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Tiivistelmä Referat 

Tässä tutkimuksessa selvitetään mitä hengellinen musiikki merkitsee tutkimuksen nuorille 

aikuisille. Tutkimuksen kohteena on Agricolan kirkon Tuomasmessu, joka on toiminut 

säännöllisesti sunnuntai-iltaisin jo vuodesta 1988 Helsingissä. Tuomasmessu on 

erikoisjumalanpalvelus, jossa on monipuolinen hengellinen musiikki. Tuomasmessussa peruskaava 

ja rakenne ovat säilyneet samanlaisena, vaikka musiikkityylejä kokeillaan ennakkoluulottomasti. 

Messun musiikista vastaa vaihtuva musiikkijohtaja, joka kokoaa muusikot ja laulajat sekä sovittaa 

musiikin messuun sopivaksi. Tuomasmessun musiikki on eläväistä ja eroaa 

päiväjumalanpalveluksen musiikista, messussa bändi, kuoro ja esilaulajat pitävät huolen 

yhteislaulun sujuvuudesta. 

 

Tutkimuksen kysely toteutettiin Agricolan kirkossa Tuomasmessun aikana sunnuntaina 20.1.2013 

ja vastaajia oli 228, joista haastatteluun osallistui kymmenen vuosina 1982−1993 syntyneitä nuoria 

aikuisia. Tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelurunkoa, haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. 

Tutkimuksen teoria on aineistolähtöinen. Tutkimuksen aineiston analyysi sisältää kymmenen 

nuoren aikuisen haastattelun lisäksi kyselytutkimukseen osallistuneiden vastauksia avoimeen 

kysymykseen: Miten kuvaisit Tuomasmessun musiikin merkitystä itsellesi?  

 

Aineiston haastatteluiden ja avoimen kysymyksen vastausten pohjalta Agricolan Tuomasmessussa 

musiikki on monipuolista ja laadukasta. Helsinkiläisten nuorten aikuisten sitoutuminen kirkkoon ei 

ole Case Kallio-tutkimuksen mukaan suurta ja kirkon olisikin syytä kiinnittää huomiota niihin 

nuoriin aikuisiin, jotka ovat löyhästi kiinnittyneinä kirkkoon. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että 

haastatteluun osallistuneista nuorista aikuisista kaikki ovat kristillisesti sitoutuneita. Kiinnostavaa 

on yhden haastateltavan kiinnittyminen messuun, vaikka hän pitää itseään ateistina. Tuomasmessu 

koetaan paikkana jonne voi tulla kuin lätkämatsiin omana itsenään, epäilevänä tai uskossaan 

vahvana. 

 

Tuomasmessuun osallistutaan yksin tai ennestään tutun ihmisen seurassa, uskonnollisuus on 

individuaalista. Vain yksi haastateltavista on tiiviisti kiinnittynyt Tuomasyhteisöön ja osallistuu 

messun lisäksi messukokouksiin sekä toimii vapaaehtoisena. Muilla seurakuntalaisilla ei 

haastateltaville ole tunnelman luomisen lisäksi suurempaa merkitystä. Tuomasmessussa tunnelma 

ja musiikki saavat yhä uudelleen käymään messussa.  
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1 Johdanto 
”Musiikki täyttää sen koko tilan, jos sinne menis vaan kadulta joku ni se vois 

aatella et se on konsertissa.”
1
 Lause kuvaa osuvasti Tuomasmesssun musiikkia, 

ammattimuusikot, kuoro ja esilaulajat ovat palvelemassa Agricolan kirkossa 

sunnuntai-iltana messussa, jonne ovat tervetulleita kaikki. Tuomasmessussa 

musiikki luo lämpimän tunnelman, tilan täyttää elävä musiikki. Vuodesta 1988 

toiminut Tuomasmessu kokoaa viikoittain lähes 500 messuvierasta Helsingin 

Agricolan kirkkoon. ”Sen liturgiassa ja symboliikassa yhdistyvät moderni 

spritualiteetti ja vanhan kirkon perinne, rikas musiikkielämä ja vapaaehtoisten 

maallikoiden tärkeä rooli.”
2
 

Ensivaikutelma Tuomasmessusta ja sen musiikista saivat minut tuntemaan 

tervetulleeksi messuun, jossa musiikki täytti tilan lisäksi sielun. Ensimmäistä 

messua en muista enää, siitä on kulunut jo muutama vuosi. Etsin 

seurakuntayhteyttä, messua jonne voi mennä omana itsenään. Nuorena aikuisena 

seurakuntayhteys oli hatara ja etsin omaa hengellistä paikkaani. Tutkimukseni 

kohteeksi valikoitui Tuomasmessu sen monipuolisen musiikin ja kiinnostavuuden 

vuoksi. Tutkimuskysymyksenä on: Millaisia kokemuksia ja merkityksiä Agricolan 

Tuomasmessun musiikista on syntynyt tutkimukseen osallistuville nuorille 

aikuisille? 

 Kantakaupungin kirkon jäsenmäärä on Suomen alhaisin alle 50 prosenttia, 

kirkkoon kuului 2015−2016 vuodenvaihteessa Paavalin seurakunnassa 49,3 

prosenttia ja Kallion seurakunnassa 49,6 prosenttia alueen asukkaista. Paavalin 

seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala haluaa olla vaikuttamassa kirkon 

tulevaisuuteen. Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo näkee tilanteessa myös 

hyvää, jäsenmäärien pudotessa kirkon on kiinnostuttava niistäkin, jotka eivät ole 

kiinnostuneita kirkosta.
3
 Nuoret aikuiset ovat merkittävä ikäryhmä Helsingissä ja 

heidän osallistuminen kirkon toimintaan on silti vähäistä. Kiinnostavaa on, mikä 

merkitys musiikilla on messukokemukseen. 

Pro gradu -tutkielmani on laadullinen tutkimus Agricolan kirkon 

Tuomasmessun musiikista. Tutkimukseni aineisto on kerätty 20.1.2013 

Tuomasmessun yhteydessä jaettavalla kyselyllä ja tammi-helmikuussa 2013 

haastattelemalla 10 nuorta aikuista. Analyysimenetelmä on aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi. Tutkimukseni haastatteluaineiston lisäksi äänen saavat myös 

                                                 
1
 N 83. 

2
 Mikä Tuomasmessu on. 

3
 Valomerkki. 
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kyselytutkimukseen osallistuneiden vastaukset avoimeen kysymykseen musiikin 

merkityksestä Tuomasmessussa. 

 

2 Tutkimuksen tausta 

2.1 Tuomasmessu 

2.1.1 Agricolan Tuomasmessu 

Vuonna 1987 teologit Olli Valtonen ja Miikka Ruokanen kutsuivat ystäviänsä 

suunnittelemaan uutta Jumalanpalvelusyhteisöä pääkaupunkiseudun kristityille, 

jotka eivät olleet löytäneet omaa paikkaansa paikallisesta seurakunnastaan. 

Järjestettiin kokouksia ja valittiin työvaliokunta toteuttamaan ideat todeksi ja 

ensimmäinen Tuomasmessu pidettiin 10.4.1988 Mikael Agricolan kirkossa. Sen 

juonsi Olli Valtonen, liturgina oli Miikka Ruokanen, saarnaajana Pirkko Lehtiö ja 

esirukousjohtajana Yrjö Levänen. Ensimmäisestä Tuomasmessusta lähtien 

kirkkosali on täyttynyt ihmisistä.
4
 

Luterilaisuudessa on totuttu jättämään pääpaino messun toteutuksesta 

seurakunnan työntekijöille, vaikka puhutaan kaikkien kastettujen kristittyjen 

yhteisestä pappeudesta. Tuomasmessussa on sen järjestäjien mukaan otettu oppia 

katolisen kirkon kirkolliskokouksessa 1960-luvulla syntyneeseen ideaan 

”maallikkojen apostolaatista” ja messun tehtävät jaetaan osallistujien kesken. 

Messun kokoaa vastuuhenkilö eli juontaja, jonka tehtävänä on kutsua messun 

toimijat ja huolehtia messun sujuvuudesta. Tuomasmessu perustuu 

vapaaehtoisuuteen, jossa maallikot ja papit toimivat tasavertaisina seurakunnan 

palvelijoina.
5
 

Jokaista Agricolan Tuomasmessua varten tarvitaan lähes 70 vapaaehtoista: 

rippipappi, messuisäntä ja emäntä, minituomaiden ohjaaja, tulkki, messunkokoaja, 

liturgi, saarnaaja, esirukousjohtaja, synnintunnustaja, rukousalttaripalvelijoita, 

rukous- ja ehtoollisavustajia, tekstinlukijoita, ehtoollispikarien kerääjiä, 

ehtoollispikarien pesijöitä, kolehdin laskijoita, messujatkotiimiläisiä, 

rukoustiimiläisiä, Tuomaskuorolaisia, laulajia sekä muusikoita. Tuomasmessun 

toiminnanohjaajana ja pappina toimii Pirjo Kantala ja musiikkivastaavana Inna 

                                                 
4
 Ruokanen 1993, 18−24. 

5
 Telaranta 1993, 29−31. 
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Vintturi. Tuomasmessun taustayhdistys on Tuomasyhteisö ry. jonka tehtävänä on 

ylläpitää messun tasoa yhdessä vanhemmiston ja hallituksen kanssa.
6
 

Tuomasmessuun ovat tervetulleita yli seurakuntarajojen eri tavalla 

ajattelevat kristityt, erilaiset ihmiset, uskossaan epäilevät, toivovat tai hengessään 

herätyskristilliset uskovat. Elävä ja vuorovaikutteinen rukousjakso, jonka aikana 

hiljainen musiikki kokoaa kirkkosalin ihmiset yhteen riippuen rukoileeko penkissä 

vai lähteekö liikkeelle kiertämään rukousalttareita tai alttarille rukoilemaan 

esirukouspalvelijan luo. Rukousalttareilla voi sytyttää tuohuksen ja jättää 

rukouksen paperilapulle, osa lapuista luetaan yhteisessä esirukouksessa ääneen. 

Rukouslapuille, tekstiviestein ja nettialttarille kirjoitetaan kuukaudessa yli tuhat 

rukouspyyntöä Agricolan Tuomasmessun yhteydessä. Rukousjakson aikana on 

mahdollisuus myös öljyllä voiteluun.
7
 Tuomasmessu on levinnyt Suomessa 

suuriin kaupunkeihin ja joillekin paikkakunnille sekä Eurooppaan.
8
 

 

2.1.2 Agricolan Tuomasmessun musiikki 

Tuomasmessun musiikki on tuoretta, innostavaa ja monipuolista. Musiikin 

tarkoitus on innostaa seurakuntaa osallistumaan yhteislauluihin. Peruskaava ja 

rakenne ovat säilyneet samanlaisina, vaikka musiikkityylejä kokeillaan 

ennakkoluulottomasti. Musiikkijohtajat ja bändi vaihtuvat, messussa voidaan 

kuulla niin jousikvartetti-, puhallinyhtye-, irkku- tai jazztyylistä musiikkia.
9
 

Messun musiikin kokoaa musiikkijohtaja, joka tekee sovitukset virsiin ja 

lauluihin sekä kokoaa muusikot ja laulajat, harjoittaa ja ohjaa messun musiikin. 

Kuoronjohtaja vastaa kuorosta.  Musiikkiin ovat vaikuttaneet perustajien Miikka 

Ruokasen Kansanmessu, Olli Valtosen aamupiiri ja Anna-Maija Raittilan ja Mari 

Lammisen Taizé-yhteisön tausta, luterilaisuus, katolisuus sekä ortodoksisuus. 

Tuomasmessun perustamisvuonna 1988 musiikkijohtajana toimi kanttori Martti 

Rantasalo ja kuoronjohtajana oli kanttori Mari Lamminen. Myöhemmin syksyllä 

1988 Rantasalon seuraajaksi tuli säveltäjä Petri Laaksonen. Tuomasmessun 

musiikkiin alkuvuosina on vaikuttanut Petri Laaksonen, joka sävelsi, sovitti ja 

kokosi ensimmäisiä laulukirjoja. Hänen ansioistaan syntyi toimiva kolme 

esilaulajaa, kuoro- ja bändi- yhdistelmä, joka toimii vielä tänä päivänäkin 

Tuomasmessussa. Tuomaskuoroa on johtanut lähes alkuajoista Hilkka 

                                                 
6
 Tule tekemään messua. Mikä Tuomasmessu on. 

7
 Mikä Tuomasmessu on. 

8
 Lamminen 2003, 260. 

9
 Tuomasmessun musiikki. 
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Kangasniemi ja vuodesta 1997 Inna Vintturi on toiminut musiikkivastaavana, 

musiikkijohtajina vuorottelevat 14 ammattimuusikkoa.
10

 

Tuomasmessun musiikkia kuvaa kokeilevaisuus ja jokainen messuvieras 

löytää musiikista itselleen jotain monipuolisesta musiikista. Musiikkiin 

panostetaan ja jokaiseen messuun käytetään tunteja ja tehdään uusia sovituksia. 

