proprium-osia. Ordinarium-
laulujen perustana ovat gregoriaaniset sävelmät. Kyrie-litanian orbis factor -sävelmä vuorotte-
lee liturgin perinteisen rukoussävelmän kanssa (ks. Graduale romkanum, 1974 N; 748). Glori-
an, Sanctuksen ja Agnus Dein sävelmät ovat säveltäjän mukaan nykyisen evankelis-
luterialaisen kirkon 4b-sävelmäsarjaa. Credon toteutus on poikkeuksellinen. Kuoro laulaa 
tekstin latinaksi ja liturgi ja seurakunta lausuvat uskontunnustuksen samanaikaisesti. Tenorin 
ja basson rinnakkaiset kvintit antavat arkaaisen vaikutelman. Proprium-osissa esiintyy myös 
perinteisiä gregoriaanisia sävelmiä (esimerkiksi vuorotervehdyksissä). Silmiinpistävää on pa-
rillisten säkeiden kadenssi, joka tuo mieleen ortodoksisen jumalanpalvelusmusiikin (esimer-
kiksi ripin kiitosrukous). Säveltäjän mukaan teoksen tyyli on modaalista kautta linjan. Kirk-
kosävellajeista e-aiolinen on hallitseva alun ripistä aina Herran siunauksen klusteriin. Huo-
miota herättävä on e-urkupiste, johon aina palataan. Teos palkittiin Valtakunnallisten kirkko-
musiikkijuhlien Messu 2000 -sävellyskilpailussa. (Tolonen, 1990 N; Pajamo ja Tuppurainen, 
2004: 540, 541; Tolonen, 2.3.2011.) 
 
Samaisessa kilpailussa palkittiin myös Tuomo Nikkolan teos Messumusiikkia. Tässäkin mes-
sussa on kuorolle sävelletty neljän ordinarium-osan (Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei) li-
säksi useita proprium-osia. Säveltäjän ideana oli luoda messu, johon saattoivat myös amatöö-
rikuorot ja seurakunta osallistua aktiivisesti. Suurin osa messun musiikista on sävelletty yksi-
ääniselle kuorolle. Messua säestävät urut ja pieni soitinyhtye. Nikkolan mukaan teos on perin-
teistä tyyliä. Se toteutettiin Oulun kirkkomusiikkijuhlilla 1991 täydellisenä ehtoollisjumalan-
palveluksena. (Nikkola, 19990 N; Nikkola, 24.2.2011.)      
 
Harri Viitanen (1954–) messun Missa tenebris obortis – Messu illan hämärtyessä sopraanolle, 
huilulle, sekä kuorolle ja uruille (1998) käsikirjoitusversio vuodelta 1975 oli toteutettu urku-
messuna, kuoron ja urkujen vuorotteluna. Kuoro-osat ovat perinteistä tyyliä ja urkuosat mo-
dernia. Vuonna 1998 julkaistussa versiossa ovat osat: Alkusoitto, Kyrie, Gloria, Laudamus ja 
Agnus Dei. Harri Viitanen on säveltänyt myös messun Missa vocibus virorum mieskuorolle 
(käsikirjoitus 1979, painettu 1998). Se on puolestaan gregoriaanista tyyliä latinankieliseen 
tekstiin. Messun osat ovat: Kyrie, Gloria ja Agnus Dei. (Heiniö, 1992: 232; Viitanen, 1998 a 
N; Viitanen 1998 b N; Poutanen, 1999: 5; Pajamo ja Tuppurainen, 2004: 547, 548.) 
 
Martti Syrjäniemi (1971─) on säveltänyt Messun sekakuorolle ja uruille. Teos on vuodelta 
1999. Siinä ovat osat Kyrie, Gloria, Laudamus, Sanctus, Benedictus ja Agnus Dei. Säveltäjän 
mukaan teos on klassis-romanttinen, ja hänellä on ollut esikuvanaan J.S. Bach ja Max Reger. 
Messu noudattelee latinankielistä tekstiä. Laudamus-osa on lyhennelmä perinteisestä. Eero 
Väätäisen Juhlamessu kuorolle, seurakunnalle ja uruille pohjautuu Suomen kirkon mes-
susävelmistön neljänteen sävelmäsarjaan (4b). Kantavana ideana on seurakunnan ja kuoron 
vuorottelu. Messussa ovat osat Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei. Sen lisäksi säveltäjä on 
lisännyt muita messun osia: papin ja seurakunnan vuorolauluja ja ehtoollisliturgian kuuluvan 
”Me julistamme hänen kuolemaansa”. Väätäisen mukaan messu on uuden ja vanhan synteesi. 
Gregoriaaniset sävelmät edustavat perinteistä tyyliä, mutta kuoron soinnutus ja säestykset 
ovat neoklassisia. Messu toteutettiin Turun kirkkomusiikkijuhlilla vuonna 2001. Juhlakuoro 
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lauloi ja Turun kaupunginorkesteria johti Pertti Pekkanen. (Syrjäniemi, 1999 N; Väätäinen, 
2000 N; Väätäinen, 22.2.2011; Syrjäniemi, 23.2.2011.)  
 
Voidaan todeta, että suomalainen kuoromessu koki renessanssin 1960-luvulta lähtien. Koska 
meiltä oli puuttunut vuosisatainen perinne säveltää kuorolle polyfonisia messuja, oli ikään 
kuin luonnollista, että säveltäjät tarttuivat aiheeseen. On mielenkiintoista, että lähes kaikki 
kuorolle sävelletyt klassiset messut on kirjoitettu latinankieliseen tekstiin. Lisäksi messujen 
muoto seurailee yleensä orjallisesti perinteistä ordinarium-messun kaavaa: Kyrie, Gloria, Cre-
do, Sanctus ja Agnus Dei. Monissa messuissa käydään näiden osien teksti läpi lyhentämättö-
mänä. Tällaisia ovat muiden muassa:  
  
 - Sulo Salonen: Missa cum jubilo 
 - Erik Bergman: Missa in honorem Sancti Henrici 
 - Bengt Johansson: Missa a quattro voci 
 - Joonas Kokkonen: Missa a cappella 
 - Kaj-Erik Gustafsson: Missa a cappella 
 
Joissakin teoksissa säveltäjä on soveltanut latinankielistä messuperinnettä. Usein pitkiä osia 
(Gloria ja Credo) on joko lyhennetty tai jätetty kokonaan pois tai sitten korvattu muulla teks-
tillä. Armas Maasalon messusta Missa brevis puuttuu Credo. Pekka Kostiaisen messussa Mis-
sa in Deo salutarem meum Credo on korvattu Psalmin 62 tekstillä. Jukka Kankaisen Missa 
piccolassa ovat vain osat Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei. Einojuhani Rautavaaran mes-
sussa Missa duodecanonica ovat osat Kyrie, Sanctus ja Agnus Dei. Hänen Lapsimessustaan 
puuttuvat Credo ja Sanctus, mutta hän on lisännyt loppuun osan Halleluja. Harri Viitasen 
messusta Missa tenebris obortis puuttuvat osat Credo ja Sanctus. Hänen toisesta messustaan, 
Missa vocibus virorum, puuttuvat osat Credo ja Sanctus. Kuitenkin kaikki mainitut messut 
ammentavat läntisestä latinankielisestä messusta. 
 
Oman lukunsa muodostavat kuoromessut, joissa on käytetty suomenkielistä tekstiä. Klassinen 
esimerkki on Aarni Voipion Pienoismessu.  Uudempia esimerkkejä ovat: Osmo Tolosen Mes-
su (tosin Credo on latinaksi), Tuomo Nikkolan Messumusiikkia, Ahti Kuorikosken Messu D, 
Martti Syrjäniemen Messu ja Eero Väätäisen Juhlamessu.  Merkille pantavaa on se, että nämä 
ovat kuoromessukirjallisuudessa vähemmistössä. 
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3. KUOROPAINOTTEISEN MESSUN KÄYTTÖ 
 
3.1 Gregoriaaninen messu  
 
3.1.1 Messun käyttö seurakunnissa 
 
Gregoriaanisella eli latinalaisella kirkkolaululla tarkoitetaan katolisen kirkon perinteistä yksi-
äänistä laulua. Gregoriaaninen laulu on ollut käytössä moniäänisten messujen rinnalla vuosi-
satojen ajan. Historiallisessa taustaluvussa on selvitetty tarkemmin gregoriaanisen messun 
vaiheet. Tässä alaluvussa keskitytään gregoriaanisen messun käyttöön tämän päivän Suomes-
sa. Kyselylomakkeessa, joka lähetettiin kanttoreille, tiedusteltiin, oliko seurakunnassa käytetty 
gregoriaanista messua, joka perustuu historialliseen suomalaiseen aineistoon (esim. Pyhän 
Henrikin messu ). (Kyselylomakkeet, 15.11.2003.) Seuraava taulukko valaisee messun juma-
lanpalveluskäyttöä. 
 

 TAULUKKO 1. Gregoriaaninen messu. Messu oli toteutettu kokonaisena ju-
malanpalveluksena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen.  

 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Laitila 
 Borgå stift: 
  Sibbo svenska 
 Kuopion hiippakunta: 
  Puijo 
 Helsingin hiippakunta: 
  Huopalahti 
  Malmi 
  Oulunkylä 
 
 6 srk (2,7 % palauttaneista; N=222.) 
 
Sipoon ruotsalaisessa seurakunnassa toteutetun messun nimenä oli Sigfridsmässan.  Gregori-
aanisilla messun osilla oli korvattu vastaavia jumalanpaveluksen osia. 
 
 TAULUKKO 2. Gregoriaaninen messu. Messun osilla oli korvattu 
 vastaavia jumalanpalveluksen osia. 
 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Laitila, Martti 
 Borgå stift: 
  Sibbo svenska 
 Kuopion hiippakunta: 
  Iisalmi 
 Helsingin hiippakunta: 
  Oulunkylä 
 
 5 srk (2,3 % palauttaneista; N=222.) 
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Oulun hiippakunnassa Enontekiön seurakunnassa oli gregoriaanista Pyhän Henrikin messua 
esitetty konsertissa. Myös Kuopion Puijon seurakunnassa oli kuultu gregoriaanisesta messusta 
konserttiversio. Kyseinen esitys oli Sibelius-Akatemian järjestämä (Tuppurainen, 7.10.2007).  
Muutamassa seurakunnassa gregoriaanisen messun osat olivat olleet osana konserttia: 
 
 
 TAULUKKKO 3. Gregoriaaninen messu. Messusta oli kuultu osia  
 konsertissa. 
 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Martti 
 Kuopion hiippakunta: 
  Iisalmi, Puijo 
 Helsingin hiippakunta: 
  Malmi, Nurmijärvi, Oulunkylä, Vuosaari 
 
 7 srk (3,2 % palauttaneista; N=222.) 
 
Kahdessa seurakunnassa (Iisalmi, Nurmijärvi) gregoriaanisia messun osia oli käytetty osana 
aamu- tai iltahartautta. Katolisessa Pyhän Henrikin seurakunnassa oli käytetty gregoriaanista 
messua, joka perustuu historialliseen suomalaiseen aineistoon monella eri tavalla. Messu oli 
toteutettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen, messun osilla oli korvattu 
vastaavia jumalanpalveluksen osia. Se oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa ja siitä oli 
kuultu osia konsertissa. Messun osia oli käytetty osana aamu- tai iltahartautta. (Kyselylomak-
keet, 15.6.2004.) 
 
Kokonaisuutena voidaan sanoa, että vaikka maassamme on vallinnut viime vuosina gregori-
aanisen musiikin “buumi”, suomalaisen gregoriaanisen aineiston käyttö seurakunnissa on ollut 
melko vähäistä. Muutamat aiheeseen vihkiytyneet kuorot esittävät ja levyttävät gregoriaanista 
musiikkia. Niitä ovat mm. Cetus noster, Vox silentii, Köyhät Ritarit, Schola Cantorum ja Cor-
vus Laurencij. (Ks. liitteet 3─7.) 
 
3.1.2 Piispa Henrikin messun toteutus 
 
Ilkka Taitto, joka on tutkinut suomalaisia gregoriaanisia lähteitä, kertoi Henrikin liturgian to-
teuttamisen taustasta. Hän oli tehnyt yhteistyötä Köyhät Ritarit -lauluryhmän kanssa ja jo 
vuonna 1987 syntyi idea Henrikin liturgian “rekonstruoinnista”. Kuitenkin vasta Kulttuuri-
pääkaupunki 2000 -ohjelman myötä sille avautui realistisia mahdollisuuksia.  Ilkka Taitto ko-
kosi nuottimateriaalin ja organisoi puhtaaksikirjoituksen. Selvitettiin yhteistyötahot ja budjetti 
ja määriteltiin hankkeen soveltuminen Sibelius-Akatemian toimintaan. Tuottajaksi saatiin 
Leena Pälli, joka hoiti tiedotuksen. (Taitto, 5.6.2000.)   
 
Ilkka Taitto, joka rekonstruoi piispa Henrikin liturgian, kertoi lähteistä ja prosessista: 
 

 Liturgia perustuu keskiajan ja 1500-luvun suomalaisiin lähteisiin. Missale 
 Aboensea  lukuunottamatta aineisto on lueteltu teoksessani Missa et officium Sancti 
Henrici.  Messun keskeiset osat ovat säilyneet monissa lähteissä siinä laajuudessa kuin 
niitä keskiajalla dokumentoitiin. Kokoamista edellyttivät resitaatiojaksot ja muutamat 
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pienemmät yksityiskohdat, mutta niitä saatiin aivan normaaliin tapaan keskiaikaisesta 
liturgisesta kirjallisuudestamme. (Taitto, 5.6.2000.)  

 
Helsingin tuomiokirkossa vietettiin piispa Henrikin messua 20.1.2000. Messu oli osa suurem-
paa kokonaisuutta, josta käytettiin nimitystä piispa Henrikin keskiaikainen liturgia. 19.1. toi-
mitettin vesper Helsingissä klo 17 ja kompletorio klo 19. Torstaina 20.1. liturgia koostui seu-
raavista palveluksista: 
 
 Matutinum klo 4.30 
 Laudes klo 6.00 
 Prima klo 7.00 
 Tertia klo 9.00 
 Messu klo 10.15 
 Seksta  klo 12.00 
 Nona  klo 15.00 
 2. vesper klo 18.00 
 
Kuopiossa liturginen kokonaisuus toteutettiin sunnuntaina 23.1. seuraavasti: 
 
 Laudes klo 7.00 
 Prima klo 8.00 
 Messu klo 10.00 
 Seksta klo 13.00 
 2. vesper klo 18.00 
 
Ohjelmalehtisessä kerrottiin liturgian taustasta: 
 

Piispa Henrik on Suomen suojeluspyhimys, tarunomainen käännyttäjä, jonka 
ansioksi on perinteisesti luettu Suomen kirkon rakentaminen ja maan liittämi-
nen läntiseen kulttuuripiiriin. Keskiajalla Pyhän Henrikin muistoksi laadittu li-
turginen musiikki on vanhin kirjallisessa muodossa säilynyt suomalainen sä-
velteos. 
 
Suomen rikas latinalaisen kirkkolaulun lähteistö tarjoaa paljon mahdollisuuk-
sia keskiajan hengellisen elämän aistimiseen. Raamatunkertomukset, psalmien 
alkuvoimaisuus, pyhimyslegendat ja rukoukset kutoutuvat vanhojen käsikirjoi-
tusten sivuilta messuiksi ja rukoushetkiksi, joita kirkoissa ja luostareissa vie-
tettiin miltei taukoamatta päivästä toiseen, halki vuosisatojen.  
 
(Ohjelmalehtinen, 20.1.2000.) 

 
Ympärivuorokautinen liturgia esitettiin siis Henrikin talvijuhlan päivänä 19.─20. tammikuuta 
Helsingin tuomiokirkossa sekä 22.─23. tammikuuta Kuopiossa. (Ohjelmalehtinen, 
20.1.2000.) 
 
Messu toteutettiin latinaksi. Ohjelmalehtisessä ei ollut rinnakkaistekstiä suomeksi. Kun tapah-
tumaa suunniteltiin, asia oli ollut esillä. Tapahtuman tuottaja Leena Pälli kertoi asiasta: “Koko 
liturgian kääntäminen ja painaminen käsiohjelmaan olisi ollut raskas ja paljon materiaalia si-
sältävä kirjanen. Ajateltiin, että keskiaikanakin ihmiset kuuntelivat vain latinaa eivätkä sitä 
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ymmärtäneet. Näin saatiin samanlainen vaikutelma.” (Pälli, 30.3.2000.) Messun kulku oli seu-
raava: 
 
 Kulkue 
 Introitus 
 Kollehta 
 Epistola 
 Graduaali 
 Halleluja 
 Sekvenssi 
 Evankeliumi 
 Konfessio 
 Saarna 
 Offertorio 
 Sekreeta 
 Rukous 
 Kommuunio 
 Komplenda 
  
(Ohjelmalehtinen, 20.1. 2000: 16─17.) 
  
Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana useita tahoja. Musiikillisesta toteutuk-
sesta vastasi Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osasto. Schola Cantorum ja Cetus Noster -
kuorot lauloivat. Ilkka Taitto ja Hannu Vapaavuori vastasivat produktion musiikista. Taidete-
ollinen korkeakoulu vastasi graafisesta suunnittelusta. Päivikki Priha suunnitteli puvut.  (Pälli, 
30.3.2000.) 
 
Hannu Vapaavuori kertoi, että kuoroharjoituksia oli n. 30 tuntia. Hänen lisäkseen kuoroa har-
joitti myös virolainen Jan-Erik Tulve. Vapaavuori kertoi, että tekstilähtöinen, ei-mitallinen 
laulu vaati kuorolta sopeutumista. Muuten järjestelyt sujuivat kuoron näkökulmasta hyvin. 
Kaiken kaikkiaan kokemus oli hänen mielestään positiivinen. (Vapaavuori 30.3.2000.) 
   
Kysely ja haastattelut 
 
Piispa Henrikin messussa, jota vietettiin Helsingin tuomiokirkossa 20.1.2000 klo 10.15, oli 
läsnä 109 henkeä. Palautusprosentti oli 70,6. Osallistujille jaettiin ennen messua kyselylo-
makkeet. (Ks. liite 8.) Lomakkeen palautti yhteensä 77 henkeä, joista naisia oli 70,1 % ja 
miehiä 29,9 %. Ikäjakauma oli seuraava: 1─19-vuotiaat 5,2 %, 20─39-vuotiaat 28,6 %, 
40─59-vuotiaat 35,1 % ja yli 60-vuotiaat 31,2 %. Koulutusjakauma oli seuraavanlainen: pe-
ruskoulu (tai vastaava) 7,8 %, keskiasteen koulutus 40,3 % ja korkeakuoulututkinto 51,9 %. 
(Kyselylomakkeet 20.1.2000.) Kyselyn lisäksi lähetettiin kirjalliset kysymykset Ilkka Taitolle, 
Hannu Vapaavuorelle, kanttori Kristiina Nurmelle ja kuorolaiselle Olli Pyylammelle. 
 
Messu päiväjumalanpalveluksena 
 
Haluttiin tutkia, miten keskiaikainen messu soveltuu suomalaiseen jumalanpalvelus- ja kon-
serttielämään. Kysyttiin läsnäolleilta, voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin päiväju-
malanpalveluksen sunnuntaina klo 10. Myöntävästi vastasi 55,8 %, kieltävästi 32,5 % ja 11,7 
% ei osannnut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Toivot-
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tiin “vaihtelua tavanomaiseen”. Myönteistä kantaa perusteltiin myös esteettisillä seikoilla. 
Koettiin, että messu oli “kaunis ja harras”. Monet vastaajat perustelivat myönteistä kantaansa 
perinteellä. He toivoivat rikkaan musiikkiperinteen palauttamista. Messu koettiin rauhoittava-
na ja hiljentävänä.   
 
Kielteisesti suhtautui 32,5 % vastanneista. Perusteluina oli mm. kielikysymys. Vierastettiin 
latinaa. Koettiin, että “luterilaisessa päämessusa kaikkien tulee ymmärtää teksti”. Joissakin 
vastauksissa pelättiin katolisuutta: “Tällainen messu ei ole luterilainen”. Negatiivisena koet-
tiin myös se, että messussa seurakuntalaiset eivät voineet osallistua. Eräs vastaaja perusteli 
kielteistä kantaansa perinteellä: “Perinteet ovat merkittävä osa kirkon toimintaa.” Tällä hän 
tarkoitti varmastikin nykyistä jumalanpalvelusperinnettä. Keskiaikainen perinne tuntui siten 
liian kaukaiselta. 11,7 % vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. Perusteluja ei juurikaan esi-
tetty. Eräs vastaaja pohti: ”Olisi korkea aika siirtyä alkuperäiseen jumalanpalvelukseen.” Toi-
nen vastaaja empi: “Minusta se olisi hyvä, koska se osoittaisi Jumalan sanan pysyneen halki 
aikojen. Toisaalta monet vierastavat latinan kieltä.” 
 
Olli Pyylampi vastasi kieltävästi. Hän perusteli kantaansa: “Luterilaisessa päämessussa kaik-
kien tulee ymmärtää teksti.” Myös Kristiina Nurmi vastasi kieltävästi ja perusteli kantaansa: 
“Mielestäni päiväjumalanpalvelus pitää toimittaa suomeksi.” Hannu Vapaavuori oli myös 
kielteisellä kannalla ja esitti perustelunaan: “Se on saarnaa lukuunottamatta latinankielinen.” 
Ilkka Taitto vastasi myöntävästi. Hän perusteli: “Näyte menneiden aikojen hengellisyydestä. 
Voimakkaasti koettava mystiikka on messussa läsnä.” (Pyylampi, Taitto, Vapaavuori ja Nur-
mi, 20.1.2000.) 
 
Koska toteutuksesta puuttui rinnakkainen teksti suomeksi, lomakkeessa kysyttiin, muuttaisiko 
teksti vastaajien suhtautumista. Kysyttiin: “Mikäli käsiohjelmassa olisi rinnakkainen teksti 
(latina-suomi), voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin päiväjumalanpalveluksen sun-
nuntaina klo 10?” Myöntävästi vastasi 59,7 %, kieltävästi 26,0 % ja 14,3 % ei osannut sanoa 
kantaansa. Koska kielteisten vastausten määrä väheni 6,5 %, voidaan sanoa, että rinnakkaisel-
la tekstillä on merkitystä. 
 
Messu sunnuntain iltajumalanpalveluksena 
 
Seuraavaksi kysyttiin, voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun. 
Myöntävästi vastasi 67,5 %, kieltävästi 16,9 % ja 15,6 % ei osannut sanoa kantaansa. Myön-
teistä kantaa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Koettiin, että gregoriaaninen messu on “virkis-
tävä vaihtoehto”. Myönteistä kantaa perusteltiin niin ikään perinteellä. Koettiin, että “perinteet 
ovat merkittävä osa kirkon toimintaa”. Osa vastaajista puolusti latinan käyttöä. Myös esteetti-
set seikat koettiin tärkeinä. Erään vastaajan mielestä “ihmiset kaipaavat seremoniallisia meno-
ja”. Myönteistä kantaa perusteltiin myös hiljentymisellä: “Mystiset sävelmät hiljentävät Juma-
lan edessä.” Eräs vastaaja perusteli messun käyttöä ekumenialla. 16,9 % vastasi kieltävästi. 
Latinankieltä vierastettiin ja koettiin, että seurakunta ei voi osallistua messuun. 15,6 % vas-
tanneista ei osannut sanoa kantaansa. Eräs vastaaja kommentoi akustista tilaa ja piti sitä tär-
keänä messun onnistumiselle. Yllättävää on, että vain yksi vastaaja huomioi kirkkotilan. Kes-
kiaikaiset messutoteutukset sopinevat parhaiten harmaakivikirkkoihin. Ne ovat ikään kuin oi-
keassa kontekstissaan. Myös akustiikalla on merkitystä. Gregoriaaninen laulu vaatii paljon 
jälkikaikua. Näitä asioita ei vastauksissa juurikaan tiedostettu. 
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Olli Pyylampi vastasi kieltävästi ja perusteli kantaansa suomenkielisen tekstin puuttumisella. 
Kristiina Nurmi ja Ilkka Taitto vastasivat myöntävästi. Hannu Vapaavuori vastasi hänkin 
myöntävästi ja kommentoi: “Soveltuvin osin, ei aivan sellaisenaan.”   (Pyylampi, Taitto, Va-
paavuori ja Nurmi, 20.1.2000.) 
 
Koska messussa ei ollut rinnakkaista tekstiä suomeksi, seuraavaksi kysyttiin, mikä merkitys 
tekstillä olisi: “Mikäli käsiohjelmassa olisi rinnakkainen teksti (latina-suomi), voisiko tällai-
nen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun.”  80,5 % vastasi myöntävästi, 9,1 % 
kieltävästi ja 10,4 % ei osannut sanoa kantaansa. Jälleen voidaan todeta, että rinnakkaistekstil-
lä on merkitystä. Myöntävästi vastanneiden määrä lisääntyi peräti 13 % verrattuna edelliseen 
tilanteeseen, josta rinnakkainen teksti siis puuttui. Myönteisiä vastauksia perustetltiin samoin 
argumentein kuin edellisessäkin kysymyksessä, nyt vain painotettiin enemmän tekstiä. Koet-
tiin, että tekstin ymmärtäminen on tärkeää. 
 
Olli Pyylampi vastasi myöntävästi ja piti suomenkielistä tekstiä hyvänä ideana. Kristiina 
Nurmi ja Ilkka Taitto vastasivat myöntävästi. Hannu Vapaavuori hyväksyisi messun sunnun-
tai-iltaan “soveltuvin osin, ei aivan sellaisenaan”. (Pyylampi, Taitto, Vapaavuori ja Nurmi, 
20.1.2000.) 
 
Messu keskiviikon iltajumalanpalveluksena 
 
Seuraavaksi kysyttiin, voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun. 
70,1 % vastasi myöntävästi, 14,3 % kieltävästi ja 15,6 % ei osannut sanoa kantaansa. Prosent-
tiluvut olivat hyvin samansuuntaiset kuin edellisessä kohdassa, samoin perustelut. Olli Pyy-
lampi vastasi kieltävästi. Hän piti messua liian pitkänä keskiviikkoiltaan. Myös Kristiina 
Nurmi, Hannu Vapaavuori ja Ilkka Taitto vastasivat myöntävästi. Vapaavuoren mielestä mes-
su sopisi keskiviikkoiltaan “vain soveltuvin osin”. (Pyylampi, Taitto, Vapaavuori ja Nurmi, 
20.1.2000.) 
 
Koska messussa ei ollut rinnakkaistekstiä suomeksi, haluttiin tutkia, mikä merkitys tekstillä 
olisi. Kysyttiin: “Mikäli käsiohjelmassa olisi rinnakkainen teksti (latina-suomi), voisiko täl-
lainen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun?” 72,7 % vastasi myöntävästi, 11,7 
% kieltävästi ja 15,6 % ei osannut sanoa kantaansa. Vastauksista näkyy, että rinnakkaistekstil-
lä on vaikutusta. Myöntävästi vastanneiden määrä lisääntyi 2,6 % verrattuna edelliseen tilan-
teeseen. Myönteisesti vastanneet perustelivat samoin argumentein kuin edellisessäkin tilan-
teessa, nyt vain kiinnitettiin huomiota tekstiin. Olli Pyylampi vastasi kieltävästi ja piti messua 
liian pitkänä keskiviikkoiltaan, vaikka siinä olisi rinnakkaisteksti. Kristiina Nurmi, Hannu 
Vapaavuori ja Ilkka Taitto vastasivat myöntävästi. Vapaavuoren mielestä messu sopisi keski-
viikkoiltaan “vain soveltuvin osin”. (Pyylampi, Taitto, Vapaavuori ja Nurmi, 20.1.2000.) 
 
Messun ordinarium-laulut päiväjumalanpalveluksessa 
 
Haluttiin, tutkia, miten erilliset ordinarium laulut soveltuvat päiväjumalanpalvelukseen. Ky-
syttiin: “Jos tästä messusta laulettaisiin Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei latinaksi (käsioh-
jelmassa olisi rinnakkainen teksti) ja muut osat toteutettaisiin suomeksi, voisiko kyseinen 
messu korvata silloin tällöin sunnuntain päiväjumalanpalveluksen klo 10?” Myöntävästi vas-
tasi 74,0 %, kieltävästi 15,6 % ja 10,4 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa pe-
rusteltiin jälleen vaihtelulla. Gregoriaaninen messu antaisi lisäväriä jumalanpalveluselämään. 
Nyt saatettiin latinakin hyväksyä, kun mukana olisi rinnakkainen käännös suomeksi. Kielteis-
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tä kantaa perusteltiin tutuin argumentein. Eräs vastaaja totesi, että kokonaisuutta ei ole hyvä 
rikkoa. Eräs toinen vastaaja perusteli kielteistä kantaansa: “Seurakunta ei voi osallistua muka-
na.” Yhdessä vastauksessa vaadittiin messua “vain suomenkielellä”. Yksi vastaaja kommen-
toi: “Jumalanpalvelusta ei saa sekoittaa liikaa ja ajaa ihmisiä pois kirkosta. Ihmiset ovat ek-
syksissä jo nyt.” 
 
Olli Pyylampi vastasi kieltävästi. Hänen mielestään kokonaisuutta ei ole hyvä rikkoa. Hannu 
Vapaavuori vastasi kieltävästi. Hän perusteli: “Ei silloin tällöin, vaan ehkä joskus erityistilan-
teessa.” Kristiina Nurmi ja Ilkka Taitto vastasivat myöntävästi.  (Pyylampi, Taitto, Vapaavuo-
ri ja Nurmi, 20.1.2000.) 
 
Kysyttiin myös, olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Ramus virens oliva-
rum ja Kyrie) ja liittää ne sunnuntain päiväjumalanpalvelukseen klo 10. Myöntävästi vastasi 
57,1 %, kieltävästi 22,1 % ja 20,8 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa perustel-
tiin tutuin argumentein. Vastaajat pitivät vaihtelua hyvänä ja toivoivat elävyyttä luterilaiseen 
“kalseuteen”. Kielteistä kantaa perusteltiin mm. esteettisillä seikoilla. Koettiin, että kyseinen 
toteutus rikkoisi kokonaisuuden. Erään vastaajan mielestä “ei pidä tarjota mitään sekamuoto-
ja, vaan pitää olla selvästi joko luterilainen tai katolinen jumalanpalvelus tai sitten pelkkä 
konsertti”. 
 
Olli Pyylampi vastasi kieltävästi. Hän kommentoi: “Ramus virens voidaan laulaa virtenä ja 
Kyrie orbis factor vastaa tätä Kyrietä.” Kristiina Nurmi vastasi myöntävästi: “Näin historia 
kytkeytyy nykypäivään, kuulijalla on hyvä olla suomennos.” Hannu Vapaavuori vastasi 
myöntävästi ja perusteli kantaansa: “Jos on erityistä syytä, niin mikäpä siinä.”  Myös Ilkka 
Taitto vastasi myöntävästi. (Pyylampi, Taitto, Vapaavuori ja Nurmi, 20.1.2000.) 
 
Messun ordinarium-laulut sunnuntain iltajumalanpalveluksessa 
 
Haluttiin tutkia, miten messun ordinarium laulut soveltuvat iltajumalanpalvelukseen. Kysyt-
tiin: “Jos tästä messusta laulettaisiin Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei latinaksi (käsiohjel-
massa olisi rinnakkainen teksti) ja muuta osat toteutettaisiin suomeksi, voisiko kyseinen mes-
su korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun. Myöntävästi vastasi 77,9 %, kieltävästi 9,1 % 
ja 13,0 % ei osannut sanoa kantaansa. 
 
Myönteistä kantaa perusteltiin jälleen vaihtelulla. Toivottiin “vaihtelua tavanomaiseen”. Koet-
tiin, että latinankieli ei ole ongelma, jos seurakunta voi seurata rinnakkaistekstiä suomeksi. 
Eräs vastaaja koki latinan “juhlallisena”. Eräs myöntävästi vastannut perusteli kantaansa sillä, 
että tällainen messu on historiallisesti arvokas ja mielenkiintoinen.  Kaksi vastaajaa perusteli 
myönteistä kantaansa ekumenialla. Kielteistä kantaa perusteltiin sillä, että kokonaisuutta ei 
saisi rikkoa. Eräs vastaaja oli sitä mieltä, että iltamessussa tulisi käyttää “vain suomenkieltä”. 
13,0 % ei osannut sanoa kantaansa. Eräs vastaaja kuitenkin kommentoi: ”Rikastuttaisi meno-
ja.” 
 
Olli Pyylampi vastasi kieltävästi. Hän oli sitä mieltä, että kokonaisuutta ei olisi hyvä rikkoa. 
Kristiina Nurmi, Hannu Vapaavuori ja Ilkka Taitto vastasivat myöntävästi. Taitto perusteli 
kantaansa: “Näyte menneiden aikojen hengellisyydestä. Voimakkaasti koettava mystiikka on 
messussa läsnä.” (Pyylampi, Taitto, Vapaavuori ja Nurmi, 20.1.2000.) 
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Messun käyttö konsertissa 
 
Haluttiin tutkia, miten messu soveltuu konserttiin. Kysyttiin: “Olisiko mielekästä esittää tästä 
messusta osia (esim. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei) kirkkokonsertissa, jossa on 
myös muuta klassista musiikkia.” Myöntävästi vastasi 74,0 %, kieltävästi 11,7 % ja 14,3 % ei 
osannut sanoa kantaansa. Kysyttiin myös: “Olisiko mielekästä esittää messua konserttiversio-
na niin, että siitä puuttuisivat epistola, evankeliumi, saarna, rukous ja ehtoollinen?” Myöntä-
västi vastasi 50,6 %, kieltävästi 27,3 % ja 22,1 % ei osannut sanoa kantaansa. Myöntävästi 
vastanneet perustelivat kantaansa mm. esteettisillä seikoilla. Koetttiin, että tällainen musiikki 
on “kaunista ja käypää konserttiohjelmistoa”. Eräs vastaaja perusteli myönteistä kantaansa 
teologialla: “Itse pidän koko messusta, mutta jollekin ehkä konserttiversio voi olla elämystä 
Pyhästä!” Monet perustelut olivat käytännöllisiä. Koetttiin, että näin “voidaan tehdä tunnetuk-
si tämäntyyppistä musiikkia”. 27,3 % vastasi kieltävästi. He perustelivat kantaansa erityisesti 
teologisilla seikoilla. Koettiin, että “messu on on aina messu eikä siitä saa tehdä pelkästään 
konserttia”. Kielteistä kantaa perusteltiin myös esteettisillä seikoilla. Koettiin, että messu 
muodostaa yhtenäisen harmonisen kokonaisuuden, jota ei saa pilkkoa. 20,8 % ei osannut sa-
noa kantaansa.  
 
Olli Pyylampi vastasi myöntävästi ja perusteli kantaansa: “Ainoa järkevä tapa pilkkoa koko-
naisuutta.” Kristiina Nurmi, Hannu Vapaavuori ja Ilkka Taitto vastasivat myöntävästi. Nurmi 
perusteli kantaansa: “On hyvä esitellä ja tehdä tunnetuksi tämäntyyppistä musiikkia, käsioh-
jelmassa tulee olla riittävästi taustatietoja.” Taitto perusteli: “Musiikki näyttää toimivan hyvin 
sellaisenaankin, ts. taiteellisesta sisällöstään käsin.” (Pyylampi, Taitto, Vapaavuori ja Nurmi, 
20.1.2004.) 
 
Yhteenveto 
 
Seuraavat taulukot selvittävät vastaajien käsityksiä Piispa Henrikin messun soveltumisesta 
jumalanpalvelus- ja konserttielämään. 
 

 TAULUKKO 4. Piispa Henrikin messun soveltuminen jumalanpalveluselä-
mään. (N=77, eos = ei osaa sanoa)    

 
  kyllä ei eos 
 
 su-jp (lat.) 55,8 % 32,5 % 11,7 % 
 
 su-jp (lat.+käännös) 59,7 % 26,0 % 14,3 % 
 
 su-iltam. (lat.) 67,5 % 16,9 % 15,6 % 
 
 su-iltam. (lat.+käännös) 80,5 % 9,1 % 10,4 % 
 
 ke-iltam. (lat.) 70,1 % 14,3 % 15,6 % 
 
 ke-iltam. (lat.+käännös) 72,7 % 11,7 % 15,6 % 
 
 su-jp (lat.-suomi) 74,0 % 15,6 % 10,4 % 
 (osat Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei) 



 66

 
 su-jp (lat.-suomi) 57,1 % 22,1 % 20,8 % 
 (osat Ramus virens ja Kyrie) 
 
 su-iltam. (lat.-suomi) 77,9 % 9,1 % 13,0 % 
 (osat Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei) 
 
 TAULUKKO 5. Piispa Henrikin messun soveltuminen konserttielä- 
 mään. (N=77) 
 

  1. konserttiversio, jossa ovat osat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei 
sekä muuta klassista musiikkia. 

 2. konserttiversio, josta on karsittu epistola, evankeliumi, saarna, 
 rukous ja ehtoollinen. 
 
 1. kyllä 74,0 % ei 11,7 % eos 14,3 % 
 2. kyllä 50,6 % ei 27,3 % eos 22,1 % 
 
Silmiinpistävää on myönteinen suhtautuminen kyseisen messun toteutukseen sunnuntai-iltana 
niin, että siinä on rinnakkainen teksti (latina-suomi). Peräti 80,5 % vastasi myöntävästi. Kään-
nös onkin tärkeä, koska ilman sitä vain 67,5 % olisi valmis hyväksymään messun sunnuntai-
iltaan. Ymmärrettävää on kuitenkin se, että ihmiset eivät ole valmiita sijoittamaan kyseistä 
messua sunnuntain päiväjumalanpalveluksen paikalle. 55,8 % vastasi tosin myöntävästi. Rin-
nakkaistekstiä pidettiin tässäkin tärkeänä. 59,7 % oli valmis hyväksymään messun päiväjuma-
lanpalveluksen paikalle, jos teksti olisi käännetty suomeksi. 
 
Jos messusta poimittaisiin ordinarium-osat (Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei) ja sijoitettai-
siin ne päiväjumalanpalvelukseen, melko suuri enemmistö vastaajista (74,0 %) pitäisi ratkai-
sua hyvänä. Jos vastaavat osat sijoitettaisiin sunnuntain iltamessuun, 77,9 % vastaajista kan-
nattaisi ratkaisua. Jos vastaavat osat (Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei) sijoitettaisiin kon-
serttiin, jossa olisi mukana muuta klassista musiikkia, sen hyväksyisi 74,0 %.Toisaalta, jos 
messusta karsittaisiin epistola, evankeliumi, saarna, rukous ja ehtoollinen ja se esitettäisiin 
konsertissa, väki suhtautuisi varauksellisesti siihen. Vain niukka enemmistö (50,6 %) hyväk-
syisi ratkaisun. Voidaan siten todeta, että Piispa Henrikin messu sopii parhaiten toteutettavak-
si sunnuntai-iltana niin, että siinä on rinnakkaisteksti suomeksi. 
  
3.1.3 Pyhän Laurentiuksen messun toteutus 
 
Toteutus Pyhän Laurin kirkossa 
 
Pyhän Laurentiuksen messu toteutettiin Vantaan Pyhän Laurin kirkossa 10.8.2000. Sen oli 
sunnitellut ja rekonstruoinut Ilkka Taitto. Messun selebranttina toimi Ismo Turunen ja avusta-
vana pappina Ilkka Turkka. Lauluyhtyeet Cetus noster ja Corvus Laurencij lauloivat. Risto 
Hurskainen soitti urkuja. (Vantaan barokkiviikko, 2000: 105–115.) 
 
Messu oli koottu laululähteistöstä, joka oli käytössä Suomessa keskiajalla. Yhtä poikkeusta 
lukuunottamatta ne lienevät myös Suomessa tehtyjä. (Taitto, 6.9.2000.) 
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Taiton mukaan sävelmät, sävelmäkaavat sekä rukousten ja lukukappaleiden tekstit oli otettu 
tai tarkistettu seuraavista painamattomista lähteistä: 
 
 Graduale n:o 44 (Hels. yliop. kirjasto) 
 Missale n:o 219 (-”-) 
 Missale n:o 283 (-”-) 
 Ilmajoen graduale (-”-) 
 Uskelan graduale (-”-) 
 Luetteloimat pergamenttilehdet (-”-) 
 Codex Cumoensis (Turun yliop. kirjasto) 
 Karjalohjan antifonarium (Turun maakunta-arkisto) 
 Codex Humberticus (Santa Sabinan kirjasto, Rooma) 
 
ja seuraavista painetuista lähteistä: 
  
 Missale Aboense 1488 
 Sermones dormisecure 1492 
 Piae cantiones 1582 
 Graduale Sacri Ordinis Praedicatorum 1947 
 
 (Taitto, 2000 a: 5. jaTaitto, 2000 b: 105.) 
 
Päälähteet oli valittu niin, että ne ilmentävät Laurentiuksen liturgiaa sellaisena kuin sitä do-
kumentoitiin Turun hiippakunnassa 1490-luvulla. Tarkistuslähteitä oli otettu siksi, että voitiin 
korjata virheitä ja asettaa mm. lähteisiin epämääräisesti merkityt nuottiavaimet oikeille pai-
koille ja tarkistaa alennusmerkit. Siten lähteissä on mukana mm. graduale vuodelta 1947. 
(Taitto, 2000 a: 2, 5.)  
 
Ilkka Taitto kirjoittaa Vantaan barokkiviikon ohjelmakirjassa Pyhän Laurentiuksen messun 
taustasta: 
 

 Vantaan Pyhän Laurin kirkon suojeluspyhimyksen, diakoni Lauren tiuksen, li-
turgia on ikivanha läntisen kirkkokunnan jumalanpalvelus. Mitä ilmeisimmin 
sen ensimmäinen versio on koottu jo 300-luvulla Rooman ns. lateraanibasili-
kan laulukoulun piirissä. Lähes samassa muodossa kuin nykyään se tunnetaan 
700-luvun käsikirjoituksissa. Kaikki sävelmät eivät tosin ole juuri Laurentiusta 
varten laadittuja, osa on ns. yleistä latinalaisen messun aineistoa, eräiden mui-
denkin marttyyrien juhlissa laulettua. Messu toimitettiin Euroopan jokaisessa 
kirkossa, luostarissa ja kappelissa vuosittain elokuun 10. päivänä, joka oli Lau-
rentiuksen marttyyrikuoleman vuosijuhla. 

 
 Vanhin Suomessa säilynyt Laurentius-messun käsikirjoitus on ajoitettu 1000 
─1100-lukujen vaihteeseen. Tämän Helsingin yliopiston kirjastossa säilytettä-
vän 6-lehtisen katkelman alkuperä on ulkomainen, mutta kirja on tuotu lähe-
tyskaudella. (Taitto, 2000 b: 106) 

 
10.8.2000 toteutetun messun rakenne oli seuraava: 
 
 Introitus – Confessio et Ps Cantate Domino 
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 Kyrie – Kyrie eleison 
 Gloria – Gloria in excelsis 
 Collecta – Da nobis quesumus omnipotens Deus 
 Epistola – Qui parce seminat, parce et metet 
 Graduale – Probasti Domine V. Igne me 
 Alleluya – Alleluya V. Levita Laurencius 
 Sequentia – Stola iocunditatis 
 Evangelium – In illo tempore dixit Jesus 
 Oratio Dominicalis – Isä meidän (suomeksi) 
 Salutatio angelica – Terve Maria (suomeksi) 
 Credo – Credo in unum Deum 
 Saarna (suomeksi) 
 Ave Maria (suomeksi) 
 Offertorium – Confessio et pulchritudo 
 Secreta – Accipe quesumus Domine 
 Praefatio – Per omnia secula seculorum 
 Sanctus – Sanctus sanctus 
 Oratio Dominicalis – Pater noster 
 Antiphona pro pace – Da pacem Domine 
 Agnus Dei – Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
 Communio – Qui michi ministrat 
 Cantio – Divinum mysterium       
 Postcommunio – Sacro munere satiati 
 Ite – Ite missa est 
 Dimissio – Aduitorium nostrum 
 
 (Vantaan barokkiviikko, 2000: 109─115; Taitto, 6.9.2000.) 
 
Saarnaa ja Ave Mariaa lukuunottamatta kyseiset osat oli mainittu ohjelmakirjassa. Lähes koko 
messu toteutettiin latinaksi. Suomeksi toteutettin Isä meidän, Salutatio angelica (Terve Maria 
armoitettu), Ave Maria ja saarna. Latinankielinen teksti oli käännetty suomeksi ja ruotsiksi 
ohjelmakirjassa. ”Myöhäiskeskiajan messussa todellakin oli kolme kansankielistä osaa sellais-
ta tilannetta varten, jossa seurakunta oli paikalla. 1400-luvulta on säilynyt muuan kirkollinen 
asiakirja, jossa pappeja vaadittiin opettamaan kansalle Herran rukous, Ave Maria ja uskon-
tunnustus. Saarnaa ei messussa aina ollut, mutta katsoin, että tässä tapauksessa se kyllä tarvit-
tiin.” (Vantaan barokkiviikko, 2000; Taitto, 6.9.2000.)   
 
Osa messun rukouksista resitoitiin hiljaisesti. Näitä olivat erityisesti ehtoollisrukoukset Sanc-
tuksen jälkeen. “Ne kuuluvat asiaan, koska ne liittyvät ehtoollisaineiden käsittelyyn, itse sak-
ramentin jakamiseen. Kaikkein vanhimmat messua koskevat ohjeet puhuvat kyseisten tekstien 
luonteesta: ne piti resitoida hiljaisesti, jotteivat ne missään tapauksessa olisi tulleet ymmärtä-
mättömän rahvaan korviin pyhän luonteensa vuoksi.” (Taitto, 6.9.2000.) 
 
Pyhän Laurentiuksen messussa ehtoollisen nauttivat vain papit. Näin oli myös keskiajan 
Suomessa. Seurakunta kävi useimmiten vain seuraamassa riitusta. “Ehtoollinen oli toki mah-
dollista mm. ns. pitäjämessussa (jota ei toimitettu pääalttarilta, koska pääalttari sijaitsi kuoris-
sa, ja sinne ei rahvaalla ollut mitään asiaa).” (Taitto, 6.9.2000.)  
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Messussa kuultiin myös urkujen soittoa. Risto Hurskainen soitti offertorion jälkeen tuntemat-
toman säveltäjän teoksen Non vos relinquam, kaksiäänisen organumin 1200-luvulta ja Piae 
cantiones -kokoelmasta laulun Aetas Carmen. Ehtoollismusiikkina ja loppusoittona Risto 
Hurskainen soitti keskiaikaisen sävelmän Jesus Christus nostra salus. (Hurskainen, 
15.9.2000.) 
 
Kysely ja haastattelut 
 
Pyhän Laurentiuksen messussa oli runsaasti väkeä. Kirkko oli täynnä, eli n. 500 henkeä. Ih-
misille jaettiin ennen messua kyselylomakkeet (ks. liite 9). Palautusprosentti oli 27, 2. Lo-
makkeen palautti yhteensä 136 henkeä, joista naisia oli 72,8 % ja miehiä 27,2 %. Ikäjakauma 
oli seuraava: 1─19-vuotiaat 2,9 %, 20─39-vuotiaat 14,6 %, 40─59-vuotiaat 56,2 % ja yli 60-
vuotiaat 27,0 %. Koulutusjakauma oli: peruskoulu (tai vastaava) 14,0 %, keskiasteen koulutus 
35,0 % ja korkeakoulututkinto 42,6 %. 8,4 % vastanneista ei ilmoittanut koulutustaan. (Kyse-
lylomakkeet, 10.8.2000.) 
 
Kyselyn lisäksi haastateltiin kirjallisesti asiantuntijoita, jotka olivat mukana tekemässä mes-
sua: musiikintutkija Ilkka Taittoa, kanttori Risto Hurskaista ja Cetus noster -kuoron jäsentä 
Reijo Kekkosta. 
 
Messu päiväjumalanpalveluksena 
 
Lomakkeella haluttiin tutkia, miten keskiaikainen messu soveltuu suomalaiseen jumalanpal-
velus- ja konserttielämään. Kysyttiin, voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin päiväju-
malanpalveluksen klo 10. 48,5 % vastaajista vastasi myöntävästi, 40,4 % kieltävästi ja 11,0 % 
ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti sillä, että saadaan vaih-
telua jumalanpalveluselämään. Sitä perusteltiin myös historiallisilla seikoilla. Koettiin, että 
“on hyvä palauttaa ihmisten mieliin keskiaikaiset tärkeät sävelmät”. Perusteluina olivat myös 
esteettiset näkökohdat. Koettiin, että messun musiikki on kaunista. 
 
40,4 % oli sitä mieltä, että tällainen messu ei voisi korvata päiväjumalanpalvelusta sunnuntai-
na klo 10. Kielteistä kantaa perusteltiin mm. kielisyillä. Koettiin, että latina ei sovi suomalai-
seen päiväjumalanpalvelukseen. Eräs vastaaja kommentoi: “Uskonpuhdistus toi messun äi-
dinkielelle.” Kielteistä kantaa perusteltiin myös sillä, että seurakunta ei voinut osallistua. Ko-
ettiin, että seurakunta on passivinen ja yleisön roolissa eikä messu toteuta tehtäväänsä. Osa 
vastaajista pelkäsi katolisuutta. Eräs vastaaja kommentoi: “Katolisuus ei kuulu luterilaiseen 
kirkkoon”. Kielteistä kantaa perusteltiin myös sillä, että haluttiin pitää päiväjumalanpalvelus 
“tavallisena perusjumalanpalveluksena”. Koettiin, että “aamuisin ihmiset haluaisivat mie-
luummin tavallisen jumalanpalveluksen”. 
 
Yksi vastaaja perusteli kielteistä kantaansa, sillä, että kyseessä on Pyhän Laurentiuksen messu 
eli messu, jota vietetään vain pyhimyksen muistopäivänä 10.8. Hänen mielestään messua ei 
voisi viettää päiväjumalanpalveluksen paikalla muuten kuin 10.8. silloin, kun se sattuu sun-
nuntaiksi. Kielteistä kantaa perusteltiin myös sillä, että messu on liian “vieras” suomalaisille. 
Vierastettiin “mystiikkaa ja suitsukkeita”. 11,0 % ei osannut sanoa kantaansa.   
 
Ilkka Taitto vastasi myöntävästi kysymykseen, voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin 
päiväjumalanpalveluksen sunnuntaina. Hänen mielestään “jumalanpalveluksen täytyy tarjota 
visioita toisenlaisista rituaaleista”. (Taitto, 6.9.2000.) Risto Hurskainen vastasi myös myöntä-
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västi sillä edellytyksellä, että seurakunta voisi osallistua ehtoollisenviettoon.  (Hurskainen, 
15.9.2000.) Reijo Kekkonen oli kielteisellä kannalla, koska kansankielinen osuus ei ole riittä-
vä. (Kekkonen, 13.9.2000.) 
  
 Messu sunnuntain iltajumalanpalveluksena 
 
Seuraavaksi kysyttiin, voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun. 
77,9 % vastasi myöntävästi, 15,8 % kieltävästi ja 6,6 % ei osannut sanoa kantaansa. Yllättä-
vän monet siis olivat valmiit hyväksymään messun sunnuntain iltamessuksi. Myönteistä kan-
taa perusteltiin erityisesti sillä, että tällainen messu tuo vaihtelua jumalanpalveluselämään. 
Koettiin, että tällainen vaihtoehtoinen messu sopii erityisesti iltaan. 
 
Myönteistä kantaa perusteltiin myös historiallisilla syillä. Haluttiin palata “juurille”. Perustei-
na olivat niin ikään esteettiset syyt. Eräs vastaaja kommentoi: “Vaikuttava kokemus vanhassa, 
kauniissa pyhäkössä. Pyhyys ja kauneus yhdistyvät sopivasti.”  Koettiin, että messun tunnel-
ma oli hiljentävä. Rauhallinen musiikki auttoi ihmisiä hiljentymään, rukoilemaan ja mietti-
mään hengellisiä asioita. Eräs vastaaja kommentoi: “Kokonaisuus rauhoittaa eikä aina jaksa 
osallistua. Kaipaan kirkkoon rauhallisia hetkiä, joissa saa vain olla. Myönteistä kantaa perus-
teltiin myös ekumenialla. Koettiin, että historiallinen yhteys katoliseen kirkkoon kirkastuu. 
  
Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että messu soveltuu hyvin sunnuntai-iltaan 10.8., kun vietetään 
Pyhän Laurentiuksen muistopäivää. Eräs vastaaja esitti perustelunaan sen, että “iltamessussa 
kävijät voivat olla toisenlaista porukkaa kuin aamujumalanpalveluskuulijakunta”. 15,8 % vas-
tasi kieltävästi. He perustelivat kantaansa tutuilla argumenteilla. Latinan kieltä vierastettiin. 
Koettiin, että seurakunnan rooli on liian passiivinen ja vaikutelma “sisäänpäin lämpiävä”. Pe-
lättiin katolisuutta. Eräs vastaaja kommentoi: “Katolisuus ei kuulu luterilaiseen kirkkoon.” 6,6 
% ei osannut sanoa kantaansa.  
 
Ilkka Taitto oli valmis hyväksymään kyseisen messun sunnuntai-illan messuksi. Perusteena 
oli sama argumentti kuin päiväjumalanpalveluksen kohdalla. (Taitto, 6.9.2000) Myös Risto 
Hurskainen suositteli messua iltamessuksi. Hän arveli, että nuori väki osallistuisi siihen. 
(Hurskainen, 15.9.2000.) Reijo Kekkonen kannatti myös toteutusta iltamessuna. Hänen mie-
lestään iltapalveluksessa tällaisen messun meditatiivinen luonne korostuu. (Kekkonen, 
13.9.2000.) 
 
 Messu keskiviikon iltajumalanpalveluksena 
 
Seuraavaksi kysyttin, voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun. 
72,1 % vastasi myöntävästi 16,9 % kieltävästi ja 11,0 % ei osannut sanoa kantaansa. Keski-
viikon iltamessu, ns. viikkomessu, oli vastaajille vieraampi ilmiö. Perustelut olivat saman-
suuntaisia kuin sunnuntain iltamessun kohdalla. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti sillä, 
että tällainen messu tuo vaihtelua jumalanpalveluselämään. Kieltävästi vastasi 16,9 %. Perus-
telut olivat samansuuntaisia kuin sunnuntain iltamessun kohdalla. Kielteistä kantaa perustel-
tiin mm. sillä, että latinan kieli ei sovi jumalanpalveluselämään. Myös katolisuutta pelättiin. 
11,0 % ei osannut sanoa kantaansa.  
 
Ilkka Taitto, Risto Hurskainen ja Reijo Kekkonen suosittelivat kaikki messun käyttöä myös 
keskivikkkoillan jumalanpalveluksena. Perustelut olivat samat kuin sunnuntai-illan kohdalla. 
(Taitto, 6.9.2000; Hurskainen, 15.9.2000; Kekkonen, 13.9.2000.) 
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 Messun ordinarium-laulut päiväjumalanpalveluksessa 
 
Seuraavaksi kysyttiiin sellaista vaihtoehtoa, että messusta kuultaisiin vain ns. ordinarium-
lauluja. Kysyttiin “Jos tästä messusta laulettaisiin Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei la-
tinaksi (käsiohjelmassa olisi rinnakkainen teksti) ja muut osat toteutettaisiin suomeksi, voisiko 
kyseinen messu korvata silloin tällöin sunnuntain päiväjumalanpalveluksen klo 10?” 50,0 % 
vastaajista vastasi myöntävästi, 28,7 % kieltävästi ja loput 21,3 % ei osannut sanoa kantaansa. 
Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti sillä, että tällainen messu toisi vaihtelua jumalanpal-
veluselämään. Koettiin, että “se toisi väriä ja mielenkiintoa kirkkoon”. Myönteistä kantaa pe-
rusteltiin myös historiallisilla syillä. Eräs vastaaja kommentoi: “Kuoro laulaisi ja seurakunta 
kuuntelisi kuin 1400-luvulla.” Myös esteettiset syyt koettiin tärkeinä. 
       
Kieltävästi vastasi 28,7 %. He perustelivat kantaansa mm. sillä, että latinan ja suomen sekoit-
taminen ei toimisi toivotulla tavalla. Koettiin, että sunnuntain päiväjumalanpalveluksessa pi-
tää käyttää suomenkieltä siksi, että kaikki ymmärtävät sanoman. Koettiin, että “latina on vie-
ras elementti”. Pelättiin myös katolisuutta. Eräs vastaaja kommentoi: “Katolisuus ei kuulu 
minusta luterilaiseen kirkkoon.” Kielteistä kantaa perusteltiin myös sillä, että “tavallinen pe-
rusjumalanpalvelus” täytyy säilyttää semmoisenaan. Pelättiin myös, että tällainen messu pas-
sivoittaisi seurakuntaa. 21,3 % ei osannut sanoa kantaansa.   
 
Ilkka Taitto ei haluaisi “rikkoa keskeisen jumalanpalveluksen karaktääriä”, ja siksi hän vastasi 
kieltävästi kysymykseen latinankielisten ordinarium-laulujen sijoittamisesta suomenkieliseen 
päiväjumalanpalvelukseen. (Taitto, 6.9.2000.) Risto Hurskainen sen sijaan vastasi myöntäväs-
ti, ja ilmoitti, että “näin on tehty ennenkin”. (Hurskainen, 15.9.2000.) Reijo Kekkosen mieles-
tä, jos Gloria, Sanctus ja Agnus Dei toteutetaan latinaksi, Kyrie kreikaksi ja muut osat suo-
meksi, kansankielinen osuus on riittävä. Hänen mielestään “kansainvälistyvässä yhteiskunnas-
sa ekumeeninen aspekti tulisi näin huomioitua”. (Kekkonen, 13.9.2000.) 
 
 Messun ordinarium-laulut iltajumalanpalveluksessa 
  
Seuraavaksi kysyttiin samaa asiaa kuin edellä. Nyt vain messun ajankohta olisi toinen: “Jos 
tästä messusta laulettaisiin Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei latinaksi (käsiohjelmassa olisi 
rinnakkainen teksti) ja muut osat toteutettaisiin suomeksi, voisiko kyseinen messu korvata sil-
loin tällöin sunnuntain iltamessun?” 69,1 % vastasi myöntävästi, 14,0 % kieltävästi ja 16,9 % 
ei osannut sanoa kantaansa. Myöntävästi vastanneet perustelivat kantaansa erityisesti sillä, 
että tällainen messu toisi vaihtelua jumalanpalveluselämään. Koettiin, että koska iltaisin toteu-
tetaan vaihtoehtoisia messuja, tämä sopisi iltaan. Myöntävästi vastanneet perustelivat kan-
taansa myös historiallisilla syillä. Koettiin, että gregoriaaninen messu on osa suomalaisen li-
turgian historiaa. Perustelut olivat niini kään esteettisiä. Koettiin, että messun musiikki oli 
kaunista.  Myöntävästi vastanneet perustelivat kantaansa myös sillä, että tällainen messu aut-
taisi hiljentymään. Osa vastaajista koki myös latinan myönteisenä. 
  
Kieltävästi vastanneita oli 14,0 %. He perustelivat kantaansa mm. kielikysymyksellä; latinan 
ja suomen vuorottelu koettin ongelmalliseksi. Eräs vastaaja kommentoi: “Tämä on tehty la-
tinaksi eikä oikein istu suomeksi.”  Myös katolisuutta pelättiin. Eräs vastaaja koki messun “ 
paavillisena painostuksena”. Haluttiin säilyttää seurakunnan aktiivinen rooli. Myös iltatoteu-
tuksen kohdalla koettiin, että seurakunta ei voi osallistua tarpeeksi. 16,9 % ei osannut sanoa 
kantaansa.  
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Ilkka Taitto, Risto Hurskainen ja Reijo Kekkonen vastasivat tähän kysymykseen myöntävästi. 
Iltamessun rakenne voi Taiton mielestään “olla vapaampi”. (Taitto, 6.9.2000.). Hurskainen 
kertoi, että hän on toteuttanut tällaisia messuja. (Hurskainen, 15.9.2000.) Kekkonen oli sitä 
mieltä, että iltamessussa meditatiivinen luonne korostuu. (Kekkonen, 13.9.2000.) 
 
Kaksi ordinarium-laulua päiväjumalanpalveluksessa 
 
Kysyttiin myös, olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) 
ja liittää ne sunnuntain päiväjumalanpalvelukseen klo 10. Vastaajat suhtautuivat tällaiseen 
vaihtoehtoon melko positiivisesti. 62,5 % vastasi myöntävästi, 16,9 % kieltävästi ja 20,6 % ei 
osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti sillä, että tällainen messu 
toisi vaihtelua jumalanpalveluselämään.  
 
Myöntävästi vastanneet perustelivat kantaansa historiallisilla syillä. Koettiin, että parinkin 
osan korvaaminen “muistuttaisi juurista”. Perusteluissa olivat esillä jälleen esteetiset seikat. 
Gregoriaaniset osat koettiin “kauniina ja juhlavina”. Eräs vastaaja perusteli myönteistä kan-
taansa ekumenialla. Kieltävästi vastasi 16,9 % ja he perustelivat kantaansa mm. kielikysy-
myksellä. Kaksikin osaa kreikaksi ja latinaksi koettiin ongelmallisina. Haluttiin säilyttää “ta-
vallinen perusjumalanpalvelus” muuttumattomana. Eräs vastaaja kommentoi: “Olemme luteri-
laisia ja meillä on oma hyvä jumalanpalvelus.”  Kieltävästi vastanneet perustelivat kantaansa 
myös esteettisillä seikoilla. Koettiin, että messu kokonaisuutena on kaunis eikä sitä sovi pilk-
koa.  
 
Eräs vastaaja koki, että kahdenkin osan korvaaminen gregoriaanisilla sävelmillä tekee mes-
susta katolisen: “Edelleen en hyväksy katolisuutta, se ei ole Lutherin oppien mukaista. Martti 
Lutherhan puhdisti kirkosta epäjumalanpalveluksen.” 20,6 % ei osannut sanoa kantaansa. Eräs 
vastaaja kommentoi: “Ei välttämättä huono idea. Vaatii harkintaa.”   
 
Ilkka Taitto vastasi tähän kysymykseen kieltävästi. Hän ei haluaisi “rikkoa viikon keskeisen 
jumalanpalveluksen karaktääriä”. (Taitto, 6.9.2000.) Risto Hurskainen vastasi myöntävästi. 
Hänen mukaansa “tämä olisi varovaisin tapa tuoda tämäntyyppistä musiikkia nykyisten uudis-
tusmessujen tilalle”. (Hurskainen, 15.9.2000.) Myös Reijo Kekkonen vastasi myöntävästi, 
mutta totesi, että Kyrie ja Agnus Dei ovat “tyylillisiä väriläikkiä (normaalista luterilaisesta 
kirkkomusiikista poikkeavaa).” Kekkosen mukaan esittäjiltä vaadittaisiin tyylin hallintaa, jotta 
hartaus säilyisi. (Kekkonen, 13.9.2000.) 
 
Messun käyttö konsertissa  
 
Miten Pyhän Laurentiuksen messu soveltuu sitten konsertissa esitettäväksi? Kysyttiin, olisiko 
mielekästä esittää tästä messusta osia (esim. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei) 
kirkkokonsertissa, jossa on myös muuta klassista musiikkia. Myöntävästi vastasi 77,9 %, kiel-
tävästi 11,8 % ja kantaansa ei osannut sanoa 10,3 % vastaajista. Myönteistä kantaa perusteltiin 
erityisesti historiallisilla seikoilla. Koettiin, että gregoriaaninen laulu on osa Suomen musiik-
kiperinnettä, jota täytyy pitää esillä. Perustelut olivat myös esteettisiä. Erään vastaajan mieles-
tä kyseiset sävelmät sopivat yhteen klassisen musiikin kanssa. Eräs vastaaja perusteli kantaan-
sa sillä, että gregoriaaninen musiikki auttaa hiljentymään. Se on “juhlallista, mystistä ja rau-
hoittavaa”. Myönteistä kantaa perusteltiin myös sillä, että tällainen messu toisi vaihtelua ja 
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“lisäväriä” seurakuntien konsertti elämään. Erään vastaajan mielestä tällainen konserttimessu 
“ajaisi ekumenian asiaa” kirkossamme.  
 
Kieltävästi vastasi 11,8 %, ja he perustelivat kantaansa mm. teologisilla syillä. Koettiin, että 
messu kuuluu seurakunnalle, ei konserttiyleisölle. Eräs vastaaja kommentoi: “Musiikki mu-
siikkina ja messu messuna! Gregoriaanista laulua ei voi rinnastaa esittävään musiikkiin.” Tä-
mä argumentti on teologisesti ja liturgisesti painava. Ilkka Taitto huomautti samasta asiasta 
Piispa Henrikin liturgian yhteydessä: ”… kappaleiden esittäminen irrallisina oikeasta konteks-
tistaan ei ole eduksi niiden sanoman sekä hengellisen ja historiallisen sisällön avautumiselle.”  
(Piispa Henrikin keskiaikainen liturgia, käsiohjelma, 2000: 4.)  
 
Kielteistä kantaa perusteltiin myös esteettisillä seikoilla. Koettiin, että gregoriaaninen musiik-
ki ei sovi yhteen klassisen kirkkomusiikin kanssa. Eräs vastaaja kommentoi: “Messu kokonai-
suutena on kaunis, miksi pilkkoa sitä.” 10,3 % ei osannut sanoa kantaansa.  
 
Ilkka Taitolta kysyttiin myös, olisiko mielekästä esittää tästä messusta osia (esim. Kyrie, Glo-
ria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei) kirkkokonsertissa, jossa on myös muuta klassista musiikkia. 
Hän vastasi kieltävästi ja perusteli kantaansa: “ Pitäisin tärkeänä, että tietty musiikinlaji ei se-
koittuisi saman tilanteen puitteissa muihin.” (Taitto, 6.9.2000.) Risto Hurskainen vastasi 
myöntävästi. Hän ei nähnyt mitään estettä musiikin lajien sekoittamisessa. Gregoriaaninen 
musiikki sopisi hyvin klassisen musiikin kanssa esitettäväksi, koska se on “meillä tunnettua 
vanhinta ja parasta kirkkomusiikkia”. (Hurskainen, 15.9.2000.) Myös Reijo Kekkonen vastasi 
myöntävästi. Hän perusteli kantaansa: “Parhaimmillaan eri musiikin lajit ja tyylit täydentävät 
toisiaan.” (Kekkonen, 13.9.2000.) 
 
Edelleen kysyttiin konserttikäytöstä: “Olisiko mielekästä esittää tätä messua konserttiversiona 
niin, että siinä olisivat osat Introitus, Gloria, Graduale, Alleluya, Credo, Offertorio, Sanctus ja 
Agnus Dei?”  Yli puolet piti tällaista ratkaisua mielekkäänä. Myöntävästi vastasi 55,9 %, kiel-
tävästi 14,0 % ja 30,1 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa perusteltiin samoilla 
argumenteilla kuin edellisessä kohdassa. Perusteluissa vedottiin mm. historiaan. Koettiin, että 
gregoriaaninen laulu on osa Suomen musiikkiperinnettä, jota täytyy pitää esillä myös konser-
teissa. Kieltävästi vastasi 14,0 %. He perustelivat kantaansa mm. esteettisillä seikoilla. Koet-
tiin, että kun messusta muodostetaan konserttiversio, alkuperäinen muoto ja kokonaisuus kär-
sivät. Eräs vastaaja perusteli kantaansa kielikysymyksellä. Latinan kieli ei sopisi edes konsert-
tiversioon. Kielteistä kantaa perusteltiin myös teologisesti. Koettiin, että messua ei saa “kau-
pallistaa” konsertiksi. 30,1 % ei osannut sanoa kantaansa.   
 
Ilkka Taitolta kysyttiin, olisiko mielekästä esittää tätä messua konserttiversiona niin, että siinä 
olisivat osat Introitus, Kyrie, Graduale, Alleluya, Credo, Offertorio, Sanctus, ja Agnus Dei. 
Hän vastasi myöntävästi ja perusteli kantaansa: “Toimisi ’näytteenä’ menneiden aikojen tär-
keästä musiikinlajista.” (Taitto, 6.9.2000.) Myös Risto Hurskainen vastasi myöntävästi ja ker-
toi, että “näin tehdään kautta maailman”. (Hurskainen, 15.9.2000.) Reijo Kekkonen vastasi 
myöntävästi ja perusteli kantaansa: “Gregoriaaninen laulu on suosittua ja rauhoittavaa mu-
siikkia, joka esitystilanteessa suo kuulijalle tilaisuuden rukoukseen ja ajatuksiin.” (Kekkonen, 
13.9.2000.) 
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Yhteenveto 
 
Seuraavat taulukot kokoavat osallistuneiden palautteen ja selvittävät Pyhän Laurentiuksen 
messun soveltumista jumalanpalvelus- ja konserttielämään. 
 
 TAULUKKO 6. Pyhän Laurentiuksen messun soveltuminen jumalan- 
 palveluselämään. (N=136) 
 
  kyllä ei eos 
 
  su-jp (lat.) 48,5 % 40,4 % 11,0 % 
 
 su-iltam. (lat.) 77,9 % 15,8 % 6,6 % 
 
  ke-iltam. (lat.) 72,1 % 16,9 % 11,0 % 
 
 su-jp (lat.-s.) 50,0 % 28,7 % 21,3 % 
 
 su-jp (lat.-s.) 62,5 % 16,9 % 20,6 % 
 (osat Kyrie ja Agnus Dei) 
 
 su-iltam.(lat.-s.) 69,1 % 14,0 % 16,9 % 
 
 TAULUKKKO 7. Pyhän Laurentiuksen messun soveltuminen konsertti- 

 elämään. (N=136).  
1= Konserttiversio, jossa osat Kyrie, Gloria, Credo,  Sanctus ja Agnus Dei sekä 
mukana muuta klassista musiikkia. 2=Konserttiversio, jossa osat Kyrie, Gloria, 
Graduale, Alleluya, Credo, Offertorio, Sanctus ja Agnus Dei. 

 
 1. kyllä 77,9 % ei 11,8 % eos 10,3 % 
 2. kyllä 55,9 % ei 14,0 % eos  30,1 % 
 
Silmiinpistävää on myönteinen suhtautuminen kyseisen messun toteutukseen sunnuntai-illan 
messuna (77,9 %). Keskiviikkoillan toteutukseen suhtaudutaan lähes yhtä myönteisesti (72,1 
%). Hieman yllättävää on se, että sunnuntain päiväjumalanpalvelukseen ei niin mielellään se-
koiteta tämän messun osia (50,0 %). Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että osallistujat 
kuuntelevat sunnuntai-iltana mieluummin “tukevan paketin” pelkkää latinankielistä messua 
kuin siitä osia suomenkielisessä päiväjumalanpalveluksessa. Näyttää siltä, että messun osien 
käyttö konsertissa yhdessä muun klassisen musiikin kanssa saa hyväksynnän (77,9 %). Tämä 
onkin ymmärrettävää siinä valossa, että latinankielisiä messun osia on totuttu kuulemaan kon-
serteissa jopa enemmän kuin päiväjumalanpalveluksessa joskaan ei niinkään gregoriaanisina 
versioina. 
 
Viime aikoina gregoriaaninen musiikki on ollut pinnalla. Voidaan puhua “gregoriaanisesta 
buumista”. Tämä selittää osaltaan sen, miksi kirkko täyttyi viimeistä penkkiä myöten ja myös 
yllättävän myönteiset vastaukset kyselyssä. Reijo Kekkosen kokemukset messusta pukevat 
sanoiksi näitä positiivisia tuntoja: 
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 Olin itse mukana ko. messun toteutuksessa Cetus noster -lauluyhtyeen jäsene-
nä. Koko projekti muistutti läheisesti saman vuoden tammikuussa Helsingin 
Tuomiokirkossa toteutettua Pyhän Henrikin hetkipalveluksia ja messua, ja oli 
siten jollakin tasolla tuttua. Pyhän Laurin kirkon intiimimpi tila ja läheinen, ak-
tiivinen osallistuminen messun suorittamiseen oli jotensakin maagista ja hyp-
notisoivaa.Varmaan asiaan vaikutti messussa käytetyt asut, suitsukkeet, kellot 

 ja latina. 
 

 Mielestäni keskiaikainen messun toteutustapa sopii eritäin hyvin tämän päivän 
Suomeen. Sen kiireettömyys, mukaansatempaavuus ja rauhoittavuus ovat teki-
jöitä, joita kaivataan. Itselleni jopa messun suorittaminen latinaksi sopisi, mutta 
uskoisin kirkkokansan kaipaavan äidinkieltään. Tämä aspekti huomioiden mes-
sun voisi ottaa käyttöön vaikka samantien. (Kekkonen, 13.9.2000.) 

 
 
3.2 Renessanssin ja barokin messu 
 
3.2.1 Messun käyttö seurakunnissa 
 
Renessanssi on tyyli- ja aikakausimääre, jolla tarkoitetaan aikaa 1400-luvun alusta vuoteen 
1600. Historiallisessa taustaluvussa on selvitetty 1400- ja 1500-lukujen messujen vaiheet. vas-
taavasti barokki on tyyli- ja aikakausimääre, jolla yleensä tarkoitetaan aikaa 1600─1750. His-
toriallisessa taustaluvussa on selvitetty myös barokin messujen vaiheet. Tässä alaluvussa kes-
kitytään renessanssin ja barokin messujen käyttöön tämän päivän Suomessa. 
 
Kyselylomakkeessa oli mainittu barokkiajan messuista vain J.S. Bachin H-molli-messu. Vas-
taajat saattoivat lisätä niitä renessanssi- ja barokkiajan messuja, joita olivat käyttäneet. (Kyse-
lylomakkeet, 15.11.2003.) 
 
Vain kahdessa seurakunnassa oli käytetty Giovanni Pierluigi da Palestrinan (1525/26─1594) 
messuja. Kuopion hiippakunnassa Juuan seurakunnassa oli esitetty Palestrinan Missa brevis 
konsertissa. Nurmijärven seurakunnassa oli kuultu osia samaisesta Palestrinan messusta kon-
sertissa ja käytetty sitä osittain myös aamu- tai iltahartaudessa. 
 
Kahdessa seurakunnassa oli käytetty englantilaisen William Byrdin (1543─1623) säveltämää 
messua Mass for Three Voices. Tampereen hiippakunnassa Harjun seurakunnassa messun 
osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia, se oli esitetty kokonaan konsertissa ja 
siitä oli kuultu myös osia konsertissa. Helsingin Oulunkylän seurakunnassa messusta oli kuul-
tu osia konsertissa. 
 
Helsingin Kallion seurakunnassa oli käytetty italialaisen säveltäjän Antonio Lottin (1667─ 
1740) A-duuri-messua eri tavoin. Se oli toteutettu jumalanpalveluksena, jossa oli mukana sa-
naosia ja ehtoollinen. Sillä oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia. Se oli esitetty kon-
sertissa ja siitä oli kuultu osia konsertissa. Saksalaisen säveltäjän Hans Leo Hasslerin 
(1564─1612) messua Missa brevis oli käytetty kahdessa seurakunnassa. Helsingin Kallion 
seurakunnassa se oli toteutettu jumalanpalveluksena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen. 
Porvoon hiippakunnassa Pedersören seurakunnassa siitä oli kuultu osia aamu- tai iltahartau-
dessa. 
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Italialaisen säveltäjän Teodoro Casatin messua Missa a 4 voci oli käytetty kahdessa seurakun-
nassa. Helsingin Malmin seurakunnassa se oli toteutettu jumalanpalveluksena, jossa oli mu-
kana sanaosia ja ehtoollinen. Siitä oli kuultu myös osia konsertissa. Helsingin Oulunkylän 
seurakunnassa se oli toteutettu myös jumalanpalveluksena, jossa oli mukana sanaosia ja eh-
toollinen. Oulunkylässä oli myös korvattu jumalanpalveluksen osia Casatin messun osilla. Ita-
lialaisen säveltäjän Antonio Vivaldin (1678─1741) Gloriaa, D oli käytetty neljässä seurakun-
nassa. Oulun hiippakunnassa Kälviän ja Toholammin seurakunnissa sillä oli korvattu vastaava 
jumalanpalveluksen osa. Seuraavassa taulukossa on selvitetty Vivaldin Glorian konserttikäyt-
töä. 
 
 TAULUKKO 8. Antonio Vivaldi: Gloria, D. Käyttö konsertissa. 
 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Kokemäki 
 Tampereen hiippakunta: 
  Kalvola 
 Oulun hiippakunta: 
  Kälviä 
  Toholampi 
 
 4 srk (1,8 % palauttaneista; N=222.) 
 
Johann Sebastian Bachin (1685─1750) H-molli-messua oli käytetty jollakin tavalla kuudessa 
seurakunnassa. Turun arkkihiippakunnassa Laitilan seurakunnssa se oli toteutettu jumalanpal-
veluksena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen. Laitilassa H-molli-messun osilla oli kor-
vattu myös vastaavia jumalanpalveluksen osia. Sitä oli käytetty siellä osittain myös aamu- ja 
iltahartaudessa. Seuraavissa taulukoissa on selvitetty H-molli-messun käyttöä konsertissa. 
 

 TAULUKKO 9. J.S.Bach: H-molli-messu. Messu esitetty kokonaisuudessaan 
konsertissa. 

 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Laitila, Tuomiokirkko 
 Tampereen hiippakunta: 
  Harju, Hämeenlinna, Tuomiokirkko 
 
 5 srk (2,3 % palauttaneista; N=222.) 
 
 TAULUKKO 10. J.S.Bach: H-molli-messu. Messun osia esitetty konsertissa. 
 
 Tampereen hiippakunta: 
  Harju, Tuomiokirkko, Viljakkala 
 
 3 srk (1,4 % palauttaneista; N=222.) 
 
Antonio Caldaran (1670─1736) messua Missa, G oli käytetty Kuopion hiippakunnassa, Tuu-
povaaran seurakunnassa. Sillä oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia. Se oli myös 
esitetty kokonaisuudessaan konsertisssa. Siitä oli kuultu osia konsertissa, ja messun osia oli 
kuultu osana aamu- tai iltahartautta.  



 77

 
Renessanssin ja barokin kuoromessujen käytössä voidaan havaita se, että monia huomattavia 
kuoromessun klassikkoja ei ole mukana vastauksissa. 1400-luvun mestarit Leonell Power, 
John Dunstable, Guillaume Dufay, Josquin des Prés, Johannes Ockeghem ja Jacob Obrecht 
puuttuvat, samoin kuin 1500-luvun säveltäjistä mm. John Taverner, Thomas Tallis, Orlando 
di Lasso, Cristóbal Morales ja Thomas Luis de Victoria. Kuoromessun suuri nimi Palestrina-
kin on mainittu vain kahden seurakunnan kohdalla. 1600-luvun huomattavat italialaiset sak-
raalimusiikin säveltäjät Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Giacomo Carissimi puuttu-
vat, samoin kuin ranskalaiset Guillaume Bouzignac ja Marc-Antoine Charpentier. 1700-luvun 
alun mestarit Alessandro Scarlatti, Nicolo Jommelli ja Georg Philipp Telemann puuttuvat niin 
ikään. 
 
Toisaalta renessanssin ja barokin kuoromessut ovat yleensä hyvin vaativia. Meillä on totuttu 
siihen, että niitä esittävät vain valiokuorot konserteissaan. Kanttorit perusteluissaan valittavat-
kin sitä, että heillä ei ole resursseja kuoromessujen toteuttamiseen. Ne ovat usein liian vaikeita 
amatöörikuoroille. 
 
Vastausten perusteella voidaan todeta, että kuoromessuja käytetään nykyisin yhä enemmän 
myös liturgisesti. Esimerkiksi Helsingin Kallion seurakunnassa oli käytetty Hasslerin ja Lottin 
messuja jumalanpalveluksina, ja vastaavasti Malmin ja Oulunkylän seurakunnissa oli toteutet-
tu Casatin messu. Renessanssin ja barokin kuoromessujen käyttö oli ollut vähäistä seurakun-
nissa. Esillä oli ollut vain muutama säveltäjänimi: Palestrina, Byrd, Lotti, J. S. Bach, Vivaldi 
ja Casati. (Ks. liiteet 3─7.) 
 
Kun verrataan renessanssin ja barokin ajan kuoromessun ja urkumessun käyttöä toisiinsa, voi-
daan havaita, että molempien messutyyppien käyttö kokonaisuuksina on ollut lähes yhtä vä-
häistä. Francois Couperinin uruille säveltämää Luostarimessua (Messe à l’usage des cou-
vents) oli käytetty kahdessa seurakunnassa (0,6 %, N=333) jumalanpalveluksena. Saman sä-
veltäjän Seurakuntamessua (Messe solemnelle à l’usage des paroisses) kolmessa seurakun-
nassa (0,9 %, N=333). Nicolas de Grignyn, Nicolas-Antoine Lebèguen ja André Raisonin ur-
kumessuja oli käytetty yhdessä seurakunnassa vastaavalla tavalla (0,3 %, N=333). Girolamo 
Frescobaldin Fiori musicali -kokoelman jokin messu oli toteutettu liturgisesti kolmessa seura-
kunnassa (0,9 %, N=333). (Poutanen, 1999: 8─11.) 
 
Sen sijaan voidaan todeta, että renessanssin ja barokin ajan urkumessujen käyttö osittain ju-
malanpalveluksessa on ollut laajempaa kuin kuoromessujen. Esimerkiksi Frescobaldin mes-
sumusiikkia oli käytetty jumalanpalveluksen alkusoittona, ehtoollismusiikkina tai loppusoit-
tona peräti 50 seurakunnassa (15,2 %, N=333). Couperinin Luostarimessua oli käytetty vas-
taavasti 51 seurakunnassa (15,5 %, N=333) ja Seurakuntamessua  41 seurakunnassa (12,4 %, 
N=333). (Poutanen, 1999: 21─23.) 
 
Renessanssin ja barokin urkumessujen käyttö konsertissa on ollut hieman laajempaa kuin kuo-
romessujen. Esimerkiksi Frescobaldin urkumessumusiikkia oli kuultu osittain konsertissa 16 
seurakunnassa (4,8 %, N=333). Francois Couperinin Luostarimessu oli esitetty kokonaisuu-
dessaan konsertissa 10 seurakunnassa (3,0 %, N=333) ja siitä oli kuultu osia konsertissa 20 
seurakunnassa (6,1 %, N=333). Saman säveltäjän Seurakuntamessu oli esitetty kokonaisuu-
dessaan konsertissa 8 seurakunnassa (2,4 %, N=333) ja siitä oli kuultu osia 33 seurakunnassa 
(10,0 %, N=333). (Poutanen, 1999: 29─31.) 
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Kuoromessua koskeva kysely kattoi ajanjakson 1990─2002 eli 13 vuotta ja urkumessua koski 
ajanjakso 1980─88 eli 9 vuotta. Ajanjaksojen ero on kuoromessun hyväksi, mutta periodin 
pituudella ei ole huomattavaa vaikutusta. Luvut ovat vertailukelpoisia. 
 
 
3.2.2 Teodoro Casatin messun toteutus 
 
Teodoro Casati on italialainen säveltäjä, joka syntyi noin vuonna 1625 ja kuoli vuonna 1688 
tai sen jälkeen. Hän toimi toisena urkurina Milanon katedraalissa vuodesta 1650 vuoteen 1653 
ja sitten ensimmäisenä urkurina aina vuoteen 1688 asti. Ei ole tietoa siitä, oliko hän sukua 
Gasparo tai Girolamo Casatille. Teodoro Casatin tuotantoon kuulu muiden muassa kaksi ko-
koelmaa konserttoja, Concerti ecclesiastici, 2─4:lle äänelle ja continuolle (Milano, 1651 ja 
1688) ja kaksi motettia, joita säilytetään eräässä Milanon arkistossa (Milano, Capitolo Metro-
politano, Biblioteca e Archivo). (Roche, 2001: 229; Casati, s.a. N.) 
 
Messa concertata sisältyy vuoden 1688 kokoelmaan. Kyseessä on neliääninen messu, jossa on 
urkusäestys. Musiikintutkija Jerome Rochen mukaan messu on tyylillisesti melko vaatimaton 
eikä siinä ole soolo-osia eri laulajille, vaikka sen Crucifixus -osassa on vaikuttavaa “sanamaa-
lailua”. (Roche, 2001: 229.) 
 
Toteutus Malmin kirkossa 
 
Teodoro Casatin teos Messa concertata à quattro voci toteutettiin Malmin kirkossa 5.9.2004 
klo 10. Kyseessä oli ehtoollisjumalanpalvelus. Pastori Antti Ylinen saarnasi ja avustajana 
toimi Veikko Aro-Heinilä. Malmin rovastikunnan kuoro Exultate lauloi, johtajanaan Heikki 
Poutanen. Urkurina toimi Maija Pesonen-Kareinen. Kuoro lauloi Casatin messusta osat Kyrie, 
Gloria, Sanctus ja Agnus Dei. Credo-osa jätettiin pois, koska se koettiin liian vaikeaksi. Mes-
sun kulku oli seuraava: 
 
 Virsi 324:1 
 Alkusiunaus 
 Johdantosanat 
 Yhteinen rippi 
 Kyrie - Herra armahda (kuoro) 
 Gloria ─ Kunnia (kuoro) 
 Päivän rukous 
 Virsi 324:2 
 Raamatunlukua  
 Saarna 
 Uskontunnustus 
 Virsi 324:3 
 Yhteinen esirukous 
 Kolehtivirsi 226:1─ 
 Ehtoollisrukous 
 Prefaatio 
 Sanctus ─ Pyhä (kuoro) 
 Rukous ja asetussanat 
 Isä meidän 
 Herran rauha 
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 Ehtoollisen vietto, jonka aikana 
 Agnus Dei ─ Jumalan Karitsa (kuoro) 
 Kiitosvirsi ehtoollisen jälkeen 324:5 
 Herran siunaus 
 Virsi 324:6 (Ohjelmalehtinen, 5.9.2004.) 
 
Kuoro lauloi ordinarium-osat latinaksi, mutta teksti oli käännetty käsiohjelmaan suomeksi. 
(Ibid.) 
 
Kysely ja haastattelut 
 
Messuun osallistui 73 henkeä ja heille jaettiin kyselylomakkeet (ks. liite 10). 50 henkeä pa-
lautti lomakkeen. Palautusprosentti oli 68, 5. Ikäjakauma oli seuraava: 1─19-vuotiaita oli 2,0 
%; 20─39-vuotiaita 16,0 %; 40─59-vuotiaita 44,0 % ja yli 60-vuotiaita 36,0 %. 4,0 % ei il-
moittanut ikäänsä. Naisia oli 66,0 % ja miehiä 30,0 %. 4,0 % ei ilmoittanut sukupuoltaan. 
Koulutus-jakauma oli seuraava: peruskoulun tai vastaavan käyneitä oli 20,0 %; keskiasteen 
koulutuksen saaneita 32,0 % ja korkeakoulun käyneitä 36,0 %. 12,0 % ei ilmoittanut koulu-
tustaan. Koska otos on niin pieni, vastanneita käsitellään yhtenä ryhmänä. (Kyselylomakkeet, 
5.9.2004.) Tämän lisäksi haastateltiin myös messussa olleita pastoreita, Veikko Aro-Heinilää 
ja Markku Arolaa. 
 
Messu päiväjumalanpalveluksena 
 
Kysyttiin, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata päiväjumalanpalveluksen sunnuntai-
na klo 10. 66,0 % vastasi myöntävästi, 28,0 % kieltävästi ja 6,0 % ei osannut sanoa kantaansa. 
Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti sillä, että tulee vaihtelua. Koettiin, että tällainen kuo-
romessu silloin tällöin toteutettuna rikastuttaa jumalanpalveluselämää. Perustelut olivat myös 
esteettisiä. Musiikki koettiin kauniina ja rauhoittavana. Kielteistä kantaa perusteltiin mm. pe-
rinteellä. Haluttiin säilyttää sunnuntain messu “normaalina jumalanpalveluksena”. Myös lati-
naa vierastettiin. Eräs vastaaja kommentoi: “Ulkomaiset laulut eivät sovi jumalanpalveluk-
seen.” Kielteistä kantaa perusteltiin myös sillä, että seurakunta jää liian passiiviseksi. Koettiin, 
että seurakunta voi osallistua messun tärkeisiin osiin vain kuuntelemalla. 
  
Ne, jotka eivät osanneet sanoa kantaansa, eivät sitä perustelleet. Pastori Veikko Aro-Heinilä 
oli sitä mieltä, että tällainen messu voisi silloin tällöin korvata päiväjumalanpalveluksen sun-
nuntaina klo 10. Hänen mielestään tällainen “hieno messu toisi vaihtelua”. Pastori Markku 
Arolan mielestä Casatin messu sopii niin ikään päiväjumalanpalveluksen paikalle. Hän totesi, 
että yhtenäistä jumalanpalveluskulttuuria ei enää ole. Toisaalta hän sanoi, että tällainen messu 
ei puhuttele, vaan “jumalanpalveluksen musiikin tulisi suuntautua nykyaikaan, ei menneisyy-
teen”. (Aro-Heinilä ja Arola, 5.9.2004.) 
 
Messu sunnuntain iltajumalanpalveluksena 
 
Kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata sunnuntain iltamessun, 74,0 % 
vastasi myöntävästi, 10,0 % kieltävästi ja 16,0 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kan-
taa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Koettiin, että kuoromessu sopii erityisesti iltaan. Perus-
telut olivat myös esteettisiä. Messun musiikki koettiin “kauniiksi ja rauhoittavaksi”. Vastaajil-
la oli myös teologisia perusteluja. Koettiin, että messun keskeinen sanoma välittyi ja “kaikki 
messun elementit olivat kohdallaan”. Myönteistä kantaa perusteltiin niin ikään historialla. 
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Eräs vastaaja kommentoi: “Vanhaan aikaan näin on menetelty paljonkin.” Hän viittasi mah-
dollisesti siihen, että katolisessa kirkossa on aiemmin toteutettu kuoromessuja jumalanpalve-
luselämässä myös iltaisin. Kielteistä kantaa ei juurikaan perusteltu. Latinankieltä vierastettiin. 
Koettiin, että messussa pitää käyttää vain suomea. Niistä, jotka eivät osanneet sanoa kantaan-
sa, iltamessu ilmiönä vaikutti oudolta. Joillekin iltamessukäytäntö oli täysin vieras asia.  
 
Pastori Veikko Aro-Heinilä olisi valmis hyväksymään Casatin messun sunnuntain iltamessuk-
si. Hänen mukaansa “siinä on aitoa keskeistä sanaa”. Myös Pastori Arola vastasi myöntävästi 
ja kommentoi: “Siellähän kaikki kukat saavat kukkia.” (Aro-Heinilä ja Arola, 5.9.2004.) 
 
 
Messu keskiviikon iltajumalanpalveluksena 
 
Kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata keskiviikon iltamessun, vastasi 
myöntävästi 68,0 %, kieltävästi 6,0 % ja 26,0 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kan-
taa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Koettiin, että tällainen kuoromessu rikastuttaisi juma-
lanpalveluselämää. Yhdessä vastauksessa perustelut olivat esteettisiä: “Todella kaunista ja 
rauhoittavaa.” Eräs vastaaja perusteli kantaansa historialla: “Esimerkiksi luostarielämä saattoi 
sisältää tällaista.” Kielteistä kantaa ei juurikaan perusteltu. Yhdessä vastauksessa kritisoitiin 
latinan käyttöä kyseisessä messussa. Kaksi vastaajaa ei osannut sanoa kantaansa, koska eivät 
olleet vielä käyneet iltamessussa. 
 
Pastori Veikko Aro-Heinilä vastasi myöntävästi, mutta kysyi samalla, että “riittävätkö resurs-
sit”. Joissakin seurakunnissa vietetään viikkomessuja ja resurssipula voi tulla vastaan, niin 
että työntekijät toteuttavat messun ilman kuoroja tai vierailijoita. Pastori Arolan mukaan Ca-
satin messulla voidaan hyvin korvata myös viikkomessu. (Aro-Heinila ja Arola, 5.9.2004.) 
 
Messun kaksi ordinarium-laulua päiväjumalanpalveluksessa 
 
Kysyttiin, olisiko mielekästä poimia pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) ja korvata niillä 
vastaavat päiväjumalanpalveluksen osat. 70,0 % vastasi myöntävästi, 16.0 % kieltävästi ja 
14,0 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Ko-
ettiin, että kahdenkin osan korvaaminen rikastuttaisi messua. Perustelut olivat myös esteetti-
siä. Eräs vastaaja kommentoi: “Todella kaunista ja rauhoittavaa.”  Eräs vastaaja toivoi Casatin 
messun osien laulamista suomeksi ja mahdollisesti niin, että seurakunta saisi laulaa ne. Yh-
dessä myönteisessä vastauksessa perusteltiin 1─2 osan esittämistä sillä, että kuorolle tulee vä-
hemmän opeteltavaa. Kielteistä kantaa perusteltiin kielikysymyksellä. Koettiin, että kahden-
kin osan korvaaminen latinalla on liikaa. Erään vastaajan mielestä kokonaisuus kärsii, jos 
normaalimessusävelmiä korvataan sävelletyillä osilla. Ne, jotka eivät osanneet sanoa kantaan-
sa, eivät juuri esittäneet perusteluja. Yksi vastaaja arveli, että Casatin messun osilla voisi kor-
vata hyvin harvoin vastaavia jumalanpalveluksen osia. Hän oli sitä mieltä, että “tämä muistut-
taa katolisia menoja”. 
 
Pastori Veikko Aro-Heinilä vastasi myöntävästi, mutta epäili, löytyykö resursseja. Nämä osat 
ovat hänen mielestään “parasta messussa”. Markku Arola vastasi kieltävästi. Hänen mukaansa 
“historia on historiaa”. Hänen mielestään jumalanpalveluksen musiikin tulee painottua mie-
luummin nykyaikaan kuin historiaan. (Aro-Heinilä ja Arola, 5.9.2004.)  
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Messun käyttö konsertissa 
 
Haluttiin tutkia messun konserttikäyttöä. Kysyttiin, olisiko mielekästä esittää messua konser-
tissa niin, että siinä olisivat vain kuoro-osat. Myöntävästi vastisi 62,0 %, kieltävästi 14,0 % ja 
24,0 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa perusteltiin mm. vaihtelulla. Koettiin, 
että messun esittäminen konsertissa “rikastuttaa musiikkielämää”. Enimmäkseen perustelut 
olivat kuitenkin esteettisiä. Koettiin, että Casatin messu on “hyvää musiikkia” ja sopisi hyvin 
kirkkokonserttiin. Myönteistä kantaa perusteltiin myös teologisilla seikoilla. Eräs vastaaja 
kommentoi: “Keskeistä Jumalan sanaa, sellaista mistä huokuu vuosisatojen, tuhanten ylistys.”  
 
Toisaalta kielteistäkin kantaa perusteltiin teologialla. Eräs vastaaja kommentoi: “Eikö messu 
sisällä ehtoollisen ja osallistumisen mahdollisuuden?” Yhdessä vastauksessa vierastettiin lati-
nan käyttöä myös konsertissa. Ne, jotka eivät osanneet sanoa kantaansa, eivät myöskään 
kommentoineet. Pastori Veikko Aro-Heinilä oli valmis hyväksymään Casatin messun konsert-
tiin, ja hän halusi muistuttaa, että konsertissakin on teologinen sisältö, sillä messu on “kes-
keistä Jumalan sanaa”. Pastori Markku Arola hyväksyy myös Casatin messun käytön konser-
tissa niin, että sitä ei esitetä kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan pari osaa.  (Aro-Heinilä ja 
Arola, 5.9.2004.) 
 
Yhteenveto 
 
Seuraavat taulukot kokoavat osallistuneiden palautteen ja selvittävät Casatin messun soveltu-
mista jumalanpalvelus- ja konserttielämään. 
 
 TAULUKKO 11. Casatin messun soveltuminen    
 jumalanpaleluselämään. (N=50) 
 
  kyllä ei eos 
 
 su-jp 66,0 % 28,0 % 6,0 % 
 su-iltamessu 74,0 % 10,0 % 16,0 % 
 ke-iltamessu 68,0 % 6,0 % 26,0 % 
 su-jp (osat Kyrie 70,0 % 16,0 % 14,0 % 
 ja Agnus Dei) 
 
 TAULUKKO 12. Casatin messun soveltuminen konserttielämään. 
 Konsertissa mukana kuoro-osat. (N=50) 
 
 kyllä 62,0 % ei 14,0 % eos 24,0 % 
 
 
Silmiinpistävää on myönteinen suhtauminen messun toteuttamiseen sunnuntain iltamessun 
paikalla (74,0 %). Vastaukset keskiviikon iltamessun kohdalla ovat samansuuntaiset: myön-
teisiä vastauksia oli 68,0 %. 26,0 % ei osannut sanoa kantaansa, mikä kielii siitä, että ei tunne-
ta viikkomessutraditiota. 
 
Kun tarkastellaan messun käyttöä päiväjumalanpalveluksen paikalla, huomataan, että vaikka 
enemmistö kannattaa ajatusta (66,0 %) niin kuitenkin melko suuri osa (28,0 %) vastustaa. Sen 
sijaan kahden ordinarium-osan käyttämistä päiväjumalanpalveluksessa kannattaa hieman suu-
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rempi joukko (70,0 %). Yllättävää on se, että messun käyttöä konsertissa ns. konserttiversiona 
kannatti vain 62,0 %. Klassisia kuoromessuja on meillä kuitenkin totuttu kuulemaan ennen 
kaikkea konserteissa. Voidaan sanoa, että ihmiset sijoittavat Casatin messun mieluiten sun-
nuntai-illan jumalanpalvelukseksi. 
  
On mielenkiintoista verrata Casatin kuoromessua vastaavan ajan urkumessuun. Girolamo 
Frescobaldin Messa della Domenica toteutettiin Lahden Kansainvälisellä Urkuviikolla 
1.8.1995. Lomakkeessa kysyttiin messun soveltumisesta jumalanpalveluselämään. 75 % oli 
valmis sijoittamaan Frescobaldin messun sunnuntain päiväjumalanpalveluksen paikalle klo 10 
(N=120). Peräti 94 % kannatti sen toteuttamista sunnuntai-illan messuna. Keskiviikon ilta-
messuksi sen sijoittaisi 90 % vastaajista. Lomakkeessa ei kysytty messun konserttikäytöstä. 
(Poutanen, 1999: 73.) Frescobaldin messun myönteisiä lukuja selittää osittain se, että messu 
toteutettiin Lahden Kansainvälisellä Urkuviikolla. Sinne hakeutuu väkeä, joka suhtautuu 
myönteisesti urkumusiikkiin. 
  
 
3.3 Wieniläisklassinen messu 
 
3.3.1 Messun käyttö seurakunnissa 
 
Wieniläisklassismi on 1700-luvun lopun tyyli- ja aikakausimääre. W.A. Mozart ja Joseph 
Haydn ovat wieniläisklassisen messun huomattavimmat säveltäjät. Historiallisessa taustalu-
vussa on selvitetty wieniläisklassisen messun vaiheet. Tässä alaluvussa keskitytään wieniläis-
klassisen messun käyttöön seurakunnissa tämän päivän Suomessa. 
 
Kyselylomakkeessa oli mainittu wieniläisklassisista messuista W.A. Mozartin Missa brevis, d, 
KV 65. Sen lisäksi vastaajat saattoivat lisätä lomakkeeseen muita messuja. (Kyselylomakkeet, 
15.11.2003.) Mozartin Missa brevis, d oli ollut käytössä muutamassa seurakunnassa. Messu 
oli toteutettu kokonaisena jumalanpalveluksena, jossa oli ollut mukana sanaosia ja ehtoollinen 
seuraavissa seurakunnissa: 
 
 TAULUKKO 13. W.A. Mozart: Missa brevis, d, KV 65. Messu oli toteu- tettu koko-

naisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen. 
 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Naantali 
 Borgå stift: 
  Mariehamn 
 Helsingin hiippakunta: 
  Alppila, Malmi, Oulunkylä ja Töölö 
 
 6 srk (2,7 % palauttaneista; N=222.) 
 
Esimerkkinä Mozartin messun toteutuksesta on Alppilan seurakunnassa 16.11.2003 klo 10 
vietetty messu. Maija Kuoppala toimi liturgina, Timo Lemmetyinen saarnasi, kanttorina oli 
Kira Lankinen, Kalliola-ensemble lauloi johtajanaan Lasse Myllymaa, jousitriossa soittivat 
Hannele Myllymaa, Valtteri Myllymaa ja Joanna Rinne. Messun kreikan- ja latinankieliset 
osat olivat käsiohjelmassa rinnakkaistekstinä suomeksi. Messun kulku oli seuraava: 
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 I JOHDANTO 
 Alkuvirsi 148:1,4 
 Alkusiunaus 
 Synnintunnustus 
 Synninpäästö 
 Mozart: Kyrie 
 Mozart: Gloria 
 Päivän rukous 
 
 II SANA 
 1. lukukappale 
 Vastaus 
 Toinen lukukapale 
 Päivän virsi 150:1─4 
 Halleluja 
 Evankeliumi 
 Saarnavirsi 600 
 Saarna 
 Uskontunnustus 
 Kirkolliset ilmoitukset 
 Yhteinen esirukous 
 
 III EHTOOLLINEN 
 Uhrivirsi 525 
 Ehtoollisvuorolaulu 
 Prefaatiorukous 
 Mozart: Sanctus 
 Ehtoollisrukous ja asetussanat 
 Isä meidän 
 Herran rauha 
 Mozart: Agnus Dei 
 Ehtoollisen jakaminen 
 Ehtoollisvirsi 226 
 Kiitrosrukous 
 
 IV PÄÄTÖS 
 Ylistysvirsi 462 
 Herran siunaus 
 Loppusoitto (Ohjelmalehtinen, 16.11.2003.) 
 
Alppilassa toteutettu messu eteni käsikirjan mukaisesti. Mozartin messunosilla korvattiin or-
dinarium-osia. Mozartin Credoa ei kuitenkaan laulettu, vaan lausuttiin normaalisti uskontun-
nustus. (Ohjelmalehtinen, 16.11.2003.) 
 
Messua oli käytetty myös osittain jumalanpalveluksessa. Sillä oli korvattu vastaavia messun 
osia: 
 
 TAULUKKO 14. W.A. Mozart: Missa brevis, d, KV 65. Messun osilla oli 
 korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia. 
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 Turun arkkihiippakunta: 
  Naantali ja Tuomiokirkko 
 Borgå stift: 
  Mariehamn 
 Helsingin hiippakunta: 
  Alppila, Malmi, Oulunkylä ja Töölö 
 
 7 srk (3,2 % palauttaneista; N=222.) 
 
Messua oli käytetty myös konsertissa: 
 
 TAULUKKO 15. W.A. Mozart: Missa brevis, d, KV 65. Messu oli esitetty 
 kokonaisuudessaan konsertissa. 
 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Tuomiokirko 
 Borgå stift: 
  Mariehamn 
 Lapuan hiippakunta: 
  Laukaa 
 Helsingin hiippakunta: 
  Malmi 
 
 4 srk (1,8 % palauttaneista; N=222.) 
 

 TAULUKKO 16. W.A. Mozart: Missa brevis, d, KV 65. Messun osia oli  esi-
tetty konsertissa. 

 
 Tampereen arkkihiippakunta: 
  Tuomiokirkko 
 Kuopion hiippakunta: 
  Tuupovaara 
 Helsingin hiippakunta: 
  Malmi, Oulunkylä ja Töölö 
 
 5 srk (2,3 % palauttaneista.) 
 
Mozartin Missa brevis, D, KV 194 oli ollut käytössä Mikkelin hiippakunnssa. Se oli kuultu 
konsertissa Joutsenon seurakunnassa. Tuomiokirkkoseurakunnassa sitä oli käytetty osittain 
jumalanpalveluksessa. Sillä oli korvattu vastaavia osia. Samaisessa seurakunnassa se oli esi-
tetty myös kokonaan konsertissa ja siitä oli kuultu osia konsertissa. Mozartin Missa brevis, G, 
KV 49 oli ollut käytössä Kuopion Puijon seurakunnassa. Sillä oli korvattu vastaavia jumalan-
palveluksen osia ja se oli kuultu kokonaisuudessaan konsertissa. 
 
Mozartin Kruunajaismessu, C, KV 317 oli ollut käytössä monessa seurakunnassa. Se oli to-
teutettu kokonaisuudessaan jumalanpalveluksessa, jossa oli ollut sanaosia ja ehtoollinen kol-
messa Porvoon hiippakunnan seurakunnassa (Kvevlax, Lukas ja Mariehamn). Samoissa seu-
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rakunnissa sitä oli käytetty osittain niin, että sillä oli korvattu jumalanpalveluksen ordinarium-
osia. Vastaavalla tavalla sitä oli käytetty Helsingin hiippakunnassa Tuusulan seurakunnassa. 
 
Seuraavassa taulukossa näkyy Kruunajaismessun konserttikäyttö: 
 
 TAULUKKO 17. W.A. Mozart: Kruunajaismessu, C, KV 317. Messu oli 
 esitetty kokonaisuudessaan konsertissa. 
 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Kokemäki 
 Tampereen hiippakunta: 
  Hämeenlinna 
 Borgå stift: 
  Domkyrka, Lukas ja Mariehamn 
 Kuopion hiippakunta: 
  Alava 
 Helsingin hiippakunta: 
  Tuusula 
 
 7 srk (3,2 % palauttaneista; N=222.) 
 
Tampereen hiippakunnassa, Hämeenlinnan seurakunnassa siitä oli kuultu myös osia konsertis-
sa.  
 
Mozartin C-duuri-messu, KV 427 oli esitetty konsertissa kokonaisuudessaan Kuopion Puijon 
seurakunnassa. Mozartin Missa brevis, B, KV 275 oli ollut käytössä Helsingin hiippakunnas-
sa, Tapiolan seurakunnassa. Sitä oli käytetty osittain niin, että sillä oli korvattu vastaavia or-
dinarium-messun osia. Se oli esitetty siellä myös kokonaisuudessaan konsertissa.  
 
Joseph Haydnin (1732─1809) messuja oli esitetty monessakin seurakunnassa. Theresienmes-
se, Hob. 22:12, oli ollut käytössä Oulun hiippakunnassa, Kälviän seurakunnassa. Sitä oli käy-
tetty osittain niin, että messun osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia. Messun 
osia oli esitetty siellä myös konsertissa. Kälviän seurakunnassa oli käytetty toistakin Haydnin 
messua. Harmoniemessen, Hob.22:14, osia oli esitetty konsertissa. Helsingin hiippakunnassa, 
Kallion seurakunnassa oli esitetty Haydnin Missa Solemnis ja Missa in tempore belli, Hob. 
22:9, kokonaisuudessaan konsertissa. Samaisessa seurakunnassa oli esitetty myös  Suuri ur-
kusoolomessu, Hob. 22:4, kokonaisuudessaan konsertissa. 
 
Haydnin kuoromessuista suosituin oli ollut ns. Pieni urkusoolomessu, Hob. 22:7. Se oli toteu-
tettu kolmessa seurakunnassa kokonaisuutena, josssa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen:  
 
 TAULUKKO 18. J. Haydn: Pieni urkusoolomessu, B, Hob. 22:7. 
 Messu oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja 
 ehtoollinen. 
 
 Turun arkkihiippakunta:  
  Martti 
 Borgå stift: 
  Mariehamn 
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 Helsingin hiippakunta: 
  Kallio 
 
 3 srk (1,4 % palauttaneista; N=222.) 
 
Pienen urkusoolomessun osilla oli korvattu myös vastaavia jumalanpalveluksen osia: 
 
 TAULUKKO 19. J. Haydn: Pieni urkusoolomessu, B, Hob. 22:7. 
 Messun osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia. 
  
 Turun arkkihiippakunta: 
  Teljä 
 Borgå stift:  
  Mariehamn 
 Helsingin hiippakunta: 
  Kallio ja Tapiola 
 
 4 srk (1,8 % palauttaneista; N=222.) 
 
Pientä urkusoolomessua oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa kuudessa seurakunnassa: 
 
 TAULUKKO 20. J. Haydn: Pieni urkusoolomessu, B, Hob. 22:7. 
 Messu oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa. 
 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Martti ja Teljä 
 Borgå stift: 
  Mariehamn 
 Kuopion hiippakunta: 
  Alava 
 Helsingin hiippakunta: 
  Kallio ja Tapiola 
 
 6 srk (2,7 % palauttaneista; N=222.) 
 
Turun arkkihiippakunnassa, Teljän seurakunnassa messusta oli esitetty osia konsertissa. 
  
Johann Georg Albrechtsbergerin (1736─1809) messua Missa Sancti Josephi oli käytetty 
Snappertunan seurakunnassa Porvoon hiippakunnassa ja itävaltalaisen säveltäjän Sigismund 
Neukommin (1778─1858) messua Missa brevis Helsingin hiippakunnassa, Malmin seuraku-
kunnassa. Se oli kummassakin paikassa toteutettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia 
ja ehtoollinen. Messun osilla oli myös korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia. Se oli esi-
tetty kokonaisuudessaan konsertissa ja sitä oli käytetty osittain konsertissa. 
 
Vastausten perusteella voidaan sanoa, että wieniläisklassiset messut ovat olleet hyvin esillä 
seurakunnissa. Ainoastaan hämmästyttää se, että missään seurakunnassa ei ollut käytetty Jo-
hann Michael Haydnin kuoromessuja. Hän on kuitenkin hyvin tuottelias messusäveltäjä. 
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Wieniläisklassisia messuja on käytetty yllättävän paljon myös liturgisesti. Ne on usein toteu-
tettu kokonaisuutena, jossa on mukana sanaosia ja ehtoollinen tai sitten niin, että jumalanpal-
veluksen osia on korvattu joillakin sävelletyn messun osilla. Ehkä tämä johtuu siitä, että mo-
net näistä messuista ovat melko lyhyitä ja siten käyttökelpoisia jumalanpalveluksissa. Toisaal-
ta monet niistä ovat melko vaikeita amatöörikuoron esitettäväksi. Ne edellyttävät usein pientä 
orkesteria, mikä on myös esteenä niiden esittämiselle monissa seurakunnissa. Toki voidaan 
toteuttaa versioita, joissa on pelkkä urkusäestys. Wieniläisklassisista messuista oli käytetty 
eniten Mozartin kahta teosta: Missa brevis, d, KV 65 ja Kruunajaismessu, C (ks. liitteet 3─7). 
 
Jos wieniläisklassisia kuoromessuja oli käytetty melko runsaasti, niin vastaavan ajan urku-
messuja ei juuri lainkaan. Michel Corretten messuja oli käytetty osittain jumalanpalveluksessa 
kahdessa seurakunnassa (0,6 %, N=333), yhdessä seurakunnassa konsertissa (0,3 %, N=333) 
ja yhdessä seurakunnassa aamu- tai iltahartaudessa (0,3 %, N=333). (Poutanen, 1999: 127, 
129, 131.) 
 
 
3.3.2 Wolfgang Amadeus Mozartin messun toteutus 
 
Messujen säveltämisen kannalta Mozartille tärkeitä olivat vuodet 1774─1777, jolloin hän 
toimi konserttimestarina Salzburgissa. Näinä vuosina hän sävelsi muiden muassa messuja, 
sinfonioita, kaikki viulukonsertonsa ja kuusi pianosonaattia. (GC, 1988: 504─506.) 
 
Mozart oli hyvin tuottelias säveltäjä. Hän sävelsi myös hengellistä musiikkia: 16 messua ja 
erillisiä messun osia, Requiemin, litanioita, vespereitä ja vesperpsalmeja, 17 kirkkosonaattia, 
noin 20 motettia ja yksittäisiä kirkkolauluja, kirkkodraama ja oratorioita sekä kaksi kantaattia. 
Maalliset vokaaliteokset koostuvat oopperoista, laulunäytelmistä, lukemattomista yhtye- ja 
yksinlauluista ja duetoista. (GC, 1988: 504─506.) 
 
Mozart sävelsi myös runsaasti sinfonioita, pianokonserttoja, muuta orkesterimusiikkia, jousi-
kvartettoja, kamarimusiikkia eri kokoonpanoille sekä sonaatteja ja yksittäisiä kappaleita kos-
ketinsoittimille. (GC, 1988: 504─506.) 
 
Missa brevis, d, KV 65 
 
Mozart sai valmiiksi Missa brevis, d, KV 65 -teoksensa Salzburgissa tammikuussa 1769. Kä-
sikirjoitus on päivätty 14. tammikuuta. Mozart-tutkijat Wyzewa ja Saint Foix ovat päätelleet, 
että Benedictus -osasta olisi säveltäjältä jopa neljä erilaista versiota. Tutkijat kiistelevät niiden 
ajoituksesta. Yhtälailla kiistellään teoksen ensiesityksestä. Sigismund Keller ja Karl Gustav 
Fellerer mainitsevat päiväksi helmikuun 15. 1769. Jochen Reutter pitää väitettä väärinkäsityk-
senä. (Reutter, 1990: 25; Mozart, 1990 N.) 
 