Äänentoistoon on kiinnitettävä myös paljon huomiota, jotta esilaulajien ja kuoron 

äänet erottuvat ja tukevat yhteislaulua. Oman haasteensa tuo Agricola Tv ja Radio 

Dein suora lähetys. Tuomasmessussa on tilaa myös solistivieraille, jotka 

esiintyvät luontevimmin esirukousosion tai ehtoollisen aikana.
11

 

Tuomasmessun musiikki on vaikuttanut päiväjumalanpalveluksen musiikin 

monipuolisuuteen. Jumalanpalvelusten kirjaan on tullut virsien tilalla kohtia 

käyttää muutakin musiikkia, joka on mahdollistanut uusien laulukirjojen ja 

soittimien käytön messussa. Tuomasmessun musiikki seuraa kirkkovuotta ja 

runko noudattaa päiväjumalanpalveluksen kaavaa: alkulaulu, kiitoslaulu, 

päivänvirsi, kolehtilaulu ja loppulaulu. Ennen messun alkua lauletaan 

rukouslauluja ja rukousjakson sekä ehtoollisen aikana lauletaan virsiä ja 

messulauluja. Agricolan Tuomasmessussa messulaulukirjojen laulut on koottu eri 

lähteistä ja ne sisältävät paljon nuorten messujen aineistoa.
12

 

 

2.2 Aiemmat tutkimukset 

Tuomasmessusta on tehty pro gradu -tutkielmia liittyen Tuomasmessun saarnaan, 

vapaaehtoistoimintaan, messuun osallistuvien kokemusmaailmaan, 

Tuomasmessun arvomaailmaan ja musiikkiin yleisellä tasolla. Heikki Kotilan 

Tuomasmessu−uskon juhla teoksessa kerrotaan messun synnystä ja kulusta, 

mukana on myös otteita haastatteluista.
13

  

 Juha Happosen käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma 

”Tuomasmessun musiikki talvikautena 1989−1990. Messun rakenne, musiikin 

funktiot, sisältö ja käyttö sekä suhde päiväjumalanpalvelukseen ja yleisen 

musiikkikulttuurin muutokseen.” Happosen tutkimus on kvalitatiivinen laaja 

havainnointitutkimus Agricolan Tuomasmessun musiikista.
 
 Hän on 

tutkimuksessaan kuvannut Tuomasmessun musiikkia havainnointikertojen 

                                                 
10

Tuomasmessun musiikki. 
11

 Tuomasmessun musiikki. 
12

 Lamminen 2003, 258−260. 
13

 Kotila, 1994, takakansi. 
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perusteella, mutta havaintojen lisäksi ei ole tutkittu osallistujien kokemuksia 

musiikista.
14

  

Johanna Haapiaisen tutkimus on käytännöllisen teologian pro gradu -

tutkielma ”Modernit ja perinteiset Tuomaat. Tutkimus Agricolan kirkon 

Tuomasmessun osallistuvien kokemusmaailmasta.” Haapiaisen tutkimus on 

kvantitatiivinen tutkimus, jossa aineisto kerättiin kyselylomakkeella vuoden 2003 

tammi-helmikuun vaihteessa kahtena peräkkäisenä sunnuntaina. Tutkimukseen 

osallistui 530 messuvierasta, joiden ikäjakauma oli 14−74 vuotta. Suurin osa 

kyselyyn vastanneista oli 24−33-vuotiaita nuoria aikuisia, heitä oli 31 % 

osallistujista. Tutkimukseni kannalta merkittävää on Haapiaisen tutkimukseen 

osallistuvien nuorten aikuisten hengellisen musiikin kuunteluaktiivisuus. 

Tutkimuksen osallistujista aktiivisimpia hengellisen musiikin kuuntelijoita olivat 

vanhimmat osallistujat ja passiivisimpia 34−43-vuotiaat, toiseksi passiivisin 

ikäryhmä olivat 24−33-vuotiaat. Nuorten aikuisten passiivinen hengellisen 

musiikin kuunteleminen tukee näkemystä nuorten passiivisempaa uskonnon 

harjoitusta, vaikka toisaalta Radio ja Tv-ohjelmien hengellinen ohjelmatarjonta ei 

houkuttele nuoria aikuisia.
15

  

 Inna Vintturi on tutkinut Tuomasmessun musiikkia Sibelius-Akatemian 

opinnäytetyössä ”Jumalanpalveluksen musiikille asetettujen tavoitteiden 

toteutuminen Helsingin Agricolan Tuomasmessussa.” Vintturin tutkimusta varten 

jaettiin Agricolan Tuomasmessun yhteydessä 28.4.1991 kyselylomake, jonka 

avulla tutkittiin Tuomasmessun musiikin tavoitteiden toteutumisen ohella 

vastanneiden musiikkiharrastuneisuutta, seurakunta-aktiivisuuden, iän tai 

sukupuolen vaikutusta mielipiteisiin.
 
Tutkimukseen osallistui 371 messuvierasta, 

joista suurin ikäryhmä oli 21−30-vuotiaat nuoret aikuiset, 49 % osallistujista.  

”Päiväjumalanpalveluksen musiikkiin verrattuna korostui Tuomasmessun 

musiikissa eniten ilon ja riemun kokeminen.”
16 

 

Kirkon tutkimuskeskuksen Juha Kauppisen tutkimus ”Tuomas-messu: 

Tutkimus kaupunkiseudun jumalanpalveluksesta ja kaupunkilaisen 

seurakunnasta” on kysely ja havainnointitutkimus, joka toteutettiin 17.2.1991 

Tampereen Aleksanterin kirkossa. Kauppisen tutkimuksen tehtävänä oli selvittää 

millaisia rakennusaineita Suomen evankelis-luterilainen kirkko voisi saada 

tulevaisuudessa Tuomasmessusta, keitä messussa käy ja millaisia kokemuksia 

                                                 
14

 Happonen 1993, tiivistelmä. 
15

 Haapiainen 2003, 24, 38, 52−53. 
16

 Vintturi 1992, tiivistelmä, 59−60. 
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heille on syntynyt.
17

 Tampereen Tuomasmessua on vietetty 1.4.1990 alkaen 

Aleksanterin kirkossa säännöllisesti kerran kuukaudessa.
18

 Tutkimukseni kannalta 

kiinnostavinta Kauppisen tutkimuksessa on se, keitä Tampereen Tuomasmessuun 

osallistujat olivat ja heidän osallistumisaktiivisuutensa. 

Hengellisen musiikin merkitystä on tutkittu jonkin verran ja lähelle omaa 

tutkimustani tulee Hanna-Leena Yrjän käytännöllisen teologian pro gradu -

tutkielma ”Jumala on nyt läsnä” Tapaustutkimus hengellisen musiikin 

merkityksestä ja vaikutuksista.” Yrjän tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, jossa 

on tutkittu haastateltavien kokemuksia United Community Church musiikista.
19

 

Tutkimukseni teemahaastattelun yksi teema ovat virret Tuomasmessussa. 

Lähelle omaa tutkimustani virsikokemuksista tulee Heidi Kääriäisen 

käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma ”Virsikokemuksien merkitys virsiä 

käyttävän spiritualiteetille” on kvalitatiivinen tutkimus, jossa on tutkittu 

haastateltavien Suomen evankelis-luterilaisen virsikirjan käyttöä ja vaikutusta 

spritualiteetin kokemukseen.
20

 

 

2.3 Nuoret aikuiset 

2.3.1 Nuoret aikuiset kirkossa 

Vasta 1950-luvulla nuoret on mielletty erilliseksi ihmisryhmäksi, nuoruudella 

tarkoitetaan ikävaihetta tai tiettyyn sukupolveen kuulumista. Samaan ikäluokkaan 

kuuluvilla on tietyt yhteiskunnalliset odotukset ja tehtävät suoritettavanaan. 

Jokaisella sukupolvella on omat kokemukset nuoruudesta verrattuna edellisiin tai 

tuleviin sukupolviin. Nuoruutta voidaan määritellä muullakin tavalla kuin iän 

mukaan, vaikka ajatellaan tiettyjen toimintojen kuuluvan nuoruuteen tai 

aikuisuuteen.
21

 

 Vuodenvaihteessa 2004/2005 Helsingin väkiluvusta (559 046) suurin osa 

(184 230) asukkaista oli 20−39-vuotiaita nuoria aikuisia. Nuoret aikuiset ovat 

määrällisesti merkittävä ryhmä Helsingissä ja erityisesti kantakaupungissa.
22

  

Nuorten aikuisten määritteleminen on muuttunut ajan kuluessa, vielä 1990-luvun 

Helsingin kaupungin ”Nuoret aikuiset Helsingissä” tutkimushankkeessa nuoriksi 
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aikuisiksi määriteltiin 20−29-vuotiaat ja vajaa parikymmentä vuotta myöhemmin 

”Case Kallio” tutkimushankkeessa ikähaitari oli noussut kymmenellä vuodella 

20−39-vuotiaisiin.
 
Perinteisesti aikuisuuden maagista ikää on pidetty 30 vuotta, 

mutta on nähtävissä ilmiö aikuisuuden lykkäämisestä. Länsimaiseen ajatteluun 

kuuluva nuorten oikeuksista on ulottunut nyt yhä vanhempiin ikäryhmiin. Samalla 

pohdinnallinen tila elämäntarkoituksesta on siirtynyt myöhemmäksi.
23

 

 Arvojen kehittymisen kannalta merkittävä ikä on 18 vuotta, sitä ennen 

muiden ihmisten mielipiteillä on vaikutusta. Nuoren arvojen yksilöllistymiseen 

vaikuttavat irtaantuminen kodista, opiskelut, työ ja perheen perustaminen. 

Arvojen on uskottu kypsyvän 18−30-vuoden iässä. Nuoruuden ja aikuisuuden 

rajana ei enää pidetä 30 vuoden ikää, aikuisuuden lykkäämiseen vaikuttavat 

opintojen pitkittymisen lisäksi työpaikan saamiseen panostaminen. Vastuun 

ottaminen muista kuin itsestä siirtyy, kun perheenperustaminen lykkääntyy. 

Ensisynnyttäjien keski-ikä on Helsingissä noin 30 vuotta ja siihen vaikuttaa halu 

saada opinnot päätökseen, epävarma taloustilanne tai puuttuva vauvakuume.
24

   

 Nuoret aikuiset ovat yhtä passiivisia osallistumaan uskonnollisiin 

tilaisuuksiin niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa. Kirkon 

tutkimuskeskuksen Urbaani usko–Nuoret aikuiset, usko ja kirkko tutkimuksen 

mukaan joka viides olisi kiinnostunut osallistumaan vähintään kerran kuukaudessa 

uskonnollisiin tilaisuuksiin riippuen ajankohdasta ja tarjonnan mielekkyydestä.
25

 

Nuorten aikuisten uskonnollisuus ei ole sidoksissa kirkon jäsenyyteen, vaikka he 

eroavat aktiivisemmin kirkosta. Uskonnollisuuden ilmentyminen on vain erilaista 

verrattuna vanhempien ikäluokkien uskonnollisuuteen. Kirkon huoli menetetyistä 

jäsenistä olisi käännettävä nuoriin aikuisiin, jotka yhä kuuluvat kirkkoon.
26

  

 

2.3.2 Mitä on spiritualiteetti? 

Spiritualiteetti tarkoittaa hengellisyyttä ja sen merkitys on lähtöisin latinan sanasta 

spiritus eli henki. Kristillisen spiritualiteetin teologian juuret ovat katolilaisessa 

teologiassa, vaikka se on irtaantunut traditionaalisen uskon ja kirkkoinstituution 

yhteydestä 1960−1970-luvuilla. Jokaisella kirkolla on omanlainen spiritualiteetti 

ja kirjallisuudessa spritualiteetti voidaan kuvata myös ilman uskonnollista 

ulottuvuutta. Spiritualiteetin teologia on kokemuksen ja hengellisen elämän 
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teologiaa, ”se on käytännöllisesti suuntautunut systemaattisen teologian ala, joka 

tutkii inhimillisen kokemukseen sisältyvää hengellistä ulottuvuutta ja pyrkii 

vetämään siitä käytännön johtopäätöksiä, jotka edistävät inhimillistä kasvua, 

hartaudenharjoitusta ja kristillistä vaellusta.”
27

 

 Luterilaisen spiritualiteetin ymmärtämisen ydin on Pyhä Henki, joka on 

Jumalan kolminaisuuden yksi persoonista. Pyhä Henki toimii yhdessä Isän ja 

Pojan kanssa, vaikka Hengellä on oma tehtävänsä ihmisen uskon synnyttämisessä. 