Teos on tyypillinen missa brevis, jossa osat on sävelletty mahdollisimman lyhyiksi. Kaksi pi-
dempää osaa Gloria ja Credo ovat läpisävellettyjä. Sanojen toistoa on niissä vain vähän. Or-
kesteri koostuu normaalista kirkkotriosta: kaksi viulua ja basso, joita säestää urut. Lisänä on 
ajoittain kolme pasuunaa, jotka kaksintavat eräissä osissa kuoron alimpia ääniä. Credossa on 
kohtia, joissa sanoitus kulkee eri äänissä limittäin. Kuitenkaan Mozart ei viljele polytekstistä 
kirjoitustapaa Haydnin tavalla, vaan hänellä se rajoittuu muutamiin solistien polyfonisiin jak-
soihin, ja siinä hän seuraa Salzburgin edeltäjänsä Johann Ernst Eberlinin esimerkkiä. (Reutter, 
1990: 25; Mozart, 1990 N.) 
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Missa brevis,d KV 65 noudattelee Etelä-Saksan ja Itävallan myöhäisbarokin konsertoivan 
messun periaatteita. Tyypillisiä ovat lyhyet motiivit ja toisaalta lyhyiden toisistaan hyvin eri-
laisten jaksojen vaihtelut. Monenlaisten ideoiden yhteensulautuma on erityisesti piirteenä 
Gloriassa ja Credossa. Tyylillisesti kyseinen messu on jopa perinteisempi kuin edeltäjänsä 
KV 49.  Tämä johtuu siitä, että säveltäjä käyttää mollia kaikissa osissa hyvin arkaaisesti. Te-
maattinen materiaali on lainattu barokin musiikkimaailmasta, ja säveltäjä käyttää barokin re-
torisia keinoja. Tyypillisiä ovat polyfoniset jaksot. Glorian ja Credon päättävät lyhyet fuugat. 
Jopa Benedictus on polyfoninen duetto. Mozart seurasikin salzburgilaista traditiota, joka ku-
koisti ennen hänen aikaansa. (Reutter, 1990: 25; Mozart, 1990 N.) 
 
Jos teosta verrataan edeltäjäänsä KV 49:ään, havaitaan, että orkesteri soittaa itsenäisesti use-
ammin. Kyriessä ja Gloriassa on jaksoja, jotka voidaan määritellä konsertoivaksi tyyliksi. 
Viuluosuudet muodostavatkin selkeän vastapainon lauluäänille. Jopa Glorian lopun fugetassa 
ne eivät vain kaksinna lauluääniä (colla parte), vaan niillä on itsenäinen osuus. Tyylillisesti 
teos on sävelletty myöhäisbarokin ihanteiden mukaisesti, joita edustaa Johann Ernst Eberlin, 
eikä siinä ole vielä havaittavissa tulevaisuuden kehityslinjoja. (Reutter, 1990: 25; Mozart, 
1990 N.)     
 
Toteutus Malmin kirkossa 
 
Wolfgang Amadeus Mozartin Missa brevis, d, KV 65 toteutettiin Malmin kirkossa 29.10.2000 
klo 18. Kyseessä oli ehtoollisjumalanpalvelus. Pastori Anita Olli saarnasi ja pastori Seppo 
Lappalainen toimi liturgina. Malmin rovastikunnan kamarikuoro Exultate lauloi johtajanaan 
Heikki Poutanen. Hän vastasi myös messun kokonaissuunnittelusta. Hannele Myllymaa ja 
Valtteri Myllymaa soittivat viulua ja Maija Pesonen-Kareinen urkuja. Partituurin mukainen 
bassocontinuo korvattiin uruilla. Pasuunoiden osuus jätettiin pois. Kuoro lauloi messun osat 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei.  Latinankielinen teksti oli käännetty käsiohjel-
maan suomeksi. Messun kulku oli seuraava: 
 
 Virsi 194:1,2 
 Johdanto 
 Synnintunnustus ja synninpäästö, aamen 
 Kyrie (kuoro) 
 Gloria (kuoro) 
 Vuorotervehdys, rukous ja aamen 
 Raamatunlukua 
 Virsi 186:1,2 
 Raamatunlukua* 
 Credo (kuoro) 
 Virsi 185:1─3 
 Saarna 
 Virsi 299:1─ 
 Vuorotervehdys ja yhteinen esirukous, aamen 
 Ehtoollisvuorolaulu 
 Prefaatio 
 Sanctus (kuoro) 
 Asetussanat 
 Isä meidän 
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 Herran rauha 
 Ehtoollisenvietto, jonka aikana 
 Agnus Dei (kuoro) 
 Ehtoollisvirsi 228 
 Kiitosrukous, aamen 
 Vuoroylistys* 
 Herran siunaus, aamen* 
 Virsi 213:1,4 (Ohjelmalehtinen, 29.10.2000.) 
 
 
 
Toteutus Pukinmäen seurakuntakodilla 
 
Mozartin Missa brevis, d, KV 65 toteutettiin myös Pukinmäen seurakuntakodilla sunnuntaina 
19.11.2000 klo 12. Kyseessä oli ehtoollisjumalanpalvelus. Pastori Jukka Holopinen saarnasi ja 
pastori Esko Nikander toimi liturgina. Malmin rovastikunnan kuoro Exultate lauloi johtaja-
naan Heikki Poutanen. Hannele ja Valtteri Myllymaa soittivat viulua ja Maija Pesonen-
Kareinen urkuja. Latinankielinen teksti oli käännetty käsiohjelmaan suomeksi. Messun kulku 
oli seuraava: 
 
 Virsi 148:1,2 
 Johdanto 
 Synnintunnustus ja synninpäästö, aamen 
 Kyrie (kuoro) 
 Gloria (kuoro) 
 Vuorotervehdys, rukous ja aamen 
 Raamatunlukua 
 Virsi 152:1,4 
 Raamatunlukua* 
 Credo (kuoro) 
 Saarna 
 Virsi 151:1─ 
 Vuorotervehdys ja yhteinen esirukous, aamen 
 Ehtoollisvuorolaulu 
 Prefaatio 
 Sanctus (kuoro) 
 Asetussanat 
 Isä meidän 
 Herran rauha 
 Ehtoollisenvietto, jonka aikana 
 Agnus Dei (kuoro) 
 Ehtoollisvirsi 228 
 Kiitosrukous, aamen 
 Vuoroylistys* 
 Herran siunaus, aamen* 
 Virsi 449 (Ohjelmalehtinen, 19.11.2000.) 
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Kysely 
 
Koska Malmin kirkossa toteutettuun messuun osallistui vähän ihmisiä, päätettiin järjestää toi-
nen, lähes identtinen tilaisuus Pukinmäen seurakuntakodilla. Näin saatiin enemmän palautet-
tuja kyselylomakkeita. (Ks. liitteet 11 ja 12.) Malmilla lomakkeen palautti 22 henkeä ja Pu-
kinmäessä 14, joten yhteensä lomakkeita saatiin 36. Kahteen messuun osallistui yhteensä 95 
henkeä (Malmilla 46 ja Pukinmäessä 49 henkeä) ja palautusprosentti oli 37,9. Malmin ja Pu-
kinmäen messuja käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Ikäjakauma oli seuraava: 1─19-vuotiaita 
2,8 %; 20─39-vuotiaita 22,2 %; 40─59-vuotiaita 41,7 % ja yli 60-vuotiaita 27,8 %. 5,6 % ei 
ilmoittanut ikäänsä. Naisia oli 55,6 % ja miehiä 38,9 %. 5,6 % ei ilmoittanut sukupuoltaan. 
Koulutusjakauma oli seuraava: peruskoulun tai vastaavan käyneitä oli 13,9 %, keskiasteen 
koulutuksen saaneita 44,4 % ja korkeakoulun käyneitä 33,3 %. 8,3 % ei ilmoittanut koulutus-
taan. (Kyselylomakkeet, 29.10. ja 19.11.2000.) 
 
Messu päiväjumalanpalveluksena 
 
Kysyttiin, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata päiväjumalanpalveluksen sunnuntai-
na klo 10. 80,6 % vastasi myöntävästi, 11,1 % kieltävästi ja 8,3 % ei osannut sanoa kantaansa. 
Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Koettiin, että tällainen messu rikastuttaa 
jumalanpalveluselämää. Perustelut olivat myös esteettisiä. Eräs vastaaja kommentoi: “Korkea-
tasoista musiikkia tarvitaan kaikkiin kirkollisiin tilaisuuksiin.”  Myönteistä kantaa perusteltiin 
teologisilla seikoilla. Koettiin, että kuoromessu “ravitsee henkeä ja sielua yhtähyvin kuin 
normaalimessu”. Kielteistä kantaa perusteltiin mm. perinteellä. Koettiin, että normaali päivä-
jumalanpalvelus edustaa suomalaista perinnettä. Yhdessä vastauksessa kielteistä kantaa perus-
teltiin kielellä: “Jumalanpalveluksen tulee olla kansankielinen.” 
 
Messu sunnuntain iltajumalanpalveluksena 
 
Kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata sunnuntain iltamessun, 86,1 % 
vastasi myöntävästi, 2,8 % kieltävästi ja 11,1 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kan-
taa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Koettiin, että tällainen messu rikastuttaa jumalanpalve-
luselämää. Perustelut olivat myös esteettisiä. Koettiin, että Mozartin messu oli “juhlava ja 
tunnelmallinen”. Kielteistä kantaa ei perusteltu lainkaan, mutta eräs vastaaja, joka ei osannut 
sanoa kantaansa, ilmoitti: “En koskaan käy sunnuntain iltamessussa, nytkin tulin konserttiin 
enkä jumalanpalvelukseen.” Tästä voi päätellä, että Mozartin messut koetaan usein lähinnä 
konserttiesityksiksi, mikä on luonnollista, sillä liturgisia toteutuksia kuullaan meillä harvoin. 
 
Messu keskiviikon iltajumalanpalveluksena 
 
Kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata keskiviikon iltamessun 77,8 % 
vastasi myöntävästi, 5,6 % kieltävästi ja 16,7 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kan-
taa perusteltiin samoilla argumenteilla kuin edellisessä kohdassa. Koettiin, että kuoromessu 
tuo vaihtelua ja rikastuttaa jumalanpalveluselämää. Erään vastajan mielestä tällainen “lyhyt 
messu” sopii hyvin keskiviikkoiltaan. Kyseessähän oli missa brevis. Kielteistä kantaa ei juuri-
kaan perusteltu. 16,7 % ei osannut sanoa kantaansa, mikä kielinee siitä, että keskiviikon ilta-
messukäsite on vieras.   
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Messun kaksi ordinarium-laulua päiväjumalanpalveluksessa 
 
Kysyttiin, olisiko mielekästä poimia messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) ja korvata 
niillä vastaavat osat sunnuntain päiväjumalanpalveluksessa. 75,0 % vastasi myöntävästi, 16,7 
% kieltävästi ja 8,3 % ei osannut sanoa kantaansa. Yksi vastaaja perusteli myönteistä kantaan-
sa vaihtelulla: “Tuo kevennystä ja vaihtelua kaavamaiseen jumalanpalvelukseen.” Myönteistä 
kantaa perusteltiin erityisesti esteettisillä seikoilla. Koettiin, että tasokas musiikki “juhlistaa ja 
kohottaa”. Kielteistä kantaa perusteltiin mm. perinteellä. Koettiin, että Mozartin messun osat 
eivät sovellu normaaliin jumalanpalvelukseen. Parissa vastauksessa myös latinankieli koettiin 
vieraana. Eräs vastaaja ei halunnut rikkoa Mozartin messun kokonaisuutta. Siksi kahden osan 
poimiminen ei tuntuisi hänestä hyvältä. 
 
Messun käyttö konsertissa  
 
Haluttiin tutkia messun konserttikäyttöä. Kysyttiin, olisiko mielekästä esittää tätä messua kon-
sertissa, jossa olisi myös muuta klassista musiikkia. 75,0 % vastasi myöntävästi, 11,1 % kiel-
tävästi ja 13,9 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa ei juurikaan perusteltu. Vain 
yksi vastaaja kommentoi: “Kaunista musiikkia.” Myöskään kielteistä kantaa ei perusteltu. 
Eräs vastaaja oli sitä mieltä, että toteutetaan “mieluummin koko messu, eikä siihen tarvitse 
sotkea muuta”. 
 
Yhteenveto 
 
Seuraavat taulukot kokoavat osallistuneiden palautteen ja selvittävät Mozartin messun sovel-
tumista  jumalanpalvelus- ja konserttielämään. 
 
 TAULUKKO 21. Mozartin messun soveltuminen jumalanpalvelus- 
 elämään. (N=36) 
 
  kyllä           ei eos 
 
 su-jp 80,6 % 11,1 % 8,3 % 
 su-iltamessu 86,1 % 2,8 % 11,1 % 
 ke-iltamessu 77,8  % 5,6 % 16,7 % 
 su-jp (osat Kyrie ja 75,0 % 16,7 % 8,3 % 
 Agnus Dei) 
 
 TAULUKKO 22. Mozartin messun soveltuminen konserttielämään. 
 Konsertissa mukana kuoro-osat. (N=36) 
 
 kyllä 75,0 % ei 11,1 % eos 13,9 % 
 
Silmiinpistävää on myönteinen suhtautuminen messun toteuttamiseen iltamessun paikalla 
(86,1 %). Hieman yllättävää on se, että messun toteuttaminen keskiviikon iltamessun paikalla 
ei saa niin paljon kannatusta (77,8 %). On ilmeistä, että ihmiset eivät tunne viikkkomessukäy-
täntöä. Yllättävää on myös se, että messun toteuttaminen päiväjumalanpalveluksen paikalla 
saa korkeat lukemat (80,6 %). Yllättävää on se, että messun käyttöä konsertissa niin sanottuna 
konserttiversiona kannatti vain 75,0 %. Klassisia kuoromessuja on meillä kuitenkin totuttu 
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kuulemaan ennen kaikkea konserteissa. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että 
ihmiset sijoittavat Mozartin messun mieluiten sunnuntai-illan jumalanpalvelukseksi. 
 
Käsikirjakomitean musiikkijaoston jäsenet Osmo Vatanen, Kaj-Erik Gustafsson, Tuomo Nik-
kola ja Juhani Haapasalo arvioivat myös Mozartin messun, Missa brevis, d, KV 65, soveltu-
mista suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään. Vastaukset olivat myönteisiä. 
Tuomo Nikkola ei halunnut sijoittaa Mozartin messua päiväjumalanpalveluksen paikalle sun-
nuntaina klo 10. Hän perusteli kantaansa sillä, että sunnuntaina klo 10 täytyy käyttää “kansan 
kieltä ja kansan täytyy saada laulaa”. Muut vastaajat sen sijaan olivat valmiit tilapäisesti to-
teuttamaan kyseisen messun sunnuntaina klo 10. Kaikkien vastaajien mielestä messu soveltuu 
sunnuntain tai keskiviikon iltamessuksi. Heidän mukaansa messusta voidaan myös poimia 
pari osaa (esimerkiksi Kyrie ja Agnus Dei) ja liittää ne päiväjumalanpalvelukseen. Vatanen 
korosti, että näin voidaan tehdä “tilapäisesti”. Musiikkijaoston jäsenet olivat sitä mieltä, että 
Mozartin messua on mielekästä esittää konsertissa, jossa on mukana muuta klassista musiik-
kia. Nikkola kuitenkin muistutti, että messu toimii paremmin “sanan, rukouksen ja sakramen-
tin yhteydessä”. (Haapasalo, 1.9.2006, Nikkola, 5.9.2006, Gustafsson, 12.9.2006, Vatanen, 
19.9.2006.) 
 
 
3.3.3 Sigismund Neukommin messun toteutus 
 
Sigismund Neukomm on melko tuntematon säveltäjä. Hän syntyi Salzburgissa, Itävallassa 
vuonna 1778. Hänen opettajanaan oli Salzburgissa Michael Haydn ja Wienissä Josef Haydn. 
Jo 14 vuotiaana Neukomm sai urkurin paikan Salzburgin yliopiston kirkosta ja vuonna 1796 
hänestä tuli Salzburgin hovin kuoromestari. 1797 hän muutti Wieniin ja oli sitten Josef Hayd-
nin oppilaana seitsemän vuotta. Opettajan ja oppilaan välille syntyi ystävyyssuhde ja niinpä 
“Pappa Haydn” uskoi oppilaalleen oratorioidensa ja joidenkin sinfonioidensa sovittamisen 
kosketinsoittimille. (Townsend, 1994: ii.) 
 
Wienissä Neukomm antoi laulu- ja pianotunteja. Oppilaana oli mm. Mozartin poika Franz 
Xaver Mozart. Neukomm oli levoton sielu. Hän ei viihtynyt yhdessä paikassa pitkään vaan 
vaihtoi työpaikkaa usein ja kiersi ympäri maailmaa. 1804 hänestä tuli Moskovan saksalaisen 
teatterin kapellimestari. Matkoillaan hän tutustui aikansa huomattaviin valtiomiehiin ja sävel-
täjiin. Ystäväpiirin kuuluivat Pariisissa säveltäjät Francois-Joseph Gossec, Etienne-Nicolas 
Méhul ja Luigi Cherubini. Neukomm muutti vuonna 1816 Rio de Janeiroon, missä hän eli ai-
na vuoteen 1821 ja palasi sitten Pariisiin. (Townsend, 1994: ii.) 
 
Hänen kiertelevä elämäntyylinsä vei hänet Italiaan ja sitten Englantiin vuonna 1829. Englan-
nista tuli hänelle toinen kotimaa. Niinpä hän saattoi kirjoittaa elämänkertaansa: “Englantilai-
set sanovat, että olen ulkomaalainen, joka on säveltänyt eniten musiikkia englanninkielisiin 
sanoihin.” Mainittakoon, että hän piti juhlapuheen Salzburgissa vuonna 1842 Mozartin pat-
saan paljastustilaisuudessa ja johti Mozartin Kruunajaismessun. (Townsend, 1994: ii.) 
 
Neukomm sävelsi useita messuja Etelä-Amerikassa. “Missa brevis, ducibus vocibus com-
mitante Organo ...” on päivätty Rio de Janeirossa 13.5.1818. Neukommin oman sävellysluet-
telon mukaan teos julkaistiin myös Mainzissa ja Pariisissa. Todennäköisesti teoksen ensim-
mäisenä julkaisi “les fils de B. Schott” nimellä “Messe”. Pitkästä alaotsikosta käy ilmi, että 
teos on kahdelle yhtäläiselle äänelle urkusäestyksellä. (Townsend, 1994: ii.; Neukomm, 1994 
N.) 
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Toteutus Malmin kirkossa 
 
Sigismund Neukommin Messu toteutettiin Malmin kirkossa 25.3.2001 klo 10. Kyseessä oli 
jumalanpalvelus teksteineen ja ehtoollisineen. Messu oli samalla Kirkko Soikoon! -festivaalin 
päätöstilaisuus, joka radioitiin nauhoitettuna viikkoa myöhemmin 1.4. Messu toteutettiin Ma-
rianpäivän jumalanpalveluksena, mistä aiheutui ristiriita, kun se kuultiin radiossa paastonai-
kana. Tähän kiinnitti huomiota Kirkko ja kaupunki -lehti, joka haastatteli tuottaja Ilkka Kos-
kea. Pertti Simola saarnasi ja toimitti liturgian yhdessä Jarno Ranisen kanssa. Avustajina toi-
mivat Petri Jukanen, Anne Kostiainen ja Pekka Salomaa. Pihlajanmarjat-kuoro lauloi johtaja-
naan Marjasisko Varha-Lankinen. Solisteina olivat Merja Wirkkala-Vapaavuori, sopraano ja 
Eeva-Liisa Saarinen, altto. Heikki Poutanen säesti uruilla.  
 
Kuoro lauloi Neukommin messun osat: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus  Dei  latinaksi. 
Latinankieliset tekstit oli käännetty rinnakkaistekstinä suomeksi käsiohjelmassa. Alkusiuna-
uksessa, rukouskehotuksissa, aamenissa, ja vuorolauluissa käytettiin vuonna 2000 käyttöön 
otetun messusävelmistön 2. sävelmäsarjaa. Messun kulku oli seuraava: 
 
 Virsi 256:1─2 
 Alkusiunaus 
 Johdantosanat 
 Synnintunnustus 
 Synninpäästö 
 Kiitosrukous 
 Kyrie (kuoro) 
 Gloria (kuoro ja solistit) 
 Päivän rukous 
 I lukukappale 
 Vastausmusiikki 
 II lukukappale 
 Virsi 50:1–3 
 *Evankeliumi 
 Saarna 
 Credo (kuoro ja solistit) 
 Kirkolliset ilmoitukset 
 Yhteinen esirukous 
 Uhrivirsi 255:1–4 
 Vuorolaulu 
 Prefaatio 
 Sanctus (kuoro ja solistit) 
 Rukous ja asetussanat 
 Isä meidän 
 Herran rauha 
 Ehtoolisenvietto, jonka aikana 
 Agnus Dei (kuoro ja solistit) 
 Päätössanat 
 *Ylistysvirsi 472:1–2 
 *Herran siunaus 
 Päätösmusiikki, A.F.P. Boëly: Rentrée de Procession 
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 Lähettäminen (Ohjelmalehtinen, 25.3.2001.) 
 
Kysely ja haastattelut 
 
Messuun osallistui 253 henkeä ja heille jaettiin kyselylomake (ks. liite 13). Lomakkeen pa-
lautti 106 henkeä. Palautusprosentti oli 41,9. Ikäjakauma oli seuraava: 1–19-vuotiaita 30,2 %; 
20–39-vuotiaita 11,3 %; 40–59-vuotiaita 34,0 % ja yli 60 vuotiaita 22,6 %. Kaksi henkilöä ei 
ilmoittanut ikäänsä (1,9 %) Naisia oli 72,6 % ja miehiä 25,5 %. Kaksi henkilöä ei ilmoittanut 
sukupuoltaan (1,9 %). Koulutusjakauma oli seuraava: koululaisia 15,1 %, peruskoulun tai vas-
taavan käyneitä 26,4 %; keskiasteen koulutuksen saaneita 28,3 % ja korkeakoulun käyneitä 
23,6 %. Seitsemän henkilöä ei ilmoittanut koulutustaan (6,6 %). Ikä- ja koulutusjakauma oli 
tasainen, mutta naisia oli selvä enemmistö. Koska vastaajien määrä oli niin pieni, vastanneita 
käsitellään yhtenä ryhmänä. (Kyselylomakkeet, 25.3.2001.) Eeva-Liisa Saarista, joka lauloi 
toisena solistina, haastateltiin. 
    
Messu päiväjumalanpalveluksena 
 
Kysyttiin, voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin päiväjumalanpalveluksen sunnuntai-
na klo 10. 76,4 % vastasi myöntävästi, 10,4 % kieltävästi ja 13,2 % ei osannut sanoa kantaan-
sa. Yllättävää on se, että suuri enemmistö olisi valmis hyväksymään messun päiväjumalan-
palveluksen paikalle. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti sillä, että tällainen messu tuo 
vaihtelua jumalanpalveluselämään. Perustelut olivat myös esteettisiä. Koettiin, että Neukom-
min messu oli kaunis ja juhlava. Kuoron ja solistien tasoa kiiteltiin. Myönteistä kantaa perus-
teltiin niin ikään teologialla. Koettiin, että tämä oli “oikea messu”, vaikkakin ordinarium-osat 
olivat kuorolle sävellettyjä. Osa vastaajista koki messun hiljentävänä.  
  
Kielteistä kantaa perusteltiin sillä, että ei haluta luopua seurakunnan osallistumisesta. Koet-
tiin, että esittävää musiikkia oli liikaa. Eräs vastaaja kommentoi: “Haluan messussa osallistua 
henkilökohtaisesti muiden muassa uskontunnustukseen ja Pyhä-hymniin enkä kuunnella suur-
ta määrää kuoroesityksiä (jotka sinänsä ovat kauniita).” Eräs vastaaja perusteli kielteistä kan-
taansa sillä, että on varattava yksi ajankohta perinteiselle jumalanpalvelukselle. Eräs vastaaja 
puolestaan vastusti Neukommin messun toteutusta päiväjumalanpalveluksessa siksi, että “aa-
mulla tulee perheitä eikä pikkulapset jaksa”. Yllättävää oli se, että kielteistä kantaansa perus-
teelleet eivät ottaneet esille kielikysymystä. Seurakuntalaisia ei häirinnyt se, että Kyrie esitet-
tiin kreikaksi, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei latinaksi. Ehkä tähän vaikutti se, että heillä 
oli edessään rinnakkaisteksti suomeksi. 
 
Eeva-Liisa Saarinen vastasi myöntävästi kysymykseen, voisiko messu silloin tällöin korvata 
sunnuntain päiväjumalanpalveluksen klo 10. Hänen mielestään “monimuotoisuus rikastuttaa” 
ja on hyvä vaihtoehto totuttuun käytäntöön. (Saarinen 20.4.2001.) 
 
Messu sunnuntain iltajumalanpalveluksena 
 
Sitten kysyttiin, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata sunnuntain iltamessun. Myön-
tävästi vastasi 61,3 %, kieltävästi 3,8 % ja 34,9 % ei osannut sanoa kantaansa. Yllättävää on 
se, että vastaajat olisivat valmiit korvaamaan mielummin päiväjumalanpalveluksen Neukom-
min messulla kuin iltajumalanpalveluksen. Toisaalta epäröivien osuus (34,9 %) on melko suu-
ri. Vastaajilla ei ehkä ollut kokemusta iltamessuista. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti 
vaihtelulla. Koettiin, että tällainen messu rikastuttaisi jumalanpalveluselämää. Perustelut oli-
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vat myös esteettisiä. Vastaajien mielestä tasokas musiikki sopii iltamessuun. Erään vastaajan 
mielestä vaihtoehtoiset messut rikastuttavat ja tuovat myös uutta hengellistä ulottuvuutta ju-
malanpalveluselämään. Kielteistä kantaa ei juuri perusteltu. Eräässä vastauksessa kritisoitiin 
sitä, että messun kokonaisuus ei toiminut. 34,9 % ei osannut sanoa kantaansa. Monilla vastaa-
jilla ei ollut kokemusta iltamessuista. Yllättävää on se, että kielikysymys ei noussut esille. 
Kun ihmisillä on edessään rinnakkaisteksti, heitä ei näy häiritsevän kuoron ja solistien laula-
mat osuudet kreikaksi ja latinaksi. 
 
Eeva-Liisa Saarinen vastasi myönteisesti kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin 
korvata sunnuntain iltamessun. Hänen mielestään kuoromessu on hyvä vaihtoehto myös sun-
nuntain iltamessun paikalle. (Saarinen, 20.4.2001.) 
 
Messu keskiviikon iltajumalanpalveluksena 
 
Kysyttiin, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata keskiviikon iltamessun. 43,4 % vas-
tasi myöntävästi, 7,5 % kieltävästi ja 49,1 % ei osannut sanoa kantaansa. Yllättävää on se, että 
vastaajat olisivat valmiit korvaamaan mielummin päiväjumalanpalveluksen Neukommin mes-
sulla kuin keskiviikon iltajumalanpalveluksen. Epäröivien osuus on huomattavan suuri (49,1 
%). Myönteistä kantaa perusteltiin samoilla argumeteilla kuin sunnuntain iltamessun kohdalla. 
Perusteluina olivat erityisesti vaihtelu ja esteettiset seikat. Kielteistä kantaa perusteltiin käy-
tännöllisillä seikoilla. Koettiin, että Neukommin messu on “liian mittava” arki-iltaan. 49,1 % 
ei osannut sanoa kantaansa. Monet vastaajat eivät tunteneet arki-illan messukäytäntöä. Yllät-
tävää on näissäkin vastauksissa se, että kielikysymys ei noussut esille. Kun seurakuntalaisilla 
on rinnakkaisteksti suomeksi, kreikka ja latina sulatetaan paremmin. 
 
Eeva-Liisa Saarinen vastasi myöntävästi kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin 
korvata keskiviikon iltamessun. Saarisen mielestä “monimuotoisuus rikastuttaa” ja tällainen 
messu on “vaihtoehto totuttuun käytäntöön”. (Saarinen, 20.4.2001.) 
  
Messun kaksi ordinarium-laulua päiväjumalanpalveluksessa 
 
Kysyttiin myös, olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Gloria) ja 
korvata niillä vastaavat päiväjumalanpalveluksen osat sunnuntaina klo 10. 65,1 % vastasi 
myöntävästi, 8,5 % kieltävästi ja 26,4 % ei osannut sanoa kantaansa. Enemmistö (65,1 %) oli-
si valmis hyväksymään kaksi ordinarium-sävelmää osaksi päiväjumalanpalvelusta silloin täl-
löin. Myönteistä kantaa perusteltiin vaihtelulla. Koettiin, että kahdenkin osan korvaaminen 
Neukommin messun osilla rikastuttaisi jumalanpalveluselämää. Perustelut olivat myös esteet-
tisiä. Neukommin musiikki koettiin juhlavana ja kauniina. Kielteistä kantaa perusteltiin sillä, 
että seurakunta ei saa osallistua. Kahdenkin ordinarium-osan korvaaminen kuorolaululla tun-
tui joistakin vastaajista pahalta. Kolme vastaajaa perusteli kielteistä kantaansa sillä, että Neu-
kommin messun kokonaisuus kärsii, jos siitä erotetaan osia. Yksi vastaaja piti kyseisiä osia 
liian pitkinä siirrettäväksi päiväjumalanpalvelukseen. Yllättävää on tässäkin kohden se, että 
kreikka ja latina eivät häirinneet. Kielikysymys ei noussut kielteisissä perusteluissa esille. 
 
Eeva-Liisa Saarinen vastasi myöntävästi kysymykseen, olisiko mielekästä poimia messusta 
pari osaa (esim. Kyrie ja Gloria) ja korvata niillä vastaavat päiväjumalanpalveluksen osat. 
Hänen mukaansa Neukommin messun osat olisivat “rikasteena lisäämässä harmonista koko-
naisuutta” (Saarinen, 20.4.2001.) 
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Messun käyttö konsertissa 
 
Haluttiin tutkia messun konserttikäyttöä. Kysyttiin, olisiko mielekästä esittää tästä messusta 
osia (esim. Kyrie ja Gloria) kirkkokonsertissa, jossa on mukana myös muuta klassista musiik-
kia. 68,9 % vastasi myöntävästi, 4,7 % kieltävästi ja 26,4 % ei osannut sanoa kantaansa. Mer-
killepantavaa on se, että vastaajat kuuntelevat mieluummin Neukommin messua sunnuntain 
päiväjumalanpalveluksen paikalla kuin konserteissa siitä osia. Tämä on yllättävä tutkimustu-
los siksi, että Suomessa on totuttu kuulemaan messuja tai osia niistä konserteissa, ei niinkään 
liturgisia toteutuksia. Myönteistä kantaa perusteltiin vaihtelulla ja esteettisillä seikoilla. Koet-
tiin, että tällainen kuoromessu rikastuttaisi konserttielämää. Eräs vastaaja perusteli myönteistä 
kantaansa sillä, että kyseessä on eräänlainen avaava toiminta: “Kannattaisi kokeilla, jotta saa-
taisiin uusia kuulijoita mukaan myös normaalijumalanpalveluksiin!” Eräs vastaaja suhtautui 
Kyrien ja Glorian esittämiseen konsertissa myönteisesti mutta toivoi niiden toteuttamista 
suomeksi. Kielteistä kantaa perusteltiin sillä, että kokonaisuutta ei saisi rikkoa. Koettiin, että 
messun osat muodostavat yhdessä taiteellisen kokonaisuuden. Eräs vastaaja perusteli kielteistä 
kantaansa sillä, että osat kuuluvat messuun, eivät konserttiin.  
 
Eeva-Liisa Saarinen vastasi myöntävästi kysymykseen, olisiko mielekästä poimia messusta 
pari osaa (esim. Kyrie ja Gloria) ja esittää niitä kirkkokonsertissa muun klassisen musiikin 
lomassa. Hänen mielestään Neukommin messun osat ovat “itsellisinä osina täysipainoista mu-
siikkia” ja sopivat konsertissa esitettäviksi “ohjelmarungosta riippuen”. (Saarinen, 20.4.2001.) 
 
Kysyttiin vielä, olisiko mielekästä esittää tätä messua konsertissa kokonaisuutena niin, että 
siinä olisivat vain kuoro-osat. 63,2 % vastasi myöntävästi, 17,9 % kieltävästi ja 18,9 % ei 
osannut sanoa kantaansa. Yllättävää on myös tässä se, että liturginen toteutus päiväjumalan-
palveluksen paikalla saa enemmän kannatusta kuin konserttiversio. Myönteistä kantaa perus-
teltiin erityisesti esteetisillä syillä. Koettiin, että messu on kaunis ja taiteellisesti vaativa, ja 
sopii siten hyvin konserttiin. Kielteistä kantaa perusteltiin sillä, että messu on kokonaisuus. 
Vastaajat kokivat, että messuun kuuluvat tekstit, rukoukset ja ehtoollinen. 
 
Eeva-Liisa Saarinen vastasi myöntävästi kysymykseen, olisiko mielekästä esittää tätä messua 
konsertissa niin, että siinä olisivat vain kuoro-osat. Hänen mielestään Neukommin messu on 
“itse sävellyksenäkin puhutteleva kokonaisuus”. (Saarinen, 20.4.2001.)  
 
Muuta palautetta 
 
Eräs henkilö lähetti sähköpostia Seurakuntayhtymän www-palveluun. Hän kritisoi erityisesti 
uskontunnustuksen toteutusta kuorolauluna ja oli sitä mieltä, että vierailla kielillä ei sovi kor-
vata jumalanpalveluksen keskeisiä osia: 
 

 ... Saatte hieman risuja. Uskontunnustus oli korvattu kuoron esittämällä laulul-
la, mitä en voi hyväksyä. Mielestäni on erittäin tärkeää, että jokainen seurakun-
talainen voi omalla suullaan osallistua yhteisen uskomme tunnustamiseen. Ky-
sehän on siitä, mitä “minä uskon” eikä mitä “kirkko uskoo”. Nyt kuulijat eivät 
voineet edes sydämessään tunnustukseen yhtyä, koska se laulettiin latinaksi. 
En toki ole sitä mieltä, ettei jumalanpalveluksessa saisi vierailla kielillä laulaa, 
mutta se eisaa korvata jumalanpalveluksen keskeisiä osia. Tulkoot taide-elä-
 mykset vain niiden lisäksi! (Lienevätköhän vanhemmat ihmiset panneet vielä 
enemmän pahakseen kuin minä?) (Anonyymi henkilö, 3.4.2001.) 
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Nimetön soittaja, joka oli kuunnellut messua radiosta, kertoi hämmästyneensä sitä, että Juma-
lan Karitsa -hymni laulettiin latinaksi. Hänen mielestään se on messun osa, joka täytyy laulaa 
aina suomeksi. Hän ihmetteli, miten seurakunta saattoi ymmärtää latinaa. Kerroin, että seura-
kunnalla oli rinnakkaisteksti käsiohjelmassa. Soittaja rauhoittui tämän kuultuaan. Radiokuun-
telijana hänellä ei tietenkään ollut tekstiä suomeksi. (Anonyymi soittaja, 5.4.2001.) Messun 
televisointi olisikin ollut kiitollisempi kuin radiointi, koska katselijoilla olisi ollut suomenkie-
linen teksti ruudussa.   
  
Yhteenveto 
 
Seuraava taulukko selvittää Neukommin messun soveltumista jumalanpalveluselämään. 
 

TAULUKKO 23. Sigismund Neukommin messun, Missa brevis, soveltuminen 
jumalanpalveluselämään. (N=106.) 

 
  kyllä ei eos 
 
 su-jp 76,4 % 10,4 % 13,2 % 
 su-iltamessu 61,3 % 3,8 % 34,9 % 
 ke-iltamessu 43,4 % 7,5 % 49,1 % 
 su-jp (osittain) 65,1 % 8,5 % 26,4 % 
 
Seuraava taulukko selvittää Neukommin messun soveltumista konserttielämään. 
 

 TAULUKKO 24. Sigismund Neukommin messun, Missa brevis, soveltuminen 
konserttielämään. (N=106.) 

 
 konsertti (osittain) kyllä 68,9 % ei 4,7 % eos 26,4 % 
 konsertti kyllä 63,2 % ei17,9 % eos 18,9 % 
 
Yllättävää on se, että seurakuntalaiset sijoittaisivat Neukommin messun mieluiten sunnuntain 
jumalanpalvelukseen klo 10 (76,4 %). Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti vaihtelulla ja 
esteettisillä seikoilla. Lapsikuoron ja solistien tasoa kehuttiin. Kielteistä kantaa perusteltiin 
sillä, että seurakunta ei saa osallistua tarpeeksi. Eräät kokivat, että esittävää musiikkia oli lii-
kaa. 
 
Sunnnuntai-iltaan messun halusi sijoittaa vain 61,3 %. Sen sijaan messun käyttö konsertissa 
osittain sai paljon kannatusta (68,9 %). Perustelut olivat ennen kaikkea esteettisiä. Erilliset 
osat koettiin juhlaviksi ja kauniiksi.   
 
3.4 Romantiikan messu  
 
3.4.1 Messun käyttö seurakunnissa 
 
Romantiikka on tyyli- ja aikakausimääre, joka ajoittuu lähinnä 1800-luvulle. Romantiikan 
messujen huomattavia säveltäjänimiä ovat Franz schubert ja Charles Gounod. Historiallisessa 
taustaluvussa on selvitetty 1800-luvun messujen vaiheet. Tässä alaluvussa keskitytään roman-
tiikan messun käyttöön seurakunnissa tämän päivän Suomessa. 



 98

 
Kanttoreille lähetetyssä lomakkeessa oli mainittu Franz Schubertin (1768─1827) Saksalainen 
messu. (Kyselylomakkeet, 15.11.2003.) Kyseinen messu eroaa radikaalisti oman aikansa or-
dinarium-kuoromessuista. Messu on saksankielinen ja runomuotoinen lied-tyylinen teos. Mes-
sussa voidaan havaita sekä ordinarium- että proprium-osia. Sen rakenne on seuraavanlainen: 
 
 1. Zum Eingang ─ Johdanto 
 2. Zum Gloria ─ Kunnia 
 3. Zum Evangelium und Credo – Evankeliumi ja usko 
 4. Zum Offertorium  ─ Uhri 
 5. Zum Sanctus ─ Pyhä 
 6. Nach der Wandlung ─ Ehtoollinen 
 7. Zum Agnus Die ─ Jumalan Karitsa     
 8. Schlussgesang ─ Päätösylistys  
 Anhang: Das Gebet des Herrn ─ Herran rukous 
  (Schubert, 1969 N ja 1980 N.) 
 
Vastaajat saattoivat lisätä lomakkeeseen myös muita käytettyjä messuja. Saksalainen messu 
oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli sanaosia ja ehtoollinen, seuraavissa seurakunnissa: 
 
  
 TAULUKKO 25. Franz Schubert: Saksalainen messu. Messu oli 
 toteutettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen. 
 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Laitila ja Luvia 
 Oulun hiippakunta: 
  Haapavesi ja Tervola 
 Mikkelin hiippakunta: 
  Rantasalmi 
 Lapuan hiippakunta: 
  Kannonkoski, Kauhava ja Teuva 
 Helsingin hiippakunta: 
  Alppila, Malmi, Oulunkylä, Tapiola ja Vantaankoski 
 
 13 srk (5,9% vastanneista; N=222.) 
 
Vastausten perusteella voidaan sanoa, että Helsingin hiippakunnassa messua on toteutettu eni-
ten liturgisena kokonaisuutena, jossa on mukana sanaosia ja ehtoollinen. Näyttää siltä, että 
siellä erityisesti kaupunkiseurakunnissa ollaan rohkeampia kuin muualla käyttämään kyseistä 
messua tällä tavalla. Saksalaisen messun osilla oli korvattu myös vastaavia jumalanpalveluk-
sen osia: 
 

 TAULUKKO 26. Franz Schubert: Saksalainen messu. Messun osilla oli kor-
vattu vastaavia jumalanpalveluksen osia. 

 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Alastaro, Eura, Harjavalta, Laitila, Luvia, Martti, Merikarvia, Teljä ja 
  Tuomiokirkko 
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 Tampereen hiippakunta: 
  Harju, Hämeenlinna ja Loppi 
 Oulun hiippakunta: 
  Lumijoki 
 Mikkelin hiippakunta: 
  Hirvensalmi, Imatra ja Kerimäki 
 Kuopion hiippakunta: 
  Joensuu, Siilinjärvi ja Tuupovaara 
 Lapuan hiippakunta: 
  Alajärvi, Isokyrö, Kauhava, Laukaa, Pietarsaaren suomalainen ja  
  Toivakka 
 Helsingin hiippakunta: 
  Alppila, Karkkila, Malmi, Nurmijärvi, Oulunkylä ja Tapiola 
 
 31 srk (14,0 % palauttaneista; N=222.) 
 
Schubertin Saksalaisen messun käyttö osittain jumalanpaveluksessa oli ollut hyvin suosittua. 
Messu soveltuukin hyvin myös amatöörikuorojen laulettavaksi. Se on helppoa, perinteistä 
kuorosatsia. Messusta on urkusäestyksellinen versio, joten sen toteuttaminen tulee myös edul-
liseksi. Voidaan todeta, että sitä on käytetty tällä tavalla tasaisesti eri puolilla maata. Tosin 
Porvoon hiippakunnassa ei messua ollut toteutettu liturgisesti. 
 
Schubertin Saksalaista messua oli esitetty konsertissa kokonaisuudessaan seuraavissa seura-
kunnissa: 
 

 TAULUKKO 27. Franz Schubert: Saksalainen messu. Messu oli esitetty ko-
konaisuudesaan konsertissa. 

 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Alastaro, Eura, Katariina, Laitila, Luvia, Martti, Naantali, Pomarkku, 
  Tuomiokirkko ja Yläne 
 Tampereen hiippakunta: 
  Harju, Hämeenlinna, Pyynikki ja Tuomiokirkko 
 Oulun hiippakunta: 
  Ii ja Kalajoki 
 Mikkelin hiippakunta: 
  Enonkoski, Kerimäki ja Rantasalmi 
 Kuopion hiippakunta: 
  Iisalmi, Juuka, Kajaani, Ristijärvi 
 Lapuan hiippakunta: 
  Alajärvi, Kannonkoski, Kauhava, Pietarsaaren suomalainen, Pylkön-
  mäki ja Saarijärvi 
 Helsingin hiippakunta: 

 Alppila, Kallio, Karkkila, Malmi, Nurmijärvi, Oulunkylä, Paavali,  
 Pusula, Tuusula ja Vantaankoski 

 
 39 srk (17,6 % palauttaneista; N=222.) 
 
Schubertin Saksalaista messua oli esitetty myös osittain konsertissa: 
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 TAULUKKO 28. Franz Schubert: Saksalainen messu. Messun osia oli esitetty 
konsertissa. 

 
 Turun arkkihiippakunta: 

  Alastaro, Eura, Harjavalta, Kanta-Loimaa, Karinainen, Katariina, Laiti-
  la, Luvia, Martti, Merikarvia, Naantali, Pomarkku, Teljä,Uusikaupunki,     
  Vampula ja Yläne 

 Tampereen hiippakunta: 
  Harju, Hämeenlinna, Jokioinen, Nokia, Pyynikki, Viiala ja Viljakkala 
 Oulun hiippakunta: 
  Haapavesi, Haukipudas, Kalajoki, Kannus, Kälviä, Lumijoki, Oulainen, 
  Perho, Yli-Ii, Ylikiiminki ja Ylitornio 
 Mikkelin hiippakunta: 
  Enonkoski, Hirvensalmi, Imatra, Kerimäki ja Sysmä 
 Borgå stift: 
  Maxmo ja Terjärv 
 Kuopion hiippakunta: 
  Iisalmi, Joensuu, Juuka, Kajaani, Nurmes, Pielisensuu, Pyhäselkä,  
  Ristijärvi, Sotkamo, Sukeva, Tuupovaara ja Valtimo 
 Lapuan hiippakunta: 

Alajärvi, Isokyrö, Kauhajoki, Kauhava, Kihniö, Kurikka, Kyyjärvi, 
Lappajärvi, Pietarsaaren suomalainen, Teuva ja Toivakka 

 Helsingin hiippakunta: 
  Alppila, Karkkila, Malmi, Oulunkylä, Paavali ja Vantaankoski 
 
 70 srk (31,5 % palauttaneista; N=222.) 
 
Schubertin Saksalaista messua oli kuultu osittain myös aamu- tai iltahartaudessa: 
 

 TAULUKKO 29. Franz Schubert: Saksalainen messu. Messun osia oli esitetty  
osana aamu- tai iltahartautta. 

 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Laitila, Martti ja Naantali 
 Tampereen hiippakunta: 
  Pyynikki ja Viiala 
 Oulun hiippakunta: 
  Kalajoki ja Tervola 
 Mikkelin hiippakunta: 
  Anttola ja Nuijamaa 
 Kuopion hiippakunta: 
  Juuka, Ristijärvi ja Tuupovaara 
 Lapuan hiippakunta: 
  Kyyjärvi, Pietarsaaren suomalainen ja Toivakka 
 Helsingin hiippakunta: 
  Alppila ja Hakavuori 
 
 17 srk (7,7 % palauttaneista; N=222.) 
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Kun tarkastellaan Schubertin Saksalaisen messun käyttöä seurakunnissa, havaitaan, että sitä 
esitetään konserteissa enemmän kuin liturgisesti. 17,6 % palauttaneista seurakunnista oli esit-
tänyt messun kokonaisuudessaan konsertissa ja 31,5 % osittain konsertissa. 
 
Franz Schubertin G-duuri-messua oli käytetty yhdeksässä seurakunnassa. Turun arkkihiippa-
kunnassa, Martin seurakunnassa se oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli ollut mukana sana-
osia ja ehtoollinen. Kolmessa seurakunnassa sitä oli käytetty osittain. Messun osilla oli kor-
vattu jumalanpalveluksen osia: 
 

 TAULUKKO 30. Franz Schubert: G-duuri-messu. Messun osilla oli korvattu 
vastaavia jumalanpalveluksen osia. 

 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Martti 
 Helsingin hiippakunta: 
  Tapiola ja Tuusula 
 
 3 srk (1,4 % palauttaneista; N=222.) 
 
Schubertin G-duuri-messu oli ollut kuitenkin melko suosittu konserttimessuna: 
 
 TAULUKKKO 31. Franz Schubert: G-duuri-messu. Messu oli esitetty 
 kokonaisuudessaan konsertissa. 
 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Martti 
 Tampereen hiippakunta: 
  Hämeenlinna ja Jokioinen 
 Kuopion hiippakunta: 
  Puijo 
 Lapuan hiippakunta: 
  Kauhava 
 Helsingin hiippakunta: 
  Malmi, Roihuvuori, Tapiola ja Tuusula 
 
 9 srk (4,1 % palauttaneista; N=222.) 
 
Schubertin G-duuri-messusta oli kuultu myös osia konsertissa Tampereen hiippakunnassa, 
Hämeenlinnan seurakunnssa ja Helsingin Malmilla ja Roihuvuoressa. Lapuan hiippakunnassa, 
Kauhavan seurakunnassa sitä oli käytetty osittain aamu- tai iltahartaudessa. Seurakunnan 
amatöörikuorolle messu on jo melko vaativa. Erityisesti korkeat sopraano-osuudet karsivat 
teoksen monen kuoron ohjelmistosta. 
 
Toisen itävaltalaisen säveltäjän, Anton Brucknerin (1824–1896) Adventtimessua oli käytetty 
Tampereen hiippakunnassa Lopen seurakunnassa. Messun osilla oli korvattu vastaavia juma-
lanpalveluksen osia. Siitä oli esitetty myös osia konsertissa. 
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Ranskalaisen säveltäjän Charles Gounod´n (1818–93) messua Messe brève, C, n:o 7  oli käy-
tetty viidessä seurakunnassa. Se oli toteutettu kolmessa seurakunnassa kokonaisuutena, jossa 
oli mukana sanaosia ja ehtoollinen: 
 
 TAULUKKO 32. Charles Gounod: Messe brève, C, n:o 7. Messu oli 
 toteutettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen. 
 
 Borgå stift: 
 Snappertuna 
 Helsingin hiippakunta: 
 Oulunkylä ja Malmi 
 
 3 srk (1,4 % palauttaneista; N=222.) 
 
Samoissa seurakunnissa kyseisen messun osilla oli korvattu myös vastaavia jumalanpalveluk-
sen osia. Messua oli esitetty myös konsertissa: 
 
 TAULUKKO 33. Charles Gounod: Messe brève, C, n:o 7. Messu 
 oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa. 
 
 Borgå stift: 
 Ekenäs ja Snappertuna 
 Kuopion hiippakunta: Juuka 
 Helsingin hiippakunta: Oulunkylä ja Malmi 
 
 5 srk (2,3% palauttaneista; N=222.) 
 
Siitä oli kuultu osia konsertissa Snappertunassa, Malmilla ja Oulunkylässä. 
 
Malmin seurakunnassa Helsingissä oli käytetty Gounod´n ns. Cecilia-messua (Messe solen-
nelle de Saint Cécile, G ). Se toteutettiin kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtool-
linen. 
 
Turun arkkihiippakunnassa Teljän seurakunnassa oli käytetty Charles Gounod´n messua Mes-
se brève, C, n:o 5 aux séminaires.  Messun osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen 
osia. Se oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa ja siitä oli kuultu myös osia konsertissa.  
 
Samaisessa Teljän seurakunnassa oli käytetty toisen ranskalaisen säveltäjän, Gabriel Faurén 
(1845─1924) messua Messe basse pour voix de femmes.  Messun osilla oli korvattu vastaavia 
jumalanpalveluksen osia. Se oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa ja siitä oli kuultu osia 
konsertissa. 
 
Ranskalaisen säveltäjän Léo Delibes’n (1836─91) messua Messe brève oli käytetty kolmessa 
seurakunnassa Helsingin hiippakunnassa. Alppilassa, Malmilla ja Oulunkylässä se oli toteu-
tettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen. Malmilla ja Oulunkylässä 
messun osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia. Malmilla se oli esitetty koko-
naisuudessaan konsertissa ja siitä oli kuultu myös osia konsertissa. 
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Léo Delibes’n messun liturgisesta toteutuksesta on esimerkkinä Alppilan seurakunnan messu 
17.11.2002 klo 10. Liturgina toimi Pauliina Lindfors, Jorma Virtanen saarnasi, kanttorina oli 
Vivika Oksanen, Kalliola-ensemble ja Kalliolan soitannollinen ryhmä avusti Lasse Mylly-
maan johdolla. Seurakunnassa vietettiin Kalliolan kirkkopyhää. Messun latinan ja kreikankie-
liset osat oli käännetty rinnakkaistekstinä suomeksi. Messun kulku oli seuraava: 
 
 I JOHDANTO 
 Alkuvirsi 148:1,4 
 Alkusiunaus 
 Synnintunnustus ja synninpäästö 
 Léo Delibes: Messe brève − Kyrie 
 Léo Delibes: Messe brève − Gloria 
 
 II SANA 
 1. lukukappale 
 2. lukukappale 
 Päivän virsi 150:1,5,6 
 Halleluja 
 Evankeliumi 
 Saarnavirsi 
 Saarna 
 Uskontunnustus 
 Ilmoitukset 
 Yhteinen esirukous (virsi 603 säkeistö kerrallaan) 
 
 III EHTOOLLINEN 
 Uhrivirsi 600 
 Ehtoollisvuorolaulu 
 Prefaatiorukous 
 Léo Delibes: Messe brève − Sanctus 
 Ehtoollisen asetussanat 
 Isä meidän 
 Herran rauha 
 Léo Delibes: Messe brève – Agnus Dei 
 Ehtoollisen jakaminen 
 Léo Delibes: Messe brève – O salutaris 
 Ehtoollisvirret: 508 ja 228a 
 Kiitosrukous 
 
 IV PÄÄTÖS 
 Ylistysvirsi 462 
 Herran siunaus 
 Wolfgang Amadeus Mozart –  Gloria  
  (Ohjelmalehtinen, 17.11.2002.) 
 
Delibes’n messun osilla oli korvattu vastaavat messun ordinarium-osat. Yllättävä ratkaisu oli 
sijoittaa Mozartin Gloria messun loppuun. (Ohjelmalehtinen, 17.11.2002.)  
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Helsingin hiippakunnassa, Kallion seurakunnassa oli käytetty Alexandre Guilmantin (1837– 
1911) messua Messe solennelle.  Se oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli ollut mukana sa-
naosia ja ehtoollinen. Siellä se oli esitetty myös kokonaisuudessaan konsertissa. 
 
Ranskalaisen säveltäjän César Franckin (1822–90) A-duuri-messua oli käytetty kahdessa seu-
rakunnassa. Mikkelin hiippakunnassa, Juvan seurakunnassa siitä oli kuultu osia konsertissa. 
Helsingin Alppilassa se oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoolli-
nen. Alppilassa messun osilla oli korvattu myös vastaavia jumalanpalveluksen osia. 
 
Ludwig van Beethovenin (1770–1827) C-duuri-messu oli esitetty kokonaisuudessaan konser-
tissa Porvoon hiippakunnassa, tuomiokirkkoseurakunnassa. Beethovenin Missa solemnis, D 
oli esitetty puolestaan ruotsinkielisessä Luukkaan seurakunnassa Helsingissä.  
 
Saksalaisen säveltäjän Josef Rheinbergerin (1839–1901) Missa brevis  oli toteutettu Helsingin 
Kallion seurakunnassa kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen. Saman sä-
veltäjän Missa puerorum oli toteutettu kahdessa seurakunnassa Helsingin hiippakunnassa. 
Malmilla ja Oulunkylässä se oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli  mukana sanaosia ja eh-
toollinen. Malmilla se oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa ja siitä oli kuultu myös osia 
konsertissa. 
  
Max Filken messu Missa in honorem St. Caroli Borromei oli toteutettu Helsingin Malmin 
seurakunnassa kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen. Turun arkkihiippa-
kunnassa, Porin Teljän seurakunnassa kyseisen messun osilla oli korvattu vastaavia jumalan-
palveluksen osia. Siellä se oli esitetty myös kokonaisuudessaan konsertissa ja siitä oli kuultu 
osia konsertissa. 
 
Gioachino Rossinin (1792–1868) messu Petite messe solennelle oli esitetty Tampereen hiip-
pakunnassa, Hämeenlinnan seurakunnassa kokonaisuudessaan konsertissa. Siitä oli kuultu 
myös osia konsertissa. 
 
Vastausten perusteella voidaan sanoa, että romantiikan ajan messuja on Suomessa esitetty 
melko usein. Joskin voidaan todeta, että - lukuunottamatta Schubertin Saksalaista messua - 
kutakin messua oli käytetty vain muutamassa seurakunnassa. Messujen kirjo on siis runsas, 
mutta yksittäisten käyttö vähäistä. Messujen liturginen käyttö on runsainta Helsingin hiippa-
kunnassa. Aktiivisimmat seurakunnat olivat Alppila, Oulunkylä, Malmi ja Kallio. Romantii-
kan ajan messuista oli käytetty eniten Schubertin Saksalaista messua (ks. liitteet 3–7). 
 
Romantiikan ajan kuoromessuja oli käytetty seurakunnissa huomattavasti enemmän kuin vas-
taavan ajan urkumessuja. Franz Lisztin Missa pro organo oli toteutettu kahdessa seurakunnas-
sa kokonaisena jumalanpalveluksena (0,6 %, N=333), sitä oli käytetty osittain jumalanpalve-
luksen alkusoittona, ehtoollismusiikkina ja loppusoittona kuudessa seurakunnassa (1,8 %), 
yhdessä seurakunnassa oli kuultu osia siitä aamu- tai iltahartaudessa (0,3 %), se oli esitetty 
kokonaisuudessaan konsertissa kahdessa seurakunnassa (0,6 %) ja osittain konsertissa kol-
messa seurakunnassa (0,9 %). (Poutanen, 1999: 11, 23, 28, 32.) 
 
A. F. P. Boëlyn urkumessu Messe du jour de Noël oli toteutettu yhdessä seurakunnassa koko-
naisena jumalanpalveluksena (0,3 %, N=333) ja sitä oli käytetty osittain jumalanpalveluksessa 
(alkusoittona, ehtoollismusiikkina tai loppusoittona) kahdessa seurakunnassa (0,6 %). Yhdes-
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sä seurakunnassa messun osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia (0,3 %). (Pou-
tanen, 1999: 11, 23, 26.) 
 
3.4.2 Léo Delibes’n messun toteutus 
 
Léo Delibes (1836–1891) opiskeli Pariisin konservatoriossa sävellystä professori Adolphe 
Adamin johdolla, mikä vaikutti siihen, että hänestä tuli ooppera- ja balettisäveltäjä. Hänellä 
oli toinenkin kuuluisa opettaja konservatoriossa: säveltäjä ja urkujensoiton professori Francois 
Benoist. Läpimurtoteoksensa Delibes sävelsi 34-vuotiaana. Se oli baletti Coppélia ou La fille 
aux yeux d’ émail. Vuonna 1876 esitettiin sitten Sylvia ou La Nymphe de Diane.  Huomattava 
tapaus oli myös Delibes’n Lakmé -oopperan esitys Pariisissa. (Kaiser, 1999: 3.) 
 
Delibes sävelsi yhteensä 26 näyttämöteosta, yksinlauluja, duettoja ja kuoroteoksia. Messe 
bréve -teos on sävelletty todennäköisesti vuonna 1875. Teoksen syntyvaiheista ei ole paljoa 
tietoa, mutta on arveltu, että teos olisi alkujaan 2-ääniselle lapsikuorolle, koska säveltäjä oli 
yhteydessä useaankin lapsikuoroon. Messe bréve on säveltäjän ainoa messu. Hymni O saluta-
ris hostia ja Agnus Dei -osa on painettu tosin erillisinä nuotteinakin. Delibes ei ole säveltänyt 
messuunsa Credo- ja Benedictus-osia, vaan Sanctusta seuraa ranskalaisen tavan mukaan O 
salutaris hostia.  Messussa on merkinnät “soli” ja “tutti”, mikä merkitsee solistien ja kuoron 
vuorottelua. (Kaiser, 1999; Delibes 1999, N.) 
 
Toteus Malmin kirkossa 
 
Leo Delibes’n messu Messe brève toteutettiin Malmin kirkossa Taiteiden yö -tapahtumassa 
30.8.01. Tapahtuma koostui konsertista klo 20, Delibes’n messusta klo 21 ja kanttoreiden 
konsertista klo 22. Messussa oli 81 henkeä. Liturgian toimitti pastori Pirkko Poisuo ja häntä 
avusti ehtoollisen vietossa pastori Anita Olli. Marjaleena Heikkinen ja Sauli Tiilikainen lau-
loivat messun osat, Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei, duettona. Heikki Poutanen säesti 
uruilla ja improvisoi alkusoiton ja päätösmusiikin Delibes’n messun teemoista. Messun kulku 
oli seuraava: 
 
 Alkusoitto (urut) 
 Alkusiunaus ja vuorotervehdys 
 Johdanto 
 Rippi 
 Kyrie (solistit) 
 Gloria (solistit) 
 Päivän rukous 
 Raamatunlukua 
 Virsi 331:1─3 
 Raamatunlukua 
 Uskontunnustus 
 Virsi 186:1,2 
 Yhteinen esirukous 
 Virsi 333:1,2 
 Ehtoollisvuorolaulu 
 Prefaatio 
 Sanctus (solistit) 
 Rukous ja asetussanat 
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 Isä meidän 
 Herran rauha 
 Agnus Dei (solistit) 
 Ehtoollisenvietto 
 Kiitosrukous 
 Ylistys 
 Siunaus 
 Päätösmusiikki (urut)   
  (Ohjelmalehtinen, 30.8.2001.) 
 
Kysely ja haastattelut 
 
Messuun osallistui 81 ja heille jaettiin kyselylomakkeet (ks. liite 14). Lomakkeen palautti 43 
henkeä. Palautusprosentti oli 53,1. Ikäjakauma oli seuraava: 1─19 -vuotiaita oli 0 %; 20─39 -
vuotiaita 4,7 %; 40─59-vuotiaita 62,8 % ja yli 60-vuotiaita 32,6 %. Naisia oli 69,8 % ja mie-
hiä 30,2 %. Koulutusjakauma oli seuraava: peruskoulun tai vastaavan käyneitä 27,9 %, kes-
kiasteen koulutuksen saaneita 34,9 % ja korkekoulun käyneitä 37,2 %. (Kyselylomakkeet, 
30.8.2001.) Tämän lisäksi haastateltiin myös messua toimittanutta pastori Pirkko Poisuota. 
 
 
 
Messu päiväjumalanpalveluksena 
 
Kysyttiin, voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin päiväjumalanpalveluksen sunnuntai-
na klo 10. 53,5 % vastasi myöntävästi, 32,6 % kieltävästi ja 14,0 % ei osannut sanoa kantaan-
sa. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Koettiin, että Delibes’n messu rikas-
tuttaisi jumalanpalveluselämää. Perustelut olivat myös esteettisiä. Vastaajien mielestä messu 
oli kaunis ja rauhallinen. Kielteistä kantaa perusteltiin mm. kielikysymyksellä.  Eräs kuulija 
kirjoitti: “Saisi olla suomenkielistä, ei latinaa.”  Eräs vastaaja koki messun liian katolisena. 
Päiväjumalanpalvelus haluttiin säilyttää perinteisenä. Siihen ei haluttu mitään erikoisia muu-
toksia. Kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata päiväjumalanpalveluk-
sen, pastori Poisuo vastasi myöntävästi ja perusteli kantaansa: “Täyttää messun funktion 
(HPE). Musiikillisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen.” (Poisuo, 9.9.2001.) 
 
Messu sunnuntain iltajumalanpalveluksena 
 
Kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata sunnuntain iltamessun, 79,1 % 
vastasi myöntävästi, 4,7 % kieltävästi ja 16,5 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kan-
taa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Koettiin, että Delibes’n messu rikastuttaisi “harmaata” 
iltamessukäytäntöä. Perustelut olivat myös esteettisiä. Joidenkin vastaajien mielestä messu oli 
kaunis ja rauhallinen. Kielteistä kantaa ei juurikaan perusteltu. Eräs vastaaja toivoi iltaan pe-
rinteistä messutoteutusta. 
 
Pastori Poisuo vastasi myöntävästi kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin kor-
vata sunnuntain iltamessun. Hän perusteli kantaansa sillä, että Delibes’n messussa voidaan 
käyttää vaihtoehtoisesti joko kuoroa tai solisteja. Hänen mielestään tällaiset messut tuovat 
vaihtelua iltakirkkoihin. (Poisuo, 9.9.2001.) 
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Messu keskiviikon iltajumalanpalveluksena 
 
Kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata keskiviikon iltamessun, vastasi 
myöntävästi 62,8 %, kieltävästi 7,0 % ja kantaansa ei osannut sanoa 30,2 %. Myönteistä kan-
taa perusteltiin samoilla argumenteilla kuin edellisessä kohdassa. Toivottiin vaihtelua iltames-
suihin. Koettiin, että Delibes’n messu olisi rauhallinen ja kaunis vaihtoehto. Kielteistä kantaa 
ei juurikaan perusteltu. Erään vastaajan mukaan Delibes’n messu olisi ehkä liian juhlallinen ja 
vaativa arki-iltaan. 
 
Pastori Poisuo vastasi myöntävästi kysymykseen, voisiko tällainen messu korvata silloin täl-
löin keskiviikon iltamessun. Se toisi hänen mielestään vaihtelua iltakirkkoihin. Hänen mieles-
tään Delibes’n messu on käyttökelpoinen, koska voidaan käyttää joko solisteja tai kuoroa. 
(Poisuo, 9.9.2001.) 
 
Messun kaksi ordinarium-laulua päiväjumalanpalveluksessa 
 
Kysymykseen, olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) 
ja korvata niillä vastaavat osat sunnuntain päiväjumalanpalveluksessa klo 10, vastaisi myön-
tävästi 60,5 %, kieltävästi 7,0 % ja 32,6 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa pe-
rusteltiin muiden muassa esteettisillä seikoilla. Erään vastaajan mukaan Delibes’n kaunis mu-
siikki elävöittäisi “kaavamaista jumalanpalvelusta”. Eräs vastaaja suositteli Delibes’n messun 
käyttöä “kiitospyhinä”. Kielteistä kantaa perusteltiin kielikysymyksellä ja perinteellä. Koet-
tiin, että päiväjumalanpalveluksessa pitää käyttää ainoastaan suomea. Kaksikin osaa latinaksi 
olisi liikaa. Koettiin myös, että päiväjumalanpalveluksen kaavaa ei saa muuttaa.  
 
Pastori Poisuo olisi valmis korvaamaan messun Kyrie-osan, mutta suhtautui Agnus Dein kor-
vaamiseen varauksellisesti. Delibes’n messu on hänen mielestään kokonaisuus, jota ei pitäisi 
rikkoa. (Poisuo, 9.9.2001.) 
  
Messun käyttö konsertissa 
 
Haluttiin tutkia messun konserttikäyttöä. Kysymykseen, olisiko mielekästä esittää tämän mes-
sun musiikkiosia (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei) konsertissa, jossa on myös muuta klas-
sista musiikkia, vastasi myöntävästi 72,1 %, kieltävästi 9,3 % ja kantaansa ei osannut sanoa 
18,6 %. Myöntävästi vastanneet perustelivat kantaansa erityisesti esteettisillä seikoilla. Koet-
tiin, että Delibes’n messu sopii hyvin konserttiin, koska se on korkeatasoista klassista musiik-
kia. Konserttiesityksenä messu tulisi “suuremman yleisön tietoisuuteen”. Kielteistä kantaa ei 
juurikaan perusteltu. Erään vastaajan mielestä Delibes’n messu on luontevinta toteuttaa juma-
lanpalveluksessa. 
 
Pastori Poisuo vastasi kysymykseen, olisiko mielekästä esittää tämän messun musiikkiosia 
(Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei) konsertissa, jossa on myös muuta klassista musiikkia, 
kieltävästi. Hän perusteli: “ Messun sävelmistö on niin selkeästi sakraalimusiikkia, että se 
edellyttää mielestäni jumalanpalveluskokonaisuuden! Yksittäisinä osina ne kadottaisivat ’lin-
kin’ ja jotain kauneudestaan!”. Pastori Poisuo kommentoi messua: ” Kokonaisuudessaan pidin 
messun musiikkiosuuksista, myös urkusatseista todella paljon! Kaunis ja tunnelmallinen mes-
su.” (Poisuo, 9.9.2001.) 
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Yhteenveto 
 
Seuraavat taulukot kokoavat osallistuneiden palautteen ja selvittävät Delibes’n messun sovel-
tumista jumalanpalvelus- ja konserttielämään. 
 
 TAULUKKO 34. Delibes’n messun Messe brève soveltuminen juma- 
 lanpalveluselämään. (N=43) 
 
  kyllä ei eos 
 
 su-jp  53,5 % 32,7 % 14,0 % 
 su-iltamessu 79,1 % 4,7 % 16,3 % 
 ke-iltamessu 62,8 % 7,0 % 30,2 % 
 su-jp (osat Kyrie 60,5 % 7,0 % 32,6 % 
 ja Agnus Dei)  
 

 TAULUKKO 35. Delibes’n messun, Messe brève, soveltuminen konserttielä-
mään. Konserttiversio, jossa mukana muuta klassista musiikkia. 

 
 kyllä 72,1 % ei 9,3 % eos 18,6 % 
 
Silmiinpistävää on myönteinen suhtautuminen kyseisen messun toteutukseen sunnuntai-illan 
messuna (79,1 %).  Vastaajat haluavat aivan selvästi säilyttää päiväjumalanpalveluksen pää-
osin sellaisenaan, koska vain 53,5 % oli valmis silloin tällöin korvaamaan sen Delibes’n mes-
sulla. Hieman useampi oli kuitenkin valmis ottamaan pari osaa, Kyrien ja Agnus Dein, päivä-
jumalanpalvelukseen (60,5 %).  
 
Hieman yllättävää on kuitenkin se, että Delibes’n messun konserttikäyttöä kannatti vain 72,1 
%. Klassisia kuoromessuja on meillä kuitenkin totuttu kuulemaan ennen kaikkea konserteissa. 
Tämän kyselyn perusteella ihmiset sijoittavat Delibes’n messun mieluiten sunnuntai-illan ju-
malanpalvelukseksi. 
 
On mielenkiintoista verrata Delibes’n kuoromessua ja vastaavan ajan urkumessua toisiinsa. 
Franz Lisztin Missa pro organo toteutettiin Malmin kirkossa Taiteiden yönä 31.8.95. Vain 39 
% (N=41) oli valmis hyväksymään Lisztin messun sunnuntain päiväjumalanpalvelukseen klo 
10. Sen sijaan vastaajat sijoittaisivat messun mieluiten sunnuntai-illan jumalanpalvelukseksi 
(85 %). Hieman pienempi joukko kannatti sen sijoittamista keskiviikon iltamessuksi (83 %). 
Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti esteettisillä seikoilla. Lomakkeessa ei kysytty mes-
sun konserttikäytöstä. (Poutanen, 1999: 81─83.) 
 
Karkeasti voidaan sanoa, että messujen soveltuminen jumalanpalveluselämään oli vastaajien 
mielestä samaa luokkaa, vaikkakin Delibes’n messun käyttöä päiväjumalanpalveluksen pai-
kalla kannatti hieman suurempi joukko (53,5 %).  
 
3.4.3 Charles Gounod´n messun toteutus 
 
Charles Gounod (1818─1893) on huomattava 1800-luvun lopun ranskalainen säveltäjä. Hän 
opiskeli sävellystä Pariisin konservatoriossa ja voitti Prix de Rome -sävellyspalkinnon vuonna 
1839. Gounod asui Roomassa vuosina 1840─42 ja innostui Palestrinan kuoromusiikista. Pa-
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lattuaan Pariisiin hän toimi urkurina Mission Etrangères -kirkossa. Gounod opiskeli myös teo-
logiaa vuosina 1846─49. Vuonna 1851 hän sävelsi ensimmäisen oopperansa Sapho. Varsinai-
nen läpimurto oli kuitenkin ooppera Faust.  Gounod’ n sävellystuotanto on laaja. Dennis Lib-
byn luettelossa on kaksitoista täysmittaista oopperaa, kuusitoista messua, Requiem, kantaatteja 
ja oratorioita sekä runsaasti liturgista musiikkia latinaksi, ranskaksi ja englanniksi. Sävellys-
luettelossa on lisäksi paljon maallisia ja hengellisiä kuoro- ja yksinlauluja ja duettoja. Gounod 
on ennen kaikkea vokaalimusiikin säveltäjä, mutta sävellysluettelossa on myös orkesteriteok-
sia, mm. kaksi sinfoniaa, sekä kappaleita eri instrumenteille. (Cooper ja Libby, 1980: 
580─591.) 
 
Steven Huebner mainitsee myös julkaisemattoman Requiemin orkesterille vuodelta 1842. 
(Huebner, 2001: 231.) 
 
Messe solennelle de Ste Cécile (1855), joka lienee Gounod’n huomattavin liturginen teos, 
edustaa oopperamaista messusävellystä vastapainona Gounod’n aikaisemmalle tuotannolle. 
Kyseinen messu oli omana aikanaan paljon esitetty, ennen kuin liturgisen musiikin ihanteet 
muuttuivat. (Cooper ja Libby, 1980: 585.) Messusta on toinen versio, Messe de Saint Cécile 
(1879), kaksiääniselle kuorolle ja solisteille (Huebner, 2001: 232; Gounod, s.a., N.)   
 
Toteutus Malmin kirkossa 
 
Charles Gounod’ n teos Messe de Sainte Cécile toteutettiin Malmin kirkossa 23.1.2000 klo 18. 
Kyseessä oli Helsingin seurakuntayhtymän riemuvuoden tapahtumiin liittyvä tilaisuus. Hel-
sinkiläinen Elegia-kuoro lauloi Sari Ala-Kulpin johdolla. Solisteina olivat Mari Grönholm, 
sopraano ja Eeva-Liisa Saarinen, mezzo. Heikki Poutanen soitti urkuja. Pastori Anita Olli oli 
liturgina ja pastori Seppo Lappalainen avusti. Messussa käytettiin Gounod’n “kahdelle äänel-
le” säveltämää laitosta. Samaisesta messusta on olemassa myös neliääninen versio. Kuoro ja 
solistit lauloivat osat: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus ja Agnus Dei.  Muut liturgi-
set laulut noudattivat voimassa olevaa messusävelmistöä. Malmin kirkossa ei vielä ollut käy-
tössä adventtina 2000 käyttöön otettu uusi messusävelmistö. Urkuri improvisoi messun tee-
moista alku- ja loppusoiton. Kyseesä oli siis toteutus, joka eteni suomalaisen messujärjestyk-
sen mukaisesti niin, että määrätyt ordinarium-laulut ja uskontunnustus oli korvattu Gounod’n 
messuosilla. Seurakunnalle oli jaettu käsiohjelma, jossa messun kreikan- ja latinankielinen 
teksti on suomeksi. Messun kulku oli seuraava: 
 
 Preludi (urut) 
 Johdanto 
 Synnintunnustus  
 Synninpäästö 
 Kyrie (kuoro ja solistit) 
 Gloria (kuoro ja solistit) 
 Vuorotervehdys, rukous ja aamen 
 Raamatunlukua 
 Virsi 444:1 
 Raamatunlukua 
 Credo (kuoro ja solistit) 
 Ehtoollisvuorolaulu 
 Prefaatio 
 Sanctus ja Benedictus (kuoro ja solistit) 
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 Asetussanat 
 Isä meidän 
 Herran rauha 
 Agnus Dei (kuoro ja solistit) 
 Virsi 228 ja 229 
 Kiitosrukous 
 Vuoroylistys 
 Herran siunaus 
 Loppusoitto (urut)  
  (Ohjelmalehtinen, 23.1.2000.) 
 
Kysely ja haastattelut 
 
Messuun osallistui 104 henkeä ja heille jaettiin kyselylomakkeet (ks. liite 15). 58 henkeä pa-
lautti lomakkeen. Palautusprosentti oli 55,8. Ikäjakauma oli seuraava: 1─19-vuotiaita oli 0 %; 
20─39-vuotiaita 22,4 %; 40─59-vuotiaita 44,8 % ja yli 60-vuotiaita 31,0 %. Naisia oli 77,6 % 
ja miehiä 22,4 %. Koulutusjakauma oli seuraava: peruskoulun tai vastaavan käyneitä10,3 %; 
keskiasteen koulutuksen saaneita 34,5 % ja korkeakoulun käyneitä 48,3 %. (Kyselylomakkeet, 
23.1.2000.) Tämän lisäksi haastateltiin myös messun toimittamiseen osallistuneita pastoreita 
Anita Ollia ja Seppo Lappalaista. 
 
Messu päiväjumalanpalveluksena 
 
Kysyttiin, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata päiväjumalanpalveluksen sunnuntai-
na klo 10. 60,3 % vastasi myöntävästi, 27,6 % kieltävästi ja 12,1 % ei osannut sanoa kantaan-
sa. Myönteistä kantaa perusteltiin mm. vaihtelulla. Koettiin, että Gounod’n messu rikastuttaisi 
jumalanpalveluselämää. Perustelut olivat myös esteettisiä. Erään vastaajan mielestä messun 
musiikki oli “ylevää ja kaunista”. Myönteistä kantaa perusteltiin myös teologisilla seikoilla. 
Koettiin, että Gounod’n messu rikastuttaisi “kirkkovuoden tapahtumia”. Kielteistä kantaa pe-
rusteltiin toisaalta myös teologisilla seikoilla. Monet vastaajat kaipasivat saarnaa, joka mes-
susta puuttui. Eräs vastaaja kritisoi sitä, että seurakunta ei voinut osallistua tarpeeksi. Jotkut 
vastaajista vetosivat perinteeseen.  He eivät halunneet muuttaa tuttua jumalanpalveluskäytän-
töä. 
  
Pastori Anita Olli epäröi messun soveltuvuutta päiväjumalanpalvelukseen, koska laulujen 
tekstit kuullaan latinaksi. Pastori Seppo Lappalainen ottaisi tämän messun silloin tällöin päi-
väjumalanpalveluksen paikalle, mutta hän haluaisi mukaan kuitenkin saarnan ja yhteisen esi-
rukouksen. (Olli, 23.1.2000; Lappalainen, 23.1.2000.) 
 
Messu sunnuntain iltajumalanpalveluksena 
 
Kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata sunnuntain iltamessun, 93,1 % 
vastasi myöntävästi, 0 % vastasi kieltävästi ja 6,9 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä 
kantaa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Koettiin, että Gounod’n messu rikastuttaisi iltames-
sukäytäntöä. Myönteistä kantaa perusteltiin myös esteettisillä seikoilla. Erään vastaajan mie-
lestä Gounod’n messun musiikki on ”kaunista ja ylevää”. Myönteistä kantaa perusteltiin myös 
teologisilla seikoilla. Eräs vastaaja koki, että liturgia rikastuisi.  Monet vastaajat kokivat, että 
Gounod’ n messu hiljentää. Erään vastaajan mielestä tällainen musiikki antaa “rauhallisen ja 
meditatiivisen tunnelman”. Monissa vastauksissa oli perusteluina se, että Gounod’n messu 
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sopii erityisesti iltaan. Vain yhdessä vastauksessa kaivattiin suomenkieltä. Näiden vastausten 
perusteella näyttää siltä, että latina ei ole kuulijoille ongelma silloin, kun se on käännetty rin-
nakkaistekstinä suomeksi. 
 
Pastori Anita Olli suosittelee Gounod’n messun käyttöä sunnuntain iltamessuna: “Iltamessuk-
si sopii mainiosti” (Olli 23.1.2000). Pastori Lappalainen oli myös sitä mieltä, että kyseinen 
messu sopii silloin tällöin toteutettavaksi sunnuntai-iltana (Lappalainen, 23.1.2000). 
 
Messu keskiviikon iltajumalanpalveluksena 
 
Kysymykseen, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata keskiviikon iltamessun, vastasi 
myöntävästi 82,8 % ja kieltävästi 0 %. Kantaansa ei osannut sanoa 17,2 %. Myönteistä kantaa 
perusteltiin samoilla argumenteilla kuin edellisessäkin kohdassa. Vastaajien mielestä Gou-
nod’n messu toisi vaihtelua iltamessukäytäntöön. Perustelut olivat niin ikään esteettisiä. 
Myönteistä kantaa perusteltiin myös teologisilla seikoilla. Erään vastaajan mielestä Gounod’n 
messu rikastuttaisi liturgiaa. Messun musiikki koettiin erityisesti hiljentävänä. Erään vastaajan 
mielestä messun musiikki “rauhoittaa kiireen keskellä”. 17,2 % ei osannut sanoa kantaansa. 
Osalle vastaajista keskiviikon iltamessu oli outo ilmiö.  
   
Pastori Anita Ollin mielestä Gounod’n messua voisi silloin tällöin käyttää keskiviikkoiltaisin 
(Olli, 23.1.00). Pastori Seppo Lappalainen ei osannut sanoa kantaansa kysymykseen, voisiko 
kyseinen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun (Lappalainen, 23.1.00). 
 
Messun kaksi ordinarium-laulua päiväjumalanpalveluksessa 
 
Kysyttiin, olisiko mielekästä poimia messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) ja korvata 
niillä vastaavat osat sunnuntain päiväjumalanpalveluksessa. 67,2 % vastasi myöntävästi, 8,6 
% kieltävästi ja 24,1 % vastaajista ei osanut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa perusteltiin 
erityisesti vaihtelulla. Koettiin, että kahdenkin osan korvaaminen Gounod’n musiikilla rikas-
tuttaisi jumalanpalvelusta. Myönteistä kantaa perusteltiin niin ikään esteettisillä seikoilla. 
Gounod’n musiikki koettiin “kauniina ja juhlallisena”. Eräässä vastauksessa myönteistä kan-
taa perusteltiin musiikinteologisella seikalla: “Musiikki on jumalanpalveluksen kruunu.”  Osa 
vastaajista pelkäsi jumalanpalveluksen kokonaisuuden rikkoontuvan ja toisaalta Gounod’n 
messun köyhtyvän. Erään vastaajan mielestä “kokonaisuutta ei pidä rikkoa”. Eräs vastaaja 
perusteli kielteistä kantaansa “konservatismilla”. Tuttua ja turvallista päiväjumalanpalvelusta 
ei saisi muuttaa. 
 
Pastori Anita Olli vastasi myöntävästi ja oli sitä mieltä, että siinä tapauksessa pitäisi olla suo-
mennos latinankielisen tekstin rinnalla (Olli, 23.1.2000). Myös Seppo Lappalainen suhtautui 
myönteisesti kahden ordinarium-osan sijoittamiseen päiväjumalanpalvelukseen. Hän tähdensi 
myös suomenkielisen tekstin merkitystä. (Lappalainen, 23.1.2000.) 
 
Messun käyttö konsertissa 
 
Haluttiin tutkia messun konserttikäyttöä. Kysyttiin, olisiko mielekästä esittää messua konser-
tissa niin, että siinä olisivat vain kuoro-osat. Myöntävästi vastasi 58, 6 %, kieltävästi 19,0 % ja 
kantaansa ei osannut sanoa 22,4 %. Myönteistä kantaa perusteltiin ennen kaikkea esteettisillä 
seikoilla. Vastaajien mielestä teos oli korkeatasoinen ja vaikuttava. Koettiin, että teos muo-
dostaa hallitun kokonaisuuden. Kielteistä kantaa perusteltiin erityisesti sillä, että messu on 
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kokonaisuus, johon kuuluvat myös tekstit ja ehtoollinen. Erään vastaajan mielestä “alkuperäi-
nen idea kärsisi” konserttitoteutuksessa. 
 
Pastori Anita Olli ei sijoittaisi Gounod’n messua konserttiin. Hän perusteli kantaansa:”Kyllä 
messussa pitäisi olla myös aina rukousta ja mahdollisuus hiljentyä sanan äärellä. Ehkä messun 
alkuperäisestä tarkoituksesta menetetään jotakin hyvin olennaista.” (Olli, 23.1.00.) Seppo 
Lappalainen ei sijoittaisi myöskään Gounod’n messua konserttiin. Hän ei perustellut kantaan-
sa. (Lappalainen, 23.1.2000.) 
 
Yhteenveto 
 
Seuraavat taulukot kokoavat osallistuneiden palautteen ja selvittävät Gounod’ n messun sovel-
tumista jumalanpalvelus- ja konserttielämään. 

 
 
TAULUKKO 36. Gounod’n Cecilia-messun sovelttuminen jumalanpalve-
luselämään. (N=58) 

 
  kyllä ei eos 
 
 su-jp 60,3 % 27,6 % 12,1 % 
 su-iltamessu 93,1 % 0 % 6,9 % 
 ke-iltamessu 82,8 % 0 % 17,2 % 
 su-jp (osat Kyrie 67,2 % 8,6 % 24,1 % 
 ja Agnus Dei) 
 
 TAULUKKO 37. Gounod’n Cecilia-messun soveltuminen konserttielä- 
 mään. Konsertissa mukana kuoro-osat. (N=58) 
 
 kyllä 58,6 % ei 19,0 % eos 22,4 % 
 
Silmiinpistävää on myönteinen suhtautuminen messun toteuttamiseen sunnuntain iltamessun 
paikalla (93,1 %). Hämmästyttävää on se, että kielteisiä vastauksia ei ollut lainkaan. Sen si-
jaan 6,9 % ei osannut sanoa kantaansa. Vastaukset keskiviikon iltamessun kohdalla olivat sa-
mansuuntaiset (82,8 %). Jälleen ei ollut yhtään kielteistä vastausta. Niitä, jotka eivät osanneet 
sanoa kantaansa, oli 17,2 %, mikä kielii siitä, että keskiviikon iltamessu on osalle seurakunta-
laisista vieras ilmiö. 
 
Kun tarkastellaan messun käyttöä päiväjumalanpalveluksen paikalla, huomataan, että vaikka 
enemmistö kannattaa ajatusta (60,3 %), niin kuitenkin melko suuri osa (27,6 %) vastustaa. 
Kahden osan (Kyrie ja Agnus Dei) korvaamista päiväjumalanpalveluksessa kannattaa hieman 
suurempi joukko (67,2 %). Yllättävää on se, että messun käyttöä konsertissa ns. konserttiver-
siona kannatti vain 58,6 %.  Klassisia kuoromessuja on meillä kuitenkin totuttu kuulemaan 
ennen kaikkea konserteissa. Tämän tutkimuksen perusteella ihmiset sijoittavat Gounod’n Ce-
cilia -messun mieluiten sunnuntai-illan jumalanpalvelukseksi. 
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3.4.4 Franz Schubertin Saksalaisen messun käyttö seurakunnissa 
 
Säveltäjä ja teokset 
 
Itävaltalainen säveltäjä Franz Schubert syntyi Wienissä 1797 ja kuoli samassa kaupungissa 
1828. Schubertin lyhyestä elämänkaaresta huolimatta hänen sävellystuotantonsa on laaja ja 
monipuolinen. Hän on ennen kaikkea yksinlaulusäveltäjä, sillä niitä ehti kertyä yli kuusisataa. 
Hän sävelsi runsaasti myös hengellistä musiikkia kuorolle: muiden muassa kuusi messua, Sta-
bat materin, Saksalaisen messun, liturgista musiikkia ja oratorion Lazarus. (GC, 1988, s.v. 
Schubert, Franz: 674─675.) 
 
Schubert sävelsi Saksalaisen messun kesällä 1827. Kyseessä on messu neliääniselle kuorolle 
ja orkesterille. Se julkaistiin vuonna 1870, ja painetun nuotin liitteenä on Das Gebet des 
Herrn vuodelta 1845. (Brown, Sams, 2001: 691.) Messu ei ole tyypillinen latinankielinen or-
dinarium-kuoromessu, vaan siinä on erotettavissa sekä proprium- että ordinariumosia. Ky-
seessä on saksankielinen, liedtyyliin sävelletty teos. (Schubert, 1980 N.) 
  
 
Kysely 
 
Schubertin Saksalainen messu oli valittu yhdeksi kyselyn kohteeksi siksi, että sen oletettiin 
olevan kanttoreiden keskuudessa tunnetuin ja eniten käytetty kuoromessu (ks. myös tutkimuk-
sen luku 5.1). Kanttoreilta ei kysytty messun soveltumisesta keskiviikkoiltaan, koska viikko-
messu ei ole koko maata ja erityisesti maaseutua koskeva käytäntö. (Kyselylomakkeet, 
15.11.2003.) 
 
Messu päiväjumalanpalveluksena 
 
Lomakkeessa kysyttiin: “Soveltuuko Schubertin messu toteutettavaksi klo 10 päiväjumalan-
palveluksena?”  31,1 % vastasi myöntävästi, 32,0 % kieltävästi ja 36,9 % ei osannut sanoa 
kantaansa. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Koettiin, että Schubertin mes-
su rikastuttaisi jumalanpalveluselämää. Myönteistä kantaa perusteltiin esteettisillä seikoilla. 
Erään vastaajan mukaan kyseinen messu ” tuo juhlan tuntua”. Myönteistä kantaa perustelttiin 
myös teologisilla ja liturgisilla seikoilla. Useiden vastaajien mielestä teoksessa ovat selkeät 
messun osat, jotka soveltuvat päiväjumalanpalvelukseen. Myönteistä kantaa perusteltiin myös 
käytännöllisillä seikoilla. Schubertin Saksalainen messu soveltuu vastaajien mukaan amatöö-
rikuorojenkin laulettavaksi. Perusteluna esitettiin myös, että messu on laulettavissa suomen-
kielellä. 
 
Kielteistä kantaa perusteltiin erityisesti sillä, että seurakunta ei saa osallistua tarpeeksi. Koet-
tiin, että “seurakuntalainen jää syrjään”, passiivisen kuulijan osaan. Kielteistä kantaa perustel-
tiin myös teologisilla ja liturgisilla seikoilla. Koettiin, että messun tekstit ovat “aika kaukana 
ordinarium-teksteistä”. Perusteluna esitettiin myös traditio. Eräiden vastaajien mielestä seura-
kunnissa ei ole perinnettä tällaisen messun viettämiseen. Ne, jotka eivät osanneet sanoa kan-
taansa, ilmoittivat yleensä, että eivät tunne kyseistä messua.  
 
 
Seuraava taulukkko selvittää hiippakunnallisia eroja. 
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 TAULUKKO 38. Franz Schubert: Saksalainen messu. Soveltuminen 
 päiväjumalanpalveluksen paikalle. Kanttoreiden vastaukset hiippa- 
 kunnittain. 
 
 Turun arkkihiippakunta 
 kyllä 37,5 % ei 31,3 % eos 31,2 % N=32 
 
 Tampereen hiippakunta 
 kyllä 29,2 % ei 25,0 % eos  45,8 % N=24 
 
 Oulun hiippakunta 
 kyllä 22,2 % ei 27,8 % eos 50,0 % N=36 
 
 Mikkelin hiippakunta 
 kyllä 20,7 % ei 58,6 % eos 20,7 % N=29 
 
 Borgå stift 
 kyllä 25,0 % ei 30,0 % eos 45,0 % N=20 
 
 Kuopion hiippakunta 
 kyllä 27,6 % ei 20,7 % eos 51,7 % N=29 
 
 Lapuan hiippakunta 
 kyllä 48,0 % ei 36,0 % eos 16,0 % N=25 
 
 Helsinki 
 kyllä 40,7 % ei 25,9 % eos 33,3 % N=27 
 
Kun tarkastellaan edellistä taulukkoa, huomataan, että Lapuan hiippakunnan kanttorit suhtau-
tuvat myönteisimmin Schubertin messun toteuttamiseen päiväjumalanpalveluksen paikalla 
(48,0 %). Melko myönteisesti suhtautuvat myös Helsingin hiippakunnan kanttorit (40,7 %). 
Kielteisimmin suhtautuvat Mikkelin hiippakunnan kanttorit (20,7 %). Voidaan sanoa, että 
kanttoreiden suhtautumisessa hiippakunnittain on siten melko suuria eroja. Epäröijien määrä 
on huomattavan suuri. Kuopion hiippakunnassa heitä on jopa 51,7 % ja Oulun hiippakunnassa 
50,0 %. Lapuan hiippakunnassa kuitenkin vain 16,0 %. Porvoon hiippakunta asettuu lähelle 
maan keskiarvoja, joten ruotsinkielinen kulttuuri ei muodosta tässä erillistä saareketta. Yh-
teenvetona voidaan todeta kuitenkin, että hiippakuntien välillä on tässä kohti poikkeuksellisen 
suuria eroja.  
 
Messu sunnuntain iltajumalanpalveluksena 
 
Sitten kysyttiin: “Soveltuuko Schubertin messu toteutettavaksi klo 18 iltamessuna?” 69,8 % 
vastasi myöntävästi, 3,2 % kieltävästi ja 27,0 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kan-
taa perusteltiin erityisesti teologisilla ja liturgisilla seikoilla. Koettiin, että teos “soveltuu hy-
vin jumalanpalveluksen kaavaan”. Myönteistä kantaa perusteltiin myös esteettisillä seikoilla. 
Erään vastaajan mukaan romanttinen mietiskelevä musiikki sopii hyvin iltamessuksi. Joissa-
kin vastauksissa perusteltiin Schubertin messua sillä, että on hyvä, että on myös “musiikkivä-
keä” kiinnostavia jumalanpalveluksia. Koettiin, että tällainen messu tuo vaihtelua iltatilai-
suuksiin. Yksittäisissä, myönteisissä vastauksissa perusteluina olivat “perinne”, “hiljentymi-
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nen”, ”resurssit” ja “suomenkieli”. Kielteistä kantaa ei juurikaan perusteltu. Eräs vastaaja koki 
Schubertin messun monet säkeistöt ”tylsinä”. Erään vastaajan mielestä seurakunta ei voi osal-
listua tarpeeksi messuun. Ne, jotka eivät osanneet sanoa kantaansa, perustelivat sitä sillä, että 
eivät tunteneet messua.   
 
Seuraava taulukko selvittää hiippakunnallisia eroja: 
 
 TAULUKKO 39. Franz Shubert: Saksalainen messu. Soveltuminen 
 sunnuntain iltamessun paikalle. Kanttoreiden vastaukset hiippa- 
 kunnittain. 
 
 Turun arkkihiippakunta 
 kyllä 81,3 % ei 0 % eos 18,8 % N=32 
 
 Tampereen hiippakunta 
 kyllä 70,8 % ei 0 % eos 29,1 % N=24 
 
 Oulun hiippakunta 
 kyllä 61,1 % ei 0 % eos 38,9 % N=36 
 
 Mikkelin hiippakunta 
 kyllä 75,9 % ei 6,9 % eos 17,2 % N=29 
 
 Borgå stift 
 kyllä 55,0 % ei 0 % eos 45,0 % N=20 
 
 Kuopion hiippakunta 
 kyllä 62,1 % ei 3,4 % eos 34,5 % N=29 
 
 Lapuan hiippakunta 
 kyllä 76,0 % ei 8,0 % eos 16,0 % N=25 
 
 Helsingin hiippakunta 
 kyllä 74,1 % ei 7,4 % eos18,5 % N=27 
 
Turun arkkihiippakunan kanttorit suhtautuivat myönteisimmin Schubertin messun toteuttami-
seen sunnuntain iltamessun paikalla (81,3 %).  Myönteisiä olivat myös Mikkelin hiippakun-
nan kanttorit (75,9 %). Kielteisimmin suhtautuivat puolestaan Porvoon hiippakunnan (Borgå 
stift) kanttorit, koska vain noin puolet vastaajista oli valmis hyväksymään Schubertin messun 
sunnuntai-iltaan (55,0 %). Toisaalta siellä oli myös eniten epäröijiä (45,0 %).   
 
Messun käyttö osittain päiväjumalanpalveluksessa  
 
Kysyttiin myös: “Voidaanko messun osilla korvata vastaavia jumalanpalveluksen osia?” 66,7 
% vastasi myöntävästi, 8,6 % vastasi kieltävästi ja 24,8 % ei osannut sanoa kantaansa. Myön-
teistä kantaa perusteltiin erityisesti teologisilla ja liturgisilla seikoilla. Koettiin, että nykyinen 
jumalanpalveluskäytäntö antaa mahdollisuuden eri osien korvaamiseen. Myönteistä kantaa 
perusteltiin myös esteettisillä seikoilla. Erään vastaajan mukaan “kuoromessun osat ovat kau-
niita” ja ne soveltuvat siksi jumalanpalvelukseen. Myönteistä kantaa perusteltiin vaihtelulla. 
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Koettiin, että parinkin osan korvaaminen Schubertin musiikilla rikastuttaisi päiväjumalanpal-
velusta. 
 
Kielteistä kantaa perusteltiin erityisesti teologislla ja liturgisilla seikoilla. Koettiin, että ky-
seessä ei ole “luterilainen messu”. Erään vastaajan mukaan nykyinen messu on kokonaisuus, 
eikä sitä saa rikkoa. Kielteistä kantaa perusteltiin myös sillä, että seurakunta ei voisi osallistua 
tarpeeksi.  
 
Seuraava taulukko selvittää hiippakunnallisia eroja. 
 
 TAULUKKO 40. Franz Schubert: Saksalainen messu. Messun osien 
 käyttö päiväjumalanpalveluksessa. Kanttoreiden vastaukset hiippa- 
 kunnittain. 
 
 Turun arkkihiippakunta 
 kyllä 65,6 % ei 12,5 % eos 21,9 % N=32 
 
 Tampereen hiippakunta 
 kyllä 75,0 % ei 4,2 % eos 20,8 % N=24 
 
 Oulun hiippakunta 
 kyllä 69,4 % ei 5,6 % eos 25,0 % N=36 
 
 Mikkelin hiippakunta 
 kyllä 65,5 % ei 10,3 % eos 24,1 % N=29 
 
 Borgå stift 
 kyllä 60,0 % ei 5,0 % eos 35,0 % N=20 
 
 Kuopion hiippakunta 
 kyllä 69,0 % ei 6,9 % eos 24,1 % N=29 
 
 Lapuan hiippakunta 
 kyllä 64,0 % ei 8,0 % eos 28,0 % N=25 
 
 Helsingin hiippakunta 
 kyllä 63,0 % ei 14,8 % eos 22,2 % N=27 
 
Kun tarkastellaan edellistä taulukkoa, voidaan havaita, että hiippakunnalliset erot ovat melko 
pieniä. Tampereen hiippakunnan kanttorit suhtautuvat myönteisimmin Schubertin messun 
osien käyttöön päiväjumalanpalveluksessa niin, että niillä korvataan vastaavia jumalanpalve-
luksen osia (75,0 %). Kielteisimmin suhtautuvat Porvoon hiippakunnan kanttorit. Heistä 60,0 
% olisi valmis korvaamaan vastaavia jumalanpalveluksen osia Schubertin messun osilla. Jäl-
leen kiinnittää huomiota epäröijien suuri joukko. Porvoon hiippakunnassa jopa 35,0 % kantto-
reista ei osannut sanoa kantaansa. Silmiinpistävää on se, että kaikissa hiippakunnissa kanttorit 
kuitenkin mieluummin ottavat Schubertin messusta osia kuin käyttävät sitä kokonaisuudes-
saan päiväjumalanpalveluksessa. 
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Messun käyttö konsertissa  
 
Kyselyssä haluttiin tutkia messun soveltumista konserttikäyttöön. Kysyttiin: “Soveltuuko 
Schubertin messu esitettäväksi konsertissa?” 81,1 % vastasi myöntävästi, 2,3 % kieltävästi ja 
16,7 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti esteettisillä sei-
koilla. Koettiin, että teos on tyyliltään kirkkokonserttiin sopiva. Myönteistä kantaa perusteltiin 
myös teologisilla ja liturgisilla seikoilla. Erään vastaajan mukaan “konsertti on samalla juma-
lanpalvelus”. Kielteistä kantaa perusteltiin teologisilla ja liturgisilla seikoilla. Erään vastaajan 
mukaan “messut tulee toteuttaa jumalanpalveluksissa”. 
 
Seuraava taulukko selvittää hiippakunnallisia eroja. 
 

 TAULUKKO 41. Franz Schubert: Saksalainen messu. Soveltuminen kokonai-
suudessaan konserttiin. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 

 
 Turun arkkihiippakunta 
 kyllä 90,6 % ei 0 % eos 9,4 % N=32 
 
 Tampereen hiippakunta 
 kyllä 79,2 % ei 0 % eos 20,8 % N=24 
 
 Oulun hiippakunta 
 kyllä 75,0 % ei 0 % eos 25,0 % N=36 
 
 Mikkelin hiippakunta 
 kyllä 86,2 % ei 3,4 % eos 10,3 % N=29 
 
 Borgå stift 
 kyllä 60,0 % ei 10,0 % eos 30,0 % N=20 
 
 Kuopion hiippakunta 
 kyllä 79,3 % ei 3,4 % eos 17,2 % N=29 
 
 Lapuan hiippakunta 
 kyllä 88,0 % ei 4,0 % eos 8,0 % N=25 
 
 Helsingin hiippakunta 
 kyllä 85,2 % ei 0 % eos 14,8% N=27 
 
Turun arkkihiippakunnan kanttorit suhtautuivat myönteisimmin Schubertin messun esittämi-
sen konsertissa (90,6 %). Porvoon hiippakunnan kanttorit suhtautuivat kielteisimmin kyseisen 
messun konserttikäyttöön. Vain 60,0 % oli sitä mieltä, että messua voisi esittää kokonaisuu-
desaan konsertissa. Muiden hiippakuntien myönteinen suhtautuminen vaihteli (75 % ─88 %). 
 
Messun käyttö osittain konsertissa 
 
Kysyttiin myös: “Soveltuvatko Schubertin messun osat esitettäväksi konsertissa?” 82,4 % 
vastasi myöntävästi, 1,8 % kieltävästi ja 15,8 % ei osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kan-
taa perusteltiin erityisesti esteettisillä seikoilla. Koettiin, että messun osat ovat itsenäisiä ko-
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konaisuuksia ja niitä voi mainiosti esittää osana muuta konserttiohjelmaa. Myönteistä kantaa 
perusteltiin teologisilla ja liturgisilla seikoilla. Erään vastaajan mukaan laulut soveltuvat hyvin 
kirkkokonserttiin, koska ne “sisältävät keskeistä hengellistä sanomaa”. Kielteistä kantaa pe-
rusteltiin esteettisillä seikoilla. Erään vastaajan mukaan kyseinen teos ei inspiroi – se on “lat-
tea”.  
 
Seuraava taulukko selvittää hiippakunnallisia eroja. 
 

 TAULUKKO 42. Franz Schubert: Saksalainen messu. Soveltuminen esitettä-
väksi osittain konsertissa. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 

 
 Turun arkkihiippakunta 
 kyllä 87,5 % ei 0 % eos 12,5 % N=32 
 
 Tampereen hiippakunta 
 kyllä 79,2 % ei 4,2 % eos 16,6 % N=24 
 
 Oulun hiippakunta 
 kyllä 77,8 % ei 0 % eos 22,2 % N=36 
 
 Mikkelin hiippakunta 
 86,2 % ei 3,4 % eos 10,3 % N=29 
 
 Borgå stift 
 kyllä 75,0 % ei 0 % eos 25,0 % N=20 
 
 Kuopion hiippakunta 
 kyllä 82,8 % ei 0 % eos 17,2 % N=29 
 
 Lapuan hiippakunta 
 kyllä 88,0 % ei 4,0 % eos 8,0 % N=25 
 
 Helsingin hiippakunta 
 kyllä 81,5 % ei 3,7 %  eos 14,8 % N=27 
 
Lapuan hiippakunnan kanttorit suhtautuivat myönteisimmin Schubertin messun esittämiseen 
osittain konsertissa (88,0 %). Toiseksi myönteisimmin suhtautuivat Turun arkkihiippakunnan 
kanttorit (87,5 %). Porvoon hiippakunnan (Borgå stift) kanttorit suhtautuivat kielteisimmin 
kyseisen messun käyttöön osittain konsertissa. 75,0 % oli valmis esittämään siitä osia konser-
tissa. Porvoon hiippakunnassa oli myös paljon epäröijiä (25,0 %). Muuten hiippakunnat suh-
tautuivat melko myönteisesti Schubertin messun esittämiseen osittain konsertissa. Hiippakun-
nissa ei ole juurikaan eroja, mitä tulee messun esittämiseen kokonaan tai osittain konsertissa. 
 
Sen jälkeen kun vastaajat olivat pohtineet Schubertin messun soveltumista jumalanpalvelus- 
ja konserttielämään, kysyttiin yleisellä tasolla: “Soveltuuko kuoromessu ilmiönä suomalaiseen 
jumalanpalveluselämään?” 52,7 % vastasi myöntävästi, 11,7 % kieltävästi ja 35,6 % ei osan-
nut sanoa kantaansa. Viimeksi mainittu prosenttiluku kielii ehkä siitä, että kanttorit eivät tun-
ne kuoromessukäytäntöä. 
 



 119

 
Käsikirjakomitean musiikkijaoston jäsenet 
 
Käsikirjakomitean musiikkijaoston jäsenistä Osmo Vatanen, Kaj-Erik Gustafsson, Juhani 
Haapasalo ja Tuomo Nikkola arvioivat myös Schubertin Saksalaisen messun soveltumista 
suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään. Kaj-Erik Gustafsson ja Juhani Haapasalo 
suhtautuivat kyseisen messun käyttöön myönteisesti. Heidän mukaansa se soveltuu käytettä-
väksi silloin tällöin sunnuntain päiväjumalanpalveluksessa klo 10 sekä sunnuntain ja keskivii-
kon iltamessussa. Siitä voidaan poimia pari osaa (esim. Kunnia ja Pyhä) ja liittää ne sunnun-
tain päiväjumalanpalvelukseen. Messu on mielekästä esittää myös konsertissa, jossa on muuta 
klassista musiikkia. (Haapasalo 1.9.2006, Gustafsson, 12.9.2006.) 
 
Tuomo Nikkola suhtautui varauksellisesti messun käyttöön päiväjumalanpalveluksessa klo 
10. Hänen mielestään se “kaventaisi kansan osallistumismahdollisuuksia päämessussa”. Hän 
kannatti messun toteuttamista iltatilaisuutena ja sen käyttöä konsertissa. (Nikkola, 5.9.2006.) 
 
Osmo Vatanen suhtautui kielteisesti Schubertin messun toteuttamiseen sunnuntain päiväjuma-
lanpalveluksessa klo 10 sekä sunnuntain ja keskiviikon iltamessussa. Hänen mukaansa ei olisi 
myöskään mielekästä poimia messusta paria osaa ja liittää niitä sunnuntain päiväjumalanpal-
velukseen. Vatanen perusteli kantaansa: 
 

Schubertin messu ei ole “kuoromessu” sanan perinteisessä liturgisessa merkityksessä. 
Tekstit ovat vapaita (runomuotoisia) ja heijastelevat roomalaiskatolisen kirkon messu-
teologiaa ennen Vatikaanin II konsiilia. Schubertin “messu” toteutettiin aikanaan siten, 
että pappi luki klassiset ordinarium-tekstit alttarilta hiljaa, joten kuoro saattoi laulaa 
tekstiparafraasin. Tällainen kuoron osuus ei ollut tarkkaan ottaen liturgista musiikkia 
lainkaan. (Vatanen, 19.9.2006.) 

 
Osmo Vatasen mukaan Schubertin Saksalainen messu soveltuu konserttiin, jossa on mukana 
muutakin klassista musiikkia. (Vatanen, 19.9.2006.) 
 
Näyttää siltä, että kyse on kirkkojärjestyksen pykälän 2:5 tulkinnasta. Pykälän mukaan “päi-
väjumalanpalveluksessa käytetään kirkolliskokouksen hyväksymää virsikirjaa ja messusävel-
mistöä. Jumalanpalveluksessa voidaan virsien ohella tilapäisesti käyttää myös muita lauluja ja 
messusävelmiä”. Paikalliset kanttorit päättävät, mitkä laulut sopivat jumalanpalvelukseen ja 
mitkä ordinarium-lauluista tehdyt parafraasit ovat hyväksyttävissä.  
 
Schubertin Saksalaisesta messusta on otettu Saksan ja Itävallan katolisen kirkon messusävel-
mistöön kaksi laulua “Ehre sei Gott in der Höhe!” (numero 815) ja “Heilig, Heilig, Heilig” 
(numero 818). (Gotteslob, 1975.) Toisaalta luterilaisessa kirkossa elää Lutherin käyttämä 
Choralmesse-perinne, jossa messun ordinarium-lauluja korvataan virsiparafraaseilla. Ameri-
kan luterilaisessa virsikirjassa tämä on esitetty yhtenä vaihtoehtona (Lutheran Book of 
Worship, 1990: 120). 
 
Katoliset seurakunnat 
 
Vertailun vuoksi lomakkeet lähetettiin evankelis-luterilaisten kanttoreiden lisäksi myös Suo-
men katolisten seurakuntien kanttoreille. Seitsemästä kolme vastasi kyselyyn: Helsingin Py-
hän Henrikin katedraaliseurakunta ja Pyhän Marian katolinen seurakunta sekä Turun Pyhän 
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Birgitan ja Autuaan Hemmingin seurakunta. Kanttori Marko Pitkäniemi Pyhän Henrikin seu-
rakunnasta suhtautui myönteisesti Schubertin messun toteuttamiseen päiväjumalanpalveluk-
sessa klo 10 joko kokonaisuudessaan tai osittain. Hän perusteli myönteistä kantaansa: “Kated-
raalin päämessu on viikon juhlavin ja tärkein vietto.” Hänen mukaansa messun osia voidaan 
käyttää erityisesti juhlapyhinä päämessussa. Hänen mielestään Schubertin messu soveltuu 
myös konserttiin kokonaisuudessaan tai osittain. Hän suhtautui kielteisesti messun toteuttami-
seen sunnuntai-iltana klo 18 ja perusteli kantaansa katolisen kirkon käytännöllä: “Iltamessu on 
perinteisesti ns. hiljainen messu.” (Pitkäniemi, 5.7.2004.) 
 
Pyhän Marian seurakunnan kanttori Ann-Catrin Wulff suhtautui myönteisesti Schubertin mes-
sun konserttikäyttöön. Messua voidaan hänen mukaansa esittää kokonaisuudessaan tai osit-
tain. Hän kuitenkin ilmoitti, että katolisissa kirkoissa pidetään vain vähän konsertteja. Ann-
Catrin Wulff suhtautui kielteisesti messun jumalanpalveluskäyttöön: 
 

Katolinen kirkkomusiikki (=gregoriaaninen laulu) on yksiäänistä. Moniääninen messu 
ei siis oikein sovi päämessuun. Kuoromessu on kirkkolain mukaan kielletty, koska 
seurakunnan pitää voida osallistua aktiivisesti laulamalla omat osansa. Yleensä lau-
lamme gregoriaanisen messun latinaksi tai gregoriaanistyyppisen messun suomeksi. 
Sitäpaitsi Katolinen kirkko Suomessa on niin pieni diaspora-hiippakunta ja seurakun-
nat todella pienet, että kirkossamme (hiippakunnassamme) ei edes löydy sellaista kuo-
roa, joka voisi  esittää mitään kuoromessua. (Wulff, 29.6.2004.) 

 
Kanttori Hilkka Casagrande Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin seurakunnasta ilmoitti, 
että tutkittavana ajanjaksona vierailevat kuorot ovat esittäneet Schubertin messun: ”Kirkos-
samme on käynyt vierailevia kuoroja, ainakin Mozartin Missa brevis ja Schubertin Saksalai-
nen messu on laulettu tuona aikana, jota tutkimus koskee, v. 1990─2002.” 
 
Hilkka Casagrande ei vastannut lomakkeen kysymyksiin mutta haastattelussa hän totesi, että 
Schubertin Saksalainen messu toteutettiin päämessussa ja sai positiivisen vastaanoton. Hänen 
mukaansa messu sopii hyvin päämessuun, koska kyseessä on alkujaankin katolinen messu. 
(Casagrande, 26.11.2004.) 
 
Yhteenveto 
 
Kun tarkastellaan Schubertin Saksalaisen messun soveltumista jumalanpalvelus- ja konsert-
tielämään, havaitaan, että kanttoreiden mielestä se soveltuu paremmin konsertteihin. 81,1 % 
on sitä mieltä, että se soveltuu esitettäväksi kokonaisuudessaan ja 82,4 % esittäisi siitä osia 
konsertissa. Silmiinpistävää on sekin, että kielteisesti messun esittämiseen kokonaisuudessaan 
konsertissa suhtautuu vain 2,3 %. Messun osien esittämiseen konsertissa suhtautuu kielteisesti 
vain 1,8 %. Sen sijaan on yllättävää, että messun konserttikäyttöön ja osittaiseen konsertti-
käyttöön eivät monetkaan kanttorit osaa sanoa kantaansa. Vastaavat luvut ovat 16,7 % ja 15,8 
% vastaajista. Luonnollista on se, että konserttikäyttöön suhtaudutaan myönteisesti. Kuoro-
messuja on kuitenkin meillä totuttu esittämään ennen kaikkea konserteissa. 
 
Kanttorit suhtautuvat melko myönteisesti messun liturgiseen toteuttamiseen sunnuntai-iltana 
klo 18. 69,8 % vastasi myöntävästi. Tässäkin kiinnittää huomiota epäröijien suuri määrä, 24,8 
% vastaajista. Kanttorit suhtautuvat myönteisesti myös messun käyttöön sunnuntain jumalan-
palveluksessa klo 10 niin, että siitä otetaan osia (66,7 %). Epäröijien suuri prosentti on jälleen 
yllättävä piirre (24,8 %). Kanttorit suhtautuvat kielteisesti Schubertin messun toteuttamiseen 
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kokonaisuudessaan sunnuntain jumalanpalveluksessa klo 10. Vain 31,1 % olisi valmis toteut-
tamaan messun kyseisellä tavalla. Epäröijien määrä on jälleen huomattava (36,9 %).  
 
Katolisen kirkon kanttoreista 66,7 % suhtautui myönteisesti Schubertin messun käyttöön 
päämessussa. Konserttikäyttöön suhtauduttiin 100 % myönteisesti. Katoliset kanttorit kokevat 
tilanteen ristiriitaisena. Schubertin messu on osa katolisen kirkon perinnettä ja sopii siten hy-
vin heidän jumalanpalvelus- ja konserttielämäänsä, mutta toisaalta Vatikaanin toinen konsiili 
kielsi moniäänisen kuoromessun toteutuksen päämessussa. Ann-Catrin Wulff kirjoitti: 
 

Minulle muistui mieleen, että olen kirkkoni urkuparvelta vanhoista laatikoista nähnyt 
muun muassa Lottin kolmiäänisiä kuoromessuja urkusäestyksellä. Näitä on käytetty 
ennen vuotta 1965, koska se oli nimenomaan Vatikaanin toinen konsiili, joka kielsi 
moniääniset messut. Ennen sitä katolinen seurakunta oli todella passiivinen ja messua 
vietettiin pappien, messupalvelijoiden ja kuoron voimin. Mutta sinähän halusit tietää 
nykypäivän traditiosta, ja virallinen käytäntö on, että saa käyttää ainoastaan laulettuja 
messuja, missä seurakunta laulaa aktiivisesti. (Wulff, 29.6.2004.) 

 
 
3.5 1900-luvun messu  
 
3.5.1 Messun käyttö seurakunnissa 
 
1900-luvulla oli vallalla monia tyylejä ja säveltämisen tekniikoita. Voidaan puhua tyylien kir-
josta. Huomattavia messusäveltäjiä olivat muiden muassa Igor Stravinsky, Ralph Vaughan 
Williams ja Benjamin Britten. Merkille pantavaa on, että myös Suomessa messujen säveltä-
minen alkoi kukoistaa. Huomattavia messusäveltäjiä meillä ovat Joonas Kokkonen ja Erik 
Bergman. Historiallisessa taustaluvussa on selvitetty 1900-luvun messujen vaiheet. Tässä ala-
luvussa keskitytään messujen käyttöön seurakunnissa tämän päivän Suomessa. 
 