Pyhä Henki on kuin hengellinen ohjaaja, joka ohjaa ihmistä uskossa ja auttaa 

ihmistä toimimaan ja tunnistamaan kolmiyhteisen Jumalan työn.
28

 

 

2.3.3 Nuorten aikuisten spritualiteetti 

Uskonnollisuuden ilmentymiseen eri ikäryhmissä on eroja, monien tutkijoiden 

mukaan sukupolvien välisen uskonnollisuuden raja-aitana pidetään sota-aikaa. 

Ennen sotaa syntyneet ovat uskonnollisempia kuin sodan jälkeen syntyneet, 

tarkemmin eroteltuna eläkeikäiset ovat uskonnollisempia ja nuoret aikuiset (alle 

35-vuotiaat) vähiten uskonnollisin ryhmä. Ikäryhmien välisten erojen lisäksi on 

nähtävissä erityisesti nuorten miesten vähäinen osallistuminen uskonnollisiin 

tilaisuuksiin. Nuorten miesten perinteiset arvot ja hengellisyys/henkisyys ovat 

vähemmän merkittäviä verrattuna muuhun väestöön. Monitor-asennetutkimusten 

mukaan nuorille miehille merkittäviä arvoja ovat elämästä nauttiminen ja 15−24-

vuotialla voimakas usko teknologiaan.
29

 Yhdysvalloissa 1960-luvulla syntynyt 

Monitor-tutkimus on levinnyt muualle maailmaan, monitor-tutkimuksessa 

selvitetään yhteiskunnallisia asioita niin mielipide kuin kiinnostuksen kohteita ja 

muutoksia jatkuvana sekä kehittyvänä tutkimuksena.
30

 

Tutkimusten mukaan vanhemmat ihmiset ovat nuoria uskonnollisempia. 

Uskonnollisia eroja ikäryhmien välillä on selitetty perinteisen mallin, 

vaihtoehtoisen elämänkaarimallin ja kohorttivaikutusten mukaan. Perinteisen 

mallin mukaan eri ikävaiheisiin kuuluu eri kehitysprosessi, joten 

uskonnollistuminen selitetään iän tuoman kehityksen tuloksena. Vaihtoehtoisen 

elämänkaari mallin mukaan sosiaalisten roolien muutokset esim. perheenlisäys tai 

vanhemman kuolema vaikuttavat uskonnollisuuteen. Kolmannen mallin mukaan 

uskonnolliset erot johtuvat kohorttivaikutuksista eli eri aikakausilla elämisen 
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haasteet vaikuttavat eri sukupolviin. Tutkijat kiistelevät mikä vaikutus on 

sekularisaatiolla uskonnollisuuteen. Niemelän mukaan Hervieu-Légerin teorian 

avulla voidaan selittää aikakausivaikutteiden ja sekularisaation vaikutuksia 

uskonnollisuuteen eri ikäryhmien välillä. Hänen mukaan kristinuskolla ei ole enää 

auktoriteettiasemaa länsimaissa ja syynä on siirtämisen kriisi eli perinteiden 

siirtäminen seuraaville sukupolville. Perheissä vanhemmille kristinuskolla ei ole 

enää niin suurta merkitystä ja uusi sukupolvi on itse vastuussa omasta 

uskonnollisuudestaan.
31

 

Miten lapsenusko eroaa nuoren uskosta? Lapsuudessa ja vielä 

varhaisnuoruudessa usko Jumalaan on vilpitöntä. Nuorena kapinoidaan omia 

vanhempia ja instituutioita vastaan, tutkijat ovat yrittäneet selittää sukupolvien 

välisellä kuilulla nuorten ja vanhempien arvojen eroilla. Vanhempien ja lasten 

uskonnolliset asenteet ovat kuitenkin useimmiten yksimielisiä. Nuoren 

uskonnollisuuteen vaikuttaa koti ja lähipiiri, unohtamatta koulun ja kirkon 

kasvatustyön merkitystä maailmankuvan kehittymisessä. Uskonnollisuuden 

kehitykseen kuuluu herkkyyskausia, joista varhaislapsuus ja murrosikä vaikuttavat 

eniten. Jumalasuhteeseen vaikuttaa lapsuudessa saatu perusluottamus, jonka pohja 

luodaan lapsen ensimmäisen puolentoista vuoden aikana. Murrosikäinen nuori 

saavuttaa 14-vuotiaaseen mennessä abstraktin ajattelukyvyn, jolloin herää samalla 

kiinnostus uskonnollisiin kysymyksiin, mutta silti nuorella on riski ajautua yhä 

kauemmaksi kirkosta.
32

 

Sveitsiläinen teologi, psykologi, pedagogi Fritz K. Oser, on luonut 

uskonnollisen ajattelun teorian, jossa on viisi eri kehitysvaihetta. Viisi 

kehitysvaihetta käsittää uskonnollisen kehityksen varhaislapsuudesta, nuoruuteen 

ja viimeiseen viidenteen vaiheeseen, joka on vaikeasti ymmärrettävä ”täydellisen 

riippuvuuden ja täydellisen vapauden yhdistelmä.” Kolmannessa vaiheessa 

Jumala on etäinen ja ihminen uskoo olevansa vastuussa itse kaikesta. Kolmas 

vaihe on tyypillinen itsenäistyvän nuoren vaihe, josta uskonnollisen ajattelun 

matka jatkuu. Monet suomalaiset aikuiset eivät saavuta kaikkia uskonnollisen 

ajattelun tasoja, vaan jäävät kolmannelle tasolle.
33

 

 Urbaani usko–Nuoret aikuiset, usko ja kirkko tutkimuksessa kristinuskoon 

sitoutuneiden nuorten aikuisten spirituaalinen elämä on jaoteltu kolmeen eri 

uskonnolliseen linjaan: perusluterilainen spiritualiteetti, herätyskristillinen 
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spiritualiteetti ja ideologiakriittinen spiritualiteetti. Tutkimuksessa esiin tulleet 

näkemykset nuorten aikuisten spiritualiteetista henkivät kansainvälisessäkin 

keskusteluissa esiin tullutta moninaisuutta nykyhengellisyydestä.
34

 

Nuorten aikuisten perusluterilaisessa spiritualiteetissa on piirteitä 

suomalaisten valtavirran uskonnollisuudesta, kristinusko on henkilökohtainen 

asia. Spiritualiteetissa erottuu inhimillinen ulottuvuus, jossa on usein 

ilmenemismuotoja ilman uskonnollisuutta ja kokemukset ovat erotettavissa 

uskonnollisista kokemuksista. Perusluterilainen nuori aikuinen luokittelee itsensä 

enemmin luterilaiseksi kuin kristityksi, usko on henkilökohtainen ja perinteitä 

tulee jollain tapaa vaalia. Kirkossa käyminen rajoittuu suuriin pyhiin, vaikka he 

ovat pääasiassa jumalanpalveluksiin tyytyväisiä. Tutkimuksessa ilmeni myös 

kiinnostusta Tuomasmessua kohtaan ja tyytymättömyyttä 

perusjumalanpalvelukseen.
35

 

Herätyskristillisen spritualiteetin omaaville nuorille aikuisille tyypillistä on 

kokonaisvaltainen kristillisyys osana omaa elämää ja uskonnolliseen yhteisöön 

kuuluminen. Oman identiteetin pohjana ovat kristillinen elämäntapa ja hengelliset 

muodot, jotka ovat läsnä eri tavoin. Herätyskristillisille nuorille inhimilliseen ja 

kristilliseen spiritualiteettiin jaottelu on vaikeaa ja usein inhimillinen 

spiritualiteetti saa kristillisen sävyn. Uskoon vaikuttaa seurakuntayhteys ja 

yhteisöllisyys koetaan uskoa vahvistavana. Jeesuksen pelastustyö omakohtaisena 

syntien sovittajana ja omakohtainen uskonratkaisun tekeminen, sekä uskon 

eläminen todeksi ja säännöllinen rukouselämä kuuluvat usein herätyskristillisen 

spiritualiteettiin. Tutkimuksen nuoret korostivat musiikin merkitystä hengellisessä 

elämässä, joka saattaa vaikuttaa seurakunnan valintaan.
36

 

Ideologiakriittinen spiritualiteetin nuorille aikuisille on tyypillistä 

individualistinen näkemys kristinuskosta ja kirkon kritisoiminen, kirkosta eroavat 

nuoret useimmiten kuuluvat tähän ryhmään, vaikka kokevat itsensä kristityksi. 

Perinteisten kristinuskon oppien sijaan etiikalla on merkitystä ja sen voi helposti 

yhdistää kontekstuaaliseen teologiaan, joka liittyy aikaan, paikkaan ja 

tilanteeseen. Ideologiakriittisesti ajattelevat nuoret puolustavat vähemmistöjä ja 

vastustavat kirkon kantaa, pettymys kirkkoon heijastuu uskon ilmenemiseen 
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yksilöllisellä tavalla. Useimmiten he kuuluvat yhä kirkkoon, koska kokevat 

itsensä kristityiksi ja uskovat kirkon linjan muutokseen tulevaisuudessa.
37

 

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen     

3.1 Tutkimustehtävä 

Tässä tutkimuksessa perehdytään Mikael Agricolan kirkon Tuomasmessuun ja sen 

musiikkiin. Tuomasmessun musiikki on monipuolista hengellistä musiikkia, jossa 

musiikinlaadulla on suuri merkitys messukokemukseen. Tuomasmessun kulku ja 

messun eri osat noudattavat messulaulukirjasta löytyvää kaavaa. Musiikki eroaa 

suuresti luterilaisen perusjumalanpalveluksen musiikista, jossa virret säestetään 

uruilla. Tuomasmessussa musiikkijohtajan johdolla jokainen messu on 

ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa ammattimuusikot yhdessä esilaulajien ja kuoron 

kanssa johdottavat messuvieraat yhteiseen lauluun. Minua kiinnostaa erityisesti 

millaisia kokemuksia haastateltavilla nuorilla aikuisilla on syntynyt 

Tuomasmessusta ja millaisia merkityksiä Tuomasmessun musiikilla on heidän 

elämäänsä messun aikana ja sen jälkeen. Tutkimuskysymykseni on seuraava: 

  

Millaisia kokemuksia ja merkityksiä Agricolan Tuomasmessun musiikista on 

syntynyt tutkimukseen osallistuville nuorille aikuisille? 

 

Alakysymyksiä ovat: Millaisia kokemuksia heille on syntynyt 

Tuomasmessun musiikista ja yhteislaulusta?  Miten musiikki vaikuttaa Pyhän 

Hengen kokemiseen messussa? Miten musiikki vaikuttaa rukoukseen? Millaisia 

muistoja syntyy, kun kuulee ennestään tuttuja virsiä tai messulauluja? Onko 

suhtautuminen hengelliseen musiikkiin muuttunut Tuomasmessun myötä? 

 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimusmenetelmät 

3.2.1 Laadullinen tutkimusote  

Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa käytän 

aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen aineistonkeräämisessä käytin 

metodeina kyselyä ja haastattelua. Laadullinen tutkimus on kokonaisuus ja sen 

tarkoituksena on ymmärtää tutkimuskohdetta.
38

 Laadullisen ja määrällisen eli 

kvantitatiivisen tutkimuksen eroja on kuvattu erilaisilla vastakkainasetteluilla ja 
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taulukoilla. Hirsijärvi, Remes ja Sarajärvi nostavat esiin Halfpennyn ja Brymanin 

luettelot. Halfpenny kuvaa kvalitatiivista pehmeänä ja kvantitatiivista kovana, 

Bryman kuvaa mm. tutkijan ja tutkittavan suhdetta kvantitatiivisessa etäiseksi ja 

kvalitatiivisessa läheiseksi.
 
 Kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta tutkimuksesta 

voidaan puhua myös toisiaan täydentävinä tutkimuksina ja niitä voidaan myös 

käyttää rinnakkain.
39

 Tutkimukseni aineistonkeräämisessä käytin kyselyä, jossa 

taustakysymykset ovat kvantitatiivisia ja avoin vastaus kvalitatiivinen.  

 Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi teoksessa Anneli Sarajärvi ja Jouni 

Tuomi kuvaavat laadullista tutkimusta sateenvarjona, ”jonka alla on useita hyvin 

erilaatuisia laadullisia tutkimuksia.” Sarajärvi ja Tuomi jakavat laadullisen 

tutkimuksen seitsemään eri perinteeseen, joita ovat (1) aristoteelinen perinne ja 

ymmärtävä tutkimus, (2) hermeneuttinen perinne ja ihmistieteellinen tutkimus, (3) 

fenomenologis-hermeneuttinen perinne ja tulkinnallinen tutkimus, (4) kriittisen  

teorian perinne ja toimintatutkimus), (5) yhdysvaltalainen laadullisen tutkimuksen 

perinne, (6) pehmeät menetelmät ja pehmeä tutkimus sekä (7) postmoderniin 

tieteeseen perustuva tutkimus. Jako seitsemään eri perinteeseen perustuu 

kirjallisuudessa esitettyyn kritiikkiin, laadullinen tutkimus on muutakin kuin 

hermeneutiikkaa, myös metodioppaat muodostavat laajan toisistaan poikkeavan 

kirjon. Metodioppaiden kirjoon liittyy myös metodologian ristiriitaiset käsitykset, 

metodologialla tarkoitetaan miten metodeja eli välineitä käytetään jonkin 

tavoitteen saavuttamiseksi.
40

  

Laadullisen tutkimuksen perinteistä lähimpänä omaa tutkimustani on 

fenomenologis-hermeneuttinen perinne ja tulkinnallinen tutkimus, jonka tutkijana 

ja tutkittavana on ihminen. Keskeiset käsitteet ovat kokemus, merkitykset ja 

yhteisöllisyys, joita tutkimukseni myös käsittelee. Minua kiinnostaa erityisesti 

nuorten aikuisten kokemukset Tuomasmessun musiikista, mutta myös millainen 

on heidän suhteensa Tuomasyhteisöön ja muihin seurakuntalaisiin. 

Fenomenologia tutkii ihmisen elämismaailman kokemuksia ja niistä seuraavia 

merkityksiä, merkitysteorian mukaan ihminen toimii intentionaalisesti eli 

tarkoituksenmukaisesti ja todellisuus on merkityksellistä. Ihminen on 

yhteisöllinen ja merkitykset opitaan yhteisössä, jossa kasvetaan. Hermeneutiikalla 

tarkoitetaan ymmärtämisen ja tulkinnan teoriaa, jossa käsitteinä on esiymmärrys 

ja hermeneuttinen kehä. Esiymmärryksellä tarkoitetaan jo aiemmin ymmärrettyä 
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tietoa, koska ymmärtäminen ei ala tyhjästä ja siitä seuraa kehämäinen liike eli 

hermeneuttinen kehä. Fenomenologis-hermeneuttisen tulkinnallinen tutkimus 

sisältää tulkinnallisen puolen käsitteiden ja ymmärtämisen lisäksi tutkijan on 

tulkittava aineistoa.
41 

 

 

3.2.2 Aineistonkeruu 

Laadullisessa tutkimuksessa aineisto voidaan kerätä havainnoimalla, kyselemällä, 

haastattelemalla tai käyttämällä dokumenttiin perustuvaa tietoa.
 42

 Tässä 

tutkimuksessa aineistonkeräämiseen on käytetty kyselyä ja haastattelua. Tämän 

tutkimuksen aineiston keräämistä varten otin ensin yhteyttä Tuomasmessun 

pappiin Pirjo Kantalaan, jonka kanssa sovimme aineistonkeräämisen ajankohdan. 

 Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavan ympäristön koko ja ryhmän 

jäsenmäärä vaikuttavat tutkimusaineiston kokoon. Tutkijan kerätessä aineistoa 

haastattelujen tarkkaa lukumäärää ei tarvitse alussa päättää. Haastattelujen määrä 

on riittävä, kun samoja asioita alkaa toistua ja tutkimusongelmaan ei löydy enää 

uutta tietoa eli saturaatio aineiston kyllääntyminen täyttyy. Ongelmana on, että 

tutkija ei voi olla täysin varma, onko saturaatio toteutunut ja uutta informaatiota ei 

enää synny tutkittavasta kohteesta. Yleistettävyys ei ole kvalitatiivisen 

tutkimuksen tarkoitus, yksittäistä tapausta tutkimalla tarkasti voidaan nähdä 

ilmiön merkitys ja yleisemmällä tasolla mikä toistuu usein.
43 

  

 Tutkimuksen aineistonkeräämisen ensimmäinen vaihe eli tutkimuksen 

esittely ja kyselylomakkeiden jakaminen toteutettiin Mikael Agricolan 

Tuomasmessun yhteydessä sunnuntaina 20.1.2013. Ennen messun alkua jaettiin 

virsikirjat ja messulaulukirjat, joiden väliin taitettiin saatekirje ja kyselylomake. 

Lomakkeita oli tulostettuna 400 kpl, joista ehdittiin jakaa laulukirjojen väliin 

ennen messun alkua alle 300 kpl. Penkkiriveihin oli jaettuna kyniä ja messun 

juontaja kertoi tutkimuksestani ja antoi ohjeet vastausten palauttamiseen messun 

jälkeen. Kyselylomakkeille oli varattuna omat palautuslaatikot kirkkosalin 

ulkopuolella heti sisäänkäynnin yhteydessä sekä teejatkoilla, jonne itse myös 

osallistuin. Pääsin tutustumaan ennen messun alkua sakastiin ja kertomaan 

lyhyesti tutkimuksestani, jossa messun toteuttajat kokoontuivat ja pitivät lyhyen 
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rukouksen. Kyseisessä messussa käytettiin virsikirjaa ja vanhempaa 

messulaulukirjaa Petri Laaksonen, messulauluja 1997. 

 Kyselylomakkeen suosio on laskenut, mutta sillä on oma tarkoituksensa 

riippuen tutkimuksesta ja kohderyhmästä. Aineisto kerättiin isolta ryhmältä eli 

Tuomasmessun messuvierailta yhtäaikaisesti ja tutkijana olin messussa läsnä. 

Kyselyn pituus vaikuttaa vastaajan jaksamiseen, vastaajan väsymys heikentää 

tutkimuksen luotettavuutta.
44

 Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kerätä 

vastauksia messuvieraiden musiikin merkitykseen ja saada sen avulla 

haastateltavat luotettavasti. Osallistuminen tutkimukseen oli runsasta ja sain 

messun jälkeen vielä yhteydenoton puhelimitse eräältä vastaajalta, joka lähetti 

lomakkeen postitse ja yksi palautettiin Pirjo Kantalan kautta postitse kotiini.  

 Seuraava vaihe aineistonkeräämisessä oli kyselylomakkeiden vastausten 

kirjaaminen tietokoneelle. Kyselylomakkeita palautettiin 228, joista 15 puuttui 

vastaajan syntymävuosi. Kyselylomakkeen alussa oli taustakysymyksiä liittyen 

ikään, sukupuoleen ja elämäntilanteeseen. Tämän tutkimuksen kannalta 

merkittävää oli syntymävuosi, joten kirjasin vastaukset syntymävuoden mukaan 

järjestykseen. Tutkimuksen haastatteluun olisi suostunut useampi vastannut, mutta 

valitsin haastateltaviksi kohderyhmään kuuluvia nuoria aikuisia. Otin yhteyttä 

puhelimitse 13 nuoreen aikuiseen, sovimme sähköpostitse tai tekstiviestein 

haastatteluajankohdan. Kaksi haastattelua peruuntui ja yhden haastattelu 

peruuntui, koska hän ei ollut muistanut sovittua tapaamistamme. Lopulta 

haastattelin 10 nuorta aikuista. 

Tutkimuksessa käytin teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua, 

jonka teemat ja tarkentavat kysymykset valitsin etukäteen.
45

 Kysymykset nousivat 

kyselyn avoimesta kysymyksestä ”Miten kuvaisit Tuomasmessun musiikin 

merkitystä itsellesi?” ja itseäni kiinnostavista teemoista. Teemahaastattelun teemat 

ovat: Tuomasmessun merkitys, seurakunnan merkitys, Tuomasmessun musiikin 

merkitys, musiikin toteutus, laulun merkitys, virret Tuomasmessussa, 

messulaulukirjat, liturgia, rukous sekä spiritualiteetti. Teemahaastatteluun 

valmistauduin lukemalla haastateltavien kyselylomakkeen vastaukset ja 

teemahaastattelun kysymykset ennen haastattelujen alkua.  

Haastattelu on vuorovaikutustilanne haastattelijan aloitteesta, johon 

vaikuttaa haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutustilanne. Haastattelijana voi 

                                                 
44
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45
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vaikuttaa haastattelun onnistumiseen omalla olemuksella ja puhetavalla miten 

lähestyy haastateltavaa.
 
Puhetavalla tarkoitetaan käytettyä kieltä, jos haastattelija 

ja haastateltava eivät käytä samaa kieltä, valitaan jommankumman käyttämä kieli 

tai neutraali kieli. Haastattelupaikan valitsemisessa on hyvä huomioida 

haastateltava ja ympäristön vaikutus tilanteeseen.
46

 Sovin haastattelupaikan 

jokaisen haastateltavan kanssa erikseen heidän aikataulujen ja mahdollisuuksien 

mukaan. Haastattelut toteutettiin suurimman osan kanssa yliopiston kirjaston 

ryhmähuonetiloissa. Ympäristönä kirjasto oli rauhallinen verrattuna muuhun 

julkiseen tilaan. Neljän haastateltavan kanssa sovimme paikaksi heidän 

ehdottamansa kahvilan. Kahvila ympäristönä tuntui olevan rento paikka ja vaikutti 

myönteisesti haastattelun ilmapiiriin. Ainoastaan eräässä kahvilassa melu häiritsi 

haastattelua litteroidessani.  

 Haastattelut toteutettiin 31.1.2013−18.2.2013 Helsingissä ja ne kestivät 

25−63 minuuttia haastateltavan vastausten pituudesta riippuen. Haastateltavien 

ikä, sukupuoli ja Tuomasmessun tuntemus vaikuttivat vastauksien laajuuteen. 

Nuoren aikuisen määrittelemisessä en ole käyttänyt erityistä mittaria. Rajasin 

haastateltavat 20−31- vuotiaisiin nuoriin aikuisiin. Haastateltavien ikäero 

vaihtelee siis 11 vuodella nuorimmasta vanhimpaan. Haastatteluissa edettiin 

teemarungon ja kysymysten mukaisesti sekä esitettiin tarkentavia kysymyksiä. 

Jokainen haastattelu oli yksilöllinen, vaikka kaikissa haastatteluissa oli samat 

teemat. Minulla oli haastatteluissa mukana uusi messulaulukirja ja virsikirja, joita 

osa käytti apuna etsiessään tuttuja lauluja. Haastatteluissa osan kanssa keskustelu 

eteni luontevammin ja heidän oli helppo kertoa omista kokemuksistaan avoimesti. 

Yhden haastateltavan väsymys ilmeni puheliaisuutena ja kysymykset unohtuivat, 

joten keskustelu eteni välillä aiheen ulkopuolelle.  

 

3.2.3 Tutkimusaineiston analyysi 

Laadullisessa tutkimuksessa perusanalyysimenetelmänä pidetään 

sisällönanalyysia.  Laadullisessa analyysissa tutkimuksen tulkinnan päättelyä 

kuvaa induktiivinen eli yksittäisestä yleiseen tai deduktiivinen yleistä yksittäiseen. 

Riippuu missä vaiheessa tutkimusta tutkija ottaa teorian ohjaamaan analyysia, 

vasta loppupuolella otettu teoria on lähempänä induktiivista päättelyä.
 

Tutkimuksessani käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jossa oletetaan teorian 

                                                 
46
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olevan aineistosta lähtöisin ja aikaisempi tieto tai teoria ei saisi määrittää 

lopputulosta. Fenomenologis-hermeneuttisissa tutkimuksissa pyritään 

aineistolähtöiseen analyysiin.
47

 

Sisällönanalyysin muotoja ovat aineistolähtöinen analyysi eli induktiivinen, 

teorialähtöinen eli deduktiivinen ja teoriaohjaava sisällönanalyysi.
48

 Valitsin 

tutkimukseni sisällönanalyysiksi aineistolähtöisen analyysin, jotta tutkimuksen 

aineisto pääsee paremmin ääneen. Haastattelut tehtyäni tutkimukseni työläin vaihe 

oli aineiston eli haastattelujen litteroiminen. Litteroin haastattelut sanasta sanaan, 

jonka jälkeen luin aineiston huolellisesti.  

Käytin aineiston analysoinnissa Anneli Sarajärven ja Jouni Tuomen teoksen 

sisällönanalyysi ohjeita. Luettuani haastattelut tein tietokoneelle jokaisesta 

haastattelusta oman taulukon, jonne laitoin alkuperäisen ilmaisun rinnalle 

pelkistetyn ilmauksen. Aineiston redusointi eli pelkistäminen on tiivistämistä tai 

pilkkomista osiin.
49

 Osa vastauksista oli pitkiä ja pelkistetty ilmaus oli tiivistelmä 

alkuperäisestä ja nostin siinä esille tutkimustehtävääni olennaisen informaation. 

Pelkistetyistä ilmaisuista etsitään samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia ja 

klusteroidaan eli ryhmitellään luokaksi. Taulukoin vastaukset: alkuperäinen 

ilmaus, pelkistetty ilmaus, alaluokka, yläluokka ja pääluokka.
 
Ryhmittelyn jälkeen 

seuraa aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen, joka johtaa teoreettisten 

käsitteiden syntyyn.
50

 

Käytän tässä tutkimuksessa informanteista sukupuolta ja syntymävuotta, 

haastatteluun osallistuivat kahdeksan naista ja kaksi miestä. Käytän sukupuolesta 

N-kirjainta kuvaamaan naista ja M-kirjainta miestä, osa informanteista ovat 

syntyneet samana vuonna heitä kuvaa N1 ja N2. Informantit ovat N1 93, N2 93, 

M 88, N1 87, N2 87, M 86, N 86, N 85, N 83 ja N 82. Kyselylomakkeen 

avoimista vastauksista käytän myös sukupuolta kuvaavaa N- tai M-kirjainta ja 

syntymävuotta. Osa kyselytutkimukseen vastanneista ei ilmoittanut 

syntymävuotta, joten nimitän heidät iättömät-ryhmäksi tutkimuksessani. 
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3.2.4 Tutkimusjoukko 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus ei ole yleistää, joten tutkijan vastuulla on kerätä 

aineistoa henkilöiltä, joilla on tutkittavasta asiasta tietoa. Aineiston koko ja 

haastattelujen määrä on riittävä, kun saturaatio täyttyy eli aineisto alkaa toistaa 

itseään.
51

 Tämän tutkimuksen tutkimusjoukko on yhdessä messussa otettu otanta 

eli kyselyyn vastanneet 228 messuvierasta ja heistä haastatteluun osallistuneet 10 

nuorta aikuista. Kyselomakkeen vastasi 228 messuvierasta, joista suurin osa oli 

naisia, heitä oli 162 henkilöä ja miehiä oli 66 henkilöä. Vanhin vastannut oli 

syntynyt vuonna 1929 ja nuorin vuonna 2005. Osassa vastauksia puuttui tieto 

syntymävuodesta, 15 vastaajasta naisia oli 7 ja miehiä 8. Suurin ikäryhmä olivat 

1950-luvulla syntyneet, joita oli 23 prosenttia. Vuosina 1995−1980 syntyneitä 

vastaajia oli 18 prosenttia tutkimukseen osallistujista.   

Sibelius-Akatemian tutkielma ”Jumalanpalveluksen musiikille asetettujen 

tavoitteiden toteutuminen Helsingin Agricolan Tuomasmessussa” Inna Vintturin 

kyselyyn vastanneista 49 prosenttia oli 21−30-vuotiaita ja 15 prosenttia 31−40-

vuotiaita. Tutkimuksen kysely toteutettiin Agricolan Tuomasmessussa 28.4.1991, 

jossa messuvieraita oli 720 ja kyselylomakkeita jaettiin 500, joista palautui 

täytettynä 371. Vintturin kyselyyn vastanneiden ikä ja sukupuolijakauma oli 

samaa luokkaa kuin Juha Kauppisen ”Tuomas-messu. Tutkimus kaupunkiseudun 

jumalanpalveluksesta ja kaupunkilaisesta seurakunnasta.”
52

 

Verrattuna 25 vuoden takaiseen Inna Vintturin tutkimukseen, nuorten 

aikuisten osallistuminen on Agricolan Tuomasmessussa vähentynyt 

huomattavasti. Vuonna 1991 nuoret aikuisia 21−30-vuotiaita olivat 1960-luvulla 

syntyneet ja 30−40-vuotiaat 50-luvulla syntyneitä. 1990-luvun nuoret aikuiset 

ovat nyt tutkimukseni suurin ikäryhmä, joten voidaan päätellä 1950-luvun ja 

1960-luvun sukupolvien kiinnittymisestä Tuomasmessuun sen perustamisen 

aikoihin. 2010- luvun nuorille aikuisille on tarjolla huomattavasti enemmän 

erikoismessuja kuin 25 vuotta sitten.  
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Kaavio 1. Osallistujien ikä ja sukupuoli: 

 

 

Kaavio 1. havainnollistaa osallistujien ikä ja sukupuolijakauman Agricolan 

Tuomasmessussa kyseisenä sunnuntaina. Kaavion lisäksi alapuolen taulukko 1. on 

ryhmitelty osallistujien syntymävuosi ja sukupuoli vuosikymmenien mukaan 

prosentuaalisesti mitattuna. 

Taulukko 1. Osallistujien sukupuoli ja syntymävuosi: 

syntymävuosi nainen mies 
 1929−1939 7 3 4,4 % 

1940−1949 22 8 13,2 % 

1950−1959 39 14 23,2 % 

1960−1969 33 17 21,9 % 

1970−1979 23 5 12,3 % 

1980−1989 23 9 14,0 % 

1990−2005 8 2 4,4 % 

iättömät 7 8 6,6 % 

yhteensä 162 66                228  

prosentti 71,1 % 28,9 % 
 

     

Suurin ikäryhmä tutkimukseen osallistuneista ovat 1950−1960-luvulla syntyneet 

ja heistä suurin osa on naisia. Nuorista aikuisista 1980-luvulla syntyneistä vain 28 

prosenttia osallistuneista on miehiä, joka on lähes sama kuin miesten 

kokonaismäärä tutkimukseni osallistujista eli 29 prosenttia. 
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Taulukko 2. Osallistujien uskontokunta: 

 
evankelis-   ei kuulu 

syntymävuosi luterilainen jokin muu uskontokuntiin 

1929−1939 10     

1940−1949 28 2   

1950−1959 48 2 3 

1960−1969 48 2   

1970−1979 26 2   

1980−1989 30 1 1 

1990−2005 10     

iättömät 14   1 

yhteensä 214 9 5 

prosentti 94 % 4 % 2 % 

         

Kyselyyn osallistujista 94 prosenttia vastaa kuuluvansa evankelis-luterilaiseen 

kirkkoon, 4 prosenttia johonkin muuhun (helluntailaisuus, vapaakirkko), vain 2 

prosenttia vastaajista ei kuulu uskontokuntiin. Verrattuna Kauppisen tutkimukseen 

Tampereen Tuomasmessussa, joka neljäs oli messussa ensimmäistä kertaa ja 

ensimmäistä tai toista kertaa messussa aiemmin osallistuneita oli toinen neljännes. 

Puolet Tampereen Tuomasmessussa kävijöistä oli osallistunut enemmän kuin 

kolme kertaa ja vain reilut 15 prosenttia heistä oli ollut mukana enemmän kuin 

joka toisessa tutkimuksen aikana toteutuneessa messussa. Tutkimuksen tulokset 

osoittavat ettei vuonna 1992 tehdyssä tutkimuksessa Tampereen Tuomasmessun 

kävijöistä ollut muodostunut vielä ”Tuomas-seurakuntaa.”
53

 

Taulukko 3. Osallistuminen Agricolan Tuomasmessuun: 

vuosiluku osallistuin  olen osallistunut olen osallistunut osallistun  

  
ensimmäisen 
kerran harvoin usein säännöllisesti 

1929−1939 2 1 5 2 

1940−1949   3 15 12 

1950−1959   10 13 29 

1960−1969 3 6 16 25 

1970−1979 1 8 10 9 

1980−1989 3 9 12 8 

1990−2005 3 1 5 1 

iättömät   2 5 8 

yhteensä 12 40 81 94 

prosentti 5 % 18 % 36 %               41 % 
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Tutkimukseni kyselyyn vastanneista 18 prosenttia osallistuu harvoin, 36 

prosenttia usein, säännöllisesti osallistuu 41 prosenttia ja vain 5 prosenttia 

osallistui ensimmäistä kertaa Tuomasmessuun. 1950-luvulla syntyneet ovat 

tutkimukseni suurin ryhmä osallistujamäärältään ja myös heistä 55 prosenttia 

osallistuu säännöllisesti ja usein 25 prosenttia ja harvoin 20 prosenttia. Toiseksi 

usein säännöllisesti messuun osallistuva ryhmä ovat 1960-luvulla syntyneet. 

Nuorista aikuisista 1980-luvulla syntyneistä 25 prosenttia osallistuu säännöllisesti 

ja vain 9 prosenttia osallistui messun ensimmäistä kertaa. 1990-luvulla syntyneistä 

50 prosenttia on osallistunut usein messuun. Tulosten perusteella 21 vuoden 

aikana verrattuna Tampereen Tuomasmessun osallistujiin voidaan puhua jo 

kävijäkunnan vakiintumisesta ainakin 1950−1960-luvulla syntyneiden 

keskuudessa Agricolan Tuomasmessussa. 

 Inna Vintturin Agricolan Tuomasmessu tutkimuksen osallistuneista 79 

prosenttia oli naisia ja 21 prosenttia miehiä.
54

 Kauppisen tutkimus osoittaa myös 

naisvoittoisuuden seurakunnan tilaisuuksissa, Tampereen Tuomasmessun 

tutkimukseen osallistui 79 prosenttia naisia ja 21prosenttia miehiä samoin kuin 

Vintturin tutkimukseen Agricolan Tuomasmessussa. Kaupunkien seurakunnan 

toiminnassa miehiä on usein vähemmän kuin naisia, miesten osuus jää 

kolmasosaan tai neljäsosaan verrattuna naisten osuuteen. Suomessa lapsen 

uskonnollisen tradition siirtäjä on useimmiten äiti ja seurakunnankerhossa lapsi 

kohtaa enimmäkseen naisia. Uskonnollinen sukupuolieron syntyminen alkaa jo 

lapsuudessa ja jatkuu aina vanhuuteen. Arvotutkimuksissa uskonnollisuus liittyy 

yhteen pehmeiden arvojen kanssa, joita useimmat naiset edustavat.
55

 

Tutkimukseni sukupuolijakauma ei ole muuttunut radikaalisti sitten vuoden 1992 

Tuomasmessu tutkimusten, osallistujista 71 prosenttia on naisia ja 29 prosenttia 

miehiä. Miesten osuus verrattuna naisiin on kasvanut lähes 8 prosenttia viimeisten 

21 vuoden aikana, eniten miehiä osallistuu 1960-luvulla syntyneiden ikäryhmästä.  

 

 

                                                 
54

 Vintturi, 1992, 61. 
55

 Kauppinen, 1992, 22−23. 



 25 

4 Analyysin tulokset 

4.1 Kokemuksia Tuomasmessusta 

Tuomasmessun tunnelma, musiikki, monipuolisuus, rukousjakso verrattuna 

perusjumalanpalvelukseen ovat saaneet haastatteluun osallistuneet käymään 

uudelleen Tuomasmessussa. Osalla haastateltavista on kokemuksia myös muiden 

kaupunkien järjestämistä Tuomasmessuista. Haastateltavat ovat löytäneet 

Agricolan Tuomasmessuun ystävän, perheenjäsenen tai teologian opintojen 

kautta. Suhde Tuomasyhteisöön nousi vain yhdellä haastatetulla merkittäväksi 

tekijäksi, johon vaikuttaa oma aktiivisuus Tuomasyhteisössä ja vapaaehtoisena. 

Monilla side yhteisöön jää messuun, muilla seurakuntalaisilla on kuitenkin 

merkitystä messun tunnelmaan. Haastateltavat käyvät Tuomasmesussa 

useimmiten jonkun läheisen kanssa tai yksin.  

 

 ”Ei suurempaa merkitystä et ku se et onhan se ihana nähdä et niin paljon 

 erilaisia ihmisii käy edelleen oikeasti kirkossa, tai ku mä olin luullut se on 

 kuoleva luonnonvara niin sanotusti et porukka käy vaan jouluna pakosta 

 kirkossa.” (N1 87) 

 

N1 87 löysi Tuomasmessun perhetuttavien kautta ja nykyään käy kumppaninsa ja 

ystävien kanssa, messussa muilla seurakuntalaisilla ei ole suurempaa merkitystä. 