1900-luvun ulkomaisista kuoromessuista oli lomakkessa mainittu Urmas Sisaskin (1960─) 
Eestiläinen messu. Sen lisäksi vastaajat saattoivat lisätä muita messuja (kyselylomakkeet, 
15.11.2003). 1900-luvun suomalaisia kuoromessuja oli mainittu lomakkeessa runsaasti. Halut-
tiin muistutella vastaajien mieliin suomalaisten messujen moninainen kirjo. Fokus oli tarkoi-
tuksellisesti suomalaisissa messuissa. Lomakkeessa oli mainittu seuraavat: 
 
 Maasalo: Missa brevis 
 Voipio: Pienoismessu (Missa brevis) 
 Rautavaara: Missa duodecanonica 
 Rautavaara: Lapsimessu 
 Kokkonen: Missa a cappella 
 Johansson: Missa a quattro voci 
 Salonen: Missa cum jubilo 
 Bergman: Missa in honorem S. Henrici 
 Gustafsson: Pääsiäisyön messu 
 Gustafsson: Missa i Pingstnatten 
 Gustafsson: Missa a cappella 
 Kostiainen: Missa in Deo salutarem meum 
 Kankainen: Missa Piccola 
 Viitanen: Missa tenebris obortis - Messu illan hämärtyessä 
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 Viitanen: Missa vocibus virorum 
 
Urmas Sisaskin Eestiläistä messua oli käytetty 19 seurakunnassa. Helsingin hiippakunnassa 
Alppilan, Malmin ja Tapiolan seurakunnissa se oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli muka-
na sanaosia ja ehtoollinen.  
 
Eestiläistä messua oli käytetty myös osittain. Sen osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalve-
luksen osia seuraavissa seurakunnissa: 
  

 TAULUKKO 43. Urmas Sisask: Eestiläinen messu. Messun osilla oli korvattu 
vastaavia jumalanpalveluksen osia. 

 
 Turun arkihiippakunta: 
  Merikarvia 
 Mikkelin hiippakunta: 
  Anjalankoski 
 Borgå stift: 
  Esse 
 Kuopion hiippakunta: 
  Männistö 
 Helsingin hiippakunta: 
  Alppila, Malmi, Pusula, Roihuovuori ja Tapiola 
  
 9 srk (4,1 % palauttaneista; N=222.) 
 
Sisaskin Eestiläinen messu oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa seuraavissa seurakun-
nissa: 
 

 TAULUKKO 44. Urmas Sisask: Eestiläinen messu. Messu oli esitetty koko-
naisuudessaan konsertissa. 

 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Tuomiokirkko ja Lieto 
 Tampereen hiippakunta: 
  Loppi 
 Kuopion hiippakunta: 
  Puijo 
 Helsingin hiippakunta: 
  Alppila, Malmi, Roihuvuori, Tapiola, Tuusula ja Vantaankoski 
 
 10 srk (4,5 % palauttaneista; N=222.) 
 
Eestiläistä messua oli kuultu osittain konsertissa: 
 

 TAULUKKO 45. Urmas Sisask: Eestiläinen messu. Messun osia oli esitetty  
konsertissa. 

 
 Turun arkkihiippakunta: 
  Lappi, Lieto ja Merikarvia 
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 Tampereen hiippakunta: 
  Loppi 
 Oulun hiippakunta: 
  Kälviä ja Vihanti 
 Borgå stift: 
  Ekenäs ja Esse 
 Kuopion hiippakunta: 
  Männistö 
 Helsingin hiippakunta: 
  Alppila, Malmi, Roihuvuori, Tapiola ja Vantaankoski 
 
 14 srk (6,3 % palauttaneista; N=222.) 
 
Helsingin Roihuvuoren seurakunnassa oli kuultu messun osia aamu- tai iltahartaudessa. 
 
Kun verrataan eri hiippakuntia, voidaan todeta, että Urmas Sisaskin Eestiläistä messua oli to-
teutettu kokonaisuutena, jossa on mukana sanaosia ja ehtoollinen, vain Helsingin hiippakun-
nassa. Messun käyttö osittain jumalanpalveluksessa keskittyi paljolti myös Helsingin hiippa-
kuntaan (viisi seurakuntaa yhdeksästä). Muiden ulkomaisten 1900-luvun kuoromessujen käyt-
tö oli ollut perin vähäistä tutkittavana ajanjaksona. Englantilaisen säveltäjän Benjamin Britte-
nin (1913─1976) Missa brevis, D oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa Kuopion Puijon 
seurakunnassa. Ariel Ramírezin (1921─2010) Misa Criolla oli esitetty kokonaisuudessaan 
konsertissa Turun arkkihiippakunnassa, Uudenkaupungin seurakunnassa ja Helsingin hiippa-
kunnassa, Kallion seurakunnassa. Kalliossa siitä oli kuultu myös osia konsertissa. 
 
Unkarilaisen säveltäjän Lajos Bárdosin (1899─1986) Missa tertia toteutettu kokonaisuutena, 
jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen, Helsingin hiippakunnassa, Alppilan ja Malmin seu-
rakunnissa. Malmilla messua oli käytetty myös osittain korvaamaan vastaavia jumalanpalve-
luksen osia. Malmilla se oli esitetty myös kokonaisuudessaan konsertissa.  
 
Alppilan seurakunnssa vietetty Bárdosin messu on esimerkkinä liturgisesta toteutuksesta. Li-
turgian toimitti Maija Kuoppala, Olli Laine saarnasi, kanttorina oli Vivika Oksanen ja Kallio-
la-ensemble lauloi johtajanaan Lasse Myllymaa. Kreikan- ja latinankieliset osuudet olivat kä-
siohjelmassa rinnakkaistekstinä suomeksi. Messun kulku oli seuraava: 
 
 I JOHDANTO 
 Ristikulkue (Couperin: Offertoire sur les Grands Jeux) 
 Virsi 84:1,5,6 
 Alkusiunaus 
 Synnintunnustus ja synninpäästö 
 Päivän psalmi (Jorma Hannikainen: psalmi 118:15─24) 
 Bárdos: Kyrie 
 Bárdos: Gloria 
 Päivän rukous 
 
 II SANA 
 1. lukukappale 
 Vastaus (Gesius: Voiton sai Poika Jumalan) 
 2. lukukappale 



 124

 Päivän virsi 105 
 Halleluja ja Evankeliumi 
 Saarnavirsi 90 
 Saarna 
 Uskontunnustus 
 Ilmoitukset (Liszt: Lohdutus − Adagio, Des) 
 Yhteinen esirukous 
 
 III  EHTOOLLINEN 
 Uhrivirsi 103 
 Ehtoolisvuorolaulu 
 Prefaatiorukous 
 Bárdos: Sanctus 
 Ehtoollisrukous ja asetussanat 
 Isä meidän 
 Herran rauha 
 Bárdos: Agnus Dei 
 Ehtoollisen jakaminen ja ehtoollisvirsi 96 
 Kiitosrukous 
 Ylistysvirsi 92:5─7 
 Herran siunaus 
 Päätösmusiikki (Stein: Kristus on ylösnoussut)    
    (Ohjelmalehtinen, 20.4.2003.) 
 
Messun ordinarium-osat, Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei oli korvattu Bárdosin messun 
osilla. Muuten jumalanpalvelus noudatteli käsikirjan mukaista järjestystä. Virret oli valittu 
kirkkovuoden ajankohdan mukaisesti. (Ibid.) 
 
Helsingin hiippakunnassa, Kallion seurakunnassa oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa 
Albert Alainin Messe de Noël (Joulumessu). Helsingin Malmilla oli esitetty kokonaisuudes-
saan konsertissa irlantilaisen säveltäjän Colin Mawbyn messu St. Patrick´s Setting. 
 
Turun hiippakunnassa, Teljän seurakunnassa oli käytetty Ture W. Aasin Messua. Se oli toteu-
tettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen.  Messun osilla oli korvattu 
myös vastaavia jumalanpalveluksen osia, ja siitä oli kuultu osia konsertissa. 
 
Suomalaisia kuoromessuja oli käytetty joissakin seurakunnissa. Sulo Salosen (1899─1976) 
messua Missa a cappella oli käytetty Sipoon ruotsinkielisessä seurakunnassa. Se toteutettiin 
kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen 7.11.1999. Pastori Helene Lilje-
ström toimi liturgina ja saarnasi, urkurina oli Sixten Enlund ja Chorus Sanctae Ceciliae lauloi 
johtajanaan Ulrika Bergroth. Juhlamessussa käytettiin Sulo Salosen musiikkia runsaasti: Mis-
sa a cappellan lisäksi siinä oli mukana Sulo Salosen urkumessu Missa de tempore.  Näiden 
messujen yhdistäminen toimiikin hyvin, koska kuoromessu käsittää ordinarium-osat ja urku-
messu proprium-osia. Tilaisuuden kulku oli seuraava: 
 
 Introitus (Missa de tempore, urut) 
 Alkusiunaus 
 Synnintunnustus ja synninpäästö 
 Kyrie (Missa a cappella, kuoro) 
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 Gloria (Missa a cappella, kuoro) 
 Päivän rukous 
 1. lukukappale 
 Vastausmusiikki (Fantasia maestá, urut) 
 2. lukukappale 
 Graduale (Missa de tempore, urut) 
 Evankeliumi 
 Saarna 
 Credo (Missa a cappella, kuoro) 
 Ilmoitukset  
 Yhteinen esirukous (rukouksen lomassa: Sulo Salonen: Psb 341) 
 Offertorium (Missa de tempore, urut) 
 Prefaatio 
 Sanctus (Missa a cappella, kuoro) 
 Rukous ja asetussanat 
 Isä meidän 
 Herran rauha 
 Agnus Dei (Missa a cappella, kuoro) 
 Ehtoollinen 
  Communio (Missa de tempore, urut) 
  Jesus Kristus är vår hälsa, kuoro 
  Talen till varandra i psalmer, kuoro 
 Kiitosrukous 
 Kiitosvirsi, psb 192 (Sulo Salosen urkusovitus) 
 Herran siunaus ja lähettäminen 
 Ite missa est (Missa de tempore, urut)  
  (Ohjelmalehtinen, 7.11.1999.) 
 
Sipoon ruotsinkielisesssä seurakunnassa Sulo Salosen messua Missa a cappella oli käytetty 
myös osittain. Sillä oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia. Se oli esitetty siellä myös 
kokonaisuudessaan konsertissa. 
 
Armas Maasalon (1885─1960) messua Missa brevis  oli käytetty osittain Lapuan hiippakun-
nassa, Alajärven seurakunnassa. Messun osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen 
osia.  
 
Kaj-Erik Gustafsson (1942─) on säveltänyt useita kuoromessuja. Gustafssonin Pääsiäisyön 
messu oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen Turun arkki-
hiippakunnassa, Laitilan seurakunnassa. Samassa seurakunnassa siitä oli kuultu osia konser-
tissa. Lapuan hiippakunnassa, Alajärven seurakunnassa messua oli käytetty osittain. Sillä oli 
korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia.  
 
Gustafssonin messu Missa i Pingstnatten oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sa-
naosia ja ehtoollinen, Ahvenanmaalla, Maarianhaminassa. Turun arkkihiippakunnassa, Martin 
seurakunnassa oli käytetty Gustafssonin messua Missa a cappella osittain. Sillä oli korvattu 
vastaavia jumalanpalveluksen osia.  
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Joonas Kokkosen (1921─2001) Missa a cappella oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa 
Turun arkkihiippakunnssa, Tuomiokirkkoseurakunnassa. Siitä oli kuultu osia konsertissa 
Tampereen tuomiokirkossa. 
 
Einojuhani Rautavaaran (1928─) Lapsimessusta oli kuultu osia konsertissa ja sitä oli käytetty 
osittain aamu- tai iltahartaudessa Oulun hiippakunnssa, Kälviän seurakunnassa. 
 
Osmo Tolosen (1940─) Messu oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja eh-
toollinen Mikkelin hiippakunnassa, Joutsenon seurakunnassa ja Helsingin hiippakunnassa, 
Munkkivuoren ja Nurmijärven seurakunnissa. Messua oli käytetty osittain myös Munkkivuo-
ressa ja Nurmijärvellä. Sen osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia. Munkkivuo-
ressa sen osia oli kuultu konsertissa ja niitä oli esitetty aamu- tai ilhartaudessa. Tampereen 
hiippakunnassa Pyynikin seurakunnassa messu oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa. 
 
Tuomo Nikkolan (1947─) Messu oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa, ja siitä oli kuultu 
osia aamu- tai iltahartaudessa Tampereen hiippakunnassa, Pyynikin seurakunnassa.  
 
Pekka Kostiaisen (1944─) messua Missa in Deo salutarem meum oli käytetty osittain Turun 
arkkihiippakunnassa, Martin seurakunnassa. Sillä oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen 
osia. Martin seurakunnassa ja Oulun hiippakunnan Kälviän seurakunnassa siitä oli kuultu 
myös osia konsertissa. Kostiaisen messu oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sana-
osia ja ehtoollinen, Pyhän Henrikin katolisessa seurakunnassa Helsingissä (kyselylomakkeet, 
15.6.2004). 
 
Jukka Kankaisen (1932─) messu Missa piccola oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli muka-
na sanaosia ja ehtoollinen, Turun arkkihiippakunnassa, Laitilan seurakunnassa. Se oli esitetty 
kokonaisuudessaan konsertissa Laitilan ja Porin Teljän seurakunnissa niin ikään Turun hiip-
pakunnssa. Siitä oli kuultu osia konsertissa Porin Teljän seurakunnassa ja Oulun hiippakunnan 
Sievin seurakunnassa. 
 
Ahti Kuorikosken (1939─) Rauhan messu oli toteutettu Helsingin hiippakunnan Kallion kir-
kossa kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen. Kuorikosken D-duuri-messua 
oli käytetty osittain korvaamaan jumalanpalveluksen vastaavia osia. Se oli esitetty myös ko-
konaisuudessaan konsertissa, ja siitä oli kuultu osia konsertissa. 
 
Bengt Johanssonin (1914─1989) messu Missa a quattro voci oli esitetty kokonaisuudessaan 
konsertissa Kuopion hiippakunnassa, Puijon seurakunnassa. Helsingin hiippakunnassa, Ou-
lunkylän seurakunnassa sitä oli käytetty osittain. Sillä oli korvattu vastaavia jumalanpalveluk-
sen osia. Oulunkylässä siitä oli kuultu myös osia konsertissa. 
 
Erik Bergmanin (1911─2006) messun Missa in honorem S. Henrici osilla oli korvattu vastaa-
via messun osia Pyhän Henrikin katolisessa seurakunnassa Helsingissä. (Kyselylomakkeet, 
15.6.2004.)   
 
Harri Viitasen (1954─) messua Missa tenebris obortis - Messu illan hämärtyessä oli käytetty 
neljässä seurakunnassa. Se oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli ollut mukana sanaosia ja 
ehtoollinen, Lapuan hiippakunnassa, Kauhajoen seurakunnassa ja Helsingin hiippakunnassa, 
Oulunkylän seurakunnassa. Oulunkylässä sitä oli käytetty myös osittain korvaamaan vastaavia 
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jumalanpalveluksen osia. Siellä siitä oli kuultu myös osia konsertissa. Kyseistä messua oli esi-
tetty myös konsertissa: 
 

 TAULUKKKO 46. Harri Viitanen: Missa tenebris obortis ─ Messu illan hä-
märtyessä. Messu oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa. 

 
 Lapuan hiippakunta: 
  Kauhajoki 
 Helsingin hiippakunta: 
  Oulunkylä ja Vantaankoski 
 
 3 srk (1,4 % palauttaneista; N=222.) 
 
Harri Viitasen messua Vocibus virorum oli käytetty Helsingin hiippakunnassa, Nurmijärven 
seurakunnassa. Se oli toteutettu kokonaisuutena, jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen. Ky-
seisessä seurakunnassa sitä oli käytetty myös osittain. Sillä oli korvattu vastaavia jumalanpal-
veluksen osia. 
 
Vastausten perusteella voidaan todeta, että vastaajien seurakunnissa oli käytetty 16:ta moder-
nia suomalaista kuoromessua. Säveltäjät, joiden messuja oli käytetty, olivat: 
 
 Kaj-Erik Gustafsson 
 Bengt Johansson 
 Jukka Kankainen 
 Joonas Kokkonen 
 Pekka Kostiainen 
 Ahti Kuorikoski 
 Armas Maasalo 
 Tuomo Nikkola 
 Einojuhani Rautavaara 
 Sulo Salonen 
 Osmo Tolonen 
 Harri Viitanen 
 
Messujen alueellinen jakautuminen oli tasainen. Niitä oli käytetty ympäri Suomea maaseudul-
la ja kaupungeissa. Suomalaisia messuja käytettiin niin liturgisesti kuin konserteissakin melko 
tasaisesti. Niiden liturginen käyttö on ehkä helpompaa kuin vanhojen mestareiden messujen, 
koska toteutusta voi tiedustella itse eläviltä säveltäjiltä. Vaikka messuja oli käytetty vain jois-
sakin seurakunnissa, käytettyjen messujen kirjo on runsas. Moderneista kuoromessuista oli 
käytetty eniten Urmas Sisaskin Eestiläistä messua (ks. liitteet 3─7). 
 
1900-luvun kuoromessuja oli käytetty enemmän kuin vastaavan ajan urkumessuja. Olivier 
Messiaenin teos Messe de la Pentecôte oli toteutettu kahdessa seurakunnassa kokonaisena 
jumalanpalveluksena (0,6 %, N=333), ja se oli kuultu kokonaisuudessaan konsertissa neljässä 
seurakunnassa (1,2 %). Siitä oli kuultu osia konsertissa 11 seurakunnassa (3,3 %). (Poutanen, 
1999: 12, 32, 33.) 
 
Pekka Kostiaisen Urkumessu oli toteutettu kokonaisena jumalanpalveluksena yhdessä seura-
kunnassa (0,3 %, N=333), sitä oli käytetty osittain (alkusoittona, ehtoollismusiikkina tai lop-



 128

pusoittona) jumalanpalveluksessa kolmessa seurakunnassa (0,9 %) ja siitä oli kuultu osia aa-
mu- tai iltahartaudessa neljässä seurakunnassa (1,2 %). Messu oli esitetty konsertissa kahdes-
sa seurakunnassa (0,6 %), ja siitä oli kuultu osia yhdessä seurakunnassa (0,3 %). (Poutanen, 
1999: 12, 24, 28, 33.) 
 
Kaj-Erik Gustafssonin urkumessu Missa cum jubilo oli toteutettu kokonaisena jumalanpalve-
luksena kolmessa seurakunnassa (0,9 %, N=333), ja se oli esitetty konsertissa Sipoossa (Sibbo 
svenska församling; 0,3 %). (Poutanen, 1999: 12─13, 33.) 
 
Osmo Tolosen Messu uruille, koraalikuorolle ja seurakunnalle oli toteutettu kokonaisena ju-
malanpalveluksena kolmessa seurakunnassa (0,9 %, N=333), sitä oli käytetty jumalanpalve-
luksen alkusoittona, ehtoollismusiikkina tai loppusoittona yhdessä seurakunnassa (0,3 %), ja 
sillä oli korvattu myös ordinarium-messun osia yhdessä seurakunnassa. Messua oli käytetty 
myös aamuhartaudessa, ja siitä oli kuultu osia konsertissa yhdessä seurakunnassa. Se oli esi-
tetty konserttiversiona yhdessä seurakunnassa. (Poutanen, 1999: 13, 24, 26, 33.)  
 
Sulo Salosen urkumessua Missa de tempore oli käytetty jumalanpalveluksen alkusoittona, eh-
toollismusiikkina ja loppusoittona kahdessa seurakunnassa (0,6 %, N=333). (Poutanen, 1999: 
24).   
  
 
3.5.2 Urmas Sisaskin messun toteutus 
 
Urmas Sisask on vuonna 1960 syntynyt virolainen säveltäjä. Hän on harjoittanut opintojaan 
René Eesperen johdolla ja valmistunut Tallinnan Musiiikkiakatemiasta vuonna 1985. Sisask 
on perehtynyt gregoriaaniseen kirkkolauluun, varhaiseen polyfoniaan, renessanssin tanssiryt-
meihin sekä tämän vuosidan musiikkitraditioihin. Hänen sävellyksensä sisältävät piano- ja 
kuoromusiikkia sekä laajempia vokaali- ja orkesteriteoksia. Hänen tärkeimmät sakraaliteok-
sensa ovat: Gloria Patri (1988), Magnificat (1990), Te Deum (1992) ja neljä messua (1991─ 
1993). Erityisen tunnetuksi on tullut Eestiläinen Messu (Eesti Missa), joka esitettiin Viron 
laulujuhlilla vuonna 1994. Messun on suomentanut Aili Kaasik. (Sisask: 1995: 61; Sisask, 
1995 N.) 
 
Eestiläinen messu koostuu perinteisistä messun ordinariumlauluista: Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus ja Agnus Dei. Näiden lisäksi siinä on urkualkusoitto ja Kyrien ja Glorian välissä Vä-
lisoitto. Kyrie, Gloria ja Sanctus ovat kuoro-osia, siis a cappella. Credo- ja Agnus Dei -osissa 
on urku- ja lyömäsoitinsäestys. Credo-osassa on kuoron lisäksi papin intonaatio ja sopraano-, 
altto-, tenori- ja bassosolistit. (Sisask: 1995 N.) 
 
Toteutus Malmin kirkossa 
 
Sisaskin Eestiläinen messu toteutettiin Malmin kirkossa 26.11.2000. Liturgina toimi Veli-
Matti Hammari, Seppo Lappalainen avusti ehtoollisenjaossa. Helsingin työväenopiston koilli-
sen alueen Koilliskuoro ja Malmin kirkkokuoro lauloivat Heikki Poutasen johdolla. Solisteina 
olivat Anita Kurttila, sopraano, Lea Logrén, altto, Petri Silvennoinen, tenori ja Pekka Haahti, 
basso. Urkurina toimi Marko Kupari. (Ohjelmalehtinen, 26.11.2000.) 
 
Messussa käytettiin Sisaskin säveltämiä osia seuraavasti. Alkusoitto ja Välisoitto olivat ur-
kusooloja. Kyrie, Gloria Sanctus ja Agnus Dei -osat olivat kuoron ja urkujen osuuksia. Cre-
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dossa oli lisäksi mukana solistit. Agnus Dei -osassa käytettiin myös tamburiinia. Messu nou-
datteli jumalanpalveluskaavaa muuten paitsi, että saarnaa ei ollut ja mainitut ordinarium-osat 
korvasivat vastaavat jumalanpalveluksen osat. Alkusoitto korvasi alkuvirren. Vuoroterveh-
dykset, ehtoollisvuorolaulu, Herran rauha, vuoroylistys ja aamenet toteutettiin vielä Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon aikaisemman 1. sävelmäsarjan mukaisesti. (Ohjelmalehtinen, 
26.11.2000. ) 
 
Messun kulku oli seuraava: 
 
 Alkusoitto (urut) 
 Johdanto 
 Synnintunnustus 
 Synninpäästö 
 Kyrie (kuoro) 
 Välisoitto (urut) 
 Gloria (kuoro) 
 Vuorotervehdys, rukous, aamen 
 Raamatunlukua 
 Virsi 158:1─3, 8 
 *Raamatunlukua 
 Credo (kuoro) 
 Virsi 160:1─3 
 Vuorotervehdys, rukous, aamen 
 Ehtoollisvuorolaulu 
 Prefaatio 
 Sanctus (kuoro) 
 Asetussanat 
 Isä meidän 
 Herran rauha 
 Ehtoollinen, jonka aikana: 
 Agnus Dei (kuoro) 
 Virsi 225 ja 229 
 Kiitosrukous, aamen 
 *Vuoroylistys 
 *Herran siunaus 
 Virsi 213:1,4 (Ohjelmalehtinen, 26.11.2000. ) 
 
Kysely 
 
Messuun osallistui 115 henkeä ja heille jaettiin kyselylomake (ks. liite 16). 40 henkeä palautti 
lomakkeen. Palautusprosentti oli 35,6. Ikäjakauma oli seuraavaa: 1─19-vuotiaita oli 2,5 %, 
20─39-vuotiaita 22,5 %, 40─59-vuotiaita 45,0 %, yli 60-vuotiaita 30,0 % vastanneista. Naisia 
oli 70,0 % ja miehiä 30,0 % vastanneista. Koulutusjakauma oli seuraava: koululaisia 2,5 %, 
peruskoulun tai vastaavan käyneitä 22,5 %, keskiasteen koulutus 45,0 %, korkeakuolun käy-
neitä 30,0 %. (Kyselylomakeet, 26.11.2000.) 
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Messu päiväjumalanpalveluksena 
 
Kysyttiin, voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin päiväjumalanpalveluksen sunnuntai-
na klo 10. 70,0 % vastasi myöntävästi, 22,5 % kieltävästi ja 7,5 % ei osannut sanoa kantaansa. 
Yllättävää on se, että suuri enemmistö vastaajista olisi valmis hyväksymään messun päiväju-
malanpalveluksen paikalle. Myönteistä kantaa perusteltiin mm. vaihtelulla. Koettiin, että Si-
saskin messu rikastuttaisi jumalanpalveluselämää. Perustelut olivat myös esteettisiä. Erään 
vastaajan mukaan jumalanpalvelus on mielekkäämpi, jos siinä on muutakin musiikkia kuin 
virret. Kielteistä kantaa perusteltiin erityisesti perinteellä. Koettiin, että tuttua sunnuntain ju-
malanpalvelusta ei pitäisi muuttaa. 
 
Messu sunnuntain iltajumalanpalveluksena 
 
Sitten kysyttiin, voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata sunnuntain iltamessun. Myön-
tävästi vastasi peräti 95,0 %, kukaan ei vastannut kieltävästi ja 5,0 % ei osannut sanoa kan-
taansa. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti esteettisillä seikoilla. Sisaskin messu koettiin 
kauniina ja rauhoittavana. Joissakin vastauksissa perusteluna oli vaihtelu. Kyseinen messu 
rikastuttaisi vastaajien mukaan sunnuntain iltatilaisuuksia. 
 
Messu keskiviikon iltajumalanpalveluksena 
 
Kysyttiin, voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun. 65,0 % vas-
tasi myöntävästi, 10,0 % kieltävästi ja 25,0 % ei osannut sanoa kantaansa. On hieman yllättä-
vää, että vaikkakin enemmistö hyväksyisi messun keskiviikkoiltaan, sunnuntai-illan toteu-
tusajankohta sai huomattavasti enemmän kannatusta. Tämä kielii siitä, että ei ehkä tunneta 
viikkomessukäytäntöä. Perustelut olivat samansuuntaisia kuin edellisessä kohdassa. Myön-
teistä kantaa perusteltiin erityisesti esteettisillä seikoilla. Eräs vastaaja perusteli kantaansa: 
“On hyvä, kun tarjotaan ihmisille erilaisia elämyksiä.” Kielteistä kantaa perusteltiin sillä, että 
teos on liian pitkä arki-iltaan. 
 
 
Messun kaksi ordinarium-laulua päiväjumalanpalveluksessa 
 
Kysyttiin myös, olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Gloria) ja 
korvata niillä silloin tällöin vastaavat jumalanpalveluksen osat sunnuntaina klo 10. 82,5 % 
vastasi myöntävästi, 5,0 % kieltävästi ja 12,5 % ei osannut sanoa kantaansa. Huomattava 
enemmistö oli siis valmis hyväksymään Sisaskin sävelmät muun messusävelmistön lomaan. 
Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti esteettisillä seikoilla. Koettiin, että kaksikin osaa Si-
saskin messusta toisi juhlavuutta jumalanpalvelukseen. Myönteistä kantaa perusteltiin myös 
vaihtelulla.  
 
Messun käyttö konsertissa 
 
Haluttiin tutkia messun konserttikäyttöä. Kysyttiin, olisiko mielekästä esittää tästä messusta 
osia (esim. Kyrie ja Sanctus) kirkkokonsertissa, jossa on mukana myös muuta klassista mu-
siikkia. 80,0 % vastasi myöntävästi, 7,5 % vastasi kieltävästi ja 12,5 % ei osannut sanoa kan-
taansa. Merkille pantavaa on se, että vastaajat kuuntelevat mieluummin Sisaskin messua litur-
gisena toteutuksena silloin tällöin sunnuntai-iltaisin kuin osia siitä konsertissa. Tämä on yllät-
tävä tutkimustulos siksi, että Suomessa on totuttu kuulemaan kuoromessuja enemmänkin kon-
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serteissa kuin liturgisina toteutuksina. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti esteettisillä 
seikoilla.   Vastaajien mukaan Sisakin kaunis ja juhlava teos sopii hyvin konsertissa esitettä-
väksi. Kielteistä kantaa perusteltiin yhdessä vastauksessa sillä, että musiikki on liturgisiin ti-
laisuuksiin sopivaa, mutta ei konsertteihin. 
 
Kysyttiin vielä, olisiko mielekästä esittää tätä messua konserttiversiona niin, että laulettaisiin 
ja soitettaisiin Sisaskin säveltämät osat (Alkusoitto, Kyrie, Välisoitto, Gloria, Credo, Sanctus 
ja Agnus Dei). Myöntävästi vastasi 70,0 %, kieltävästi 7,5 % ja 22,5 % ei osannut sanoa kan-
taansa. Myös tämä vahvistaa sitä, että Sisaskin messun toteutus silloin tällöin sunnuntai-
iltaisin saa suuremman kannatuksen kuin konserttiesitys. Myönteistä kantaa perusteltiin erityi-
sesti esteettisillä seikoilla. Erään vastajan mukaan teos muodostaa “hyvän ja yhtenäisen koko-
naisuuden” konsertissa esitettäväksi. Kielteistä kantaa perusteltiin yhdessä vastauksessa sillä, 
että musiikki “toimii messussa paremmin”.  
 
Yhteenveto 
 
Seuraava taulukko kuvaa sitä, miten seurakuntalaiset kokevat Sisaskin messun käytön juma-
lanpalveluksessa joko sunnuntaina klo 10 tai klo 18 tai sitten keskiviikkoiltana. 
 
 TAULUKKO 47. Sisask: Eestiläinen messu. Liturginen käyttö. 
  
  kyllä ei eos 
 
 su-klo10 70,0 % 22,5 % 7,5 % 
 su-klo 18 95,0 % 0 % 5,0 % 
 ke-klo 19 65,0 % 10,0 % 25,0 % 
 su-klo 10 82,5 % 5,0 % 12,5 % 
 (osittain, Kyrie ja Gloria) 
 N=40. 
 
Kuulijat kokivat messun liturgisen käytön sunnuntai-iltana hyvin positiivisena. Peräti 95,0 % 
kannatti, kukaan ei vastustanut, ja 5,0 % ei osannut sanoa kantaansa. Vastaajat suhtautuivat 
myös hyvin positiivisesti Sisaskin messun käyttöön sunnuntain päiväjumalanpalveluksen pai-
kalla (70,0 %). Keskiviikon alhaisempaa lukua (65,0 %) selittää ehkä se, että väki ei ole tottu-
nut keskellä viikkoa pidettäviin viikkomessuihin. Sisaskin messu koettin myös ehkä liian pit-
käksi arki-iltaan. 
 
Seuraava taulukko kuvaa sitä, miten seurakuntalaiset kokevat Sisaskin messun konserttikäy-
tön. Kysyttiin, olisiko mielekästä esittää tästä messusta osia (esim. Kyrie ja Sanctus) konser-
tissa, jossa olisi myös muuta klassista musiikkia (1). Toisaalta kysyttiin, olisiko mielekästä 
esittää messua kokonaisuutena konsertissa (2). 
 
 TAULUKKO 48. Sisask: Eestiläinen messu. Konserttikäyttö. 
  
 1. osittain, kyllä 80,0 % ei 7,5 % eos 12,5 % 
 2. kokonais., kyllä 70,0 % ei 7,5 % eos 22,5 % 
 N=40. 
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Huomattavaa on se, että liturginen käyttö nimenomaan sunnuntai-iltana sai enemmän kanna-
tusta (95,0 %) kuin messun käyttö konsertissa (70,0 - 80,0 %). Suomessa on totuttu kuule-
maan kuoromessuja konserteissa, ei niinkään liturgisia toteutuksia. Siksi tulos on yllättävä.  
  
On mielenkiintoista verrata Sisaskin messua vastaavan ajan urkumessuun. Arvo Pärtin Annum 
per annum toteutettiin Helsingin Mellunkylän seurakunnassa 26.2.1995 klo 10. 63 % (N=52) 
vastaajista kannatti messun käyttöä päiväjumalanpalveluksen paikalla. 77 % oli valmis sijoit-
taamaan sen joko sunnuntain tai keskiviikon iltamessuksi. Myönteistä kantaa perusteltiin eri-
tyisesti vaihtelulla. Lomakkeessa ei kysytty messun konserttikäytöstä. (Poutanen, 1999:88.) 
Urmas Sisaskin Eestiläinen messu  soveltuu siis seurakuntalaisten mielestä paremmin juma-
lanpalveluselämään kuin Pärtin urkumessu. 
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4. KUOROPAINOTTEISEN MESSUN SOVELTUMINEN SEURAKUNTAELÄMÄÄN 
 
4.1 Kuoropainotteinen messu ja kontekstuaalisuus 
 
“Kontekstuaalisuudella tarkoitetaan evankeliumin ja kulttuurin vuorovaikutusta. Molemmat 
ovat riippuvaisia toisistaan, kumpaakaan ei alisteta toiseensa.”  (Toivio, 2005: 84.) Tämä tar-
koittaa sitä, että kirkko elää ympäröivässä maailmassa ja että ympäröivä kulttuuri tulee ottaa 
huomioon. 
 
“Lähetystyön alkuvaiheessa Afrikassa ei käytetty afrikkalaisten omaa musiikkia, vaan lähet-
timaan virsiä käännettiin paikallisille kielille. Näin haluttiin päästä eroon pakanuudesta, johon 
soittimet usein liitettin. Afrikkalaisille niin tärkeät rummut koettiin henkivaltojen aseena. Vas-
ta 70-luvulla lähetyskenttien afrikkalaiset ihmiset kypsyivät ajatukseen, ettei usko ollut soit-
timesta kiinni.” (Toivio, 2005: 81.) 
 
Risto A. Ahonen on pohtinut kontekstuaalisuutta kirjassaan Lähetetty kirkko ─ Näkökohtia 
keskusteluun kirkon uudistuksesta.  Hän selvittää ympäristön vaikutusta uskontulkintaan:  
 

 Kristillinen kirkko on joutunut alusta lähtien kamppailemaan sen sel-
vittämiseksi, mikä on uskon suhde ympäröivään aikaan, yhteiskuntaan ja kan-
sojen elämään. Evankeliumin soveltaminen kulloiseenkin  ympäristöön on ol-
lut uskon elinehto. Ilman sitä usko olisi jäänyt ikäänkuin ilmaan vailla mitään 
kosketusta ihmisten arkeen ... 

 
 Kun evankeliumin ja vallitsevan ympäristön suhteen selvittely on aina ollut 
niin tärkeää kristilliselle uskolle, miksi sitten viime vuosikymmenien aikana 
uskon ja kulttuurin suhde, kontekstin huomioonottaminen, on tullut uudelleen 
niin polttavaksi ongelmaksi? Siihen on olemassa useita syitä. Kontekstuaali-
suuden korostuminen johtuu ennen muuta siitä, että kirkkojen elämässä on 
opittu syvällisemmin ymmärtämään niitä lainalaisuuksia, jotka vaikuttavat ih-
misten välises sä kommunikoinnissa ja säätelevät uskon ja kulttuurin suhdetta. 
On jouduttu tunnustamaan, että ns. “puhdasta” kristinuskoa ei ole ole
 massakaan, vaan usko on aina kulttuurisidonnaista, tavalla tai toisella johonkin 
kulttuuriin maastoutunutta. Evankeliumi on itsessään kaiken kulttuurin yläpuo-
lella, mutta aito usko pukeutuu aina johonkin kieleen ja kulttuuriin. (Ahonen, 
1996: 81─82.) 

 
Myös käsikirjakomitean välimietinnössä Jumalan kansan juhla pohditaan kontekstuaalisuutta: 
“Edellyttäen että kirkon elävän tradition eteenpäin siirtämä usko säilyy sisällöllisesti samana, 
on jokaisella ajalla ja kulttuurilla oikeus vastaanottaa ja ilmaista sitä oman kulttuurinsa tarjo-
amin keinoin, oman kielensä, taiteensa, musiikkinsa, arkkitehtuurinsa, eettisen normistonsa ja 
tapakulttuurinsa pohjalta.” (JKJ: 1992: 55.) 
  
Kontekstuaalisuus on sovellettavissa myös Suomeen. Kirkkoa ympäröivässä yhteiskunnassa 
on erilaisia alakulttuureja, mikä näkyy mm. erilaisina musiikkityyleinä. Gospelmessuilla on 
oma yleisönsä, samoin kuoro- ja urkumessuilla. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, keitä käy 
kuoropainotteisissa messuissa. Seuraava taulukko kuvaa kahdeksassa messutoteutuksessa 
käyneiden sukupuoli-, ikä- ja koulutusjakaumaa. (Ks. liitteet 17─19.) 
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 TAULUKKO 49. Kahdeksan messutoteutusta ja niissä käyneiden sukupuoli-, 
ikä- ja koulutusjakauma. Kaikki vastanneet eivät ilmoittaneet kyseisiä tietoja. 
(N=547.) 

 
 Naiset 69,3 % 
 
 Miehet 29,3 % 
 
 1─19 v. 5,7 % 
 
 20─39 v. 17,8 % 
 
 40─59 v. 45,6 % 
 
 60- v. 29,8 % 
 
 Peruskoulu (tai vastaava) 17,8 % 
 
 Keskiasteen koulutus 36,8 % 
 
 Korkeakoulututkinto 37,9 % 
 
Vaikka messut oli tarkoitettu koko seurakunnalle, voidaan havaita, että niihin hakeutui 
enemmän naisia kuin miehiä. Ikäryhmä 40─59 v. oli eniten edustettuna (45,6 %). Kun tarkas-
tellaan koulutusta, havaitaan, että korkeakoulututkinnon suorittaneita oli eniten vastaajista 
(37,9 %). Tyypillinen kuoropainotteiseen messuun osallistunut oli siten keski-ikäinen, korke-
asti koulutettu nainen. 
 
Urkumessututkimuksen kohdalla tilanne oli samanlainen. Tyypillinen osallistuja oli keski-
ikäinen naishenkilö, jolla oli keskiasteen koulutus tai korkeakoulututkinto. Huomattava oli 
nuorten ihmisten (1─19 v.) vähyys. (Poutanen, 1999: 67, 72, 77, 81, 89.) 
 
Johanna Räsänen tutki seurakuntalaisten jumalanpalveluskokemuksia ja uudistusodotuksia 
vuonna 1992. Yhtenä tutkimuskohteena oli “kirkosta tavoitettujen ryhmä”. Jumalanpalveluk-
seen osallistujista oli yli 60-vuotiaita 51 % ja naisia 74 %. (Räsänen, 1995: 74.) Siten voidaan 
sanoa, että kuoropainotteisiin messuihin osallistujat ovat nuorempaa väkeä kuin normaaliin 
päiväjumalanpalvelukseen osallistujat. Yli 60-vuotiaita oli kuoropainotteisissa messuissa näet 
29,8 %. Vastaavasti naisten osuus kuoropainotteisissa messuissa oli 69,3 %. 
 
Tutkiessaan uusimuotoisia messuja Heikki Toivio havaitsi, että kontekstuaalisuudella on suuri 
merkitys siinä mielessä, että säveltäjällä on ollut mielessään jokin kuulijakunta. Hän luetteli 
kaikkiaan 164 toteutettua messua ja selvitti niiden kohderyhmät: varhaisnuoret, nuoret, partio, 
nuoret aikuiset ja koko seurakunta. (Toivio, 2005: 313). Hyvänä esimerkkinä kontekstuaali-
suudesta Toivio mainitsee Pekka Simojoen säveltämän ja Anna-Mari Kaskisen sanoittaman 
Meidän messun.  Siinä on lapset huomioitu hyvin niin sanoituksen kuin sävelmienkin osalta 
(Toivio, 2005: 84.)  
 
Simojoen ja Kaskisen Jumis -niminen messu tehtiin koululaisille. Sitä oli valmistelemassa 
ryhmä opettajia (Toivio, 2005: 94). Useimmat uusimuotoiset messut oli tarkoitettu lapsille, 
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nuorille tai nuorille aikuisille. Tosin mukana oli messuja, jotka oli laadittu koko seurakunnal-
le, niin kuin esimerkiksi Tuomasmessu. 
 
Kontekstuaalisuus saattoi näkyä myös osallistujien vaatetuksessa. “Motoristikirkossa 1981 
moottoripyöräilijät pukeutuivat nahkavarusteisiin ja eri partiolaisten messuissa osallistujilla 
oli partiopuku. Kaustislaisessa messussa 1971 ... saattoivat esiintyjien lisäksi jotkut teemaan 
perehtyneet henkilöt yleisöstä olla pukeutuneena kansallispukuihin.” (Toivio, 2005: 118.) 
Toivio ei ole tutkimuksessaan kuitenkaan jakanut missään messussa kyselylomakkeita, joilla 
olisi selvitetty uusimuotoisiin messuihin osallistuneiden ikä-, sukupuoli- ja koulutusjakaumaa. 
Siten se ei ole suoraan verrattavissa tähän tutkimukseen. Hän selvittää sitä, mikä on ollut sa-
noittajien, säveltäjien ja järjestäjien kohderyhmä. 
  
Yksi esimerkki kontekstuaalisuudesta jumalanpalveluselämässä on 1983 väliaikaiseen käyt-
töön hyväksytty perhejumalanpalvelus. Esipuheessa annetaan ohjeita toteutuksesta niin, että 
se voisi puhutella niin lapsia kuin nuoriakin. Myös käsikirjakomitean välimietintö vuodelta 
1992 ottaa kantaa kontekstuaalisuuteen pohtiessaan sunnuntain messua. Sen mukaan on olen-
naista, että “jumalanpalveluksen eri sisällöille pyritään löytämään kieli, joka on mahdollisim-
man viestivää ja jonka seurakuntalaiset voivat kokea omakseen”. Tämä asettaa erityisiä vaa-
timuksia musiikille. Välimietinnössä kysytään, miten voidaan löytää musiikillinen kieli, johon 
koolla oleva seurakunta − lapsista vanhuksiin − voi koko olemuksellaan yhtyä. Musiikillista 
ilmaisua suunniteltaessa on otettava huomioon messuun osallistuva seurakunta. (Perhejuma-
lanpalvelus, 1983: 2; JKJ: 1992: 158.) 
 
Kontekstuaalisuudella onkin ollut suuri merkitys viime aikoina jumalanpalvelus- ja konsert-
tielämässä. Monet uusimuotoiset jumalanpalvelukset, erityisesti gospelmessut, on suunnattu 
lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Toisaalta kuoro- ja urkumessut kiinnostavat ennen 
kaikkea musiikillisesti ”kokenutta” aikuisväestöä. Erilaiset messut täydentävät siten toisiaan. 
Evankeliumia julistetaan monella eri tavalla. Musiikkityylit ja kohderyhmät vaihtelevat. 
 
 
4.2 Kuoropainotteisen messun frekvenssi ja aktiiviseurakunnat 
 
Seurakuntien kanttoreille lähetetyssä lomakkeessa tiedusteltiin, kuinka monta kertaa vuonna 
2002 oli vietetty seurakunnassa kuoropainotteista messua, joissa oli sanaosia ja ehtoollinen. 
(Kyselylomakkeet, 15.11.2003.) Useimmissa seurakunnissa vastaus oli 0 kertaa. Näitä “0-
seurakuntia” oli 190. Kun kyselyyn vastasi kaikkiaan 222 seurakuntaa, niin niiden osuus on 
85,6 %. Oli kuitenkin aktiivisia seurakuntia, joissa oli vietetty kuoromessua jopa neljä kertaa 
kyseisenä vuonna. Hajonta oli siten: 0-4 kertaa vuodessa. Vastaajien seurakunnissa vuonna 
2002 vietettyjä kuoropainotteisia messuja oli 62,5 (desimaaliluku johtuu siitä, että osa vastaa-
jista ilmoitti määräksi 1─2 ja 3─4 kpl). Näistä luvuista voidaan siten laskea frekvenssien kes-
kiarvo, joka oli kyseisissä seurakunnissa 0,3 kertaa vuodessa. Siten voidaan sanoa, että niissä 
oli toteutettu kymmenessä vuodessa  keskimäärin kolme messua seurakuntaa kohden. Frek-
venssilukujen valossa voidaan todeta, että kuoromessun käyttö oli lyhyellä aikavälillä melko 
vähäistä maassamme. Toisaalta voidaan sanoa, että oli aktiivisia seurakuntia, joissa niitä to-
teutetaan kohtalaisesti. Niitä seurakuntia, joissa oli toteutettu vuoden aikana 1─4 messua, oli 
32 (14,4 %). 
 
Seuraava taulukko selvittää kuoromessun frekvenssiä hiippakunnittain: 
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 TAULUKKO 50. Kuoromessun käyttö hiippakunnittain. Frekvenssitaulukko.  
 
  krt/v frekv.ka hajonta, “0-srk:t” 
   krt/v krt/v 0 krt/v 
 
 Turun arkkihiippakunta (N=32) 14 0,4 0-3 24 
     (75,0 %) 
 
 Tampereen hiippakunta (N=24) 2 0,1 0-1 22 
     (91,7 %) 
 
 Oulun hiippakunta (N=36) 4 0,1 0-2 34 
     (94,4 %) 
 
 Mikkelin hiippakunta (N=29) 7,5 0,3 0-4 26 
     (89,7 %) 
 
 Borgå stift (N=20) 7 0,4 0-2 14 
     (70,0 %) 
 
 Kuopion hiippakunta (N=29) 0 0 0-0 29 
     (100 %) 
 
 Lapuan hiippakunta (N=25) 8 0,3 0-4 22 
     (88,0 %) 
 
 Helsingin hiippakunta (N=27) 20 0,7 0-4 19 
     (70,4 %)
   
       
Vuonna 2002 kuoropainotteisen messun käytössä voidaan panna merkille alueellisia eroja. 
Helsingin hiippakunta oli aktiivisin. Vastanneissa seurakunnissa oli siellä toteutettu yhteensä 
20 kuoromessua. Seurakuntakohtainen frekvenssien keskiarvo on 0,7, joka on myös maan 
korkein. “0-seurakuntien” määrä on maan alhaisin; eli niitä seurakuntia, joissa ei ollut toteu-
tettu kuoromessua, oli 70,4 % vastanneista. Vastaavasti aktiivisten seurakuntien osuus oli siel-
lä 29,6 % vastanneista. Toiseksi aktiivisin hiippakunta oli Borgå stift. Vastanneissa seurakun-
nissa oli käytetty 7 kuoromessua. Seurakuntakohtainen frekvenssien keskiarvo on 0,4. “0-
seurakuntien“ määrä on 70,0 %. Vastaavasti aktiivisten seurakuntien osuus oli siellä 30,0 %. 
 
Passiivisin oli Kuopion hiippakunta. Kyselyyn vastanneissa seurakunnissa ei ollut toteutettu 
vuonna 2002 yhtään kuoropainotteista messua. Siten “0-seurakuntien” määrä on 100 %. Myös 
Oulun hiippakunta oli hyvin passiivinen. Kyselyyn vastanneissa seurakunnissa oli toteutettu 
neljä kuoromessua vuonna 2002. “0-seurakuntien” osuus on siellä myös korkea: 94,4 %.  
 
Seuraavassa taulukossa on selvitetty aktiiviseurakuntien tilanne hiippakunnittain: 
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TAULUKKO 51. Kuoropainotteisen messun toteutus aktiiviseurakunnissa 
vuonna 2002 hiippakunnittain. 

 
  krt/v.2002 aktiiviseurakuntien 
   osuus vastanneista 
 
 Turun arkkihiippakunta (N=32) 14 25,0 % 
  Alastaro 2 
  Laitila 1 
  Lappi 2 
  Luvia 1 
  Martti 2 
  Pomarkku 2 
  Tuomiokirkko 3 
  Uusikaupunki 1 
 
 Tampereen hiippakunta (N=24) 2 8,3 % 
  Harju 1 
  Kangasala 1 
 
 Oulun hiippakunta (N=36) 4 5,6 % 
  Toholampi  2 
  Kälviä  2 
 
 Mikkelin hiippakunta (N=29) 7,5 10,3 % 
  Jaala 2 
  Joutseno 2 
  Lappeenranta 3-4 
 
 Borgå stift (N=20) 7 30,0 % 
  Bromarv 1-2 
  Kvevlax 1 
  Lukas 1 
  Mariehamn 1 
  Sibbo 1 
  Tenala 1-2 
 
 Kuopion hiippakunta (N=29) 0 0 % 
 
 Lapuan hiippakunta (N=25) 7 12,0 % 
  Pietarsaaren suomal. 4 
  Pylkönmäki 2 
  Saarijärvi 1 
 
 Helsingin hiippakunta (N=27) 20 29,6 % 
  Alppila 2 
  Kallio 2 
  Huopalahti 1-2 
  Malmi 4 
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  Oulunkylä 3 
  Tapiola 3–4 
  Tuusula 2 
  Töölö 2 
   
 
Kun tarkastellaan vuotta 2002, on selvää, että Helsingin hiippakunta ja erityisesti pääkaupun-
kiseutu on aktiivisinta aluetta kuoropainotteisten messujen toteuttamisessa Suomessa. Voi-
daan sanoa myös, että ruotsinkielinen Porvoon hiippakunta on melko aktiivinen ja on siis 
omaksunut kuoromessukulttuurin maan keskiarvoa paremmin. 
 
Aktiiviseurakunnat 
 
Kun tarkastellaan ajanjaksoa 1990–2002, jota kanttoreille lähetetty kysely koski, havaitaan, 
että koko periodin aikana 44 seurakuntaa oli toteuttanut kuoropainotteisen messun, jossa oli 
mukana sanaosia ja ehtoollinen (19,8 %, N=222). Tämä merkitsee sitä, että pidemmällä aika-
välillä, eli 13 vuoden aikana, viidennes seurakunnista on toteuttanut kuoropainotteisen messun 
liturgisesti.  On mielenkiintoista verrata tilannetta urkumessutoteutuksiin. Niitä oli toteutettu 
seurakunnissa vuosina1980-88 yhteensä 24 kpl (7,2 %, N=333). (Poutanen, 1999: 93). Kuo-
ropainotteisia messuja on siten käytetty mainitulla tavalla huomattavasti enemmän. (Ks. liite 
20.) 
 
Kuoropainotteisen messun osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia 51 seurakun-
nassa (23, %; N=222). Sitä oli käytetty osana aamu- tai iltahartautta 23 seurakunnassa (10,4 
%) Kuoropainotteisen messun konserttikäyttö oli ollut vielä laajempaa. Messuja oli esitetty 
konserteissa 59 seurakunnassa (26,6 %), ja niistä oli kuultu osia konserteissa 91 seurakunnas-
sa (41,0 %). (Ks. liitteet 21─24.) Kun yhdistetään kaikki käyttötavat, kuoropainotteinen mes-
su oli ollut esillä 121 seurakunnassa (54,5 %). (Ks. liite 25.) 
 
Näiden lukujen valossa voidaan sanoa, että pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kuoropainotteisen 
messun käyttö on vastaajien seurakunnissa ollut laajaa. Se on koskettanut jo suurta osaa näistä 
seurakunnista. Näyttääkin siltä, että kyseessä ei ole mikään muoti-ilmiö, vaan vuodesta toi-
seen kuoropainotteisia messuja toteutetaan ja esitetään seurakunnissa ja niiden merkitys on 
siten huomattava.  
 
 
4.3 Kuoropainotteisen messun käyttöön vaikuttaneita tekijöitä 
 
Positiivisia tekijöitä 
 
Kyselylomakkeessa, joka lähetettiin kanttoreille, kysyttiin niitä syitä, jotka olivat vaikuttaneet 
siihen, että messuja oli toteutettu. (Kyselylomakkeet, 15.11.03.) Lomakkeessa oli valmiita ky-
symyksiä ja lisäksi vastaajat saattoivat itse lisätä kohtaan 61 muita syitä, jotka vaikuttivat po-
sitiivisesti messujen toteuttamiseen. Tärkeänä pidettiin papiston myönteistä suhtaumista kuo-
ropainotteiseen messuun. 18,5 % vastanneista ilmoitti syyksi juuri tämän. (Hiippakunnallinen 
jakauma on selvitetty liitteessä 26.) 
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Myös muilla seurakunnan työntekijöillä oli ollut positiivinen vaikutus kuoropainotteisen mes-
sun käyttöön. 13,5 % ilmoitti syyksi juuri sen. Vastaavasti seurakunnan aktiivijäsenten vaiku-
tus oli ollut merkittävä (15,3 %). (Ks. liitteet 27 ja 28.) 
 
Haluttiin tutkia, mikä vaikutus koulutuksella oli ollut kuoropainotteisen messun käyttöön. Ky-
syttiin, oliko kanttoreiden peruskoulutuksella, Kirkon koulutuskeskuksen kursseilla tai Lah-
den Kansainvälisellä Urkuviikolla ollut merkitystä. Seuraavaa taulukko selvittää koulutuksen 
vaikutuksia messun käyttöön. (Ks. liitteet 29─31.) 
 
 TAULUKKO 52. Koulutuksen vaikutus kuoropainotteisen messun käyt-
 töön. (N=222) 
 
 Kanttoreiden peruskoulutus 2,7 % 
 Kirkon koulutuskeskuksen kurssit 5,9 % 
 Lahden Kansainvälinen Urkuviikko 2,3 % 
 
Virallisen koulutuksen merkitys näyttää olleen vähäinen. Sen sijaan peräti 15,8 % oli saanut 
ideoita muualta, mm. ulkomaisilta kursseilta ja kollegoilta. (Ks. liite 32.) 
 
Kun tarkastellaan koulutuksen vaikutusta kuoropainotteisen messun toteutukseen vaikuttava-
na tekijänä, havaitaan, että Turun arkkihiippakunta nousee selvästi maan keskiarvon yläpuo-
lelle. Kyselyyn vastanneista kanttoreista 9,4 % piti peruskoulutusta ja 18,8 % Kirkon koulu-
tuskeskuksen antamaa opetusta tärkeänä tekijänä (ks. liitteet 29 ja 30). 
 
Nuottimateriaalin saatavuudella oli ollut myös vaikutusta. 9,9 % ilmoitti syyksi sen, että seu-
rakunnan nuotistosta oli löytynyt kuoromessuja. 11,3 % oli saanut sysäyksen nuottikaupasta 
löytämästään materiaalista. Kun tarkastellaan nuottimateriaalia kuoropainotteisen messun to-
teutukseen vaikuttavana tekijänä, havaitaan, että Helsingin hiippakunta nousee selvästi maan 
keskiarvon yläpuolelle. Kyselyyn vastanneista kanttoreista 29,6 % piti nuottikauppojen mate-
riaalia tärkeänä tekijänä. (Ks. liitteet 33 ja 34.) 
 
Muita syitä, jotka olivat vaikuttaneet positiivisesti messujen toteuttamiseen, olivat: 
 
 - Hyvä nuorisokuoro. 
 - Työntekijöiden innostus. 
 - Vaihtelu. 
 - Taiteellinen elämys. 
 - Kuorojen yhteistyö. 
 - Sulo Salosen 100-vuotisjuhla. 
 - Tuttavakanttorin nuotit. 
 
Lomakkeen kohta 61 selvitti kanttoreiden kokonaisvaltaista suhtaumista kuoropainotteiseen 
messuun. 16,7 % ilmoittikin kuoropainotteisen messun käytön syyksi sen, että se on “hyvä 
jumalanpalveluksen muoto”. Kanttoreiden oma asenne oli ollut positiivinen. Helsingin hiip-
pakunnan vastaava prosenttiluku nousee selvästi maan keskiarvon yläpuolelle (33,3 %). Vas-
taavasti Kuopion ja Tampereen hiippakuntien prosenttiluvut ovat selvästi maan keskiarvoja 
alhaisempia (3,4 % ja 4,2 %). (Ks. liite 35.) 
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On mielenkiintoista verrata tilannetta uusimuotoisiin jumalanpalveluksiin. Heikki Toivio ky-
seli erityismessujen parhaita puolia työntekijän näkökulmasta. Työntekijäryhmät olivat: papit, 
kanttorit ja nuorisonohjaajat. Toivio tiivisti 63 erilaista määritettä kuudeksi pääluokaksi 
(N=140): 
 
 1. Tavoittaa hyvin eri kohderyhmät 23 % 
 2. Tunnelma innostunut, vapautunut ja nuorekas  19 % 
 3. Yhteistyö ja maallikoiden aktivoituminen 17 % 
 4. Monipuolinen ja runsas musiikki 15 % 
 5. Ajankohtaisuus ja runsas musiikki 15 % 
 6. Muu 15 % 
 
  (Toivio, 2005:191.) 
 
Yhteiseksi myönteiseksi tekijäksi tässä tutkimuksessa ja toisaalta Toivion tutkimuksessa 
muodostuu yhteistyö ja maallikoiden aktivoituminen. Yksittäisten määritteiden joukossa oli 
molemmissa kyselyissä mainittu ‘vaihtelu’. Myös itse ‘musiikki’ oli ollut positiivinen tekijä 
kummassakin tutkimuksessa. 
  