Tuomasmessun musiikki ja mahdollisuus hiljentyä kiireisen arjen keskellä 

messussa ovat syitä käydä messussa. M 88 mielestä on kiva kun on kirkko täynnä 

ihmisiä verrattuna perus jumalanpalvelukseen, jossa on vähän ihmisiä. 

Ristisaattueessa muilla seurakuntalaisilla on merkitystä ”Tulee oikeasti 

semmoinen niinku Jumalan kansasta sellainen jotenkin en tiedä mukava ku 

oikeasti siellä on kansaa.” Messun loputtua on mahdollisuus osallistua Agricolan 

kirkon kryptassa teejatkoihin, haasteltavista kukaan ei nostanut teejatkoja 

merkittäväksi osaksi messua ja osa ei ollut koskaan edes käynyt siellä. N 83 on 

käynyt teejatkoilla, jos on sattunut kaveri samaan aikaan messuun.   

  

 ”Kaipaan omanikäisiä nuoria aikuisia tiedän et siel käy penkeissä 

 satunnaisesti, sen takia oon miettinyt no voisinko mä kiinnittyä  

 toistaiseski vielä enemmän semmoiseen mis käy omanikäisiä.” (N 83) 
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N 83 kaipaa Tuomasmessuun omanikäisiä nuoria aikuisia, vaikka heitä on nähnyt 

messussa käyvän. N2 93 mielestä tärkeää Tuomasmessussa on kiireettömyyden 

tunne, iso yhteisö, vapaaehtoiset ja nuoret ihmiset ja messulla on paikkansa 

monen elämässä. Hän ei ole itse toiminut vapaaehtoisena, mutta pitää sitä hyvänä 

vaihtoehtona tulevaisuudessa. Hän ei kaipaa enempää vuorovaikutuksellisuutta, 

mitä messussa on ja riittää kun on iso kirkko täynnä ihmisiä. Tuomasyhteisöön 

tiiviisti kiinnittyneitä haastateltavista oli ainoistaan N 82, joka on toiminut myös 

vapaaehtoisena valkopukuisena Tuomasmessussa. Hän käy säännöllisesti 

Tuomasmessussa ja osallistuu myös arkimessuun ja messukokouksiin. Hän on 

saanut messun kautta uusia ystäviä ja suhtautuminen messuun muuttui kun alkoi 

ensimmäiset ystävyyssuhteet muodostua. N 82 on myös ainoa aktiivisesti 

vapaaehtoisena toiminut ja valkopukuisen koulutuksen saanut haastateltava.  

M 86 käy Tuomasmessun lisäksi vaihtelevasti perusjumalanpalveluksessa 

Helsingin keskusta-alueella tai kansanlähetyksen Filia-messussa. Hän on ollut 

muutaman kerran vapaaehtoisena, mutta ei ole Tuomasyhteisöön tiiviisti 

kiinnittynyt ”omat aktiviteetit ollu sit muualla.” N 86 muilla seurakuntalaisilla ei 

ole merkitystä vaan hiljentyminen Jumalan edessä. Hänelle Tuomasmessussa 

tärkeintä musiikin lisäksi on rukous ja rentoutuminen. Hän on käynyt teejatkoilla, 

mutta ei ole kokenut kaipaamaansa yhteisöllisyyttä ja käy enemmän 

helluntaiseurakunnassa. Tuomasmessun laulut ovat kuitenkin tehneet häneen 

suureen vaikutuksen ja välillä hänelle tulee kaipaus Tuomasmessuun.  

N 85 on kiinnittynyt messuun alun perin isoäitinsä vuoksi ja haluaa käydä 

säännöllisesti messussa, jotta voi viettää yhteistä aikaa hänen kanssaan. Hänen 

isoäitinsä on jo iäkäs ja käynyt Tuomasmessussa alkuajoista lähtien, haastatteluun 

mennessä he ovat käyneet messussa yhdessä 2,5 vuotta lähes joka sunnuntai. N 85 

on uskonnollisesta perheestä, mutta pitää itseään ateistina. Hänen suhtautumisensa 

Tuomasmessuun on myönteinen, vaikka syy käydä messussa on alun perin toinen 

ihminen. ”Se uskontopuoli on mulle vähän vaikeeta, koska mä en usko Jumalaan.” 

N2 87 on kiinnittynyt Tuomasmessuun alun perin työn kautta, hän on ollut 

Agricolan kirkossa jonkin aikaa suntiona ja sitä kautta tuntee jonkun verran 

Tuomasyhteisöä. 

Haastateltavat kokevat Tuomasmessun ensivaikutelman olleen positiivinen 

ja erilainen verrattuna perus jumalanpalvelukseen, siihen ovat vaikuttaneet 

tunnelma, musiikki ja rukousjakso, sekä hyvä saarna. N1 93 ensivaikutelma 

Tuomasmessusta oli ihana ja tunnelma kuvasi paremmin omia fiiliksiä kuin 
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perusmessu. N 82 ”Täähän on ihan luterilainen messu missä on vaan parempi 

musiikki.” Rukousjakson tunnelma ja valojen hämärtäminen, sekä mahdollisuus 

liikkua ovat monelle haastateltavalle tärkeitä elementtejä messussa. Tuomasmessu 

tuo myös kiireiseen arkeen mahdollisuuden hiljentymiseen ja hetken olla omien 

ajatustensa kanssa.  

 

”Musiikki vaikuttaa tosi paljon jostain syystä siel on semmoinen turvallinen 

 olo, mut en osaa sanoa mikä sen tekee. Musta tuntuu et mulla on semmoinen 

 olo et kaikki siellä, jotka on saa mut viihtymään.” (N 85) 

 

Haastateltavien kokemukset messusta ovat suurimmaksi osin yhteneviä, musiikki 

on tehnyt useimpiin suuren vaikutuksen ja Tuomasmessu erottuu edukseen 

verrattuna muihin messuihin. Kaikki haastateltavat ovat uskonnolliselta 

taustaltaan luterilaisia, osalle Tuomasmessun karismaattisemmat piirtet ovat olleet 

aluksi vieraampia. N 86 kertoo käyvänsä helluntaiseurakunnassa ja M 88 

mainitsee tulevansa vapaista suunnista. N 82 kertoo olevansa korkeakirkollinen ja 

tulevansa pohjanmaalta, N1 93 isänpuolen suvussa on ortodokseja ja N2 93 on 

kiinnostunut körttiläisyydestä. N1 87 on käynyt Kansan Raamattuseuran 

rippikoulun ja M 86 on käynyt Kansanlähetyksen Filia-messussa. Osa 

haastateltavista on myös teologian opiskelijoita. Mielenkiintoinen suhde 

Tuomasmessuun on N 85, joka on kiinnittynyt messuun isoäitinsä vuoksi. Hän on 

ateisti, vaikka omasta mielestään huono ateisti sillä kuuntelee messulauluja myös 

messun ulkopuolella. 

Haastateltavat eivät pidä Tuomasmessun jälkeen teejatkoja 

merkityksellisenä, vaikka siellä voisi olla mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin. N 

82 on kiinnittynyt Tuomasyhteisöön tiiviisti, mutta teejatkot eivät ole hänellekään 

merkityksellinen paikka vuorovaikutukseen muiden seurakuntalaisten kanssa. Hän 

on vapaaehtoinen ja käy säännöllisesti messukokouksissa, Tuomasyhteisö on 

hänelle merkittävä osa elämässä. Miten nuoret aikuiset voisivat paremmin löytää 

toisensa messusta, jos teejatkot, vapaaehtoisuus ja kuoro eivät tavoita heitä? N 83 

on ollut Tuomaskuorossa, mutta ei kokenut sitä tavoitteelliseksi musiikillisesti. 

Hän ei ole kiinnittynyt yhteisöön, koska etsii yhä paikkaa, jossa on enemmän 

muita nuoria aikuisia.  
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4.2.1 Kokemuksia Tuomasmessun musiikista 

Haastateltavat pitävät Tuomasmessun musiikkia laadukkaana ja monipuolisena. 

Aikaisempi musiikkiharrastuneisuus vaikuttaa kokemukseen musiikista ja 

yhteislaulusta, musiikin laatua pidetään ammattitaitoisena ja siihen on käytetty 

paljon aikaa, yhteislaulun sujumiseen vaikuttavat kuoron ja esilaulajien antama 

tuki. Verrattuna perusjumalanpalvelukseen, jossa on soittimena urut, 

haastateltavat kokevat yhteislaulun helpommaksi ilman urkuja Tuomasmessussa. 

Urkujen puuttuminen messussa ei haittaa, päinvastoin urkujen koetaan 

vaikeuttavan yhteislaulun sujumista. Monella haastateltavalla on aikaisempaa 

musiikkitaustaa, joko kuorosta tai jostakin soittimesta. Musiikkitausta vaikuttaa 

kokemukseen ja musiikin laadun arvostamiseen. N 82 on harrastanut musiikkia ja 

osaa arvostaa Tuomasmessun musiikin laatua, jossa ammattimuusikot viihdyttävät 

viikosta toiseen. M 86 on myös musiikkitaustaa ” Tuomasmessun musiikkia pidän 

hyvin laadukkaana yleisesti ottaen, varmaankin laadukkaimpana niistä messuista 

mis mä oon käynyt.” 

Tuomasmessussa laulua tukee Tuomaskuoro ja esilaulajat, joskus messussa 

on solistivieraita esiintymässä. Solistivieraan esiintyminen herättää positiivisia ja 

negatiivisia tunteita tai osa suhtautuu solistivieraisiin neutraalisti. Tuomasmessu 

on jumalanpalvelus, joten kaikki eivät pidä konserttimaisesta esiintymisestä 

messussa. N2 87 ei pidä solistivieraista ” aina kurjaa kun ei itse pääse laulamaan”, 

mutta yksi kappale ei haittaa. Solistivieras on ennen kaikkea ilahduttamassa 

messuvieraita, epäsopivaksi koetaan solistivieraan liika esiintyminen, jonka ei 

koeta soveltuvan jumalanpalvelukseen. Parhaimmassa tapauksessa solistivieras on 

positiivinen yllätys, N1 87 ” ihana et laulaa yksin jotain semmosia kappaleita et ei 

oo tarkoituskaan et seurakunta liittyy mukaan.” 

Tuomasmessussa virret ja messulaulut on sovitettu jokaiseen messuun 

sopivaksi kokonaisuudeksi. Musiikin vaikutus messun tunnelmaan on suuri, oma 

mieliala voi olla negatiivinen messuun mentäessä, mutta sieltä lähtiessä arjen 

huolet ovat hetkeksi unohtuneet. N 82 mielestä messun tunnelmaan vaikuttaa 

millainen messu on ja minkä tyylistä musiikkia siihen on valittu. Hänen mielestä 

tunnelmaan vaikuttaa musiikin lisäksi Pyhän Hengen läsnäolo messussa. N 86 

kokee Jumalan läsnäolon musiikin kautta ” Pyhä Henki niinku se virtaa siellä 

musiikin mukana.” 
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”Se et millainen tunnelma tulee siitä Pyhästä Hengestä, joka on. Ihan oikeasti 

 mä koen sen messun sillein et Pyhä Henki aina odottaa siel katonrajassa kun 

 rukousjakso alkaa ja sit tulee sieltä pum ihmisten päälle et se on niin selkeä 

 siinä messun kaavassa tuntuva ero.” (N 82)     

 

Musiikki vaikuttaa tunnelmaan useimmiten positiivisesti, mutta riippuen kuulijan 

mieltymyksistä. Sovituksilla on vaikutusta musiikin kokemiseen ja laulamiseen. 

Osalla haastateltavista on syntynyt selkeä mieltymys tietynlaiseen musiikkityyliin 

ja kappaleisiin.  N 85 on syntynyt parhaimpia musiikkikokemuksia juuri 

Tuomasmessussa, hän kokee musiikin energian virtaavan sisään. Hän kokee 

kehittyneensä laulamisessa Tuomasmessussa, vaikka edelleen laulaminen on 

vaikeaa. Laulaminen herättää hänessä positiivisia ja lohdutuksen tunteita.  

Musiikki nousee monelle haastateltavalle tärkeimmäksi syyksi käydä 

messussa rukouksen, ehtoollisen ja saarnan lisäksi. N1 87 on harrastanut 

musiikkia ja ollut musiikkiluokalla, hänellä on kiireinen arki ja aikaa ei jää enää 

musiikkiharrastukselle. Tuomasmessussa musiikki on hänelle suurin syy käydä 

messussa ja tapa jatkaa musiikkiharrastusta.  Kaikki haastateltavat yhtyvät 

mielellään yhteislauluun ja kokemukset ovat positiivisia. Haastateltaville 

yhteislaulut ovat tärkeä osa messua. Tuttu kappale innostaa laulamaan ja monelle 

haastateltavalle erityisesti messulaulut tuovat hyviä muistoja mieleen.  

 

4.2.2 Kyselylomakkeeseen vastanneiden musiikkikokemuksia 

Tutkimuksen kyselylomakkeen palautti 228 messuvierasta, joista suurin osa 

vastasi avoimeen kysymykseen ”Miten kuvaisit Tuomasmessun musiikin 

merkitystä itsellesi?”  Nuorin vastaaja oli vuonna 2005 syntynyt tyttö ja hänen 

vastauksensa oli ”kivaa.” Nuorten aikuisten vuosina 1995 ja 1980 syntyneiden 

avoimista vastauksista nousee paljon yhtäläisyyksiä haastattelun osallistuneiden 

kokemuksiin Tuomasmessun musiikista. Messun musiikki rentouttaa, laulaminen 

on rukousta, elävämpi verrattuna perusjumalanpalveluksen musiikkiin, laadukas 

musiikki, sanoituksella ja sovituksella on merkitystä, rauhoittuminen ja Jumalan 

läsnäolon kokeminen musiikin avulla. Vastauksista nousi myös musiikin merkitys 

spiritualiteetin kokemiseen ja yhteislaulun merkitys. Tuomasmessuun 

osallistujista 18 prosenttia on vuosina 2005−1980 syntyneitä, 21 prosenttia heistä 

osallistuu messuun säännöllisesti, 40 prosenttia osallistuu usein ja 24 prosenttia 

osallistuu harvoin. Ensimmäistä kertaa Tuomasmessuun osallistui14 prosenttia 
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nuorista aikuisista. Verrattuna kokonaisuudessaan messuun osallistujien 

osallistumisaktiivisuuteen vain 5 prosenttia osallistui messuun ensimmäistä 

kertaa. 

 Vastauksista nousee myös kokemus musiikin sopivuudesta omaan 

kohderyhmään sopivaksi tai sopimattomaksi. N 88 mielestä nykyaikaiset 

sovitukset lisäävät yhteislaulavuutta. N 85 sanoitukset merkitsevät ja lisäävät 

yhteislaulettavuutta. N 83 ”Nuorekas musiikki tekee minulle läheisemmän.” N 88 

osallistui messuun ensimmäisen kerran ja piti musiikkia hyvänä, mutta 

sopivampana ehkä vanhemmille paremmin vanhanaikaisten sovitusten takia. M 92 

on osallistunut messuun harvoin ja musiikki ei ole hänelle mitenkään erikoinen, 

iltamessu sopii paremmin aikatauluihin. M 87 luottaa messun musiikin laatuun ja 

messuun on hänestä aina mukava tulla kun tietää musiikin olevan hyvää. Urkujen 

puuttuminen voi olla myös ainut vaihtoehto, joka nousi esille myös haasteltavien 

vastauksista yhteislaulun merkityksestä ja helppoudesta soitinmusiikin kanssa 

verrattuna urkuihin. N 87 kokee urkujen puuttumisen hyvänä asiana messussa, 

”Tuomasmessu on minulle lähes ainut vaihtoehto, en voi sietää urkuja.”  

 

”Ruokaa sielulle, avaa portit Jumalan kohtaamiselle ja usein musiikki on vaan 

 niin hyvää, että sen kuunteleminen virkistää. Hyvä bändi, sovitukset jne.  

 laulaminen on rukousta parhaimmillaan.” (N 86) 

 

Tuomasmessun kyselyyn vastanneilta kysyttiin myös uskontokuntaa, vain N 81 

sanoo kuuluvansa helluntaikirkkoon 2005−1980 vuosina syntyneistä vastaajista. N 

81 on osallistunut Tuomasmessuun harvoin, hänelle musiikki ”johdattaa Jumalan 

läheisyyteen, messun musiikkiin voi. ns. samaistua.” Juha Kauppisen Tampereen 

Tuomasmessu tutkimukseen osallistujista joka kymmenes ei kuulunut evankelis-

luterilaiseen kirkkoon.
56

 Tutkimukseen osallistuneista neljäsosa oli messussa 

ensimmäistä kertaa. Kauppinen selittää kävijöiden vaihtuvuutta 

joulukirkkovertauksella, se on matalankynnyksen messu jonne on helppo tulla 

niin seurakunta aktiivisten kuin satunnaisesti kävijöiden.
57

    

Kyselytutkimukseen osallistuneiden 1970-luvulla syntyneiden vastauksista 

nousee esille aikaisemman kohderyhmän tavoin musiikin laatu, yhteislaulun 

merkitys, sovitukset, laulettavuus, rukous, hiljentyminen ja tuttuus. Moni 
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 Kauppinen, 1992, 26−28.  
57

 Kauppinen, 1992, 33−34.  
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vastaajista kokee musiikin vaikutuksen spiritualiteettiin. N 70 mainitsee pitävänsä 

ylistysmusiikista ja messulauluista, mutta vähemmän virsistä ja uruista. 1970-

luvulla syntyneistä 32 prosenttia osallistuu säännöllisesti, 36 prosenttia osallistuu 

usein, 29 prosenttia harvoin ja vain yksi osallistuja osallistui messuun 

ensimmäistä kertaa. N 78 Tuomasmessussa on lapsuudesta tuttuja lauluja, joista 

hän saa voimaa. Musiikki saa hänet avautumaan Jumalan puoleen. N 76 tuntee 

olevansa Pyhän lähellä kun musiikki nostaa tunteet pintaan.  

 

”Tuomasmessun konsepti on hyvin suunniteltu ja toimiva. Musiikki ja erityisesti 

 iloinen musiikki ja tunnelma tekevät Tuomasmessusta juuri niin 

 erityislaatuisen, että se poikkeaa kaikista muista jumalanpalveluksista.” (N 78) 

 

Tutkimukseen osallistujista toiseksi suurin ikäryhmä ovat 1960-luvulla syntyneet. 

Tuomasmessuun säännöllisesti heistä osallistuu 50 prosenttia, usein osallistuu 32 

prosenttia, harvoin 12 prosenttia ja 6 prosenttia osallistui ensimmäistä kertaa. Inna 

Vintturin Tuomasmessu tutkimuksessa suurin osallistuja ryhmä olivat 1960- 

luvulla syntyneet aikuiset, jotka yhä ovat toiseksi suurin osallistujaryhmä yli 20 

vuotta myöhemmin. Vastauksista nousi musiikin merkitys rukouksessa, musiikin 

laadukkuus, korkeatasoiset muusikot, yhteenkuuluvuuden tunne, laulamisen ilo, 

tunnelman luoja, hyvät sovitukset ja musiikin vaikutus spiritualiteettiin. Osalla on 

kokemuksia Tuomaskuorossa laulamisesta ja moni mainitseekin laulun 

merkityksen, musiikin monipuolisuus on myös monelle tärkeää.  

N 65 kokee musiikin koskettavan ja tärkeämpää kuin kuuluisat esiintyjät on 

Jumalan läsnäolo musiikissa. N 64 pitää raikkaasti sovitetuista virsistä ilman 

urkusäestystä ja kokee musiikin hoitavana elämäntilanteeseensa sopivana. 

Musiikki voi jäädä soimaan ja näin on käynyt N 63, joka on kokenut musiikin 

tuovan viestin.  N 63 kokee Tuomasmessun musiikin rohkaisevan uskoon, vaikka 

oma usko ei aina olisikaan vahva. 

 

”Riittävän avara ajattelu ja ilmapiiri uskon ja epäilyksen rajamailla vakaasti 

 keikkuvalle ikuiselle etsijälle. Musiikki hengittävää, raikasta, tasokasta, 

 monipuolista, kaunista, reipasta, elämänmakuista, uskoon rohkaisevaa, 

 kutsuvaa, toivoa kannattelevaa.” (N 63) 
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Suurin tutkimuksen osallistunut ikäryhmä ovat 1950-luvulla syntyneet, heistä 

suurin osa 55 prosenttia osallistuu säännöllisesti, usein 25 prosenttia ja harvoin 19 

prosenttia. Vain yksi osallistuja ei ollut vastannut kysymykseen messuun 

osallistumisesta. M 59 sanoo musiikin olevan erilaista kuin perinteisen 

kirkkomusiikin ja osa lauluista on tuttuja jo nuoruudesta. Muistot tulevat myös N 

59 mieleen, hänestä on ihana muistella rakkaita ihmisiä. Musiikkia pidetään 

yleisesti laadukkaana ja monipuolisena, uudet virsisovitukset ja virsien 

laulaminen ovat monelle tärkeitä. Yhteenkuuluvuuden tunne, rukous, ylistäminen 

ja spiritualiteetin kokeminen musiikin kautta nousevat vastauksista. 

Tuomasmessun musiikki voi olla niin kokonaisvaltainen kokemus, N 51 se on 

”elämäni pelastaja, ehdoton viikon musiikkielämys.” Yhteislaulut ovat monella 

tärkeä osa messua, vaikka ei tuntisi itseään hyväksi laulajaksi, se ei 

Tuomasmessussa ole olennaista. N 59 tärkeintä on Pyhä-hymni, hän pitää virsistä 

enemmän kuin gospelista ja Tuomasmessussa virsien sovituksen kuulee uusin 

korvin. 

 

”Korkeatasoinen musiikki on mieleeni ja puhuttelee syvältä, Tuomasmessun 

 liturgia on lämmin ja kutsuva.” (N 53) 

 

1940 ja 1930-luvulla syntyneistä 35 prosenttia osallistuu messuun säännöllisesti, 

usein osallistuu 50 prosenttia, harvoin 10 prosenttia ja ensimmäistä kertaa 

messuun osallistui vain 5 prosenttia. Vastauksista nousee musiikin merkitys ja 

monelle Tuomasmessun laulut jäävät vaikuttamaan messun jälkeen, ne antavat 

voimaa tulevaan viikkoon. Musiikki vaikuttaa spiritualiteetin kokemukseen ja 

rukoukseen. M 47 kokee musiikin sanoittavan omia tuntemuksia, N 46 saa 

lauluista voimaa ja lohtua vaikeisiin hetkiin. Musiikin kautta koetaan myös 

ilonhetkiä ja laulaminen yhdessä koetaan helppona myös kuoron ja esilaulajien 

merkitys tulevat vastauksista esille. 

 

”Musiikki tuntui leppoisan hyvältä, rytmi viehätti. Osallisuus vahva, helppoa 

 yhtyä toistuvaan melodiaan, ehtoollislaulu tuntui persoonallisemmalta kuin 

 tavanomainen evl. kovaa esilaulajaa ei tarvita.” (N 39) 
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Kyselytutkimukseen osallistujista 15 ei kertonut syntymävuottaan, käytän heidän 

osallistujaryhmästään nimeä iättömät. Heistä 53 prosenttia käy messussa 

säännöllisesti, 33 prosenttia usein ja 14 prosenttia harvoin. Vastauksista nousee 

musiikin laatu, rukous, spritualiteetin kokeminen, rauhallisuus ja musiikin 

vaikutus messun jälkeen. 

 

”Lohduttaa, nostaa kaikenlaisia tunteita; iloa, surua, toivoa, kaipausta. 

 Ensikokemus musiikista oli taivaallinen ilo kun 15 vuotta sitten ekaa kertaa 

 kävin.” (N) 

 

Kyselytutkimukseen osallistuneiden vastauksista nousee eri ikäryhmissä samoja 

asioita. Musiikin kokeminen Tuomasmessussa on yksilöllistä, vaikka kokemukset 

ovat yhdistäviä. Musiikki vaikuttaa spritualiteetin kokemukseen, se voi olla osa 

rukousta ja tuoda muistoja mieleen. Laulamisen ilo ja laulujen vaikutus messun 

jälkeen, sekä yhteyden kokemus ovat monelle tärkeitä asioita Tuomasmessussa. 

Musiikkityyli jakaa mielipiteitä, mutta monipuolinen musiikki on monen mieleen. 

Virret ovat monelle tärkeitä ja uudet sovitukset ilman urkuja.  

 

4.3 Muistot 

4.3.1 Virret 

Tuomasmessussa käytetään kahta laulukirjaa; virsikirjaa ja messulaulukirjaa. 