Negatiivisia tekijöitä 
 
Lomakkeessa kysyttiin myös kanttoreilta, mitkä seikat ovat vaikuttaneet siihen, että messuja 
ei ole vietetty. 33,3 % ilmoitti syyksi sen, että kanttoreiden peruskoulutuksessa ei ole otettu 
huomioon kuoropainotteisia messuja tarpeeksi. Alueellisia eroja oli vastauksissa vähän. Vas-
taava prosenttiluku oli korkein Oulun hiippakunnassa (47,2 %) ja matalin Helsingin hiippa-
kunnassa (18,5 %). (Ks. liite 36.) Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin lehtori Juhani Haapasa-
lo kertoi, miten kuoromessu on ollut esillä opetuksessa: 
 

Ainakaan soveltavissa harjoituksissa meillä ei varsinaisesti ole vietetty messun or-
dinariumiin rakennettuja kuoromessuja, vaan kuoron tehtävät ovat  painottuneet yleen-
sä propriumiin (psalmimusiikki ja virsialternatim yms.) ja  tekstimusiikkiin (motetit, 
konsertot ja kantaatit). Kyrien ja Glorian sekä laudamuksen toteutuksessa on kuitenkin 
ollut esillä lähinnä suomalaisten säveltäjien kuten Tuomo Nikkolan ja Kaj-Erik Gus-
tafssonin näihin messunosiin liittyvää kuoroaineistoa. (Haapasalo, 4.3.2005.) 

 
Keskiaikaiset gregoriaaniset messut olivat olleet käytännön toteutuksina esillä Sibelius-
Akatemian opetuksessa vuodesta 1999 alkaen. Hannu Vapaavuoren mukaan kyseessä oli va-
linnainen oppiaine, johon osallistui 7─11 hengen ryhmä. Vuoden 2003 jälkeen opetus lopetet-
tiin ja ryhmä irtaantui omaksi rekisteröidyksi yhdistyksekseen. (Vapaavuori, 29.2.2008.) Kes-
kiaikaisten gregoriaanisten messujen esittely on kuulunut toki aina musiikinhistorian opetuk-
seen Sibelius-Akatemiassa. (Tuppurainen, 4.2.2009.)  
 
Timo Nuoranne, joka vastaa Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston kuoronjohdon ope-
tuksesta Helsingissä, kertoi puolestaan, että kokonaisia kuoromessuja ei ole ollut esillä ope-
tuksessa. Sen sijaan yksittäisiä messun osia on käyty läpi eri aikakausilta. Nuoranteen mieles-
tä “ajatus on kyllä niin mielenkiintoinen, että täytyy pitää mielessä, jos vaikka joskus saatai-
siin toteutetuksi”. (Nuoranne, 7.3.2005.) Sibelius-Akatemian Kuopion osastossa ei ole myös-
kään ollut opetuksessa kuoromessuja. Erkki Tuppuraisen mukaan esillä on ollut “opiskelijoi-
den omia gospeltyyppisiä messuja”. (Tuppurainen, 21.3.2005.) 
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Erkki Tuppuraisen mukaan Kuopion osastossa järjestettiin tammikuussa 2000 yhteistyössä 
Helsingin osaston kanssa tapahtuma, jossa toteutettiin gregoriaanisia messuja. Puijon kirkossa 
järjestettiin suomenkielinen messu, jonka musiikki oli koottu suomalaisista 1500- ja 1600-
luvun käsikirjoituksista. Toteuttajat olivat Kuopion osaston oppilaita Jorma Hannikaisen ja 
Erkki Tuppuraisen opastuksella. Kuopiossa opiskelijat ovat varsinaisen opetuksen ohella osal-
listuneet paikallisiin yhteisprojekteihin, kuten Franz Lisztin messun Missa solemnis esittämi-
seen. (Tuppurainen, 26.2.2008.) 
 
Oulun konservatoriossa kuoromessu on ollut esillä rippikoulun opetusopissa. Kun on käyty 
läpi jumalanpalveluksen ordinarium-osia, on todettu, että näihin samoihin teksteihin on sävel-
letty eri aikakausina hyvin erilaista musiikkia. Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskeli-
joiden kuoro on julkaissut kuoromessulevyn, jossa kuullaan unkarilaisen Lajos Bàrdosin Mis-
sa tertia sekakuorolle. (Nikkola, 5.8.2006.) 
 
Myös Kirkon koulutuskeskuksen järjestämiä kursseja kritisoitiin. 26,1 % ilmoitti syyksi sen, 
että kyseisillä kursseilla ei ole otettu huomioon riittävästi kuoropainotteisia messuja. Vastaava 
prosenttiluku oli korkein Oulun hiippakunnassa (44,4 %) ja matalin Helsingin hiippakunnassa 
(18,5 %). (Ks. liite 37.) 
 
Osmo Vatanen oli kirkkomusiikin kouluttajana 1979─2000 kirkon koulutuskeskuksessa. Vii-
meiset kolme vuotta hän oli virkavapaalla käsikirjavaliokunnan sihteeriyden vuoksi. Hän ker-
toi: 
 

‘Kuoromessu’ oli esillä jossakin muodossa koko virkakauteni. Otin asian esille kuva-
tessani reformaation ajan niin sanottua substitutiivista (korvaavaa) käytäntöä.  Kuoro-
messu liittyi laajempaan kontekstiin, johon kuuluvat myös urkumessu ja alternatim-
käytäntö. Liturgisen kuoromusiikin erityiskursseilla kuoromessua käsiteltiin perusteel-
lisesti sekä liturgiahistoriallisesti että esimerkein. Vastaavasti liturgisen urkumusiikin 
erityiskurssilla käsiteltiin urkumessua. (Vatanen, 19.9.2006.) 

 
Osmo Vatasen mukaan keskiaikaisia gregoriaanisia messuja ei ole ollut esillä kanttorien täy-
dennyskoulutuksessa. Sen sijaan on käytetty “sovellettua” gregorianiikkaa eli kirkkohallituk-
sen jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan keskuksen (KJMK) messusävelmäehdotuksia 
(1972), jotka perustuvat gregoriaanisille sävelmille. (Vatanen, 26.2.2008.) 
 
Lasse Erkkilä on toiminut kirkkomusiikin kouluttajana Osmo Vatasen jälkeen. Hänen mu-
kaansa kuoromessu on ollut esillä kanttoreiden täydennyskoulutuksessa ja jumalanpalve-
luselämän erityiskoulutuksessa jumalanpalvelusmusiikin käsittelyn yhteydessä muiden asioi-
den ohella. Ennen vuotta 2000 kuoromessua on käsitelty liturgisen urku- ja kuoromusiikin 
kursseilla ja vuoden 2000 jälkeen vastaavasti se on ollut esillä kuoronjohdon kursseilla ja kan-
taattikursseilla. Erkkilän mukaan tosin liturgisina kokonaisuuksina messuja ei ole toteutettu. 
Messuja on esitelty levyiltä. Erkkilä mainitsee esimerkkeinä Mozartin messut, Maasalon Mis-
sa breviksen, Haydnin “pienen urkumessun”, Schubertin G-duuri-messun ja Bachin ns. luteri-
laiset messut. Bachin  H-molli-messua on analysoitu Soiva sana -kurssin yhteydessä. Erkkilä 
arvelee, että kuoromessun esillä pitäminen on herättänyt ideoita toteutuksiin ja että messujen 
käyttö on lisääntynyt niissä seurakunnissa, joissa on resursseja palkata soitinryhmiä, solisteja 
ja kuoroja. Erkkilä kertoo, erttä hän itse oli seurakuntatyössään innostunut kuoromessujen to-
teutuksesta ja että hän haluaa välittää ideaa eteenpäin. (Erkkilä, 7.3.2005.)  
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 5,9 % oli sitä mieltä, että Lahden Kansainvälisen Urkuviikon messutoteutukset eivät olleet 
innostaneet. Vastaava prosenttiluku oli korkein Oulun hiippakunnassa (11,1 %) ja matalin 
Mikkelin hiippakunnassa (0 %). (Ks. liite 38.) Nuottimateriaalin puute oli myös huomattava 
negatiivinen tekijä. 29,3 % ilmoitti syyksi sen, että seurakunnan nuotistossa ei ole kuoromes-
sumateriaalia. Vastaava prosenttiluku oli korkein Mikkelin hiippakunnassa (37.9 %) ja mata-
lin Porvoon hiippakunnassa (15,0 %). (Ks. liite 39.)      
    
6,8 % ilmoitti vastavasti, että nuottikaupoissa ei ole ollut saatavilla messumateriaalia, mikä oli 
vaikuttanut siihen, että kuoropainotteisia messuja ei ollut toteutettu. Vaikeutena lienee se, että 
kaupoissa materiaali ei ole “kuoromessu”-otsikon alla, vaan asiakkaan täytyy etsiä teokset eri 
säveltäjien kohdalta. Toinen ongelma on se, että materiaali on hajautunut eri kauppoihin (Su-
losol, Fazer, Ostinato jne.) Vastaava prosenttiluku oli korkein Kuopion hiippakunnassa (10,3 
%) ja matalin Porvoon hiippakunnassa (0 %). (Ks. liite 40.) 
 
Pieni joukko kanttoreita ilmoitti syyksi oman seurakunnan ilmapiirin. Seuraava taulukko sel-
vittää seurakunnan sisällä vaikuttavia negatiivisia tekijöitä: 
 

 TAULUKKO 53. Kuoropainotteisen messun toteutusta ehkäiseviä tekijöitä. 
(N=222) 

 
 Hengellinen suuntaus 5,9 % 
 Papisto 4,1 % 
 Muut työntekijät 1,8 % 
 Seurakunnan aktiivit 8,6 % 
 
Seurakunnassa vaikuttavan hengellisen suuntauksen negatiivinen vaikutus vaihteli hiippakun-
nittain huomattavasti. Seuraavassa taulukossa on selvitetty hiippakunnallista jakaumaa. 
 

 TAULUKKO 54. Seurakunnassa vaikuttava hengellinen suuntaus ehkäisevänä 
tekijänä. 

 
 Turun arkkihiippakunta (N=32) 15,6 % lestadiolaisuus, rukoi- 
   levaisuus 
 Tampereen hiippakunta (N=24) 4,2 % evankelisuus 
 
 Oulun hiippakunta(N=36) 0 % 
 
 Mikkelin hiippakunta (N=29) 0 % 
 
 Borgå stift (N=20) 5,0 % lestadiolaisuus 
 
 Kuopion hiippakunta (N=29) 3,4 % 
 
 Lapuan hiippakunta (N=25) 16,0 % 
 
 Helsingin hiippakunta (N=27) 3,7 % 
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Lapuan hiippakunnassa (16,0 %) ja Turun arkkihiippakunnassa (15,6 %) hengellisen suunta-
uksen negatiivinen vaikutus on huomattava. Muissa hiippakunnissa se on vähäinen. Vain 
muutamassa vastauksessa oli mainittu, mikä suuntaus on kysymyksessä. Toisaalta on yllättä-
vää havaita se, että Oulun hiippakunnan kanttorit eivät koe hengellistä suuntausta kuoropai-
notteisia messuja ehkäisevänä tekijänä, vaikka alueella vaikuttaa voimakkaasti lestadiolainen 
herätysliike. Kanttorit ovat ehkä siellä lähellä kyseistä herätysliikettä.   
 
Lomakkeen kohta 70 selvitti kanttoreiden kokonaisvaltaista suhtautumista kuoropainotteiseen 
messuun. 8,6 % ilmoitti, että kuoropainotteinen messu ei ole hyvä jumalanpalveluksen muoto, 
mikä oli ollut syynä sille, että niitä ei ollut vietetty. Vastaava prosenttiluku oli korkein Por-
voon hiippakunnassa (15,0 %) ja matalin Oulun hiippakunnassa (0 %). Näyttää siltä, että oma 
asenne on melko myönteinen, ja syyt kuoropainotteisen messun vähäiseen käyttöön ovat 
muualla. (Ks. liite 41.) 
 
Lomakkeessa kysyttiin myös seurakunnan työntekijöiden ja aktiivijäsenten vaikutusta kuoro-
painotteisen messun toteutukseen. Papiston vaikutusta ei koettu kovinkaan kielteisenä. Vain 
4,1 % vastanneista ilmoitti negatiivisena tekijänä papiston vastustuksen. Muiden työntekijöi-
den kohdalla vastaava prosenttiluku oli vain1,8 % ja seurakunnan aktiivijäsentenkin kohdalla 
2,3 %. Hiippakunnallinen jakauma on selvitetty liitteissä 42–44. 
 
Muita syitä, jotka olivat ehkäisseet messujen toteuttamista, olivat: 
 
 - Seurakunnan pienuus     
 - Musiikkimäärärahojen niukkuus    
 - Kuoron taso 
 - Kanttoreiden passiivisuus ja motivaatio 
 - Ei resursseja 
 - Työmäärä ja kiire 
 - Vaikeustaso 
 - Seurakunnan perinne 
 - Ei soitinyhtyettä käytössä 
 
Hiippakunnallinen jakauma kuoropainotteisen messun toteutukseen vaikuttavista tekijöistä on 
liitteissä 26–44. 
 
On mielenkiintoista verrata jälleen tilannetta uusimuotoisiin jumalanpalveluksiin. Heikki Toi-
vio listaa viisi pääluokkaa, jotka ovat ehkäisseet messujen toteuttamista. Kanttoreiden vasta-
ukset suomenkielisistä hiippakunnista olivat (N=18): 
 
 1. Vaivalloisia toteuttaa  22 % (37 %) 
 2. Puutteellinen messutietämys  11 % (12 %) 
 3. Musiikkityyli  17 % (19 %) 
 4. Työtovereiden puuttuva kiinnostus  17 % (10 %) 
 5. Muusta syystä  33 % (31 %) 
 
Kaikkien työntekijäryhmien vastaukset (N=67) olivat samansuuntaisia. Prosenttiluvut on esi-
tetty yllä suluissa. Vaivalloisuus toteuttaa ja puutteellinen messutietämys ovat huomattavim-
mat syyt, jotka ehkäisevät uusimuotoisten messujen toteuttamista. (Toivio, 2005:193.) Kuoro-
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painotteisten messujen kohdalla huomattavin syy on koulutuksen puute. Ei tiedetä, miten 
messut tulisi toteuttaa. Siten kyse on pitkälti samasta asiasta. 
 
Yhteenveto 
 
Kuoropainotteisen messun käyttöön vaikuttaneista myönteisistä tekijöistä huomattavimmaksi 
nousee kanttoreiden mielestä muiden työntekijöiden ja seurakunnan aktiivien suhtautuminen 
asiaan. Peräti 18,5 % vastanneista piti papiston myönteistä suhtautumista tärkeänä. Tämän 
tutkimuksen perusteella voidaan toisaalta sanoa, että koulutuksen vaikutus kuoropainotteisen 
messun käyttöön on yllättävän vähäinen. Vain 2,7 % koki, että kanttoreiden peruskoulutuksel-
la olisi ollut vaikutusta kuoropainotteisten messujen toteuttamiseen. Kirkon koulutuskeskuk-
sen osuus on hieman korkeampi (5,9 %). Sen sijaan peräti 15,8 % oli saanut ideoita muualta, 
mm. ulkomaisilta kursseilta ja kollegoilta. 
 
Kun tarkastellaan negatiivisia tekijöitä, havaitaan, että koulutuksen osuus nousee jälleen esil-
le. Peräti 33,3 % ilmoitti syyksi kanttoreiden peruskoulutuksen ja 26,1 % Kirkon koulutus-
keskuksen kurssit. Kanttorit kokevat, että he eivät ole saaneet tarpeeksi eväitä, jotta voisivat 
toteuttaa kuoropainotteisia messuja. Toinen tärkeä tekijä, joka ehkäisee kuoropainotteisten 
messujen toteutusta, on nuottimateriaalin puute. 29,3 % vastaajista ilmoitti, että seurakunnan 
nuotistossa ei ole kuoropainotteisia messuja. 
 
Vaikkakaan kanttorit eivät ilmoittaneet ehkäisevänä tekijänä kirkollista lainsäädäntöä, voi-
daan todeta, että sillä on mahdollisesti ollut merkitystä. Vuoteen 1992 saakka voimassa olleen 
kirkkolain (§ 24) mukaan “Jumalanpalveluksessa on käytettävä virsikirjaa koraaleineen ja 
messusävelmistöä, jotka kirkolliskokous on hyväksynyt. Tuomiokapitulin luvalla seurakun-
nalla on kuitenkin oikeus käyttää muitakin jumalanpalvelukseen sopivia sävelmiä.” (Salohei-
mo, Halttunen 1986:10). Jumalanpalveluksen opas vuodelta 1983 muistuttaa samasta pykäläs-
tä: “Ilman tuomiokapitulin lupaa ei siis I tai II kaavan edellyttämiä virsiä saa korvata esimer-
kiksi hengellisillä lauluilla tai messusävelmiä esimerkiksi kuoromessulla.” (Jumalanpalveluk-
sen opas, 1983: 26.) Kyseiset vanhat säädökset ovat saattaneet pelottaa joitakin kanttoreita. 
He eivät ole uskaltaneet toteuttaa kuoropainotteisia messuja.  
 
Kuitenkin käsikirjakomitean mietinnössä vuodelta 1992 annetaan hiljainen hyväksyntä kuoro-
painotteiselle messulle. Komitea pitää näet vuonna 1993 käyttöön tulleen kirkkojärjestyksen 
(2:5) uutta sanamuotoa onnistuneena: ”Päiväjumalanpalveluksessa käytetään kirkolliskokouk-
sen hyväksymää virsikirjaa ja messusävelmistöä. Jumalanpalveluksessa voidaan virsien ohella 
tilapäisesti käyttää myös muita sopivia lauluja ja messusävelmiä.” (JKJ, 1992: 158.) 
 
Näyttää siltä, että osa kanttoreista on tiedostanut mahdollisuuden toteuttaa kuoropainotteisia 
messuja, osa taas ei.   
 
On mielenkiintoista verrata kuoropainotteisen messun ja urkumessun käyttöön vaikuttaneita 
syitä. Urkurin oma harrastuneisuus oli huomattavin syy urkumessujen toteuttamiseen seura-
kunnissa (79 %, N=13). 21 % ilmoitti saaneensa ideoita Sibelius-Akatemian peruskoulutuksen 
yhteydessä ja 14 % Kirkon koulutuskeskuksen järjestämällä urkumessukurssilla. 29 % oli 
saanut ideoita Lahden Kansainväliseltä Urkuviikolta. Myös papiston myönteinen asenne oli 
vaikuttanut urkumessujen toteuttamiseen (64 %). (Poutanen, 1999: 40.) 
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Kun tarkastellaan vertauskohtana urkumessun toteuttamista ehkäiseviä tekijöitä, havaitaan, 
että huomattavin tekijä on koulutus. Enemmistö eli 62 % (N=138) vastanneista oli sitä mieltä, 
että kanttoreiden peruskoulutuksessa Sibelius-Akatemiassa ei ollut huomioitu urkumessuja 
tarpeeksi. 33 % oli sitä mieltä, että kirkon täydennyskoulutuksessa ei ollut huomioitu riittäväs-
ti urkumessuja. Kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja Osmo Vatanen kertoi kuitenkin, että jo-
kaisella kanttorikurssilla oli esitelty urkumessu Fasolon urkumessumateriaaliin perustuen ja 
selvitetty, miten alternatim-messuja voidaan toteuttaa. (Poutanen, 1999:37.) 
 
Kuitenkin niin kuoropainotteisen messun kuin urkumessunkin kohdalla toteuttamiseen vaikut-
taneet syyt olivat samansuuntaisia. Papiston asenne koettiin tärkeänä myönteisenä tekijänä, ja 
toisaalta koulutuksen vähäisyys oli suurin este messujen toteuttamiselle. 
 
 
4.4 Kuoropainotteinen messu jumalanpalveluselämässä 
 
Kysely kanttoreille 
 
Kysyttäessä, soveltuuko kuoropainotteinen messu ilmiönä suomalaiseen jumalanpalveluselä-
mään, 52,7 % kanttoreista vastasi myöntävästi, 11,7 % kieltävästi ja 35,6 % ei osannut sanoa 
kantaansa (N=222).  Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti vaihtelulla. Koettiin, että kuo-
ropainotteinen messu rikastuttaa jumalanpalveluselämää. (Kyselylomakkeet, 15.11.2003.) 
 
Myönteiset perustelut olivat myös teologisia ja liturgisia. Erään vastaajan mukaan kuoropai-
notteinen messu “nostaa kuoron integroiduksi osaksi liturgiaa ja antaa seurakunnalle tilaa me-
ditoimiseen”. Myönteistä kantaa perusteltiin erityistilanteilla. Erään vastaajan mukaan kuoro-
painotteinen messu voi olla hyvä ratkaisu, jos se on tasokas eikä se ole ainoa mahdollisuus 
viettää sunnuntain pääjumalanpalvelusta. Myönteistä kantaa perusteltiin myös esteettisillä 
seikoilla. Eräs vastaaja perusteli myönteistä kantaansa ekumenilla. 
 
Kielteistä kantaa perusteltiin erityisesti sillä, että seurakunta ei voi osallistua kuoropainottei-
sissa messuissa. Koettiin, että luterilainen jumalanpalveluselämä perustuu seurakunnan aktii-
viseen osallistumiseen. Eräs vastaaja perusteli kielteistä kantaansa sillä, että Suomessa ei ole 
perinteitä kuoropainotteiselle messulle. Ne, jotka eivät osanneet sanoa kantaansa, perustelivat 
epäröintiään mm. resurssien puutteella ja seurakunnan pienuudella. Eräs vastaaja, joka ei 
osannut sanoa kantaansa, kommentoi kuoropainotteista messua: “ Menee konsertin puolelle.” 
Eräs vastaaja viittasi suomalaiseen perinteeseen: “On aika vieras ilmiö vielä”. 
 
Seuraava taulukko selvittää hiippakunnallista jakaumaa: 
 

 TAULUKKO 55. Kuoropainotteisen messun soveltuminen jumalanpal-
veluselämään. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain.  

 
  kyllä ei eos 
  
 Turun arkkihiippakunta (N=32) 56,3 % 6,3 % 37,5 % 
 
 Tampereen hiippakunta (N=24) 45,9 % 16,7 % 37,5 % 
 
 Oulun hiippakunta (N=36) 55,6 % 13,9 % 30,6 % 
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 Mikkelin hiippakunta (N=29) 34,5 % 13,8 % 51,7 % 
 
 Borgå stift (N=20) 50,0 % 10,0 % 40,0 % 
 
 Kuopion hiippakunta (N=29) 58,6 % 6,9 % 34,5 % 
 
 Lapuan hiippakunta (N=25) 60,0 % 16,0 % 24,0 % 
 
 Helsingin hiippakunta (N=27) 59,3 % 11,1 % 29,6 % 
 
 
Kun tarkastellaan hiippakunnallista jakaumaa, havaitaan, että prosenttiluvut ovat lähellä koko 
maan lukuja. Vastaavat luvut koko maassa olivat: 52,7 % (kyllä), 11,7 % (ei), 35,6 % (eos). 
Kun tarkastellaan myöntävästi vastanneita, havaitaan, että heitä on eniten Lapuan hiippakun-
nassa ja vähiten Mikkelin hiippakunnassa. Huomattava seikka on se, että epäröijien joukko 
(eos) on kaikissa hiippakunnissa korkea, mikä kuvastaa ehkä sitä, että kuoropainotteisen mes-
sun käyttö jumalanpalveluselämässä on kanttoreille vielä outo asia. 
 
Edellämainitut prosenttiluvut kuvaavat hyvin kanttoreiden yleistä suhtaumista kuoropainottei-
sen messun käyttöön jumalanpalveluksessa. Aiemmin tässä tutkimuksessa oli selvitetty kant-
toreiden suhtautumista spesifiseen tapaukseen eli Schubertin Saksalaiseen messuun. Schuber-
tin messun kohdalla kysyttiin messun toteutuksesta sunnuntaisin klo 10 ja 18. Jos lasketaan 
vastausten keskiarvot, saadaan prosenttiluvuiksi: 50,5 % (kyllä), 17,6 % (ei) ja 32,0 % (eos). 
Voidaankin todeta, että yleinen ja spesifinen taso ovat lähellä toisiaan. Hieman yli puolet 
kanttoreista on valmis hyväksymään kuoropainotteisen messun jumalanpalveluselämään. Kui-
tenkin, jos tarkastellaan Schubertin messun liturgista toteutusta iltatilaisuutena, prosenttiluvut 
ovat huomattavasti positiivisempia: 69,8 % (kyllä), 3,2 % (ei) ja 27,0 % (eos). Tämä johtuu 
mahdollisesti siitä, että Schubertin Saksalaista messua esitetään meillä useimmiten suomeksi, 
ja niin se koetaan kotoisena. Koska prosenttiluvut ovat korkeita, kanttoreita ei tunnu häiritse-
vän se, että Saksalaisen messun tekstit ovat vapaita, runomuotoisia parafraaseja messulauluis-
ta. He eivät toisin sanoen koe, että olisi teologisia esteitä niiden liturgiselle käytölle. 
 
Kysely käsikirjakomitean musiikkijaostolle 
 
Käsikirjakomitean musiikkijaoston jäsenille lähetettiin sähköpostikysely. Kysyttiin, käsitel-
tiinkö komitean työskentelyssä ‘kuoromessua’. Osmo Vatanen vastasi myöntävästi. Hän ker-
toi: 
 

Sekä messun, että sanajumalanpalveluksen kaava ja kaavan kohtiin liittyvät rubriikki-
tekstit (ohjetekstit) luotiin sellaisiksi, että ne mahdollistavat sekä kuoron että soittimien 
rikkaan käytön. Kuten komitean välimietinnössä “Jumalan  kansan juhla” todetaan (s. 
158), kirkkojärjestyksen sanamuoto (KJ 2:5) on toistaiseksi estänyt tai ainakin tehnyt 
hankalaksi virren tai messusävelmän korvaamisen muulla musiikilla. Kirkkojärjestyk-
sen kohta on edelleen ennallaan, mutta nyt sekä messun että sanajumalanpalveluksen 
kaavat ohjeteksteillään tekevät korvaamiskäytännön mahdolliseksi ilman tilapäisyysnä-
kökohtaa tai luvan pyytämistä tuomiokapitulilta. 
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Jumalan kansan juhla -mietinnössä on sivulla 157 (viimeinen lause) viitattu juuri kuo-
ron ja soitinten mahdollisuuksiin ilman, että termi ‘kuoromessu’ olisi erityi-
sestimainittu. Lauseen ajatus sisältää kuoromessuperinteen. 

 
Jumalanpalveluksen oppaassa (Palvelkaa Herraa iloiten, 2000:15) mainitaan, että “eri-
tyistilanteessa kuoro voi laulaa Kyrien”. Vastaava maininta on Glorian ja Laudamuksen 
yhteydessä (s. 16). Mainintaa ei ole Credon, Sanctuksen ja  Agnus Dein yhteydessä, 
koska on perusteltua, että ne ovat seurakunnan lauluja. (Vatanen, 19.9.2006.) 

 
Musiikkijaoston jäsen Tuomo Nikkola koki, että erityismessut eivät kuuluneet jaoston tehtä-
viin.  Oli tarpeksi työtä ja miettimistä messun ”perus-ordinarium-musiikissa”. Jaosto katsoi 
kuitenkin aiheelliseksi liittää komiteatyöskentelyyn rukoushetkien musiikin. Kuoromessu-
mahdollisuus oli toki mukana keskusteluissa, samoin kuin rinnakkaiset ilmiöt ‘gospelmessu’ 
ja ‘tuomasmessu’. (Nikkola, 5.9.2006.) 
 
Musiikkijaoston jäsen Kaj-Erik Gustafsson kertoi, että komiteatyöskentelyssä käsiteltiin lyhy-
esti kuoromessua ja todettiin, että se on “leivottu” messukaavaan. Osat Kyrie, Glo-
ria/Laudamus, Credo, Sanctus ja Agnus Dei voidaan hyvin korvata myös klassisella messulla 
– sallitaanhan myös muunlaisia vaihtoehtoja. Gustafssonin mukaan on hyvä, että seurakunnal-
la on suomen-/ruotsinkielinen käännös saatavilla. Gustafsson muistelee, että kuoromessuun 
suhtauduttiin periaatteessa positiivisesti. Eriäviä mielipiteitä ei ollut. Kuoromessun soveltumi-
sesta konsertteihin ei jaostossa keskusteltu. (Gustafsson, 12.9.2006.) Musiikkijaoston jäsen 
Juhani Haapasalo totesi lyhyesti, että jaostossa ei ollut negatiivista suhtautumista kuoromes-
sukäytäntöön. Haapasalon mukaan ei ole mitään estettä toteuttaa rikasta kuoromessua suoma-
laisessa luterilaisessa messussa. (Haapasalo, 1.9.2006.) 
 
 
4.5 Kuoropainotteisen messun tyyli ja funktiot 
 
Tyyli 
 
Aiemmissa luvuissa on selvitetty miten seurakuntalaiset suhtautuvat yksittäisiin messutoteu-
tuksiin. Pääluvuissa 3─4 tutkimuksen kohteena olivat eri aikakausien ja tyylisuuntien messut: 
keskiaika, renessanssi, barokki, wieniläisklassismi, romantiikka ja 1900-luku. Keskiaikaa 
edustivat Piispa Henrikin messu ja Pyhän Laurentiuksen messu. Muita aikakausia edustivat 
säveltäjäniminä Teodoro Casati, Wolfgang Amadeus Mozart, Sigismund Neukomm, Léo De-
libes, Charles Gounod ja Urmas Sisask.    
 
Seuraavassa taulukossa on selvitetty erityylisten messujen soveltuvuutta jumalanpalveluksen 
paikalle sunnuntaina klo 10.  
 
 TAULUKKO 56. Erityylisten messujen soveltuminen jumalanpalve- 
 luksen paikalle sunnuntaina klo 10. Seurakuntalaisten vastaukset.   
   
  kyllä ei eos 
  
 Pyhän Henrikin messu (N=77) 55,8 % 32,5 % 11,7 % 
  
 Pyhän Laurentiuksen messu (N=136) 48,5 % 40,4 % 11,0 % 
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 Casati: Messa concertata à 4  (N=50) 66,0 % 28,0 % 6,0 % 
 
 Mozart: Missa brevis, d  (N=36) 80,6 % 11,1 % 8,3 % 
 
 Neukomm: Missa brevis  (N=106) 76,4 % 10,4 % 13,2 % 
 
 Delibes: Messe brève  (N=43) 53,5 % 32,6 % 14,0 % 
 
 Gounod: Messe de S. Cécile  (N=58) 60,3 % 27,6 % 12,1 % 
 
 Sisask: Eestiläinen messu  (N=40) 70,0 % 22,5 % 7,5 %  
 
  
Kun tarkastellaan erityylisten messujen toteutusta sunnuntaina klo 10, havaitaan, että seura-
kuntalaiset hyväksyvät mainituista messuista parhaiten Mozartin messun (Exultate-kuoro, 
Missa brevis, d). Tietenkin yksittäisillä taiteellisilla toteutuksilla on myös merkityksensä. Eri 
kuorot ovat eritasoisia. Kuitenkin voidaan havaita, että Exultate-kuoro esitti myös Casatin 
messun, mutta vastaavat prosenttiluvut olivat alhaisemmat. Eri tyyleillä on siten vaikutusta 
seurakunnan palautteeseen.   
 
Messutoteutuksissa olivat mukana seuraavat kuorot: Schola Cantorum, Cetus Noster, Corvus 
Laurencij, Exultate, Pihlajanmarjat, Elegia, Koilliskuoro ja Malmin kirkkokuoro. Toteutusten 
taiteellisessa tasossa ei ollut suuria eroja, vaikkakin osa oli amatöörikuoroja. 
 
Kun tarkastellaan erityylisten messujen soveltuvuutta osittain päiväjumalanpalvelukseen niin, 
että niistä toteutetaan vain pari osaa (esimerkiki Kyrie ja Gloria), voidaan havaita, että Sisas-
kin messu saa korkeimmat prosenttiluvut. Myöntävästi vastasi 82,5 %, kieltävästi 5,0 % ja 
kantaansa ei osannut sanoa 12,5 %. Toiseksi parhaat luvut sai Mozart: kyllä 75,0 %, ei 16,77 
% ja eos 8,3 %. Koko tilanne on selvitetty liitteessä 45. 
 
Seuraavassa taulukossa on selvitetty seurakuntalaisten suhtautuminen erityylisiin messuihin, 
kun ne toteutetaan iltamessuna. 
 
 TAULUKKO 57. Erityylisten messujen soveltuminen sunnuntain ilta- 
 messun paikalle klo 18. Seurakuntalaisten vastaukset.  
   
  kyllä ei  eos 
 
 Pyhän Henrikin messu (N=77) 67,5 % 16,9 % 15,6 % 
 
 Pyhän Laurentiuksen messu (N=136) 77,9 % 15,8 % 6,6 % 
 
 Casati: Messa concertata à 4 (N=50) 74,0 % 10,0 % 16,0 % 
 
 Mozart: Misa brevis, d (N=36) 86,1 % 2,8 % 11,1 % 
 
 Neukomm: Missa brevis (N=106) 61,3 % 3,8 % 34,9 % 
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 Delibes: Messe brève (N=43) 79,1 % 4,7 % 16,5 % 
 
 Gounod: Messe de S. Cécile (N=58) 93,1 % 0 % 6,9 % 
 
 Sisask: Eestiläinen messu (N=40) 95,0 % 0 % 5,0 % 
 
Kun verrataan erityylisten messujen soveltumista sunnuntain iltamessuksi klo 18, havaitaan, 
että Sisaskin messu on suosituin. 95,0 % vastasi myöntävästi, 0 % kieltävästi ja 5,0 % ei 
osannut sanoa kantaansa. Myös Gounod´n messu sai nyt suuret prosenttiluvut. 93,1 % vastasi 
myöntävästi, 0 % kieltävästi ja 6,9 % ei osannut sanoa kantaansa. Mozartin kohdalla prosent-
tiluvut olivat edelleenkin korkeat. 86,1 % vastasi myöntävästi, 2,8 % kieltävästi ja 11,1 % ei 
osannut sanoa kantaansa. Muiden messujen kohdalla myöntävästi vastanneiden luvut vaihteli-
vat 61,1 % ja 79,1 % välillä. Jos verrataan Casatin ja Mozartin messujen soveltumista, ero on 
edelleen Mozartin hyväksi. Exultate-kuoro lauloi molemmat messut. Voidaan sanoa, että mes-
sun tyylillä on vaikutusta seurakuntalaisten palautteeseen. 
 
Kun tarkastellaan erityylisten messujen soveltumista keskiviikon iltamessuksi, voidaan havai-
ta, että Gounod´n messu sai parhaat prosenttiluvut: kyllä 82,8 %, ei 0 % ja eos 17,2. Mozart 
sai toiseksi parhaat luvut: kyllä 77,8 %, ei 5,6 % ja eos 16,7. Kun verrataan keskiviikon ja 
sunnuntain iltamessuja, huomataan, että vastaajat sijoittavat kuoropainotteiset messut mie-
luummin sunnuntai-iltaan. Epäröijien määrä on keskiviikkoiltojen kohdalla melko suuri, mikä 
kielii siitä, että ei tunneta viikkomessukäytäntöä. Keskiviikon iltamessun koko tilanne on sel-
vitetty liitteessä 46. 
 
Seuraava taulukko selvittää erityylisten messujen soveltumista konserttielämään. 
 

 TAULUKKO 58. Erityylisten messujen soveltuminen konserttiin. Seura-
kuntalaisten vastaukset. 

  
  kyllä ei  eos 
 
 Pyhän Henrikin messu (N=77) 74,0 % 11,7 % 14,3 % 
  
 Pyhän Laurentiuksen messu (N=136) 77,9 % 11,8 % 10,3 % 
 
 Casati: Messa concertata à 4 (N=50) 62,0 % 14,0 % 24,0 % 
 
 Mozart: Missa brevis, d (N=36) 75,0 % 11,1 % 13,9 % 
 
 Neukomm: Missa brevis (N=106) 68,9 % 4,7 % 26,4 % 
 
 Delibes: Messe brève (N=43) 72,1 % 9,3 % 18,6 % 
 
 Gounod: Messe de S. Cécile (N=58) 58,6 % 19,0 % 22,4 % 
   
 Sisask: Eestiläinen messu (N=40) 80,0 % 7,5 % 12,5 % 
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Tyylillä näyttää olevan vaikutusta seurakuntalaisten vastauksiin. Jälleen Sisaskin ja Mozartin 
messut saavat korkeat prosenttiluvut. Mielenkiintoista on havaita, että seurakuntalaiset ovat 
valmiit sijoittamaan myös Piispa Henrikin ja Pyhän Laurentiuksen messut konserttiin niin, 
että niistä lauletaan osat Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei. Heidän mielestään gregoriaani-
nen musiikki sopii myös konserttiin. Prosenttiluvut ovat yllättävän korkeat.  
 
 Funktiot 
 
Pääluvuissa 3─4 selvitettin yksittäisten messujen soveltumista jumalanpalvelus- ja konsert-
tielämään. Tutkimuksen kohteena oli sunnuntain messu klo 10 ja messun toteutus iltatilaisuu-
tena joko sunnuntaina tai keskiviikkona. Tutkittiin myös messun osien käyttöä sunnuntain 
messussa. Sitten selvitettiin, miten samat messut soveltuvat esitettäväksi konsertissa. Seuraa-
vassa taulukossa on yhdistetty luvuissa 3─4 tutkitut messut ja tarkastellaan niitä käyttötapojen 
eli funktioiden näkökulmasta. Ensin tarkastellaan funktioita seurakuntalaisten palautteen poh-
jalta. 
 
 TAULUKKO 59. Kuoropainotteisen messun funktiot.  Kahdeksan  
 messutoteutusta yhdistettynä. Seurakuntalaisten vastaukset. (N=547)  
 
  kyllä  ei eos 
 
 Su-jp klo 10 63,9 % 25,6 % 10,5 %  
 
 Su-jp klo 10 (osittain) 69,0 % 11,2 % 19,8 % 
 
 Su klo 18 79,3 % 6,8 % 14,1 % 
 
 Ke klo 18 67,8 % 8,4 % 23,9 % 
 
 Konsertit 71,1  % 11,1 % 17,8 % 
 
 
Kun yhdistelmätaulukkoa tarkastellaan, huomataan, että kuoropainotteinen messu soveltuu 
parhaiten käytettäväksi sunnuntain iltamessuna klo 18 (79,3 %). Näin voidaan sanoa yleisesti. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että yksittäisten messujen kohdalla tilanne vaihtelee. Kuoropainot-
teinen messu soveltuu hyvin myös keskiviikkoiltaan. Näyttää kuitenkin siltä, että vastaajat 
eivät tunne viikkomessun mahdollisuutta, mikä selittänee hieman alhaisemman prosenttiluvun 
(67,8 %). Kun tarkastellaan kuoropainotteisen messun käyttöä sunnuntaina klo 10, havaitaan, 
että vaikka enemmistö kannattaa ajatusta (63,9 %), niin kuitenkin melko suuri joukko vastus-
taa (25,6 %). Erillisten messutoteutusten kohdalla huomattavimmaksi syyksi nousi se, että 
kuoropainotteisessa messussa ei seurakunta saa tarpeeksi osallistua. Kuoropainotteisen mes-
sun käyttö osittain sunnuntaina klo 10 saa sen sijaan enemmän kannatusta (69,0 %). Seura-
kunta kokee, että osallistumista ei rajoiteta liikaa.  
 
Kuoropainotteinen messu soveltuu seurakuntalaisten mielestä hyvin konserttiin (71,1 %). To-
sin on yllättävää, että selvästi suurempi joukko (79,3 %) kannatti sen toteuttamista sunnuntain 
iltamessuna. Suomessa on kuitenkin totuttu kuulemaan kuoropainotteisia messuja nimen-
omaan konserteissa. Seurakuntalaiset ovat tajunneet sen tosiseikan, että kyseessä on jumalan-
palvelukseen sävelletty musiikki. 
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Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu vastaavasti kanttoreiden vastauksia. Ne perustuvat ku-
vitteelliseen Schubertin Saksalaisen messun toteutukseen. 
 

 TAULUKKO 60. Kuoropainotteisen messun funktiot. Schubertin Saksalainen 
messu. Kanttoreiden vastaukset. (N=222) 

 
  kyllä ei  eos 
 
 Su klo 10 31,1 % 32,0 % 36,9 % 
 
 Su klo 10 (osittain) 66,7 % 8,6 % 24,8 % 
 
 Su klo 18 69,8 % 3,2 % 27,0 % 
 
 Konsertit 81,1 % 2,3 % 16,7 % 
 
 
Kanttoreiden ja seurakuntalaisten vastaukset eroavat selvästi toisistaan. Kanttorit sijoittavat 
Schubertin messun mieluiten konserttiin (81,1 %). Tosin kyseinen messu sopii kanttoreiden 
mielestä myös sunnuntain iltamessuksi (69,8 %) ja osittain käytettäväksi jumalanpalvelukses-
sa klo 10. Messun toteutusta sunnuntaina klo 10 kartetaan. Kielteisiä vastauksia oli enemmän 
kuin myönteisiä. Tosin epäröijien määrä on suuri (36,9 %). Suurimmaksi syyksi, joka estää 
kuoropainotteisen messun liturgista toteuttamista, kanttorit ilmoittivat peruskoulutuksen (33,3 
%). Ei tiedetä, miten messuja tulisi toteuttaa. Seurakuntalaisten ja kanttoreiden taulukot eivät 
ole täysin vertailukelpoisia siksi, että kanttoreiden vastaukset perustuvat yhteen, tosin hyvin 
tunnettuun kuoromessuun, kun taas seurakuntalaisten taulukossa on yhdistetty useita kuoro-
messutoteutuksia. Keskiviikon iltamessujen osalta ei voida myöskään tehdä vertailuja, koska 
kanttoreilta ei niistä tiedusteltu.  
 
Kun yhdistetään seurakuntalaisten ja kanttoreiden vastaukset saadaan taulukko, joka selvittää 
koko maan tilanteen yleisellä tasolla  
 

 TAULUKKKO 61. Kuoropainotteisen messun funktiot. Seurakuntalaisten ja 
kanttoreiden vastaukset. (N=769) 

 
  kyllä ei  eos 
 
 Su-jp klo 10 47,5 % 28,8 % 23,7 % 
 
 Su-jp klo 10 (osittain) 67,9 % 9,9 % 22,3 % 
 
 Su klo 18 74,6 % 5,0 % 20,6 % 
 
 Konsertit 76,1 % 6,7 % 17,3 % 
 
 
Kun tarkastellaan edellistä taulukkoa, havaitaan, että vastaajien mielestä kuoropainotteinen 
messu soveltuu parhaiten konserttiin (76,1 %).  Myös sunnuntai-illan liturginen toteutus saa 
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paljon kannatusta (74,6 %). Tämän taulukon perusteella voidaan sanoa myös, että hieman alle 
puolet kannattaa kuoromessun toteuttamista sunnuntaina klo 10 (47,5 % ).   
 
Kanttoreille lähetetyssä kyselylomakkeessa tiedusteltiin kuoropainotteisten messujen käyttöä 
osittain aamu- tai iltahartaudessa. Jotakin messua oli käytetty mainitulla tavalla 27 seurakun-
nassa (12,2 %, N=222). Suosituin oli Schubertin Saksalainen messu, jonka osia oli kuultu 17 
seurakunnassa (7,7 %, N=222). Voidaan todeta, että kuoropainotteisten messujen käyttö osit-
tain aamu- tai iltahartaudessa oli vastanneissa seurakunnissa marginaalista. 
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5. KESKEISTEN TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO 
 
Tässä tutkimuksessa on selvitetty kuoropainotteisen messun käyttöä Suomessa vuosina 1990─ 
2004. Haluttiin tutkia, miten se soveltuu suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään. 
Kyselylomakkeet lähetettiin (2003) kanttoreille kaikkiin Suomen evankelis-luterilaisiin 578 
seurakuntaan. Lomakkeen palautti 222 kanttoria. Vertailuryhmänä toimivat Suomen katoliset 
seurakunnat, joista kolme palautti lomakkeen. 
 
Mitä messuja käytettiin? 
 
Haluttiin selvittää, mitä messuja on käytetty ja miten. Gregoriaanisen aineiston käyttö on ollut 
seurakunnissa melko vähäistä. Vain 2,7 % oli toteuttanut gregoriaanisen messun, jossa oli 
mukana sanaosia ja ehtoollinen. 2,3 % vastanneista oli korvannut gregoriaanisilla messun 
osilla vastaavia jumalanpalveluksen osia. Gregoriaanisia messun osia oli kuultu konsertissa 
seitsemässä seurakunnassa (N=222). 
 
Renessanssi- ja barokkiajan messuja oli käytetty muutamassa seurakunnassa, joko liturgisesti 
tai konsertissa (Giovanni Pierluigi da Palestrina, William Byrd, Antonio Lotti, Teodoro Casa-
ti, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach ja Antonio Caldara). Renessanssin ja barokin kuo-
romessut ovat kanttoreiden palautteen mukaan yleensä hyvin vaativia. Meillä on totuttu sii-
hen, että niitä esittävät vain valiokuorot konserteissaan. Kanttorit valittavat perusteluissaan 
sitä, että heillä ei ole resursseja kuoropainotteisten messujen toteuttamiseen. 
 
Wieniläisklassisia messuja oli käytetty jo hieman enemmän seurakunnissa. Suosituin oli Mo-
zartin Missa brevis, d. Vastaajien seurakunnista 2,7 %:ssa se oli toteutettu kokonaisuutena, 
jossa oli mukana sanaosia ja ehtoollinen. Messun osilla oli korvattu myös jumalanpalveluksen 
osia (3,2 %). Sitä oli esitetty konsertissa eräissä seurakunnissa (2,3 %). Myös muita Mozartin 
messuja oli käytetty joissakin seurakunnissa. Muita wieniläisklassisia messuja, joita oli käy-
tetty joissakin seurakunnissa joko liturgisesti tai konsertissa, olivat Johann Georg Albrechts-
bergerin, Joseph Haydnin ja Sigismund Neukommin teokset. Monet wieniläisklassiset messut 
ovat vaativia amatöörikuorolle ja ne edellyttävät yleensä pientä orkesteria, mikä on myös es-
teenä niiden esittämiselle seurakunnissa. 
 
Romantiikan ajan messuista suosituin oli Franz Schubertin Saksalainen messu. Sitä oli toteu-
tettu kokonaisuutena, jossa oli sanaosia ja ehtoollinen, 13 seurakunnassa (5,9 % vastanneista). 
Saksalaisen messun osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia 31 seurakunnassa 
(14,0 %). Se oli esitetty konsertissa 39 seurakunnassa (17,6 %). Siitä oli kuultu osia konsertis-
sa 70 seurakunnassa (31,5 %). Sitä oli käytetty osittain aamu- tai iltahartaudessa 17 seurakun-
nassa (7,7 %). Voidaan todeta, että sitä on käytetty enemmän konsertissa kuin liturgisesti. 
Myös Schubertin G-duuri-messua oli käytetty joissakin seurakunnissa joko liturgisesti tai 
konsertissa. Muita 1800-luvun säveltäjiä, joiden messuja oli käytetty joko liturgisesti tai kon-
sertissa olivat: Anton Bruckner, Charles Gounod, Gabriel Fauré, Léo Delibes, César Franck, 
Ludwig van Beethoven, Josef Rheinberger, Max Filke ja Gioachino Rossini. Vastausten pe-
rusteella voidaan sanoa, että 1800-luvun messusäveltäjien osuus käytetyistä messuista on 
melko suuri. Joskin voidaan todeta, että – lukuunottamatta Schubertin Saksalaista messua – 
kutakin messua on käytetty vain muutamassa seurakunnassa. 
 
1900-luvun messuista oli suosituin Urmas Sisaskin Eestiläinen messu.  Sitä oli käytetty koko-
naisuutena, jossa oli sanaosia ja ehtoollinen kolmessa seurakunnassa (1,4 %), sen osilla oli 
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korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia yhdeksässä seurakunnassa (4,1 %), se oli esitetty 
kokonaisuudessaan konsertissa kymmenessä seurakunnassa (4,5 %) ja siitä oli kuultu osia 14 
seurakunnassa (6,3 %). Suosion syynä on mahdollisesti se, että se esitettiin Viron laulujuhlilla 
1994 ja sai sitä kautta huomiota osakseen myös Suomessa. Muita 1900-luvun säveltäjiä, joi-
den messuja oli käytetty joko liturgisesti tai konsertissa olivat Benjamin Britten, Ariel Rami-
rez, Lajos Bárdos, Ture W. Aas, Albert Alain ja Colin Mawby. 
 
Suomalaisia kuoromessuja oli käytetty joissakin seurakunnissa joko liturgisesti tai konsertissa 
(Kaj-Erik Gustafsson, Bengt Johansson, Jukka Kankainen, Joonas Kokkonen, Pekka Kostiai-
nen, Ahti Kuorikoski, Armas Maasalo, Tuomo Nikkola, Einojuhani Rautavaara, Sulo Salonen, 
Osmo Tolonen ja Harri Viitanen.) Suomalaisten messujen käyttö on helpompaa kuin vanhojen 
mestareiden, koska voidaan tiedustella itse eläviltä säveltäjiltä, miten teos tulisi toteuttaa li-
turgisesti. Vaikka 1900-luvun messuja oli käytetty vain joissakin seurakunnissa, niin voidaan 
todeta, että käytettyjen messujen kirjo on runsas. 
 
Millaisia olivat yksittäiset toteutukset? 
 
Kun tarkastellaan kuoropainotteisten messujen toteuttamista jumalanpalveluksena, jossa on 
mukana sanaosia ja ehtoollinen, havaitaan, että niin sanotut ordinarium-kuoromessut toteutet-
tiin seurakunnissa samalla periaatteella. Ehtoollisjumalanpalveluksen ordinarium-osat Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei korvattiin vastaavilla kuoromessun osilla. Credo jäi 
usein pois, koska se koettiin liian pitkäksi ja usein teknisesti vaikeaksi. Saksalaisen messun 
kohdalla periaatetta sovellettiin, koska siinä on ordinarium-osien lisäksi proprium-osia kuorol-
le. Gregoriaaniset Piispa Henrikin  ja Pyhän Laurentiuksen messut   toteutettiin keskiaikaisen 
liturgian mukaisesti, niin kuin Ilkka Taitto oli ne rekonstruoinut. Kuoro lauloi lähes koko or-
dinariumin ja propriumin. Sipoon ruotsinkielisessä seurakunnassa toteutettiin Sulo Salosen 
Missa a cappella kuoro- ja urkumessun yhdistelmänä. Kuoromessusta saatiin ordinarium-
laulut ja urkumessusta proprium-osia. 
 
Mitkä syyt vaikuttivat? 
 
Edelleen tutkittiin, mitkä seikat ovat vaikuttaneet siihen, että messuja on toteutettu liturgisesti 
ja toisaalta, mitkä seikat ovat estäneet messujen toteuttamista. Kanttorit ilmoittivat positiivi-
sena tekijänä erityisesti papiston myönteisen suhtautumisen (18,5 %). Seurakunnan aktiivi-
jäsenten myönteinen suhtautuminen oli myös vaikuttanut kuoropainotteisten messujen käyt-
töön ratkaisevasti (15,3 %). Kanttoreiden oma asenne oli ollut tärkeä syy kuoropainotteisten 
messun käyttöön (16,7 %). Toisaalta huomattavin kuoropainotteisten messujen toteutusta es-
tävä tekijä oli vastaajien mielestä koulutuksen puute. 33,3 % ilmoitti syyksi sen, että kantto-
reiden peruskoulutuksessa ei ole otettu huomioon kuoropainotteisia messuja tarpeeksi. 26,1 % 
oli sitä mieltä, että Kirkon koulutuskeskuksen kursseilla niitä ei ole käsitelty riittävästi. Turun 
arkihiippakunnassa (15,6 %) ja Lapuan hiippakunnassa (16,0 %) koettiin hengellinen suuntaus 
ehkäisevänä tekijänä. 
 
Miten kanttorit kokivat kuoropainotteisen messun? 
 
Haluttiin selvittää kanttoreiden mielipiteitä siitä, soveltuuko Schubertin Saksalainen messu 
suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään. Kyseinen messu oli valittu siksi, että se 
on ehkä kaikkein tunnetuin ja käytetyin kuoromessu Suomessa. Kanttoreiden mielestä Schu-
bertin messu soveltuu hyvin esitettäväksi konsertissa joko kokonaisuudessaan (81,1 %) tai 



 155

osittain (82,4 %). Sen sijaan kanttorit karsastavat messun käyttöä sunnuntain jumalanpalve-
luksessa klo 10. Vain 31,1 % toteuttaisi sen päiväjumalanpalveluksessa. Tosin epäröijien mää-
rä (eos 36,9 %) on huomattava. Kanttorit suhtautuvat kuitenkin myönteisesti Saksalaisen mes-
sun toteuttamiseen sunnuntai-iltana klo 18 (69,8 %). Epäröijien määrä on jälleen suuri (eos 
24,8 %), mikä kielii ehkä siitä, että ei tiedetä, miten messu tulisi toteuttaa. Kuoropainotteinen 
messu ei ole ollut riittävästi esillä kanttoreiden koulutuksessa. 
 
Vastanneista kolmesta katolisen kirkon kanttorista kaksi suhtautui myönteisesti Schubertin 
messun käyttöön päämessussa. Konserttikäyttöön kaikki kolme suhtautuivat myös positiivi-
sesti. Katoliset kanttorit kokevat tilanteen ristiriitaisena. Schubertin messu on osa katolisen 
kirkon perinnettä ja sopii siten hyvin heidän jumalanpalvelus- ja konserttielämäänsä, mutta 
toisaalta Vatikaanin toinen konsiili kielsi moniäänisen kuoromessun toteuttamisen päämessus-
sa. 
 
Kanttoreilta kysyttiin myös yleisellä tasolla, soveltuuko kuoropainotteinen messu suomalai-
seen jumalanpalveluselämään. 52,7 % vastasi myöntävästi, 11,7 % kieltävästi, ja 35,6 % ei 
osannut sanoa kantaansa. Myönteistä kantaa perusteltin erityisesti vaihtelulla. Kanttorit koki-
vat, että kuoropainotteinen messu rikastuttaa ja elävöittää jumalanpalveluselämää. Kielteistä 
kantaa perusteltiin osallistumisella. Eräät kanttorit kokivat, että seurakunta on liian passiivi-
nen kuoropainotteisessa messussa. On mielenkiintoista verrata kanttoreiden suhtaumista eri-
tyismessuihin yleensä. Toivion tutkimuksen mukaan (N=39) 87 % suhtautuu uusimuotoisiin 
messuihin myönteisesti, 3 % kielteisesti ja 10 % ei osannut sanoa kantaansa (Toivio, 
2005:194). 
 
Kuinka usein kuoropainotteisia messuja vietettiin? 
 
Kanttoreille lähetetyssä kyselyssä kysyttiin, kuinka usein vuonna 2002 seurakunnassa oli vie-
tetty kuoropainotteisia messuja, joissa oli sanaosia ja ehtoollinen. Haluttiin tutkia messun 
frekvenssiä kyseisenä vuonna. Useimmissa seurakunnissa ei ollut lainkaan toteutettu kuoro-
painotteista messua läpileikkausvuonna. Näitä “0-seurakuntia” oli 190 (85,6 %). Oli kuitenkin 
aktiivisia seurakuntia, joissa oli vietetty kuoromessua jopa neljä kertaa kyseisenä vuonna. 
Näitä aktiivisia seurakuntia oli 32 (14,4 %). Kun tarkastellaan tilannetta alueellisesti, havai-
taan, että tuolloinen Helsingin hiippakunta ja erityisesti pääkaupunkiseutu on aktiivisinta kuo-
romessualuetta Suomessa. Hiippakunnassa on aktiiviseurakuntia 29,6 % ja frekvenssiluku 0,7 
(seurakuntaa kohden oli keskimäärin vietetty 0,7 kuoropainotteista messua vuonna 2002). 
Ruotsinkielinen Porvoon hiippakunta on myös melko aktiivinen. Siellä oli vietetty kuoropai-
notteisia messuja maan keskiarvoa enemmän. Siellä oli aktiiviseurakuntia 30,0 % ja frekvens-
siluku 0,4. Passiivisin oli Kuopion hiippakunta. Siellä ei ollut toteutettu yhtään kuoromessua 
vuonna 2002. 
 
Keitä messuihin osallistui? 
 
Seurakunnissa toteutettiin kahdeksan erilaista kuoropainotteista messua. Näiden yhteydessä 
jaettiin osallistujille kyselylomakkeet. Vastaajista 69,3 % oli naisia ja 29,3 % miehiä. Vastaa-
jien ikäjakauma oli seuraava: 1─19-vuotiaat, 5,7 %; 20─39-vuotiaat, 17,8 %; 40─59-vuotiaat, 
45,6 % ja yli 60-vuotiaat, 29,8 %. Peruskoulun käyneitä (tai vastaavia) oli 17, 8 %, keskias-
teen tutkinnon suorittaneita 36,8 % ja korkeakoulun käyneitä 37,9 %. Kaikki eivät ilmoitta-
neet sukupuoltaan, ikäänsä tai koulutustaan. (N=546.) Siten voidaan sanoa, että tyypillinen 
kuoropainotteisessa messussa kävijä oli hyvin koulutettu keski-ikäinen naishenkilö. 
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Johanna Räsnen tutki, keitä pääjumalanpalveluksessa käy. Yli 60-vuotiaita oli 51 % ja naisia 
74 %. Tässä tutkimuksessa yli 60-vuotiaita oli 29,8 % ja naisia 69,3 %. Räsäsen tutkimukses-
sa ei lomaketta jaettu alle 15-vuotiaille. Joka tapauksessa voidaan todeta, että kuoropainottei-
sissa messuissa kävi nuorempaa väkeä kuin Räsäsen tutkimassa pääjumalanpalveluksessa. 
Hänen tutkimuksestaan ei käy ilmi osallistujien koulutus, joten sitä ei voi vertailla. (Räsänen, 
1995: 174–175.) 
 
Miten seurakuntalaiset kokivat kuoropainotteisen messun? 
 
Haluttiin tutkia, miten seurakuntalaiset suhtautuvat kuoropainotteisiin messuihin. Soveltuuko 
se heidän mielestään suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään? Kyselylomakkeet 
jaettiin erilaisten messutoteutusten yhteydessä. Näitä oli yhteensä kahdeksan ja ne toteutettiin 
vuosina 2000─2004. Messut vaihtelivat tyylillisesti gregoriaanisesta moderniin. Ne edustivat 
siis hyvin erilaisia tyylikausia. 
 
Piispa Henrikin messu toteutettiin Helsingin tuomiokirkossa 20.1.2000 ja Pyhän Laurentiuk-
sen messu Helsingin Pitäjän kirkossa 10.8.2000. Seurakuntalaiset kokivat nämä gregoriaaniset 
messut paljolti samalla tavalla. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että gregoriaaniset messut 
pitää toteuttaa sunnuntai-iltaisin klo 18. Koettiin, että ne tuovat vaihtelua tavanomaisiin mes-
suihin. Messujen toteuttaminen päiväjumalanpalveluksen paikalla sai huomattavasti vähem-
män kannatusta. Keskeiseksi argumentiksi nousi kielikysymys. Monet seurakuntalaiset koki-
vat, että luterilaisessa päämessussa kaikkien tulee ymmärtää tekstit. Toinen perustelu oli se, 
että päiväjumalanpalveuksessa ihmisten pitää saada osallistua. 
 
Vastaajien mukaan gregoriaaniset messut sopivat myös konserttiin. Jos kyseisistä messuista 
poimitaan osia ja esitetään ne konsertissa, jossa on mukana muuta klassista musiikkia, reilu 
enemmistö vastaajista hyväksyy sen. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että ky-
seiset gregoriaaniset messut sopivat parhaiten toteutettavaksi liturgisena kokonaisuutena sun-
nuntai-iltaisin. 
 
Muut toteutetut messut olivat Teodori Casatin Messa concertata à quattro voci, Wolfgang 
Amadeus Mozartin Missa brevis, d, Sigismund Neukommin Missa brevis, C, Léo Delibes’n 
Messe brève, Charles Gounod’n Messe de Sainte Cécile ja Urmas Sisaskin Eestiläinen messu. 
Seurakuntalaiset suhtautuivat myönteisesti kyseisten messujen toteuttamiseen sunnuntain il-
tamessun paikalla. Myönteistä kantaa perusteltiin erityisesti vaihtelulla ja esteettisillä seikoil-
la. Vastaajat kaipasivat korkeatasoista musiikkia nimenomaan sunnuntai-iltaan. Vastaukset 
keskiviikon iltamessun kohdalla olivat samansuuntaiset. Kuitenkin epäröijien määrä oli melko 
suuri, mikä kielii siitä, että ei tunneta viikkomessun traditiota. 
 
Enemmistö vastaajista oli valmis sijoittamaan kyseiset messut myös päiväjumalanpalveluksen 
paikalle. Eri messujen kohdalla oli tosin huomattavia eroja. Jopa 80,6 % vastaajista oli valmis 
sijoittamaan Mozartin messun päiväjumalanpalvelukseen, mutta toisaalta vain 53,1 % sijoit-
taisi Delibes’n messun päämessuksi. Kielteistä kantaa perusteltiin sillä, että seurakunta ei saisi 
osallistua tarpeeksi.  
 
Vastaajien mielestä kyseiset messut sopivat myös konsertissa esitettäväksi. Perustelut olivat 
esteettisiä. On yllättävää, että kuoromessujen toteuttaminen sunnuntain iltamessussa sai 
enemmän kannatusta kuin niiden esittäminen konsertissa. Meillä on kuitenkin totuttu kuule-
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maan kuoromessuja nimenomaan konserteissa. Äärimmäinen esimerkki oli Gounod’n messu, 
jonka 93,1 % vastaajista sijoittaisi sunnuntai-illan messuun, mutta konserttiin vain 58,6 %. 
Konserttikäyttöön kielteisesti suhtautuneet perustelivat kantaansa sillä, että messu on koko-
naisuus, johon kuuluvat myös tekstit ja ehtoollinen.  
 
Kun tarkastellaan messujen tyylejä, havaitaan, että tyylillä on jonkin verran vaikutusta messun 
soveltumiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään. Mozartin Missa brevis, d soveltuu vas-
taajien mielestä selvästi paremmin päiväjumalanpalvelukseen (80,6 %) kuin muut toteutetut 
messut. Sisaskin messu soveltuu puolestaan parhaiten iltamessun paikalle (95,0 %) tai konser-
tissa esitettäväksi (80,0 %). 
 
Vastaajien mielestä kuoropainotteiset messut soveltuvat parhaiten toteutettavaksi liturgisesti 
sunnuntai-iltaisin (79,3 %). Konserttiin ne sijoittaisi 71,1 % ja sunnuntain päiväjumalanpalve-
lukseen 63,9 %. Kuoropainotteisen messun käyttöä osittain sunnuntain päiväjumalanpalveluk-
sessa kannatti 69,0 % vastaajista. 
  
Miten kuoropainotteinen messu soveltuu suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielämään? 
 
Kun yhdistetään seurakuntalaisten ja kanttoreiden vastaukset, saadaan lukemat jotka selvittä-
vät vastausten perusteella tilannetta yleisellä tasolla. Havaitaan, että kuoropainotteinen messu 
soveltuu parhaiten konsertissa esitettäväksi (76,1 %).  Myös liturginen toteutus sunnuntai-
iltana saa paljon kannatusta (74,6 %). Hieman alle puolet kannattaa kuoropainotteisen messun 
toteuttamista sunnuntaina klo10 (47,5 %). Niin kanttorit kuin seurakuntalaisetkin perustelivat 
myönteistä kantaansa erityisesti vaihtelulla ja esteettisillä seikoilla. Koettiin, että korkeata-
soista taidemusiikkia tarvitaan rikastuttamaan jumalanpalvelus- ja konserttielämää. Toisaalta 
ne, jotka vierastavat kuoromessun käyttöä päiväjumalanpalveluksen paikalla, perustelivat 
kielteistä kantaansa ennen kaikkea sillä, että seurakunta ei voi osallistua jumalanpalvelukseen 
tarpeeksi    
 
Seurakunnissa toteutettujen kahdeksan messun perusteella voidaan sanoa, että niihin hakeutuu 
erityisesti keski-ikäisiä ihmisiä. Tyypillinen osallistuja on hyvin koulutettu keski-ikäinen nai-
nen. Siten voidaan ajatella, että kuoromessut eivät kilpaile nuorille suunnattujen gospelmessu-
jen kanssa. Erilaiset messut täydentävät toisiaan. 
 
Myös kirkkomusiikin asiantuntijoita haastateltiin. Käsikirjakomitean musiikkijaoston jäseniltä 
Osmo Vataselta, Kaj-Erik Gustafssonilta, Tuomo Nikkolalta ja Juhani Haapasalolta kysyttiin, 
miten Mozartin Missa brevis, d ja Schubertin Saksalainen messu soveltuvat suomalaiseen ju-
malanpalvelus- ja konserttielämään. Vastaukset olivat enimmäkseen myönteisiä. Tosin Nikko-
la ei sijoittaisi Mozartin messua sunnuntain jumalanpalveluksen paikalle klo 10, koska silloin 
pitää hänen mukaansa “käyttää kansan kieltä”. Osmo Vatanen suhtautui kielteisesti Schuber-
tin messun toteuttamiseen liturgisesti. Hänen mukaansa sen “tekstit ovat vapaita ja heijastele-
vat roomalaiskatolisen kirkon messuteologiaa ennen Vatikaanin II konsiilia”. 
 
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että kuoropainotteinen messu soveltuu hyvin 
jumalanpalvelus- ja konserttielämään. Parhaiten se soveltuu esitettäväksi konsertissa.    
 
Aikaisemmin toteutetun urkumessun käyttöä koskevan tutkimuksen tulos oli samansuuntai-
nen. Urkumessut soveltuvat vastaajien mielestä paremmin iltamessuksi klo 18 kuin päiväju-
malanpalveluksen paikalle klo 10. Perusteluissa toistui yksi periaate: seurakuntalaiset haluavat 
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osallistua sunnuntain messuun klo 10 aktiivisesti. Monissa urkumessuissa osallistuminen on 
kuitenkin vähäistä. Toisaalta iltamessuissa samaiset kuulijat mielellään vain kuuntelevat. Seu-
rakunnalle suunnatussa lomakkeessa ei kysytty urkumessun konserttikäytöstä. (Poutanen, 
1999: 97.) 
 
Mikä on kuoropainotteisen messun merkitys? 
 
Vuosien 1990─2002 aikana 44 seurakuntaa oli toteuttanut kuoropainotteisen messun, jossa oli 
mukana sanaosia ja ehtoollinen (19,8 %; N=222).  Messun osilla oli korvattu vastaavia juma-
lanpalveluksen osia 51 seurakunnassa (23,0 %). Messuja oli esitetty konserteissa 59 seura-
kunnassa (26,6 %) ja niistä oli kuultu osia konserteissa 91 seurakunnassa (41,0 %). Niitä seu-
rakuntia, joissa kuoropainotteista messua oli käytetty jollakin tavalla, oli 121 (54,5 %). Näi-
den lukujen valossa voidaan sanoa, että pitkällä aikavälillä (1990─2002) tarkasteltuna kuoro-
painotteinen messu on ollut kohtalaisen paljon esillä. Seurakuntalaiset ja kanttorit kokevat, 
että korkeatasoista musiikkia tarvitaan kirkon tilaisuuksiin. Näyttääkin siltä, että kyseessä ei 
ole mikään muoti-ilmiö, vaan vuodesta toiseen kuoropainotteisia messuja toteutetaan ja esite-
tään seurakunnissa ja niiden merkitys on siten huomattava suomalaisessa jumalanpalvelus- ja 
konserttielämässä. Toisaalta tutkimus osoitti, että monet kanttorit kokivat, että heillä ei ole 
valmiuksia toteuttaa liturgisesti kuoropainotteisia messuja, koska ne eivät ole olleet tarpeeksi 
esillä kanttoreiden peruskoulutuksessa. Kuoropainotteiset messut tulisikin huomioida entistä 
paremmin koulutuksessa. 
 
Tulosten arviointi 
 
Kanttoreille lähetettiin kysely koko Suomeen. 38 4 % palautti uusintakyselyn jälkeen lomak-
keen. Maantieteellisesti vastaukset kattavat tasaisesti koko maan. Tulokset ovat yleistettävis-
sä. Kanttoreille lähetettyä kyselyä haluttiin täydentää kahdeksalla messutoteutuksella. Seura-
kuntalaisille jaettiin niissä lomakkeet ja he arvioivat messujen soveltumista suomalaiseen ju-
malanpalvelus- ja konserttielämään. Nämä olivat siis tapaustutkimuksia, jotka täydentävät 
kanttoreille lähetettyä kyselyä. Tapaustutkimuksiin liittyvät myös niiden yhteydessä tehdyt 
asiantuntijahaastattelut. Tapaustutkimukset ja kyseiset haastattelut täydentävät sitä kuvaa, jota 
kanttoreilta saadut vastaukset antavat. Kahdeksan tapaustutkimusta, jotka toteutettiin pääkau-
punkiseudulla, ovat suuntaa-antavia koko Suomea ajatellen. 
 
Kanttoreille lähetettyä kyselyä haluttiin täydentää myös käsikirjakomitean musiikkijaoston 
haastatteluilla. Vastaukset vahvistavat sitä kuvaa, joka saatiin valtakunnallisesta kyselystä. 
Kuoropainotteisia messuja voidaan toteuttaa tilapäisesti päämessun paikalla, mutta parhaiten 
ne soveltuvat sunnuntai-iltaan tai konserttiin. Päämessu pitää pintansa, mutta sen rinnalle hy-
väksytään kuoropainotteiset messut. 
 
Kuoropainotteisten messujen soveltumista seurakunnan jumalanpalvelus- ja konserttielämään 
ei ole aiemmin tutkittu Suomessa. Kyseessä on siten uusi tutkimuskohde ja tulokset antavat 
uutta merkittävää tutkimustietoa. 
 
Suomessa on tehty tutkimuksia, jotka ovat sukua tälle tutkimukselle. Johanna Räsänen on tut-
kinut ihmisten messukokemuksia (Räsänen, 1995), Heikki Toivio uusimuotoisten jumalanpal-
velusten merkitystä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa (Toivio, 2005), Juha Kauppinen  
Tuomasmessua kaupunkilaisten jumalanpalveluksena (Kauppinen, 1992) ja Heikki Poutanen 
urkumessun soveltumista seurakunnan jumalanpalvelus- ja konserttielämään (Poutanen, 
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1999). Toivion ja Poutasen tutkimukset ovat lähimpänä käsillä olevaa tutkimusaihetta ja tut-
kimuksen edetesssä onkin tehty vertailuja mainittuihin tutkimuksiin. Kun verrataan kuoropai-
notteisten messujen ja urkumessujen soveltuvuutta seurakunnan jumalanpalveluselämään, tu-
lokset ovat samansuuntaisia. Seurakuntalaiset sijoittaisivat liturgiset urkumessutoteutukset 
mieluummin sunnuntai-iltaan. (Poutanen, 1999: 97.)  Perinteinen päämessu pitää siis pintansa. 
Myös Toivion tutkimuksesta käy ilmi, että uusimuotoiset jumalanpalvelukset on tavallisesti 
toteutettu iltaisin (Toivio, 2005: 248).    
 
Mitä pitäisi tutkia tulevaisuudessa? 
 
Tutkimusaluetta pitäisi laajentaa tulevaisuudessa. Erityisen mielenkiintoista olisi tutkia kuo-
romessun käyttöä Pohjoismaiden ja Saksan luterilaisissa kirkoissa. Iso-Britanian anglikaani-
nen kirkko muodostaa myös mielenkiintoisen tutkimuskohteen, samoin kuin protestanttiset 
kirkot Yhdysvalloissa. Katolisen kirkon kuoromessukäytännön tutkiminen ei olisi niin hedel-
mällistä, koska Vatikaanin toisen konsiilin säädökset rajoittavat kuoromessujen käyttöä. 
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SUMMARY OF THE MAIN RESULTS 
 
The purpose of this study has been to research the use of chorally focussed masses in Finland 
from 1990 to 2004 and to investigate how they tie in with the Finnish divine service and with 
concert life. Questionnaires were sent to all the church musicians in all the 578 Evangelical 
Lutheran parishes in Finland of which 222 returned the form. Finnish Roman Catholic parish-
es served as a control group. Of these seven parishes, three returned the form. 
 
What masses were used? 
 
My intention was to investigate which masses were used and in what way. The parish use of 
Gregorian material has been fairly minimal with only 2.7% doing so Gregorian masses in 
which both spoken parts and communion were involved. 2.3% of the respondents had re-
placed corresponding parts of the divine service with Gregorian elements. Gregorian elements 
of the mass had been heard in seven parishes (N=222). 
 
Renaissance and Baroque masses or parts of them had been used in some parishes, either li-
turgically or in concerts (Giovanni da Palestrina, William Byrd, Antonio Lotti, Teodoro Ca-
sati, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach and Antonio Caldara). These choral masses are 
generally extremely demanding and in Finland there is tendency to leave these to the élite 
choirs. Church musicians complained that they did not have the resources to perform choral 
masses. 
 
Vienna Classical masses had been used a little more in parishes. The most popular was Mo-
zart’s Missa brevis, d   which 2.7% had been performed in its entirety with spoken parts and 
communion. The major parts of the divine service had been replaced by the mass parts 
(3.2%). In certain parishes it had been performed in concerts (2.3%). Also other Mozart mass-
es were used in some parishes. Other Vienna Classical composers whose works were used 
either liturgically or in concerts in some parishes were: Johann Georg Albrechtsberger, Joseph 
Haydn and Sigismund Neukomm. Many such masses are demanding for an amateur choir and 
they usually demand a small orchestra which is another impediment to their being performed 
in parishes. 
 
Of the Romantic Age masses the most popular was Franz Schubert’s German Mass which 
was performed in its entirety with spoken parts and communion in thirteen parishes (5.9%). 
Thirty-one parishes performed the divine service with the main elements replaced by corre-
sponding ones from the German Mass (14.0%). It was performed in a concert in thirty-nine 
parishes (17.6%) whilst parts of it were heard in a concert in seventy parishes (31.5%). It was 
used partially in morning- or evening-devotions in seventeen parishes (7.7%). We can deduce 
that it was used more in concerts than liturgically. Also Schubert’s G major mass was used in 
some parishes either liturgically or in a concert. Other 19th century composers, whose masses 
were used either liturgically or in a concert were: Anton Bruckner, Charles Gounod, Gabriel 
Fauré, Léo Delibes, César Franck, Ludwig van Beethoven, Josef Rheinberger, Max Filke and 
Gioachino Rossini. On the basis of responses we can say that 19th century composers were 
made full use of, although it is only true to state that with the exception of Schubert’s German 
Mass, each mass was used in only a few parishes. 
 
Of twentieth century masses the most popular was Urmas Sisask’s Estonian Mass. It was used 
in its entirety including spoken parts and communion in three parishes (1.4%) and with corre-
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sponding parts of the divine service being replaced in nine parishes (4.1%), and was per-
formed in its entirety in a concert in ten parishes (4.5%), while parts of it were performed in 
fourteen parishes (6.3%). Other twentieth century composers whose masses were used either 
liturgically or in concerts were: Benjamin Britten, Ariel Ramirez, Lajos Bárdos, Ture W. Aas, 
Albert Alain and Colin Mawby. 
 
Finnish choral masses were used in some parishes either liturgically or in concerts (Kaj-Erik 
Gustafsson, Bengt Johansson, Jukka Kankainen, Joonas Kokkonen, Pekka Kostiainen, Ahti 
Kuorikoski, Armas Maasalo, Tuomo Nikkola, Einojuhani Rautavaara, Sulo Salonen, Osmo 
Tolonen and Harri Viitanen). Using a Finnish mass is much easier than one by an old master 
because it is simple to ask the living composer how he envisages the mass to be performed 
liturgically. Although twentieth century masses were used in only a few parishes, we can nev-
ertheless confirm that the spectrum of masses used is broad. 
 
What were individual performances like? 
 
In examining the performances of chorally focussed masses as a divine service where both 
spoken parts and communion are involved, we can see that so-called ordinarium choral mass-
es were performed in parishes along the same principles. The ordinarium parts of the com-
munion service, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus and Agnus Dei, are replaced by the corre-
sponding parts of the choral mass. Regarding the German Mass this principle was adapted 
because it includes both ordinarium and proprium parts for choir. The Gregorian Bishop Hen-
ry and Saint Lawrence Masses were performed according to the mediaeval liturgy just as 
Ilkka Taitto had reconstructed it. The choir sang almost the entire ordinarium and proprium. 
In the Swedish-speaking parish of Sibbo Sulo Salonen’s Missa a cappella was performed as a 
combination of choral and organ mass. The ordinarium-songs were taken from the choral 
mass and the proprium-parts from the organ mass. 
 
What reasons influenced? 
 
The survey continued with investigation of the reasons influencing the performance of masses 
liturgically and of the factors impeding their performance. Church musicians indicated the 
clergy’s positive attitude as a positive factor (18.5%). Also the positive attitude of the active 
parishioners affected the use of chorally focussed masses decisively. Church musicians’ own 
attitude was another important factor affecting the use of chorally focussed masses (16.7%). 
On the other hand the most significant factor impeding the performance of masses was a lack 
of training: 33.3% of respondent church musicians indicated the factor that chorally focussed 
masses were not taken into sufficient consideration in their basic training. 26.1% felt that the 
courses run by the Church’s Training Centre had not sufficiently dealt with chorally focussed 
masses. In the Turku archdiocese (15.6%) and in the Lapua diocese (16.0%) spiritual direction 
was felt to prevent performance of chorally focussed masses. 
 
How did church musicians experience chorally focussed masses? 
 
A further object of study was the degree to which Schubert’s German Mass can be adapted to 
Finnish divine service and to concert performances. This mass was selected as it is perhaps 
the best known and most used choral mass in Finland. The gallup revealed that 81.1% of or-
ganists feel that Schubert’s mass is well adapted for concert performance in its entirety and 
82.4% in part. They are however averse to its use in the regular Sunday morning service: only 
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31.1% would implement it in a morning service. On the other hand the degree of doubters 
(36.9% cannot say) is significant. Organists approve the use of the German Mass on a Sunday 
evening at 6 pm (69.8%). The amount of undecided voters is again large (24.8% cannot say), 
which implies perhaps that they do not know how to perform the mass. Chorally focussed 
masses have not been sufficiently taught in organist’s training. 
 
Of Roman Catholic church musicians 66.7% relate positively to the use of Schubert’s mass in 
their main mass while as many 100% relate positively to concert use. Catholic church musi-
cians experience the situation as contradictory. Schubert’s mass is part and parcel of the Cath-
olic Church’s own tradition and as such fits in excellently with their service- and concert-life, 
but on the other hand the Vatican‘s Second Concilium forbade the performance of polyphonic 
choral masses in the high mass. 
 
Organists were asked on a general level as to whether chorally focussed mass is adaptable to 
Finnish divine services. 52.7% answered yes, 11.7% no and 35.6% could not say. The 
grounds for a positive attitude were based especially on variety. Church musicians felt that 
chorally focussed mass enriches and enlivens divine service life. A negative attitude was 
based on participation, since some organists felt that the congregation is passified in chorally 
focussed masses. It is interesting to compare organists’ attitudes to special masses. According 
to Toivio’s study (N=39) 87% are in favour, 3% oppose and 10% cannot say (Toivio, 
2005:194). 
 
How often were chorally focussed masses celebrated? 
 
In the questionnaire sent to organists they were asked how often chorally focussed masses 
with spoken parts and communion had been performed in their parish in 2002 so as to ascer-
tain frequency. In the year in question most parishes had no chorally focussed masses. There 
were 190 of these nil-parishes (85.6%). There were however active parishes who could boast 
of four chorally focussed mass celebrations in the year under scrutiny. There were 32 of these 
active parishes (14.4%). In breaking down the situation by region it is evident that the Helsin-
ki diocese and especially the capital is the most active area of chorally focussed masses in 
Finland. 29.6% of the diocese’s parishes are active with with a frequency count of 0.7 (per 
parish 0.7 of chorally focussed masses performed in 2002). The Swedish-speaking Borgå dio-
cese is also quite active. It has adopted the culture of chorally focussed masses better than 
Finland in general with 30.0% parishes being active and a frequency count of 0.4. The most 
passive is Kuopio diocese where not one single chorally focussed mass was implemented in 
2002. 
 
Who participated in the masses? 
 
Eight different chorally focussed masses were implemented in Finnish parishes and for each 
of these a questionnaire was distributed to participants. 69.3% of respondents were women, 
29.3% men. The breakdown of their ages was as follows: 1─19 years, 5.7%, 20─39 years old, 
17.8%, 40─59 years old 45.6% and over sixties 29.8%. Those with comprehensive school ed-
ucation (or equivalent) were17.8%, those with high school qualifications were 36.8% and 
those with a university degree or equivalent 37.9%. Not everybody indicated their sex, age or 
education (N=546). One can conclude that a typical participant in chorally focussed masses is 
a well-educated middle-aged lady. 
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Johanna Räsänen has carried out an investigation on who exactly attend the main church ser-
vices. 51% of them were over 60-year-olds and 74% women. In my study 29.8% were over 
60-year-olds and 69.3% women. In her study questionnaires were not offered to under 15-
year-olds. In any case we can state that younger people attended choral masses than in 
Räisänen's sudy of main services. In her study there is no indication of the attendees’ educa-
tion, so that this factor cannot be compared (Räsänen, 1995: 174-175). 
  
 
How did parishioners experience the chorally focussed mass? 
 
A further area of study was how parishioners relate to chorally focussed masses. Does the 
chorally focussed mass in their opinion fit into Finnish service- and concert-life? Question-
naires were distributed in connection with different mass performances (2000─2004) which 
were, in all, eight with stylistic variation from Gregorian to modern representing these differ-
ent epochs and periods. 
 
Bishop Henry’s Mass was performed in Helsinki Cathedral 20.1.2000. Feedback was quite 
tangibly positive on the Sunday evening of its performance with parallel text (Latin-Finnish). 
As many as 80.5%, were in favour. The translation is important since without it only 67.5% 
would have been ready to approve its use on a Sunday evening. This positive stance was 
based on amongst other things variety. Those who opposed its use based their view on the fact 
that the congregation could not participate. It is however understandable that people are not 
ready to place the mass in question in a regular Sunday morning service. All the same 55.8% 
answered yes. The parallel text was considered important. 59.7% were ready to approve the 
mass in a morning service if the text was translated into Finnish and this positive stance was 
based above all on the language question. Many parishioners felt that in a Lutheran main mass 
everybody should be able to understand the text. 
 
If the ordinarium parts (Kyrie, Gloria, Sanctus and Agnus Dei) were extracted from the mass 
and inserted in the morning service, a fairly large majority (74.0%) would consider the solu-
tion good. If the corresponding parts were inserted into the Sunday evening mass, 77.9% of 
respondents would support the performance of the mass. If the corresponding parts (Kyrie, 
Gloria, Sanctus and Agnus Dei) were included in a concert with other classical music, 74.0% 
would accept it. So, on the basis of this survey we can conclude that Bishop Henry’s Mass is 
best adaptable to Sunday evening liturgically with a parallel text in Finnish. 
 
Saint Lawrence’s Mass was performed in St. Lawrence’s Church in Vantaa 10.8.2000. The 
respondents reacted positively to the performance of the mass on a Sunday evening (77.9%) 
based on variety but also on the calming atmosphere. Relaxing music helped people to be-
come quiet, pray and to consider spiritual matters. The Wednesday evening performance also 
received approval (72.1%). Rather surprising was the result that Sunday morning service was 
best left out of this. The negative stand was based on the congregation not being able to take 
any part. They felt that the congregation was in the role of an audience and as such the mass 
could not fulfill its function. From this one can conclude that participants prefer to hear on 
Sunday evening a “full blast” of Latin language mass than hear parts of it in a Sunday service. 
 
Nevertheless it seems that the use of parts of the mass in conjunction with other classical mu-
sic receives support (77.9%). This is understandable in the light of the fact that traditionally 
Latin language mass parts are usually heard in concerts, even if not in Gregorian version. Re-
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cently Gregorian music has been featured prominently ─ one could speak of Gregorian chant 
boom. This in part explains why the church was full to bursting and also the extraordinarily 
positive answers. 
 
Teodoro Casati’s mass Messa concertata à Quattro voci was performed in Malmi Church 
5.9.2004 at 10 am. Parishioners reacted positively to the mass being performed on a Sunday 
evening (74.0%) on grounds of variety and aesthetics. Some respondents wanted music of a 
high standard in the evening, or in conjunction with a Wednesday evening service. Positive 
replies were 68.0%. 26.0% could not decide, which implies they were not familiar with the 
weekday mass tradition. 
 
In examining the use of this mass in lieu of the morning service, one notices that even though 
the majority supports the idea (66.6%), nevertheless quite a large part of respondents totally 
oppose it (28.0%). Then again, a slightly larger group (70.0%), favour the use of two ordinar-
ium parts in the morning service. Surprising was the fact that only 62.0% support the use of 
the mass in a concert even though classical  choral masses are often heard in Finland in con-
certs. On the basis of this study we can say that people would rather see Casati’s mass in a 
Sunday evening service. 
 
W. A. Mozart’s mass Missa brevis, d was performed in Malmi Church 29.10.2000 and in 
Pukinmäki Parish Hall 19.11.2000. Parishioners reacted very favourably to the mass perfor-
mance in lieu of the Sunday evening mass (86.1%) based particularly on the aesthetic factors. 
They considered the mass to be of a high musical standard. Rather surprising is the fact that 
the performance of the mass on a Wednesday evening gained less support (77.8%). It is evi-
dent that people are not familiar with the concept of a weekly mass. Surprising too is the fact 
that the performance of the mass in lieu of the morning service acquires high scores (80.6%) 
on aesthetic grounds. Parishioners felt that more high standars music is required in church 
services. 
 
Surprising is the fact that only 75.0% favoured the use of the mass in concerts, since classical 
choral masses are usually performed above all in concerts. On the basis of this study we can 
say that people would most like to see Mozart’s mass as a Sunday evening service. 
 
Sigismund Neukomm’s mass Missa brevis C was performed in Malmi Church 25.3.2001. 
Surprisingly parishioners would most want to place Neukomm’s mass in a Sunday morning 
service (76.4%) basing their attitude particularly on variety and aesthetic factors. The quality 
of the children’s choir and of the soloists received high praise. Those who opposed the mass 
were disappointed with the lack of opportunity to participate. Some felt that there was an ex-
cess of performed music. Only 61.3% wanted to switch the mass to Sunday evening but 
68.9% favoured the partial use of the mass in a concert. Their grounds were mainly aesthetic. 
Specific elements were deemed ceremonious and beautiful. 
 
Léo Delibes’ mass Messe brève was performed in Malmi Church in the Helsinki “Arts Night” 
event 30.8.2001. On the basis of questionnaire results it is evident that parishioners would 
prefer to relegate the Delibes’ mass to Sunday evening (79.1%) on grounds of variety and aes-
thetic factors. Quite clearly, however, people want to keep the morning service as it is since 
only 53.5% was ready to replace it now and then with Delibes’ mass. Slightly more people 
were however willing to adopt a couple of parts (Kyrie and Agnus Dei) into the morning ser-
vice (60.5%). Only 72.1% favoured the use of Delibes’ mass in a concert, rather unexpected-
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ly. There is, however, a solid Finnish tradition of performing classical choral masses in con-
certs. 
 
Charles Gounod’s mass Messe de Sainte Cécile was performed in Malmi Church 23.1.2000. 
The congregation’s positive response to performing the mass on a Sunday evening (93.1%) 
was conspicuous. Once again this positive stance was based on variety and aesthetic factors. 
Some respondents felt the music to have a relaxing and calming effect. Amazingly there were 
no negative answers at all, although 6.9% could not form any opinion. In examining the use of 
Gounod’s mass in lieu of the morning service, it is to be noted that whilst a majority (60.3%) 
support the idea a fairly large proportion (27.6%) reject the idea. A slightly larger proportion 
favours the replacement of two parts in the morning service. Only 58.6% supported the use of 
the mass in a concert, surprisingly enough. On the basis of this study people would most pre-
fer to relegate Gounod’s Cecilia Mass to a Sunday evening service. 
 
Urmas Sisask’s Estonian Mass was performed in Malmi Church 26.11.2000. The congrega-
tion gave very positive feedback about the liturgical performance of the mass on a Sunday 
evening. As many as 95.0%  supported the implementation of the mass in this way, based on 
aesthetic factors. The respondents also assumed a very positive attitude to the use of Sisask’s 
mass in lieu of the Sunday morning service (70.0%). The lower count for Wednesday mass 
(65.0%) can be explained by the novelty of this idea. It is significant that the liturgical use of 
the mass on a Sunday evening won more support than its partial (80.0%) or total use (70.0%) 
in a concert. 
 
A scrutiny of mass styles reveals that style has a certain bearing on the adaptabilty of the mass 
for service- or concert-life. Mozart’s Missa brevis, d   is clearly better fitted for the morning 
service (80.6%) in respondents’ opinion than many other masses put on. Sisask’s mass is best 
suitable in place of the evening mass (95.0%) or to be performed in a concert (80.0%). 
 
In investigating the liturgical performance of chorally focussed mass one can state that re-
spondents would rather allocate a mass with choral focus to a Sunday evening (79.3%). This 
positive stand was based particularly on variety and aesthetic factors. 63.9% would allocate it 
to the Sunday morning service. 69.0% of respondents supported the partial use of chorally fo-
cussed mass in the Sunday morning service. Rather suprising is the fact that only 71.1% 
would allocate mass to a concert in spite of the Finnish tradition of performing choral masses 
in concerts. 
 
How does a chorally focussed mass fit into Finnish service- and concert-life? 
 
If the answers from parishioners and organists are combined, we come up with figures that 
cover the whole country on a general level. This leads us to conclude that chorally focused 
mass is best suited to concerts (76.1%)  Its liturgical performance on Sunday evening also 
gains a lot of support (74.6%).  A little less than half support the implementation of chorally 
focussed mass on Sunday morning (47.5%). Both organists and parishioners base their re-
sponses particularly on variety and aesthetic factors.  Both parties felt that high-standard artis-
tic music is needed to enrich service- and concert-life. On the other hand those who are averse 
to the use of chorally focussed mass in the morning service base their negative stand above all 
on the inability of the congregation to participate in the service. Because the figures are based 
on as many as 769 responses, they can be generalised. Also the range of styles of masses put 
on is exhaustive ranging from the Middle Ages to the twentieth century. 
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On the basis of the eight chorally focussed masses performed in different parishes it is evident 
that in particular middle-aged people attend them. A typical participant is a well educated 
middle-aged woman. These masses fulfill their own role and complement each other. They do 
not compete with gospel masses intended for young people. 
 
Experts in church music were interviewed too as part of this survey. I asked the following 
members of the Finnish liturgical book committee’s music section, Osmo Vatanen, Kaj-Erik 
Gustafsson, Tuomo Nikkola and Juhani Haapasalo, how Mozart’s  Missa brevis  in D minor  
and Schubert’s  German Mass  suit Finnish divine service- and concert-life. 
 
The responses were mostly positive. Nikkola actually would not put Mozart’s mass into morn-
ing service because that is the time for “the people’s language”. Osmo Vatanen was not fa-
vourable to the liturgical implementation of Schubert’s mass. In his opinion “its texts are free 
and reflect the Mass theology of the Roman Catholic Church before the Vatican’s II Concili-
um”. 
 
On the basis of this study we can safely say that chorally focussed mass is well suited to ser-
vice- and concert-life. Respondents support its performance above all in concerts. 
  
The results of research on the organ mass were similar. Organ masses are in respondents’ 
opinion better suited to evening masses held at 6 pm than to morning services at 10 am. One 
principle repeats itself in the reasons given: the congregation wants to participate actively in 
the Sunday mass held at 10 am. In most organ masses participation is minimal. On the other 
hand the same listeners are happy just to listen in the evening. In the questionnaire aimed at 
parishioners the use of organ masses in concerts was not asked. 
 
What is the significance of chorally focussed masses? 
 
Between 1990 and 2002, 44 parishes implemented a chorally focussed mass including spoken 
parts and communion (19.8%; N=222). Specific parts of the morning service had been re-
placed by parts from the chorally focussed mass in 51 parishes (23.0%). Masses were per-
formed in concerts in 59 parishes (26.6%) and parts of them were heard in concerts in 91 par-
ishes (41.0%). There were 121 parishes where a chorally focussed mass was used in some 
way or another (54.5%). In the light of these statistics we can conclude that over a long period 
(1990─2002) the use of chorally focussed mass has been quite extensive. Parishioners and 
organists feel that music of a high standard is needed in church services. It seems not to be a 
fleeting fashion, but rather from one year to another chorally focussed masses are implement-
ed and performed in parishes and their role is thus significant in Finnish service- and concert-
life. 
 
Evaluation of the results 
  
Questionnaires were sent out to church musicians throughout Finland. 38.4% returned the 
form after a second request. Geographically the answers cover the entire country evenly. The 
results can be generalised. These results I wanted to supplement with eight mass performanc-
es. In these masses forms were distributed to parishioners and they evaluated the adaptability 
of the masses to Finnish divine service- and concert-life. These were case studies which sup-
plemented the questionnaire sent out to church musicians. The case studies are connected to 
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expert interviews carried out in this connection. These case studies and these interviews sup-
plement the picture gained from the church musicians' answers. The eight case-studies carried 
out in the Helsinki region act as direction-finders for the rest of the country. 
 
The questionnaire sent to church musicians I also wanted to supplement with interviews with 
members of the handbook committee music division. Their answers confirm the picture 
gained from the national questionnaire. Choral masses can temporarily be performed in place 
of a main mass but best of all they are suited to a Sunday evening or a concert. The main mass 
holds its ground, but alongside it choral masses can be accepted. 
 
The adaptability of choral masses to parish divine service- and concert-life has not been inves-
tigated earlier in Finland. This is thus a completely new focus of study and the results yield 
new important study data. 
  
Studies have been undertaken in Finland and they are related to this study. Johanna Räsänen 
has studied people's experiences of the mass (Räsänen, 1995), Heikki Toivio the significance 
of new-style divine services in the Finnish Evangelical Lutheran church (Toivio, 2005) and 
Juha Kauppinen the St Thomas mass as an urban divine service (Kauppinen, 1992). Heikki 
Poutanen has studied the adaptability of the organ mass to parish divine service and concert-
life (Poutanen, 1999). Toivio's and Poutanen's studies are closer to the study topic in hand and 
as the study proceeds comparisons have been extended to the studies here mentioned. When 
we compare the adaptability of choral and organ masses to parish divine service life, the re-
sults are similar. Parishioners would rather have litgurical organ mass performances on a Sun-
day evening (Poutanen, 1997: 97). The traditional main mass holds its ground. From Toivio's 
study it is clear that new-style divine services are usually carried out in the evenings (Toivio, 
2005:248). 
  
What should be researched in the future? 
 
The field of research should be expanded in the future. It would be especially interesting to 
investigate the use of choral mass in Nordic and German Lutheran churches. The Anglican 
Church in Great Britain is an interesting object of research, as are also the Protestant churches 
in the States. Examining the choral mass usage of the Catholic Church is not so rewarding 
since the regulations of the Vatican’s Second Concilium restrict the use of choral masses. 
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LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 
 
LÄHTEET  
 
Haastattelut [Kirjoittajan hallussa] 
 
Anonyymi henkilö, 3.4.2001. Kirje sähköpostitse. 
 
Anonyymi soittaja, 5.4.2001. Puhelinkeskustelu. 
 
ARO-HEINILÄ, VEIKKO, 5.9.2004: Haastattelu.  
 
AROLA, MARKKU, 5.9.2004: Haastattelu.  
 
CASAGRANDE, HILKKA, 26.11.2004: Kysely kirjeitse. 
 
ERKKILÄ, LASSE, 7.3.2005: Sähköpostikysely.  
 
GUSTAFSSON, KAJ-ERIK, 12.9.2006: Sähköpostikysely. 
 
GUSTAFSSON, KAJ-ERIK, 8.2.2011: Haastattelu.  
 
HAAPASALO, JUHANI, 4.3.2005: Sähköpostikysely.  
 
HAAPASALO, JUHANI, 1.9.2006: Sähköpostikysely.  
 
HURSKAINEN, RISTO, 15.9.2000: Kysely kirjeitse.  
 
KANKAINEN, JUKKA, 11.2.2011: Haastattelu. 
 
KEKKONEN, REIJO, 13.9.2000: Kysely kirjeitse. 
 
KOSTIAINEN, PEKKA, 7.2.2011: Haastattelu. 
 
KUORIKOKSKI, AHTI, 28.2.2011: Haastattelu.  
 
LAPPALAINEN, SEPPO, 23.1.2000: Haastattelu. 
 
LINJAMA, JOUKO, 8.2.2011: Haastattelu. 
 
LÄNSIÖ, TAPANI, 25.2.2011: Haastattelu. 
  
NIKKOLA, TUOMO, 5.9.2006: Sähköpostikysely. 
 
NIKKOLA, TUOMO, 24.2.2011: Haastattelu.  
 
NUORANNE, TIMO, 7.3.2005: Sähköpostikysely.  
 
NURMI, KRISTIINA, 20.1.2000: Kysely kirjeitse.  
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OLLI, ANITA, 23.1.2000: Haastattelu.  
 
PITKÄNIEMI, MARKO, 5.7.2004: Kysely kirjeitse.  
 
POISUO, PIRKKO, 9.9.2001: Haastattelu.  
 
PYYLAMPI, OLLI, 20.1.2000: Kysely kirjeitse.  
 
PÄLLI, LEENA, 30.3.2000: Haastattelu.  
 
SAARINEN, EEVA-LIISA, 20.4.2001: Kysely kirjeitse.  
 
SYRJÄNIEMI, MARTTI, 23.2.2011: Haastattelu. 
 
TAITTO, ILKKA, 20.1.2000. Kysely kirjeitse.  
 
TAITTO, ILKKA, 5.6.2000: Kysely kirjeitse.  
 
TAITTO, ILKKA, 6.9..2000: Kysely kirjeitse.  
 
TOLONEN, OSMO, 2.3.2011: Haastattelu. 
 
TUPPURAINEN, ERKKI, 21.3.2005: Sähköpostikysely.  
 
TUPPURAINEN, ERKKI, 7.10.2007: Haastattelu.  
 
TUPPURAINEN, ERKKI, 26.2.2008: Sähköpostikysely.  
 
TUPPURAINEN, ERKKI, 4.2.2009: Sähköposti.  
 
TUPPURAINEN, ERKKI, 10.3.2009: Sähköposti.  
 
VAPAAVUORI, HANNU 20.1.2000: Kysely kirjeitse.  
 
VAPAAVUORI, HANNU, 30.3.2000: Kysely kirjeitse.  
 
VAPAAVUORI, HANNU, 29.2.2008: Sähköpostikysely.  
 
VATANEN, OSMO, 19.9.2006: Sähköpostikysely.  
 
VATANEN, OSMO, 26.2.2008: Sähköpostikysely.  
 
VÄÄTÄINEN, EERO, 22.2.2011: Haastattelu. 
 
WULFF, ANN-CATRIN, 29.6.2004: Kysely kirjeitse.  
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Kyselylomakkeet [Kirjoittajan hallussa] 
 
20.1.2000: Piispa Henrikin messun toteutus Helsingin tuomiokirkossa. 77 kpl.  
 
23.1.2000: Gounod’n messun toteutus Malmin kirkossa. 58 kpl. 
 
10.8.2000: Pyhän Laurentiuksen messun toteutus Pyhän Laurin kirkossa. 136 kpl.  
 
19.11. ja 29.10.2000: Mozartin messun toteutus Malmin kirkossa 
ja Pukinmäen seurakuntakodilla. 36 kpl.  
 
26.11.2000: Sisaskin messun toteutus Malmin kirkossa. 40 kpl. 
 
25.3.2001: Neukommin messun toteutus Malmin kirkossa. 106 kpl. 
 
30.8.2001: Delibes’n messun toteutus Malmin kirkossa. 43 kpl.  
 
15.11.2003: Seurakuntien kanttoreilta. 222 kpl.  
 
15.6.2004: Katolisten seurakuntien kanttoreilta. 3 kpl.  
 
5.9.2004: Casatin messun toteutus Malmin kirkossa. 50 kpl.   
 
 
Ohjelmalehtiset [Kirjoittajan hallussa] 
 
7.11.1999: Sulo Salosen Missa a cappella ja Missa de tempore.Toteutus Sipoon kirkossa. He-
lene Liljeström, liturgia ja saarna; Chorus Sanctae Ceciliae, johtajana Ulrika Bergroth; Sixten 
Enlund, urut.  
 
20.1.2000: Piispa Henrikin keskiaikainen liturgia. Toteutus Helsingin tuomiokirkossa. 
 
23.1.2000: Charles Gounod’n Messe de Sainte Cécile. Toteutus Malmin kirkossa. Anita Olli, 
liturgia; Elegia-kuoro, johtajana Sari Ala-Kulppi; solisteina Mari Grönholm ja Eeva-Liisa 
Saarinen; Heikki Poutanen, urut.  
 
29.10.2000: W.A. Mozartin Missa brevis,d, KV 65. Toteutus Malmin kirkossa. Anita Olli, 
saarna; Seppo Lappalainen, liturgia; Exultate-kuoro ja soitinyhtye, johtajana Heikki Poutanen; 
Maija Pesonen-Kareinen, urut.   
 
19.11.2000: W.A. Mozartin Missa brevis,d, KV 65. Toteutus Pukinmäen seurakuntakodissa. 
Jukka Holopainen, saarna; Esko Nikander, liturgia; Exultate-kuoro ja soitinyhtye, johtajana 
Heikki Poutanen; Maija Pesonen-Kareinen, urut.  
 
26.11.2000: Urmas Sisaskin Eestiläinen messu. Toteutus Malmin kirkossa. Veli-Matti Ham-
mari, liturgia; Koilliskuoro ja Malmin kirkkokuoro, johtajana Heikki Poutanen; solisteina 
Anita Kurttila, Lea Logrén, Petri Silvennoinen ja Pekka Haahti; Marko Kupari, urut.  
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25.3.2001: Sigismund Neukommin Missa brevis, C. Toteutus Malmin kirkossa. Pertti Simola, 
saarna; Jarno Raninen, liturgia; Pihlajanmarjat-kuoro, johtajana Marjasisko Varha-Lankinen; 
solisteina Merja Wirkkala-Vapaavuori ja Eeva-Liisa Saarinen; Heikki Poutanen, urut.  
 
30.8.2001: Léo Delibes’n Messe brève, G. Toteutus Malmin kirkossa. Pirkko Poisuo, liturgia; 
solisteina Marjaleena Heikkinen ja Sauli Tiilikainen; Heikki Poutanen, urut.   
 
17.11.2002: Léo Delibesin Messe brève, G. Toteutus Alppilan kirkossa. Pauliina Fors, litur-
gia; Jorma Virtanen, saarna; Kalliola-ensemble, johtajana Lasse Myllymaa; Vivika Oksanen, 
urut.  
 
20.4.2003: Lajos Bárdosin Missa brevis. Toteutus Alppilan kirkossa. Maija Kuoppala, litur-
gia; Olli Laine, saarna; Kalliola-ensemble, johtajana Lasse Myllymaa; Vivika Oksanen, urut.  
 
16.11.2003: W.A.Mozartin Missa brevis, d, KV 65. Toteutus Alppilan kirkossa. Maija Kuop-
pala, liturgia; Timo Lemmetyinen, saarna; Kalliola-ensemble ja soitinyhtye, johtajana Lasse 
Myllymaa; Vivika Oksanen, urut.  
 
5.9.2004: Teodore Casatin Messa concertata à quattro voci. Toteutus Malmin kirkossa. Antti 
Ylinen, saarna; Veikko Aro-Heinilä, liturgia; Exultate-kuoro, johtajana Heikki Poutanen; Mai-
ja Pesonen-Kareinen, urut.   
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LYHENTEET 
 
eos = en osaa sanoa 
 
et al.= ja muut 
 
GC= The Grove Concise Dictionary of Music 
 
HPE= Herran Pyhä Ehtoollinen 
 
ICMM= The International Cyclopedia of Music and Musicians 
 
JKJ= Jumalan kansan juhla 
 
KTL= Kirkon tutkimuslaitos 
 
MGG= Die Musik in Geschichte und Gegenwart 
 
N= 1. nuotti; 2. taulukoissa: palautettujen lomakkeiden määrä  
 
OIMT= Otavan iso musiikkitietosanakirja 
 
OM= Messun ordinarium 
 
s.a.= sine anno, ei vuotta 
 
SMT= Suuri musiikkitietosanakirja 
 
s.v. = sub voce, hakusana 
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Liite 1: Saatekirje ja kyselylomake seurakunnille 
 
    
 
 
ARVOISA KANTTORI, 
 
Teen väitöskirjatutkimusta kuoromessun käytöstä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 
1990─2002. Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitoksella. 
 
Olisin kiitollinen, jos voisit vastata oheisiin kysymyksiin ja palauttaa ne kirjeitse minulle. On 
tärkeää, että kaikki vastaavat, niin voidaan kartoittaa koko kirkon tilanne. Lomakkeen lisäksi 
voit kertoa messukokemuksistasi erillisellä paperilla. Olen kiitollinen kaikesta palautteesta. 
Voinet palauttaa lomakkeen seurakunnan virkapostina, koska tässä tutkitaan seurakuntien ju-
malanpalvelus- ja musiikkielämää. 
 
Lomake palautetaan 30.3.04 mennessä. 
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 10 CD-levyä – kuoromessuja tietenkin! 
 
Terveisin 
 
 
Heikki Poutanen, FL Markku Heikkilä, professori 
Vahtitie 1 B  tutkimuksen valvoja 
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Liite 2a: Kyselylomakkeet kanttoreilta hiippakunnittain, yhteensä 222 kpl. 
 
Turun arkkihiippakunta: 
 
Alastaro     
Eura  
Harjavalta  
Hinnerjoki  
Huittinen   
Kanta-Loimaa  
Karinainen  
Katariina  
Kauvatsa  
Kokemäki 
Kullaa 
Köyliö 
Laitila 
Lappi 
Lieto 
Luvia 

Martti 
Marttila 
Merikarvia 
Mouhijärvi 
Naantali 
Nousiainen 
Pertteli 
Pomarkku 
Rusko 
Sauvo-Karuna 
Teljä 
Turun tuomiokirkkosrk 
Uusikaupunki 
Vampula 
Vehmaa 
Yläne 

 
Tampereen hiippakunta: 
 
Aitolahti 
Forssa 
Harju 
Hauho 
Hämeenlinna-Vanaja 
Jokioinen 
Jämijärvi 
Jämsänkoski 
Kalvola 
Kangasala 
Kuru 
Loppi 

Längelmäki 
Nokia 
Orivesi 
Padasjoki 
Pyynikki 
Pälkäne 
Tampereen tuomiokirkkosrk 
Teisko 
Tuulos 
Viiala 
Viljakkala 
Ypäjä 

 
Oulun hiippakunta: 
 
Alavieska 
Enontekiö 
Haapajärvi 
Haapavesi 
Haukipudas 
Ii 
Inari 
Kalajoki 
Kannus 
Karunki 
Kempele 

Kestilä 
Kuusamo 
Kälviä 
Lestijärvi 
Liminka 
Lumijoki 
Merijärvi 
Muonio 
Oulainen 
Pattijoki 
Perho 
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Piippola 
Pyhäntä 
Rantsila 
Salla 
Sievi 
Siikajoki 
Sodankylä 

Tervola 
Toholampi 
Utajärvi 
Vihanti 
Yli-Ii 
Ylikiiminki 
Ylitornio 

 
Mikkelin hiippakunta: 
 
Anjalankoski 
Anttola 
Enonkoski 
Hirvensalmi 
Hamina 
Iitti 
Imatra 
Jaala 
Joutseno 
Juva 
Kerimäki 
Kesälahti 
Kouvola 
Lappeenranta 
Lauritsala 

Leivonmäki 
Lemi 
Luumäki 
Mikkelin maaseurakunta 
Mikkelin tuomiokirkkosrk 
Nuijamaa 
Parikkala 
Pertunmaa 
Punkaharju 
Rantasalmi 
Rautjärvi 
Saari 
Savonlinna-Sääminki 
Sysmä 

 
Borgå stift: 
 
Borgå sv. domkyrkoförsamling 
Bromarv 
Dragsfjärd 
Ekenäs 
Esse 
Karleby svenska 
Kvevlax 
Lukas 
Mariehamn 
Matteus 

Maxmo 
Pargas svenska 
Pedersöre 
Pojo svenska 
Sibbo svenska 
Snappertuna 
Solf 
Tenala 
Terjärv 
Övermark 

 
Kuopion hiippakunta: 
 
Alava 
Hankasalmi 
Iisalmi 
Joensuu 
Juankoski 
Juuka 
Kajaani 
Karttula 

Kiihtelysvaara 
Männistö 
Nilsiä 
Nurmes 
Pieksämäen kaupunkiseurakunta 
Pieksämäen maaseurakunta 
Pielisensuu 
Polvijärvi 
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Puijo 
Puolanka 
Pyhäselkä 
Ristijärvi 
Rääkkylä 
Siilinjärvi 
Sonkajärvi 

Sotkamo 
Sukeva 
Tuupovaara 
Valtimo 
Varkaus 
Vuolijoki 

 
Lapuan hiippakunta: 
 
Alajärvi 
Alavus 
Honkajoki 
Isokyrö 
Jalasjärvi 
Kannonkoski 
Kauhajoki 
Kauhava 
Karstula 
Kihniö 
Kuortane 
Kurikka 
Kyyjärvi 

Lappajärvi 
Laukaa 
Parkano 
Petäjävesi 
Pietarsaaren suomalainen 
Pylkönmäki 
Saarijärvi 
Teuva 
Toivakka 
Vilppula 
Ylistaro 
Ähtäri 

 
Helsingin hiippakunta: 
 
Alppila 
Hakavuori 
Huopalahti 
Kallio 
Kannelmäki 
Karkkila 
Karjalohja 
Kauniaisten suomalainen 
Käpylä 
Loviisan suomalainen 
Malmi 
Mellunkylä 
Munkkivuori 
Myrskylä-Mörskom 

Mäntsälä 
Nurmijärvi 
Oulunkylä 
Paavali 
Pusula 
Roihuvuori 
Sammatti 
Tapiola 
Tuusula 
Töölö 
Vantaankoski 
Vihti 
Vuosaari 
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Liite 2b: Kyselylomake käsikirjakomitean musiikkijaoston jäsenille 
 
Arvoisa vastaanottaja, 
 
Teen väitöskirjatuitkimusta aiheesta ’Kuoromessu Suomen evankelis-luterilaisessa 
kirkossa vuosina 1990–2004’. Olen saanut kyselylomakkeet seurakuntien kanttoreilta 
ja yksittäisiltä seurakuntalaisilta. Haluan täydentää tutkimustani vielä asiantuntija-
haastatteluilla. Olit käsikirjakomitean musiikkijaoston jäsen ja siksi käännyn puoleesi 
muutamalla kysymyksellä koskien kuoromessun huomioonottamista messu-
uudistuksessa. Jumalan kansan juhla –mietinnössä sivutaan asiaa parilla lauseella 
(s. 157–158), vaikkakaan ei mainita itse ’kuoromessu’ –käsitettä (ei myöskään ’urku-
messua’). Toisaalta pyydän sinulta henkilökohtaista mielipidettäsi kuoromessusta 
muutaman kysymyksen avulla. 
 
Käsikirjakomitean työskentely: 
 
1. Käsiteltiinkö käsikirjakomitean musiikkijaoston työskentelyssä ’kuoromessua’? 
2. Miksi se rajattiin pois mietinnöstä? 
3. Käsiteltiinkö työskentelyssä rinnakkaisia ilmiöitä, ’urkumessua’, ’gospelmessua’ tai    
’tuomasmessua’? 
4 .Miksi ne rajattiin pois mietinnöstä? 
5. Miten jaosto suhtautui ’kuoromessun’ liturgiseen käyttöön? 
6. Voisiko sitä jaoston mielestä käyttää päiväjumalanpalveluksessa klo 10 vai mielui-
ten muuhun aikaan esimerkiksi klo 18? 
7. Kannattiko jaosto ’kuoromessun’ käyttöä kokonaisuutena vai osittain? 
8. Pohtiko jaosto ’kuoromessun’ soveltumista konsertteihin? 
9. Esiintyikö jaostossa joitakin periaatteellisia tai teologisia syitä, jotka estäisivät ’kuo-
romessun’ käytön messussa? 
10. Muita kommentteja jaoston työskentelystä. 
 
Oma henkilökohtainen kanta ’kuoromessuun’: 
 
Seuraavassa on kysymyksiä kahdesta erilaisesta ’kuoromessusta’. Ensimmäinen on 
tyypillinen latinankielinen messu, Mozartin Missa brevis, d KV 65. Seurakunnalle jaet-
taisiin käsiohjelma, jossa on rinnakkaisteksti (latina-suomi/ruotsi). Mozartin messun 
osilla korvattaisiin vastaavat messun osat. 
 
11. Voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata päiväjumalanpalveluksen sunnun-
taina klo 10? 
Kyllä ___Ei ____En osaa sanoa ___ 
12. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
Kyllä ___ Ei ___ En osaa sanoa ___ 
13. Voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata keskiviikon iltamessun? 
Kyllä ___ Ei ___ En osaa sanoa ___ 
14. Olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) ja 
liittää ne sunnuntain päiväjumalanpalvelukseen? 
15. Olisiko mielekästä esittää tätä messua konsertissa, jossa olisi myös muuta klas-
sista musiikkia? 
16. Muita kommentteja kyseisen messun käytöstä. 
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Toinen esimerkki, johon pyydän mielipidettäsi, on Schubertin Saksalainen messu. 
Messu toteutettaisiin suomeksi/ruotsiksi. Saksalaisen messun osilla korvattaisiin vas-
taavat messun osat. 
 
17. Voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata sunnuntain päiväjumalanpalveluk-
sen klo 10? 
Kyllä ___ Ei ___ En osaa sanoa ___ 
18. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
Kyllä ___ Ei ___ En osaa sanoa ___ 
19. Voisiko Tällainen messu silloin tällöin korvata keskiviikon iltamessun? 
Kyllä ___ Ei ___ En osaa sanoa ___ 
20. Olisiko mielekästä poimia tästä messsuta pari osaa (esim. Kunnia ja Pyhä) ja liit-
tää ne sunnuntain päiväjumalanpalvelukseen? 
Kyllä ___ Ei ___ En osaa sanoa ___ 
21. Olisiko mielekästä esittää tätä messua konsertissa, jossa olisi myös muuta klas-
sista musiikkia? 
Kyllä ___ Ei ___ En osaa sanoa ___ 
22. Muita kommentteja kyseisestä messusta. 
23. Miten ’kuoromessu’ soveltuu suomalaiseen jumalanpalvelus- ja konserttielä-
mään? 
 
Kiitos vastauksestasi! 
 
Palautetaan postitse : Heikki Poutanen, Vahtitie 1 B; 00730 Helsinki 
tai sähköpostitse: heikki.poutanen@evl.fi 
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Liite 2c: Luettelo seurakunnista, jotka eivät palauttaneet kyselylomaketta 
 
Turun arkkihiippakunta: 
 
Ahlainen 
Aura 
Eurajoki 
Halikko 
Henrik 
Honkilahti 
Kaarina 
Kalanti 
Kankaanpää 
Karkku 
Keikyä 
Keski-Pori 
Kiikala 
Kiikka 
Kiikoinen 
Kisko 
Kiukainen 
Koski Tl. 
Kustavi 
Kuusjoki 
Lemu-Askainen 
Loimaan kaupunkisrk 
Lokalahti 
Maaria 
Masku 
Mellilä 
Merimasku 
Mietoinen 
Mikael 
Muurla 

Mynämäki 
Nakkila 
Noormarkku 
Oripää 
Paattinen 
Paimio 
Paraisten suomalainen 
Perniö 
Pihlava 
Piikkiö 
Punkalaidun 
Pyhämaa 
Pyhäranta 
Pöytyä 
Raisio 
Rauma 
Reposaari 
Rymättylä 
Salo-Uskela 
Siikainen 
Suodenniemi 
Suomusjärvi 
Säkylä 
Särkisalo 
Taivassalo 
Tarvasjoki 
Tyrvää 
Ulvila 
Vahto 
Velkua 

 
 
Tampereen hiippakunta: 
 
Akaa 
Asikkala 
Hattula 
Hausjärvi 
Hervanta 
Hollola 
Humppila 
Hämeenkoski 
Hämeenkyrö 
Härmälä 
Ikaalinen 

Janakkala 
Joutjärvi 
Juupajoki 
Jämsä 
Kaleva 
Keski-Lahti 
Koijärvi 
Korpilahti 
Koskenpää 
Kuhmalahti 
Kuhmoinen 
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Kuorevesi 
Kylmäkoski 
Kärkölä 
Lammi 
Laune 
Lempäälä 
Luopioinen 
Messukylä 
Mänttä 
Nastola 
Pirkkla 
Renko 
Riihimäki 

Ruovesi 
Sahalahti 
Salpausselkä 
Somerniemi 
Somero 
Sääksmäki 
Tammela 
Urjala 
Valkeakoski 
Vesilahti 
Viinikka 
Ylöjärvi 

 
Oulun hiippakunta: 
 
Alatornio 
Hailuoto 
Halsua 
Himanka 
Karjasilta 
Kaustinen 
Kemi 
Kemijärvi 
Keminmaa 
Kiiminki 
Kittilä 
Kokkolan suomalainen 
Kolari 
Kuivaniemi 
Kärsämäki 
Lohtaja 
Muhos 
Nivala 
Oulujoki 
Oulun tuomiokirkkosrk 
Oulunsalo 

Pelkosenniemi 
Pello 
Posio 
Pudasjärvi 
Pulkkila 
Pyhäjoki 
Raahe 
Ranua 
Rautio 
Reisjärvi 
Rovaniemi 
Saloinen 
Simo 
Taivalkoski 
Tornio 
Tuira 
Tyrnävä 
Ullava 
Utsjoki 
Veteli 
Ylivieska 

 
Mikkelin hiippakunta: 
 
Elimäki 
Hartola 
Haukivuori 
Heinolan kaupunkisrk 
Heinolan maasrk 
Joutsa 
Kangasniemi 
Kitee 
Kotka 

Kuusankoski 
Kymi 
Langinkoski 
Lappee 
Luhanka 
Miehikkälä 
Mäntyharju 
Puumala 
Pyhtää 
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Ristiina 
Ruokolahti 
Ruotsinpyhtää 
Sammonlahti 
Savonranta 
Sulkava 
Tohmajärvi 

Uukuniemi 
Valkeala 
Vehkalahti 
Virolahti 
värtsilä 
Ylämaa 

 
Borgå stift: 
 
Bergö 
Brändö 
Eckerö 
Esbo svenska 
Finström-Geta 
Föglö 
Gamlakarleby svenska 
Grankulla svenska 
Hammarland 
Hangö svenska 
Hitis 
Houtskär 
Ingå 
Iniö 
Jakobstads svenska 
Jeppo 
Jomala 
Karis svenska 
Kimito 
Korpo 
Korsholms svenska 
Korsnäs 
Kristinestads svenska 
Kronoby 
Kumlinge 
Kyrkslätts svenska 
Kökar 
Lappfjärd  
Lappträsk svenska 
Larsmo 

Lemland-Lumparland 
Liljendal 
Lovisa svenska 
Malax 
Markus 
Munsala 
Nagu 
Nedervetil 
Norra svenska 
Nykarleby 
Närpes 
Oravais svenska 
Pernå 
Petalax 
Purmo 
Replot 
Saltvik 
Sideby 
Sjundeå svenska 
Sottung 
Sund-Vårdö 
Södra svenska 
Tammerfors svenska 
Tomas 
Tyska evl. 
Vanda svenska 
Vasa svenska 
Västanfjärd 
Vörå 
Åbo svenska 

 
Kuopion hiippakunta: 
 
Eno 
Heinävesi 
Hyrynsalmi 
Ilomantsi 
Joroinen 
Jäppilä 

Kaavi 
Kallavesi 
Kangaslampi 
Keitele 
Kiuruvesi 
Konnevesi 
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Kontiolahti 
Kuhmo 
Kuopion tuomiokirkkosrk 
Lapinlahti 
Leppävirta 
Lieksa 
Liperi 
Maaninka 
Outokumpu 
Paltamo 
Pielavesi 
Pyhäjärvi 
Rantakylä 

Rautalampi 
Rautavaara 
Riistavesi 
Suonenjoki 
Suomussalmi 
Tuusniemi 
Vaala 
Varpaisjärvi 
Vehmersalmi 
Vesanto 
Vieremä 
Virtasalmi 

 
Lapuan hiippakunta: 
 
Alahärmä 
Evijärvi 
Ilmajoki 
Isojoki 
Jurva 
Jyväskylän kaupunkisrk 
Jyväskylän maasrk 
Karijoki 
Karvia 
Kaskinen 
Keuruu 
Kinnula 
Kivijärvi 
Konginkangas 
Kortesjärvi 
Kristiinankaupungin suomalainen 
Laihia 
Lapuan tuomiokirkkosrk 
Lehtimäki 
Multia 

Mustasaaren suomalainen 
Muurame 
Nurmo 
Peräseinäjoki 
Pihtipudas 
Seinäjoki 
Soini 
Sumiainen 
Suolahti 
Säynätsalo 
Töysä 
Uurainen 
Vaasan suomalainen 
Viitasaari 
Vimpeli 
Virrat 
Vähäkyrö 
Ylihärmä 
Äänekoski 

 
Helsingin hiippakunta: 
 
Artjärvi 
Askola 
Espoonlahti 
Hakunila 
Hangon suomalainen 
Helsingin tuomiokirkkosrk 
Herttoniemi 
Hyvinkää 
Hämeenkylä 
Järvenpää 

Kanta-Espoo 
Karjaan suomalainen 
Kerava 
Kirkkonummen suomalainen 
Korso 
Kulosaari 
Lapinjärven suomalainen 
Lauttasaari 
Leppävaara 
Lohja 
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Meilahti 
Munkkiniemi 
Olari 
Orimattila 
Pakila 
Pitäjänmäki 
Pohjan suomalainen 
Pornainen 
 

Porvoon suomalainen 
Pukkila 
Rekola 
Sipoon suomalainen 
Siuntion suomalainen 
Taivallahti 
Tikkurila 
Vartiokylä 
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Liite 2d: Katoprosentit hiippakunnittain (niiden seurakuntien osuus, jotka eivät palaut-
taneet lomaketta) 
 
Turun arkkihiippakunta, 65, 6% 
 
Tampereen hiippakunta, 66,7 % 
 
Oulun hiippakunta, 53,8 % 
 
Mikkelin hiippakunta 54,0 % 
 
Borgå stift, 75,0 % 
 
Kuopion hiippakunta, 56,1 % 
 
Lapuan hiippakunta, 60,9 % 
 
Helsingin hiippakunta,  57,1 %    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 207

Liite 3: Kuoropainotteisen messun toteutus kokonaisena jumalanpalveluksena, jossa oli 
mukana sanaosia ja ehtoollinen. Numero viittaa seurakuntien määrään (N=222). 
 
Gregoriaaniset messut: 
 
Pyhän Laurentiuksen messu  1 
Pyhän Henrikin messu 1 
Sigfrids mässan  1 
 
Renessanssin ja barokin messut: 
 
J. S. Bach: Messe in H-moll  2 
T. Casati: Missa a 4 voci 2 
H. L. Hassler, Missa brevis  1 
A. Lotti: Missa, A 1  
 
Wieniläisklassiset messut: 
 
J. G. Albrechtsberger: Missa Sancti Josephi 1 
J. Haydn: Kleine Orgelsolomesse 3 
W. A. Mozart: Missa brevis, d, KV 65 6 
W. A. Mozart: Krönungsmesse, C, KV 317 3 
S. Neukomm: Missa brevis 1 
 
Romantiikan messut: 
 
L. Delibes: Messe brève 3 
M. Filke: Missa in honorem St. Caroli Borromei 1 
C. Franck: Messe, A 1 
C. Gounod:  Messe solennelle de S. Cécile, G 1 
C. Gounod: Messe brève, 7, C 3 
A. Guilmant: Messe solennelle 1 
J. Rheinberger: Missa brevis 1 
J. Rheinberger: Missa puerorum 2 
F. Schubert: Messe, G 1 
F. Schubert: Deutsche Messe 13 
 
1900-luvun messut: 
 
T. W. Aas: Mässa 1 
L. Bárdos: Missa tertia 2 
K-E. Gustafsson: Missa i Pingstnatten 1 
K-E. Gustafsson: Pääsiäismessu 1 
J. Kankainen: Missa piccola 1 
A. Kuorikoski: Rauhanmessu 1 
S. Salonen: Missa a cappella 1 
U. Sisask: Eestiläinen messu 3 
O. Tolonen: Messu 3 
H. Viitanen: Missa tenebris obortis - Messu illan 
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hämärtyessä  2 
H. Viitanen: Vocibus virorum 1   
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Liite 4: Kuoropainotteisen messun osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen osia. 
Numero viittaa seurakuntien määrään. (N=222.) 
 
Renessanssin ja barokin messut: 
 
J. S. Bach: Messe in H-moll 1 
W. Byrd: Mass for Three Voices 1 
T. Casati: Missa a quattro voci 1 
A. Lotti: Missa, A 1 
A. Vivaldi: Gloria 2 
A. Caldara: Missa, G 1 
 
Wieniläisklassiset messut: 
 
J. G. Albrechtsberger: Missa Sancti Josephi 1  
J. Haydn: Kleine Orgelsolomesse 4 
J. Haydn: Theresienmesse 1 
W. A. Mozart: Missa brevis, d, KV 65 7 
W. A. Mozart: Missa brevis, D, KV 194 1 
W.A. Mozart: Missa brevis, G, KV 49 1 
W. A. Mozart: Krönungsmesse, C, KV 317 4 
W. A. Mozart: Missa brevis, B, KV 275 1 
S. Neukomm: Missa brevis, C 1 
 
Romantiikan messut: 
 
A. Bruckner: Adventtimessu 1 
L. Delibes: Messe brève 1 
G. Fauré: Messe basse pour voix de femmes 1 
C. Franck: Messe, A 1 
M. Filke: Missa in honorem St. Caroli Borromei 1 
C. Gounod: Messe brève, 7, C 3 
C. Gounod: Messe brève, 5, C 1 
F. Schubert: Deutsche Messe 31 
F. Schubert: Messe, G 3 
 
1900-luvun messut: 
 
T. W. Aas: Mässa 1 
L. Bárdos: Missa tertia 1 
K-E. Gustafsson: Missa a cappella 1 
K-E. Gustafsson: Pääsiäismessu 1 
B. Johansson: Missa a quattro voci 1 
P. Kostiainen: Missa in Deo salutare meum 1 
A. Kuorikoski: D-duurimessu 1 
A. Maasalo: Missa brevis 1 
S. Salonen: Missa a cappella 1 
O. Tolonen: Messu 3 
H. Viitanen: Missa tenberis obortis - Messu 
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illan hämärtyessä 1 
H. Viitanen: Vocibus virorum 1 
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Liite 5: Kuoropainotteisen messun käyttö osittain aamu- tai iltahartaudessa. 
Numero viittaa seurakuntien määrään. (N=222.) 
 
Renessanssin ja barokin messut: 
 
J. S. Bach: messe in H-moll 1 
H. L. Hassler: Misa brevis 1 
G. P. da Palestrina 1 
 
Romantiikan messut: 
 
F. Schubert: Deutsche Messe 17 
F. Schubert: Messe, G 1 
 
1900-luvun messut: 
 
T. Nikkola: Messu 1 
E. Rautavaara: Lapsimessu 1 
O. Tolonen: Messu 1 
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Liite 6: Kuoropainotteinen messu oli esitetty kokonaisuudessaan konsertissa. 
Numerot viittaavat seurakuntien määrään. (N=222.) 
 
Renessanssin ja barokin messut: 
 
J. S. Bach: Messe in H-moll 5 
W. Byrd: Mass for Three Voices 1 
A. Lotti: Missa, A 1 
G. P. da Palestrina: Missa brevis 1 
A. Caldara: Missa, G 1 
 
Wieniläisklassiset messut: 
 
J. G. Albrechtsberger: Missa Sancti Josephi  1  
J. Haydn: Grosse Orgelsolomesse 1 
J. Haydn: Kleine Orgelsolomesse 6 
J. Haydn: Missa in tempore belli 1  
J. Haydn: Missa solemnis 1 
W. A. Mozart: Missa brevis, d, KV 65 5 
W. A. Mozart: Missa brevis, D, KV 194 2 
W.A. Mozart: Missa brevis, G , KV 49 1 
W. A. Mozart: Krönungsmesse, C, KV 317 7 
W. A. Mozart: Messe, C KV 427 1 
W. A. Mozart: Missa brevis, B, KV 275 1 
S. Neukomm: Missa brevis, C 1 
 
Romantiikan messut: 
 
L. van Beethoven: Messe, C 1 
L. van Beethoven: Missa solemnis, D 1 
L. Delibes: Messe brève, C 1 
G. Fauré: Messe basse pour voix de femmes 1 
M. Filke: Missa in honorem St. Caroli Borromei 1 
C. Gounod: Messe brève, 7, C 4 
C. Gounod: Messe brève aux seminaires 1 
J. Rheinberger: Missa puerorum 1 
G. Rossini: Petite messe solennelle 1 
 
1900-luvun messut: 
 
A. Alain: Messe de Noël 1 
L. Bardos: Missa tertia 1 
B. Britten: Missa brevis, D 1 
B. Johansson: Missa a quattro voci 1 
J. Kankainen: Missa piccola 2 
J. Kokkonen: Missa a cappella 1 
A. Kuorikoski: D-duurimessu 1 
C. Mawby: St. Patrick’s Setting 1 
T. Nikkola: Messu 1 
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A. Ramirez: Misa Criolla 2 
E. Rautavaara: Lapsimessu 1 
U. Sisask: Eestiläinen messu 10 
O. Tolonen: Messu 1 
H. Viitanen: Missa tenebris obortis - Messu illan 
hämärtyessä  3 
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Liite 7: Kuoropainotteisesta messusta oli esitetty osia konsertissa. Numero viittaa seura-
kuntien määrään. (N=222.) 
 
Renessanssin ja barokin messut: 
 
W. Byrd: Mass for Three Voices 2 
T. Casati: Missa a quattro voci 1 
A. Lotti: Missa, A 1 
G. P. da Palestrina: Missa 1 
A. Vivaldi: Gloria 1 
A. Caldara: Missa, G 1 
 
Wieniläisklassiset messut: 
 
J. G. Albrechtsberger: Missa Sancti Josephi 1  
J. Haydn: Harmoniemesse 1 
J. Haydn: Theresienmesse 1 
W. A. Mozart: Missa brevis, d, KV 65 5 
W. A. Mozart: Missa brevis, D, KV 194 1 
S. Neukomm: Missa brevis, C 1 
 
Romantiikan messut: 
 
L. Delibes: Messe brève, C 1 
G. Fauré: Messe basse pour voix de femmes 1 
M. Filke: Missa in honorem St. Caroli Borromei 1 
C. Franck: Messe, A 1 
C. Gounod: Messe brève, C, 7 3 
C. Gounod: Messe brève aux seminaires 1 
J. Rheinberger: Missa puerorum 1 
G. Rossini: Petite messe solennelle 1 
F. Schubert: Deutsche Messe 70 
F. Schubert: Messe, G 3 
 
1900-luvun messut: 
 
T. W. Aas: Mässa 1 
L. Bárdos: Missa tertia 1 
B. Johansson: Missa a quattro voci 1 
J. Kokkonen: Missa a cappella 1 
P. Kostiainen: Missa in Deo salutare meum 1 
A. Kuorikoski: D-duurimessu 1 
A. Ramirez: Misa Criolla 1 
S. Salonen: Missa a cappella 1  
U. Sisask: Eestiläinen messu 14 
O. Tolonen: Messu 1 
H. Viitanen: Missa tenebris obortis - Messu illan  
hämärtyessä  1 
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Liite 8: Piispa Henrikin keskiaikainen liturgia, kyselylomake 
 
Messu Helsingin Tuomiokirkossa 20.1.2000 
 
Teen tutkimusta kuoromessun käytöstä Suomen ev.lut.kirkossa. Olisin kiitollinen, jos voisit 
vastata muutamaan kysymykseen. 
 
Vastaajan ikä _____________; Sukupuoli_____________ 
 
Koulutus: Peruskoulu (tai vastaava) __________ ; Keskiasteen koulutus_________ 
 
Korkeakoulututkinto____________ Ammatti ______________________________ 
 
 
1. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin päiväjumalanpalveluksen sunnuntaina klo 
10? 
 
Kyllä______ Ei _____ En osaa sanoa _______ 
 
Miksi? ___________________________________________________________ 
 
2. Mikäli käsiohjelmassa olisi rinnakkainen teksti (latina-suomi), voisiko tällainen messu kor-
vata silloin tällöin päiväjumalanpalveluksen sunnuntaina klo 10? 
 
Kyllä _____ Ei ______ En osaa sanoa _______ 
 
Miksi?___________________________________________________________ 
 
 
3. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
 
Kyllä _____ Ei _____ En osaa sanoa ______ 
 
Miksi? __________________________________________________________ 
 
4. Mikäli käsiohjelmassa olisi rinnakkainen teksti (latina-suomi), voisiko tällainen 
messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
 
Kyllä _____ Ei _____ En osaa sanoa ______ 
 
MIksi? __________________________________________________________ 
 
5. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun? 
 
Kyllä _____ Ei _____ En osaa sanoa ______ 
 
Miksi? __________________________________________________________ 
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6. Mikäli käsiohjelmassa olisi rinnakkainen teksti (latina-suomi), voisiko tällainen messu kor-
vata silloin tällöin keskiviikon iltamessun? 
 
Kyllä _____ Ei _____ En osaa sanoa _____ 
 
Miksi? _________________________________________________________ 
 
7. Jos tästä messusta laulettaisiin Kyrie, Gloria,  Sanctus ja Agnus Dei latinaksi (käsiohjel-
massa olisi rinnakkainen teksti) ja muut osat toteutettaisiin suomeksi, voisiko kyseinen messu 
korvata silloin tällöin sunnuntain päiväjumalanpalveluksen klo 10?  
 
Kyllä ____ Ei _____ En osaa sanoa ______ 
 
Miksi? ________________________________________________________ 
 
8. Jos tästä messusta laulettaisiin Kyrie, Glora, Sanctus ja Agnus Dei latinaksi (käsiohjelmas-
sa olisi rinnakkainen teksti) ja muut osat toteutettaisiin suomeksi, voisiko kyseinen messu 
korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
 
Kyllä ____ Ei ____ En osaa sanoa ______ 
 
Miksi? ________________________________________________________ 
 
9. Olisiko mielekästä esittää tästä messusta osia (esim. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus 
Dei) kirkkokonsertissa, jossa on myös muuta klassista kirkkomusiikkia? 
 
Kyllä ____ Ei ____ En osaa sanoa ______ 
 
10. Olisiko mielekästä esittää tätä messua konserttiversiona niin, että siitä puuttuisivat episto-
la, evankeliumi, saarna, rukous ja ehtoollinen? 
 
Kyllä ____ Ei ____ En osaa sanoa ______ 
 
Miksi? ________________________________________________________ 
 
11. Olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Ramus virens olivarum ja Ky-
rie) ja liittää ne sunnuntain päiväjumalanpalvelukseen klo 10? 
 
Kyllä ____ Ei ____  En osaa sanoa _____ 
 
Miksi? _______________________________________________________ 
 
Kiitos vastauksestasi! 
  
 
 
   
  



 217

 
Liite 9: Pyhän Laurentiuksen messu, kyselylomake 
 
Vantaan Pyhän Laurin kirkko 10.8.2000 
 
Teen tutkimusta kuoromessun käytöstä Suomen ev.lut.kirkossa. Olisin kiitollinen, jos voisit 
vastata muutamaan kysymykseen. 
 
Vastaajan ikä___________; Sukupuoli___________ 
 
Koulutus: Peruskoulu (tai vastaava)___________; Keskiasteen koulutus_________ 
Korkeakoulututkinto__________ 
 
Ammatti:_______________________ 
 
1.Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin päiväjumalanpalveluksen sunnuntaina klo 
10? 
 
Kyllä___________ Ei_________ En osaa sanoa________ 
 
Miksi?___________________________________________________________ 
 
2.Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
 
Kyllä_______ Ei___________ En osaa sanoa ___________ 
 
Miksi? __________________________________________________________ 
 
3. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun? 
 
Kyllä ______Ei ____________En osaa sanoa____________ 
 
Miksi? __________________________________________________________ 
 
4. Jos tästä messusta laulettaisiin Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei latinaksi (käsiohjelmas-
sa olisi rinnakkainen teksti) ja muut osat toteutettaisiin suomeksi, voisiko kyseinen messu 
korvata silloin tällöin sunnuntain päiväjumalanpalveluksen klo 10? 
 
Kyllä_____ Ei _______ En osaa sanoa_____________ 
 
Miksi ___________________________________________________________ 
 
5. Jos tästä messusta laulettaisiin Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus Dei latinaksi (käsiohjelmas-
sa olisi rinnakkainen teksti) ja muut osat toteutettaisiin suomeksi, voisiko kyseinen messu 
korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
 
Kyllä _______ Ei ______ En osaa sanoa ______________ 
 
Miksi? __________________________________________________________ 
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6. Olisiko mielekästä esittää tästä messusta osia (esim. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus 
Dei) kirkkokonsertissa, jossa on myös muuta klassista musiikkia? 
 
Kyllä ___________Ei__________ En osaa sanoa ____________ 
 
Miksi? ___________________________________________________________ 
 
7. Olisiko mielekästä esittää tätä messua konserttiversiona niin, että siinä olisivat osat Introi-
tus, Kyrie, Gloria, Graduale, Alleluya, Credo, Offertorio, Sanctus, Agnus Dei? 
 
Kyllä __________Ei _________En osaa sanoa _____________ 
 
Miksi? __________________________________________________________ 
 
8. Olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) ja liittää ne 
sunnuntain päiväjumalanpalvelukseen klo 10? 
 
Kyllä ________ Ei ___________ En osaa sanoa _____________ 
 
Miksi? __________________________________________________________ 
 
 
Kiitos vastauksestasi! 
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Liite 10: Teodoro Casatin messu, kyselylomake 
 
Malmin kirkossa 5.9.2004 klo 10 
 
Teen tutkimusta kuoromessun käytöstä Suomen ev.lut. kirkossa. Olisin kiitollinen, jos voisit 
vastata muutamaan kysymykseen. (Palautetaan kirkon eteisessä koriin.) 
 
Vastaajan ikä ____; Sukupuoli:____________ 
 
Koulutus: Peruskoulu (tai vastaava)______________; Keskiasteen koulutus: 
 
______________Korkeakoulututkinto_________________Ammatti____________ 
 
 
1. Voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata päiväjumalanpalveluksen sunnuntaina klo 
10? 
 
Kyllä____ Ei____ En osaa sanoa_________ 
 
Miksi? _________________________________________________________ 
 
2. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
 
Kyllä_____ Ei____ En osaa sanoa _________ 
 
Miksi? _________________________________________________________ 
 
3. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun? 
 
Kyllä____ Ei____ En osaa sanoa ________ 
 
Miksi? _________________________________________________________ 
 
4. Olisiko mielekästä esittää tätä messua konsertissa niin, että siinä olisivat vain kuoro-osat? 
 
Kyllä _____ Ei ____ En osaa sanoa _______ 
 
Miksi? ________________________________________________________ 
 
5. Olisiko mielekästä poimia messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) ja liittää ne sun-
nuntain päiväjumalanpalvelukseen? 
 
Kyllä _____ Ei ____ En osaa sanoa ______ 
 
MIksi? _______________________________________________________ 
 
Muita kommentteja sivun kääntöpuolelle. Kiitos vastauksestasi. 
   



 220

  
Liite 11: W.A. Mozart: Missa brevis, d KV 65, kyselylomake 
 
Malmin kirkko 29.10.2000 
 
Teen tutkimusta kuoromessun käytöstä Suomen ev.lut. kirkossa. Olisin kiitollinen, jos voisit 
vastata muutamaan kysymykseen. 
 
Vastaajan ikä: ______; Sukupuoli: _________ 
Koulutus: Peruskoulu (tai vastaava)________; Keskiasteen koulutus _________ 
Korkeakoulututkinto________ 
 
Ammatti:__________________________ 
 
1. Voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata päiväjumalanpalveluksen 
sunnuntaina klo 10? 
 
Kyllä___________Ei ______________ En osaa sanoa______________ 
 
MIksi?__________________________________________________________ 
 
2. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
 
Kyllä__________ Ei______________En osaa sanoa______________ 
 
Miksi? _________________________________________________________ 
 
3. Voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata keskivikon iltamessun? 
 
Kyllä _________Ei _____________En osaa sanoa________________ 
 
Miksi? ________________________________________________________ 
 
4. Olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) ja liitttää ne 
sunnuntain päiväjumalanpalvelukseen? 
 
Kyllä ________Ei ____________ En osaa sanoa _______________ 
 
Miksi? _______________________________________________________ 
 
5.Olisiko mielekästä esittää tätä messua konsertissa (osat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja 
Agnus Dei), jossa olisi myös muuta klassista musiikkia? 
 
Kyllä _______Ei ____________ En osaa sanoa ________________ 
 
 
Kiitos vastauksestasi. 
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Liite 12: W.A. Mozart: missa brevis, d, KV 65, kyselylomake 
 
Pukinmäen seurakuntakoti 19.11.2000 
 
Teen tutkimusta kuoromessun käytöstä Suomen ev.lut. kirkossa. Olisin kiitollinen, jos voisit 
vastata muutamaan kysymykseen. 
 
Vastaajan ikä: ______; Sukupuoli: _________ 
Koulutus: Peruskoulu (tai vastaava)________; Keskiasteen koulutus _________ 
Korkeakoulututkinto________ 
 
Ammatti:__________________________ 
 
1. Voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata päiväjumalanpalveluksen 
sunnuntaina klo 10? 
 
Kyllä___________Ei ______________ En osaa sanoa______________ 
 
MIksi?__________________________________________________________ 
 
2. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
 
Kyllä__________ Ei______________En osaa sanoa______________ 
 
Miksi? _________________________________________________________ 
 
3. Voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata keskivikon iltamessun? 
 
Kyllä _________Ei _____________En osaa sanoa________________ 
 
Miksi? ________________________________________________________ 
 
4. Olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) ja liitttää ne 
sunnuntain päiväjumalanpalvelukseen? 
 
Kyllä ________Ei ____________ En osaa sanoa _______________ 
 
Miksi? _______________________________________________________ 
 
5.Olisiko mielekästä esittää tätä messua konsertissa (osat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja 
Agnus Dei), jossa olisi myös muuta klassista musiikkia? 
 
Kyllä _______Ei ____________ En osaa sanoa ________________ 
 
 
Kiitos vastauksestasi! 
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Liite 13: Sigismund Neukomm: Messu, C; kyselylomake 
 
Malmin kirkossa 25.3.2001 
 
Teen tutkimusta kuoromessun käytöstä Suomen ev. lut. kirkossa. Olisin kiitollinen, jos voisit 
vastata muutamaan kysymykseen. (Palautetaan kirkon eteisessä koriin.) 
 
Vastaajan ikä___________; Sukupuoli___________ 
 
Koulutus: Peruskoulu (tai vastaava)___________; Keskiasteen koulutus______ 
 
Korkeakoulututkinto_______________ Ammatti ________________________ 
 
1. Voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata päiväjumalanpalveluksen sunnuntaina klo 
10? 
Kyllä___________ Ei_____________ En osaa sanoa_____________ 
 
Miksi? _______________________________________________________ 
 
2. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
Kyllä_________Ei_________________En osaa sanoa_______________ 
 
Miksi? _______________________________________________________ 
 
3. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun? 
Kyllä________Ei _______________ En osaa sanoa __________________ 
 
Miksi? _______________________________________________________ 
 
4. Olisiko mielkästä esittää tätä messua konsertissa niin, että siinä olisivat vain kuoro-osat? 
Kyllä ________Ei ______________ En osaa sanoa ____________________ 
 
Miksi? ________________________________________________________ 
5. Olisiko mielekästä poimia messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Gloria) ja liittää ne sunnun-
tain päiväjumalanpalvelukseen? 
 
Kyllä________Ei______________En osaa sanoa_____________________ 
 
Miksi?_______________________________________________________ 
6. Olisiko mielekästä poimia messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Gloria) ja esittää niitä kirkko-
konsertissa muun klassisen musiikin lomassa? 
 
Kyllä _______Ei______________En osaa sanoa______________________ 
 
Miksi? ________________________________________________________ 
 
Kiitos vastauksestasi. 
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Liite 14: Léo Delibes: Messe brève; kyselylomake 
 
Malmin kirkko 30.8.2001 klo 21 
 
Teen tutkimusta kuoromessun käytöstä Suomen ev.-lut. kirkossa. Olisin kiitollinen, jos voisit 
vastata muutamaan kysymykseen. 
 
Vastaajan ikä ______________Sukupuoli_______________ 
Koulutus: Peruskoulu (tai vastaava)__________Keskiasteen koulutus __________ 
Korkeakoulututkinto_______ 
 
Ammatti: ______________________ 
 
1. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin päiväjumalanpalveluksen sunnuntaina klo 
10? 
 
Kyllä_____ Ei_____ En osaa sanoa______ 
 
Miksi? __________________________________________________________ 
 
2. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
 
Kyllä____ Ei____ En osaa sanoa______ 
 
Miksi? _________________________________________________________ 
 
3. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun? 
 
Kyllä_____ Ei_______ En osaa sanoa ______ 
 
Miksi? _________________________________________________________ 
 
4. Olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) ja liittää ne 
sunnuntain päiväjumalanpalvelukseen? 
 
Kyllä_____ Ei_____ En osaa sanoa_____ 
 
Miksi? ________________________________________________________ 
 
5. Olisiko mielekästä esittää tämän messun musiikkiosia (Kyrie, Gloria, Sanctus ja Agnus 
Dei) konsertissa, jossa on myös muuta klassista musiikkia? 
 
Kyllä_____ Ei_____ En osaa sanoa _____ 
 
Miksi? ________________________________________________________ 
 
Kiitos vastauksestasi! 
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Liite 15: Charles Gounod: Cecilia-messu; kyselylomake 
  
Malmin kirkossa 23.1.2000 klo 18 
 
Teen tutkimusta kuoromessun käytöstä Suomen ev.-lut. kirkossa. Olisin kiitollinen, jos voisit 
vastata muutamaan kysymykseen. (Palautetaan kirkon eteisen koriin.) 
 
Vastaajan ikä _____________ Sukupuoli____________ 
 
Koulutus: Peruskoulu (tai vastaava)_______ Keskiasteen koulutus ________ 
 
Korkeakoulututkinto __________ Ammatti ___________________________ 
 
1. Voisiko tällainen messu silloin tällöin korvata päiväjumalanpalveluksen sunnuntaina klo 
10? 
 
Kyllä_____ Ei _____ En osaa sanoa _____ 
 
Miksi? ______________________________________________________ 
 
2. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
 
Kyllä_____ Ei _____ En osaa sanoa _____ 
 
Miksi? _____________________________________________________ 
 
3. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun? 
 
Kyllä _____ Ei _____ En osaa sanoa _____ 
 
Miksi? _____________________________________________________ 
 
4. Olisiko mielekästä esittää tätä messua konsertissa niin, että siinä olisivat vain kuoro-osat? 
 
Kyllä _____ Ei _____ En osaa sanoa_____ 
 
Miksi? _____________________________________________________ 
 
5. Olisiko mielekästä poimia messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Agnus Dei) ja liittää ne sun-
nuntain päiväjumalanpalvelukseen? 
 
Kyllä _____ Ei _____ En osaa sanoa _____ 
 
Miksi? _______________________________________________________ 
 
Muita kommentteja sivun kääntöpuolelle. Kiitos vastauksestasi! 
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Liite 16: Urmas Sisask: Eestiläinen messu; kyselylomake 
 
Malmin kirkossa 26.11.2000 klo 18 
 
Teen tutkimusta kuoromessun käytöstä Suomen ev.lut. kirkossa. Olisin kiitollinen, 
jos voisit vastata muutamaan kysymykseen. 
 
Vastaajan ikä___________; Sukupuoli______________ 
Koulutus: Peruskoulu (tai vastaava)__________; Keskiasteen koulutus________ 
Korkeakoulututkinto ____________ 
Ammatti:_________________ 
 
1. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin päiväjumalanpalveluksen 
sunnuntaina klo 10? 
Kyllä ___________ Ei ____________ En osaa sanoa_______________ 
 
Miksi?_________________________________________________________ 
 
2. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin sunnuntain iltamessun? 
Kyllä__________ Ei_____________ En osaa sanoa___________ 
 
Miksi?_________________________________________________________ 
 
3. Voisiko tällainen messu korvata silloin tällöin keskiviikon iltamessun? 
Kyllä _________ Ei ____________ En osaa sanoa ____________ 
 
Miksi? _________________________________________________________ 
 
4. Olisiko mielekästä poimia tästä messusta pari osaa (esim. Kyrie ja Gloria) ja 
liittää ne silloin tällöin päiväjumalanpalvelukseen klo 10? 
Kyllä ________ Ei _____________ En osaa sanoa _______________ 
 
Miksi? _________________________________________________________ 
 
5. Olisiko mielekästä esittää tästä messusta osia (esim. Kyrie ja Sanctus) kirkkokonsertissa, 
jossa on mukana myös muuta klassista musiikkia? 
Kyllä ________ Ei ____________ En osaa sanoa ________________ 
 
MIksi? ____________________________________________________ 
 
6. Olisiko mielekästä esittää tätä messua konserttiversiona niin, että siitä laulettaisiin ja soitet-
taisiin Sisaskin säveltämät osat (Alkusoitto, Kyrie, Gloria, Välisoitto, Credo, 
Sanctus ja Agnus Dei)? 
Kyllä ______ Ei _____________ En osaan sanoa______________ 
 
Miksi? _________________________________________________________ 
Kiitos vastuksestasi! 
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Liite 17: Vastaajien sukupuolijakauma. Kaikki eivät ilmoittaneet sukupuoltaan. Seura-
kuntalaisten vastaukset.  
 
 Naiset Miehet 
 
Pyhän Henrikin messu 70,1 % 29,9 % 
(N=77) 
 
Pyhän Laurentiuksen messu 72,8 % 27,2 % 
(N=136) 
 
Casatin messu 66,0 % 30,0 % 
(N=50) 
 
Mozartin messu 55,6 % 38,9 % 
(N=36) 
 
Neukommin messu 72,6 % 25,5 % 
(N=106) 
 
Delibes’n messu 69,8 % 30,2 % 
(N=43) 
 
Gounod’n messu 77,6 % 22,4 % 
(N=58) 
 
Sisaskin messu 70,0 % 30,0 % 
(N=40)   
 
Yllä mainitut 8 messutoteutusta: 69,3 % 29,3 %  
(N=546) 
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Liite 18: Vastaajien ikäjakauma. Kaikki eivät ilmoittaneet ikäänsä. Seurakuntalaisten 
vastaukset. 
 
  
 1─19 v. 20─39 v. 40─59 v. 60─ v. 
 
Pyhän Henrikin messu 5,2 % 28,6 % 35,1 % 31,2 % 
(N=77) 
 
Pyhän Laurentiuksen messu 2,9 % 14,6 % 56,2 % 27,0 % 
(N=136) 
 
Casatin messu 2,0 % 16,0 % 44,0 % 36,0 % 
(N=50) 
 
Mozartin messu 2,8 % 22,2 % 41,7 % 27,8 % 
(N=36) 
 
Neukommin messu 30,2 % 11,3 % 34,0 % 22,6 % 
(N=106) 
 
Delibes’n messu 0 % 4,7 % 62,8 % 32,6 % 
(N=43) 
 
Gounod’n messu 0 % 22,4 % 44,8 % 31,0 %  
(N=58) 
 
Sisaskin messu 2,5 % 22,5 % 45,0 % 30,0 % 
(N=40) 
 
Yllä mainitut 8 messutoteutusta: 5,7 % 17,8 % 45,6 % 29,8 % 
(N=546) 
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Liite 19: Vastaajien koulutusjakauma. Kaikki eivät ilmoittaneet koulutustaan. 
Seurakuntalaisten vastaukset. 
 
 Peruskoulu Keskiasteen- Korkeakoulu- 
  tutkinto tutkinto 
 
Pyhän Henrikin messu 7,8 % 40,3 % 51,9 % 
(N=77) 
 
Pyhän Laurentiuksen messu 14,0 % 35,3 % 42,6 % 
(N=136) 
 
Casatin messu 20,0 % 32,0 % 36,0 % 
(N=50) 
 
Mozartin messu 13,9 % 44,4 % 33,3 % 
(N=36) 
 
Neukommin messu 26,4 % 28,3 % 23,6 % 
(N=106) 
 
Delibes’n messu 27,9 % 34,9 % 37,2 % 
(N=43) 
 
Gounod’n messu 10,0 % 34,5 % 48,3 % 
(N=58) 
 
Sisaskin messu 22,5 % 45,0 % 30,0 % 
(N=40) 
 
Yllä mainitut 8 messutoteutusta: 17,8 % 36,8% 37,9 % 
(N=546)  
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Liite 20: Kuoropainotteisen messun toteutus jumalanpalveluksena, jossa oli mukana sa-
naosia ja ehtoollinen.  
 
Alastaro 
Alppila 
Bromarv 
Haapavesi 
Harju 
Huopalahti 
Jaala 
Joutseno 
Kallio 
Kangasala 
Kannonkoski 
Kauhajoki 
Kauhava 
Kvevlax 
Kälviä 
Lappenranta 
Laitila 
Lukas 
Luvia 
Malmi  
Mariehamn 
Martti 
Munkkivuori 

Naantali 
Nurmijärvi 
Oulunkylä 
Pietarsaaren suomalainen 
Pomarkku 
Puijo 
Pylkönmäki 
Rantasalmi 
Saarijärvi 
Sibbo svenska 
Snappertuna 
Tapiola 
Teljä 
Tenala 
Tervola 
Teuva 
Toholampi 
Turun tuomiokirkkosrk 
Tuusula 
Töölö 
Uusikapunki 
Vantaankoski 

 
44 srk; 19,8 % vastanneista (N=222) 
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Liite 21: Kuoropainotteisen messun osilla oli korvattu vastaavia jumalanpalveluksen 
osia. 
 
Alajärvi 
Alastaro 
Alppila 
Anjalankoski 
Esse 
Eura 
Harjavalta 
Harju 
Hirvensalmi 
Hämeenlinna 
Iisalmi 
Imatra 
Isokyrö 
Joensuu 
Kallio 
Karkkila 
Kauhava 
Kerimäki 
Kvevlax 
Kälviä 
Laitila 
Laukaa 
Loppi 
Lukas 
Lumijoki 
Luvia 

Malmi 
Mariehamn 
Martti 
Merikarvia 
Mikkelin tuomiokirkkosrk 
Munkkivuori 
Männistö 
Naantali 
Nurmijärvi 
Oulunkylä 
Pietarsaaren suomalainen 
Puijo 
Pusula 
Roihuvuori 
Sibbo svenska 
Siilinjärvi 
Snappertuna 
Tapiola 
Teljä 
Toholampi 
Toivakka 
Turun tuomiokirkkosrk 
Tuupovaara 
Tuusula 
Töölö 

 
51 srk, 23,0 % vastanneista (N=222) 
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Liite 22: Kuoropainotteista messua oli käytetty osana aamu- tai iltahartautta. 
 
Alppila 
Anttola 
Hakavuori 
Juuka 
Kalajoki 
Kauhava 
Kyyjärvi 
Kälviä 
Laitila 
Martti 
Munkkivuori 
Naantali 

Nuijamaa 
Nurmijärvi 
Pedersöre 
Pietarsaaren suomalainen 
Pyynikki 
Ristijärvi 
Roihuvuori 
Tervola 
Toivakka 
Tuupovaara 
Viiala 

 
23 srk, 10,4 % vastanneista (N=222) 
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Liite 23: Kuoropainotteinen messu kokonaisuutena konsertissa. 
 
Alajärvi 
Alastaro 
Alava 
Alppila 
Borgå domkyrka 
Ekenäs 
Enonkoski 
Eura 
Harju 
Hämeenlinna 
Ii 
Iisalmi 
Jokioinen 
Joutseno 
Juuka 
Kajaani 
Kalajoki 
Kallio 
Kannonkoski 
Karkkila 
Katariina 
Kauhajoki 
Kauhava 
Kerimäki 
Kokemäki 
Laitila 
Laukaa 
Lieto 
Loppi 
Lukas 

Luvia 
Malmi 
Mariehamn 
Martti 
Mikkelin tuomiokirkkosrk 
Naantali 
Nurmijärvi 
Oulunkylä 
Paavali 
Pietarsaaren suomalainen 
Pomarkku 
Puijo 
Pusula 
Pylkönmäki 
Pyynikki 
Rantasalmi 
Ristijärvi 
Roihuvuori 
Saarijärvi 
Sibbo svenska 
Snappertuna 
Tampereen tuomiokirkkosrk 
Tapiola 
Teljä 
Turun tuomiokirkkosrk 
Tuusula 
Uusikaupunki 
Vantaankoski 
Yläne 

 
59 srk, 26,6 % vastanneista (N=222) 
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Liite 24: Kuoropainotteinen messu osittain konsertissa. 
 
Alajärvi 
Alastaro 
Alppila 
Ekenäs 
Enonkoski 
Eura 
Esse 
Haapavesi 
Harjavalta 
Harju 
Haukipudas 
Hirvensalmi 
Hämeenlinna 
Imatra 
Iisalmi 
Isokyrö 
Jokioinen 
Juuka 
Juva 
Kajaani 
Kalajoki 
Kallio 
Kalvola 
Kannus 
Kanta-Loimaa 
Karinainen 
Karkkila 
Katariina 
Kauhajoki 
Kauhava 
Kerimäki 
Kihniö 
Kokemäki 
Kurikka 
Kyyjärvi 
Kälviä 
Laitila 
Lappi, TL 
Lieto 
Lappajärvi 
Loppi 
Lumijoki 
Luvia 
Malmi 
Martti 
Maxmo 

Merikarvia 
Mikkelin tuomiokirkkosrk 
Männistö 
Naantali 
Nokia 
Nurmes 
Nurmijärvi 
Oulainen 
Oulunkylä 
Paavali 
Perho 
Pielisensuu 
Pietarsaaren suomalainen 
Pomarkku 
Puijo 
Pyhäselkä 
Pyynikki 
Ristijärvi 
Roihuvuori 
Sievi 
Snappertuna 
Sotkamo 
Sukeva 
Sysmä 
Tampereen tuomiokirkkosrk 
Tapiola 
Teljä 
Terjärv 
Teuva 
Toholampi 
Toivakka 
Tuupovaara 
Töölö 
Uusikaupunki 
Valtimo 
Vampula 
Vantaankoski 
Vihanti 
Viiala 
Viljakkala 
Vuosaari 
Yli-Ii 
Ylikiiminki 
Ylitornio 
Yläne 
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91 srk, 41,0 % vastanneista (N=222) 
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Liite 25: Kuoropainotteisen messun kaikki käyttötavat yhdistettynä. 
 
Alajärvi 
Alastaro 
Alava 
Alppila 
Anttola 
Anjalankoski 
Borgå domkyrka 
Bromarv 
Ekenäs 
Enonkoski 
Esse 
Eura 
Haapavesi 
Hakavuori 
Harjavalta 
Harju 
Haukipudas 
Hirvensalmi 
Huopalahti 
Hämeenlinna 
Ii 
Iisalmi 
Imatra 
Isokyrö 
Jaala 
Joensuu 
Jokioinen 
Joutseno 
Juuka 
Juva 
Kajaani 
Kalajoki 
Kallio 
Kalvola 
Kangasala 
Kannonkoski 
Kannus 
Kantaa-Loimaa 
Karinainen 
Karkkila 
Katariina 
Kauhajoki 
Kauhava 
Kerimäki 
Kihniö 
Kokemäki 
Kurikka 

Kvevlax 
Kyyjärvi 
Kälviä 
Laitila 
Lappajärvi 
Lappeenranta 
Lappi TL 
Laukaa 
Lieto 
Loppi 
Lukas 
Lumijoki 
Luvia 
Malmi 
Mariehamn 
Martti 
Maxmo 
Merikarvia 
Mikkelin tuomiokirkkosrk 
Munkkivuori 
Männistö 
Naantali 
Nokia 
Nuijamaa 
Nurmes 
Nurmijärvi 
Oulunkylä 
Paavali 
Pedersöre 
Perho 
Pielisensuu 
Pietarsaaren suomalainen 
Pomarkku 
Puijo 
Pusula 
Pyhäselkä 
Pylkönmäki 
Pyynikki 
Rantasalmi 
Ristijärvi 
Roihuvuori 
Saarijärvi 
Sibbo svenska 
Sievi 
Siilinjärvi 
Snappertuna 
Sotkamo 
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Sukeva 
Sysmä 
Tampereen tuomiokirkkosrk 
Tapiola 
Teljä 
Tenala 
Terjärv 
Tervola 
Teuva 
Toholampi 
Toivakka 
Turun tuomiokirkkosrk 
Tuupovaara 
Tuusula 

Töölö 
Uusikaupunki 
Valtimo 
Vampula 
Vantaankoski 
Vihanti 
Viiala 
Viljakkala 
Vuosaari 
Yli-Ii 
Ylikiiminki 
Ylitornio 
Yläne 

 
121 srk, 54,5 % vastanneista (N=222) 
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Liite 26: Seurakunnan papiston suhtautuminen kuoropainotteisen messun toteutukseen 
myönteisesti vaikuttavana tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun hiippakunta (N=32) 9 28,1 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 1 4,2 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 4 11,1 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 5 17,2 % 
 
Borgå stift (N=20) 5 25,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 2 6,9 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 5 20,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 10 37,0 % 
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Liite 27: Seurakunnan muiden työntekijöiden (ei pappien) suhtautuminen kuoropainot-
teisen messun toteutukseen myönteisesti vaikuttavana tekijänä. Kanttoreiden vastaukset 
hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 5 15,6 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 2 8,3 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 4 11,1 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 3 10,3 % 
 
Borgå stift (N=20) 5 20,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 1 3,4 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 4 16,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 7 24,1 % 
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Liite 28: Seurakunnan aktiivijäsenten suhtauminen kuoropainotteisen messun toteutuk-
seen myönteisesti vaikuttavana tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 5 15,6 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 1 4,2 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 4 11,1 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 6 20,7 % 
 
Borgå stift (N=20) 6 30,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 0 0 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 3 12,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 9 33,3 % 
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Liite 29: Peruskoulutus kuoropainotteisen messun toteutukseen vaikuttavana myöntei-
senä tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 3 9,4 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 1 4,2 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 0 0 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 0 0 % 
 
Borgå stift (N=20) 1 5,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 0 0 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 0 0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 1 3,7 % 
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Liite 30: Kirkon koulutuskeskuksen järjestämät kurssit kuoropainotteisen messun to-
teutukseen vaikuttavana myönteisenä tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnit-
tain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 6 18,8 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 1 4,2 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 0 0 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 1 3,4 % 
 
Borgå stift (N=20) 0 0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 1 3,4 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 0 0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 4 14,8 % 
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Liite 31: Lahden Kansainvälinen Urkuviikko kuoropainotteisen messun toteutukseen 
vaikuttavana myönteisenä tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 1 3,1 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 1 4,2 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 0 0 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 0 0 % 
 
Borgå stift (N=20) 1 5,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 0 0 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 1 4,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 1 3,7 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 243

Liite 32: Erilaiset idealähteet (kirjastot, kollegat, ulkomaan kurssit, ym.) kuoropainot-
teisen messun toteutukseen myönteisesti vaikuttavina tekijöinä. Kanttoreiden vastaukset 
hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 5 15,6 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 1 4,2 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 0 0 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 7 24,1 % 
 
Borgå stift (N=20) 5 20,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 2 6,9 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 6 24,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 10 37,0 % 
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Liite 33: Seurakunnan nuottimateriaali kuoropainotteisen messun toteutukseen myön-
teisesti vaikuttavana tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 5 15,6 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 3 12,5 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 3 8,3 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 2 6,9 % 
 
Borgå stift (N=20) 3 15,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 1 3,4 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 1 4,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 4 14,8 % 
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Liite 34: Nuottikauppojen materiaali kuoropainotteisen messun toteutukseen myöntei-
sesti vaikuttavana tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 3 9,4 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 1 4,2 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 3 8,3 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 6 20,7 % 
 
Borgå stift (N=20) 1 5,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 1 3,4 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 2 8,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 8 29,6 % 
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Liite 35: Kanttorin oma asenne kuoropainotteisen messun toteutukseen myönteisesti 
vaikuttavana tekijänä. (“Mielestäni kuoromessu on hyvä jumalanpalveluksen muoto”.) 
Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 7 21,9 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 1 4,2 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 4 11,1 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 6 20,7 % 
 
Borgå stift (N=20) 5 25,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 1 3,4 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 4 16,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 9 33,3 %   
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Liite 36: Peruskoulutus kuoropainotteisen messun toteutukseen vaikuttavana kielteisenä 
tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 13 44,8 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 9 37,5 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 17 47,2 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 10 34,5 % 
 
Borgå stift (N=20) 5 25,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 8 27,6 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 7 28,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 5 18,5 % 
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Liite 37: Kirkon koulutuskeskuksen järjestämät kurssit kuoropainotteisen messun to-
teutukseen vaikuttavana kielteisenä tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippaunta (N=32) 11 34,4 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 7 29,2% 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 16 44,4 % 
 
Mikkelin hippakunta (N=29) 6 20,7 % 
 
Borgå stift (N=25) 2 10,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 6 20,7 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 5 20,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 5 18,5 % 
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Liite 38: Lahden kansainvälinen Urkuviikko kuoropainotteisen messun toteutukseen 
vaikuttavana kielteisenä tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain.  
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 2 6,3 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 1 4,2 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 4 11,1 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 0 0 % 
 
Borgå stift (N=20) 1 5,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 2 6,9 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 2 8,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 1 3,7 % 
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Liite 39: Seurakunnan nuottimateriaali kuoropainotteisen messun toteutukseen vaikut-
tavana kielteisenä tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 10 31,3 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 8 33,3 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 13 36,1 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 11 37,9 % 
 
Borgå stift (N=20) 3 15,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 9 31,0 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 6 24,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 5 18,5 % 
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Liite 40: Nuottikauppojen materiaali kuoropainotteisen messun toteutukseen vaikutta-
vana kielteisenä tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 3 9,4 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 2 8,3 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 3 8,3 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 2 6,9 % 
 
Borgå stift (N=20) 0 0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 3 10,3 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 1 4,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 1 3,7 % 
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Liite 41: Kanttorin oma asenne kuoropainotteisen messun toteutukseen vaikuttavana 
kielteisenä tekijänä. (“Mielestäni kuoromessu ei ole hyvä jumalanpalveluksen muoto.”) 
Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 3 9,4 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 2 8,3 % 
 
Oulun hiippakunta (N=32) 0 0 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 2 6,9 % 
 
Borgå stift (N=20) 3 15,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 2 6,9 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 3 12,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 4 14,8 % 
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Liite 42: Seurakunnan papisto kuoropainotteisen messun toteutukseen vaikuttavana 
kielteisenä tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 2 6,3 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 2 8,3 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 1 2,7 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 1 3,4 % 
 
Borgå stift  (N=20) 0 0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 0 0 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 2 8,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 1 3,7 % 
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Liite 43: Seurakunnan työntekijät (ei papit) kuoropainotteisen messun toteutukseen vai-
kuttavana kielteisenä tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 0 0 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 1 4,2 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 0 0 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 0 0 % 
 
Borgå stift (N=20) 0 0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 1 3,4 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 1 4,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 1 3,7% 
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Liite 44: Seurakunnan aktiivijäsenet kuoropainotteisen messun toteutukseen kielteisesti 
vaikuttavana tekijänä. Kanttoreiden vastaukset hiippakunnittain. 
 
Turun arkkihiippakunta (N=32) 1 3,1 % 
 
Tampereen hiippakunta (N=24) 0 0 % 
 
Oulun hiippakunta (N=36) 0 0 % 
 
Mikkelin hiippakunta (N=29) 0 0 % 
 
Borgå stift (N=20) 1 5,0 % 
 
Kuopion hiippakunta (N=29) 1 3,4 % 
 
Lapuan hiippakunta (N=25) 2 8,0 % 
 
Helsingin hiippakunta (N=27) 0 0 % 
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Liite 45: Erityyliset messut. Käyttö osittain jumalanpalveluksessa klo 10. Seurakunta-
laisten vastaukset. 
 
 kyllä  ei  eos 
 
Pyhän Henrikin messu (N=77) 74,0 % 15,6 % 10,4 % 
 
Pyhän Laurentiuksen messu (N=136) 62,5 % 16,9 % 20,6 % 
 
Casati: Messa concertata à 4  (N=50) 70,0 % 16,0 % 14,0 % 
 
Mozart: Missa brevis, d  (N=36) 75,0 % 16,7 % 8,3 % 
 
Neukomm: Missa brevis  (N=106) 65,1 % 8,5 % 26,4 % 
 
Delibes: Messe brève  (N=43) 60,5 % 7,0 % 32,6 % 
 
Gounod: Messe de S. Cécile  (N=58) 67,2 % 8,6 % 24,1 % 
 
Sisask: Eestiläinen messu  (N=40) 82,5 % 5,0 % 12,5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 257

Liite 46: Erityylisten messujen soveltuminen keskiviikon iltamessuksi. Seura- 
kuntalaisten vastaukset. 
 
  kyllä ei  eos 
 
Piispa Henrikin messu (N=77) 70,1 % 14,3 % 15,6 % 
 
Pyhän Laurentiuksen messu (N=136) 72,1 % 16,9 % 11,0 % 
 
Casati: Messa concertata à 4  (N=55) 68,0 % 6,0 % 26,0 % 
 
Mozart: Missa brevis, d  (N=36) 77,8 % 5,6 % 16,7 % 
 
Neukomm: Missa brevis  (N=106) 43,4 % 7,5 % 49,1 % 
 
Delibes: Messe brève  (N=43) 62,8 % 7,0 % 30,2 % 
 
Gounod: Messe de S. Cécile  (N=58) 82,8 % 0 % 17,2 % 
 
Sisask: Eestiläinen messu   (N=40) 65,0 % 10,0 % 25,0 %  
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