Tuomasmessussa urkuja ei käytetä ja virret sovitetaan messuun sopiviksi. 

Virsikokemukset Tuomasmessussa ovat vaihtelevia, osan mielestä virret kuuluvat 

messuun ja ne on sovitettu virren alkuperää kunnioitten. Haastateltavista osalle 

virret eivät ole niin tuttuja ja tärkeitä kuin messulaulut. Tuttu virsi voi herättää 

muistoja lapsuudesta tai rippikoulusta.  

Haastateltava N1 87 ei ole käynyt perus jumalanpalveluksessa pitkään 

aikaan, joten hän ei ole kiinnittänyt mitään huomiota virsiin ilman urkuja uusin 

sovituksin. Tuomasmessussa lauletut virret eivät ole hänelle entuudestaan tuttuja 

ja ilman virsiäkin pärjäisi. N 86 kokee virsien laulamisen messussa siinä missä 

muutkin laulut, vaikka hän laulaisi virret mieluiten urkusäestyksellä. Hänelle 

monet virret ovat tuntemattomia, mutta lapsuuden virsistä tulee mieleen muistoja 

lapsuudesta ja elämän eri tilanteista. M 88 mielestä on hyvä, että virsiä lauletaan 

Tuomasmessussa ja virsikirjassa on tosi hyviä kappaleita.  Hänen mielestä nuoret 
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aikuiset eivät tunne usein virsiä, sovitukset helpottavat laulamisessa sekä auttavat 

löytämään uusia virsiä. N 85 mielestä virret sopivat Tuomasmessuun hyvin, 

vaikka niitä ei tarvitsisi olla niin paljon. Hänen suhtautuminen virsiin ei ole 

muuttunut Tuomasmessussa, vaikka välillä kuulee tuntemattomampia virsiä ja 

niiden laulaminen on hyvää harjoittelua nuoteista laulamiseen. Hän on kasvanut 

uskonnollisessa perheessä ja kuullut isovanhempien luona paljon virsiä. Hänelle 

tulee tutuista virsistä mieleen lapsuus isovanhempien luona. N2 93 mielestä 

Tuomasmessussa virret ovat tuttuja monille ja virret tuovat juurevuutta messuun. 

Hänestä virsien laulaminen on ihanaa ja vanhoista virsistä voi löytää aina jotain 

uutta.  

 

”Peilaa omaa elämää ja se et on käynyt mummon pyhäkoulua, siellä oli aika 

 usein lastenvirsiä. Isosajat ja rippikouluajat sieltä on taas jotain virsiä ja sitten 

 on tässä lukio/opiskeluiässä viehättynyt körttiläisyydestä. Sitten, jos saattaa 

 tulla körttivirsi ni se on ehkä jo ihan huippujuttu.” (N2 93) 

 

N 83 suhtautuminen virsiin on muuttunut positiivisemmaksi ja siihen vaikuttaa 

sovitukset, jotka helpottavat laulua. Verrattuna perusjumalanpalveluksen 

raskaaseen ja hartaaseen tunnelmaan, Tuomasmessussa virsien laulaminen ei ole 

niin raskasta. Virret kuulostavat Tuomasmessussa tuoreelta, vaikka niissä on 

”samalla jotain historian lehtien havinaa.” Virsistä hänelle tulee positiivisia 

muistoja kouluajan päivänavauksista. N 82 on löytänyt uusia puolia vanhoista 

tutuista virsistä uusien sovitusten kautta. Hänelle rakkaista virsistä tulee mieleen 

muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta. Virret ovat hänen mielestä 

taustariippuvainen asia ja Tuomasmessun kautta hän on omaksunut uuden 

lähestymistavan virsiin sekä löytänyt uusia virsiä, joita laulaa myös kotona. 

 

”Muistan yhden kiirastorstain messun siit on joku vuos aikaa, silloin laulettiin 

 riihikirkko hymniä se oli tosi hienoa ku muistin et lapsena kirkkokuorossa ja se 

 oli ehdottomasti mun lapsuuden lempilaulu. Se oli hienoa se jollain tavalla sitoi 

 sen silloin niinku kirkossa käymiseen.” (N 82) 
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Sari Murtosen mukaan haastateltavat nuoret aikuiset olivat tutustuneet hengellisiin 

lauluihin jo lapsuudessa. Lapsuudessa hengellinen musiikki oli vaikuttanut 

kodissa, koulussa, suvun parissa, seurakunnan toiminnassa ja 

musiikkiharrastuksissa. Muistikuvat lapsuuden hengellisestä musiikista vaihtelivat 

epätarkoista oletuksista yksittäisen laulun tunnepitoiseen mielikuvaan. 

Tutkimuksen haastateltavat tulivat perusluterilaisista kodeista, lapsuudenkodin 

lisäksi uskonnollisen perinteen välittäjiä olivat suvun jäsenet, erityisesti isoäiti tai 

kummit.
58

 Virsikokemuksiin vaikuttaa aikaisemmat kokemukset virsistä, 

tuntemattomien virsien laulaminen ei ole yhtä miellyttävää kuin tuttujen. 

Murtosen tutkimuksessa nuoret aikuiset saivat vaikutteita kodin, koulun ja 

seurakunnan lisäksi suvun jäseniltä. Tutkimukseni haastateltavista kaksi nostaa 

esille isovanhemman, erityisesti isoäidin eli mummon vaikutuksen 

virsituntemukseen ja muistoihin. N 83 koulu ja vanhempi opettaja ovat 

vaikuttaneet virsikokemuksiin. N 82 muistot lempivirrestä kantavat 

kirkkokuoroon. Lapsuudenmuistot hengellisestä musiikista ovat syntyneet kotona, 

suvun parissa, koulussa ja seurakunnan toiminnassa kuten Murtosen 

tutkimuksessakin.  

 

4.3.2 Messulaulut 

Messulaulut ovat haastateltaville nuorille aikuisille merkittävämpiä kuin virret 

Tuomasmessussa. Moni haastateltava mainitsee nuortenveisut ja rippikoulun. 

Messulaulut eivät vaikuta vain messun aikana, vaan niitä voidaan kuunnella tai 

laulaa vapaa-ajalla. 

 N 85 messulaulut merkitsevät, vaikka hän ei usko Jumalaan. Hän alkoi 

kuunnella messulauluja messun ulkopuolella, jotta oppisi säestämään niitä. 

Lopulta hän alkoi kiinnittää myös sanoihin huomiota ja laulaa mukana. ”Oon aika 

huono ateisti ku mä oon monen tunnin kävelyllä ja kuuntelen messulauluja.” Hän 

koki messulaulut lohduttavina ja tarvitsi niitä silloin. Hän osaa nimetä monta 

lempi messulaulua, joista yhden hän lauloi myös kuoroon pyrkiessä. Hän valitsi 

messulaulun, koska ne ovat tuttuja ja helppoja vaikka kuoro ei ole hengellinen. 

Messulauluista tulee mieleen ihmisiä ja eri elämäntilanteita. Hänen suhde 

hengelliseen musiikkiin on lähentynyt Tuomasmessun myötä, vaikka hän on 

laulanut rippikoulusta tuttuja lauluja ja lapsuudessa on laulettu hengellisiä lauluja. 
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N2 87 mielestä tuttuun messulauluun liittyy turvallisuuden tunne ja se voi 

viedä muistoissa jonnekin elämän tapahtumaan. Hän on ymmärtänyt, että 

nuortenveisut eivät kuulu pelkästään rippikouluikään vaan niitä voi kuunnella ja 

laulaa vieläkin. Hän on innostunut hiljaisesta rukouslaulusta ja löytänyt Taizé-

laulut Tuomasmessun kautta. N1 87 messulaulut merkitsevät paljon ja niistä tulee 

muistoja lapsuudesta, rippikoulusta, Taizésta ja ajat seurakuntanuorena. Hän pitää 

eniten rauhallisista melodisista messulauluista ja entuudestaan tutuista lauluista. 

Tuomasmessu on muuttanut hänen suhtautumistaan hengelliseen musiikkiin ja 

nykyään hän kuuntelee vapaa-ajalla tai töissä messulauluja.   

N2 93 käsitys hengellisestä musiikista on laajentunut virsi- ja punaisen 

laulukirjan lauluista körttivirsiin. Tuomasmessussa hän on nähnyt musiikin kirjon 

pelkistetystä körttivirrestä iloisempaan rohkaisulauluun. Messulaulut puhuvat 

tämän ajan ihmisen kielellä ja tuovat lauluja lähemmäksi omia elämänpohdintoja 

ja ovat rohkaisevia ja voimaa antavia. N1 93 messulaulut ovat vieraampia paitsi 

nuortenveisukirjasta tutut laulut, tuttuun lauluun on helpompi liittyä, vaikka hän 

on jo tottunut Tuomasmessun musiikkiin ja uusiin sovituksiin. Hän pitää Taizé 

musiikista ja messulaulut jäävät herkästi soimaan päähän. 

Tuomasmessun messulaulut vaikuttavat messun jälkeen useamman 

haastateltavan elämässä, ne jäävät soimaan päähän ja osa kuuntelee niitä messun 

ulkopuolellakin vapaa-ajalla. Myös N 82 on hankkinut laulukirjan ja messulevyn 

josta hän on kuunnellut ja laulanut messulauluja. Ennen kuin hän oli saanut 

messusta ystäviä, messulaulujen laulaminen kotona toi messun kotiin. Hän ei enää 

edes erota virsiä ja messulauluja toisistaan. Hän pitää erityisesti messulauluista, 

joissa sanat tulevat kohti ja avaavat solmun, vain laulun sanoilla on merkitystä.  

 

”Messulaulut on eritavalla rukiisia mun mielestä nää on jotenkin tämmöisiä 

 niinku Raamatun sanomasta nousevia ja jotenkin siihen yhdistyy ihmisten 

 elämä, mutta sitten Tuomasmessu on ehkä jotenki tai se ihminen katselee ja 

 pohtii elämää, mutta niissä myös Jumala tulee tietyllä tavalla lähelle. Nää 

 niinku tuo elämän lähelle nää on pohtivimpia mulle tai semmoisia toiveikkaita

  lauluja eritavalla ku täältä löytyy niin laidasta laitaa, jos vertaa virsikirjaan.” 

 (N 83) 
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Suhde hengelliseen musiikkiin on monella haastateltavalla jo syntynyt ennen 

Tuomasmessussa käymistä. M 88 on käynyt aikaisemmin Tuomasmessussa 

toisella paikkakunnalla, tutut messulaulut tekevät jatkumon toisen paikkakunnan 

ja Agricolan Tuomasmessun välille. Hän on aktiivinen musiikki-ihminen ja 

Tuomasmessussa hyvin toteutettu musiikki lisää musiikki-intoa laulaa ja soittaa 

itse. Hän on lähtöisin vapaista suunnista ja ylistyslaulut ovat tuttuja sieltä. Myös 

haastateltavista toinen N 86 on käynyt vapaissa suunnissa ja suhde hengelliseen 

musiikkiin on kasvanut helluntaiseurakunnassa. Hän käyttäisi messussa enemmän 

messulaulukirjaa, josta löytyy myös kiitos ja ylistyslauluja. Hänellä on useita 

suosikkilauluja messulaulukirjoista ja niistä välittyy Pyhä Henki. 

 

”Mun suhde hengelliseen musiikkiin on oikeastaan kasvanut täs vuosien 

 varrella et mä oon ruvennut enemmän käymään tosiaan 

 helluntaiseurakunnassa ni siel on muutamia kappaleita ku silleen ihan, että 

 välillä laulankin niitä kotona suureen ääneen.” (N 86) 

 

M 86 pitää eniten Jaakko Löytyn lauluista ja on laulanut niitä paljon silti niiden 

laulaminen on yhä hauskaa. Hän on käynyt Tuomasmessussa sen verran usein, 

ettei ole enää väliä onko laulu entuudestaan tuttu, vaikka tuttu laulu tuo kotoisan 

tunteen. Hänestä populaari gospel musiikin taso on heikko ja se ei innosta, mutta 

pitää miellyttävänä Tuomasmessun ammattimaista musiikkia. Mitä sitten 

tarkoitetaan gospel musiikilla? Suomessa hengellisestä nuorisomusiikista 

käytetään gospel nimitystä, joka viittaa evankeliumiin. Gospel merkitsee eri 

kontekstissa eri asioita, esim. afroamerikkalaisen musiikkikulttuurissa gospel 

tarkoittaa rhythm and blues alalajia. Englanninkielisissä maissa käytetään 

Contemporary Christian Music (CCM) kuvaamaan gospel musiikkia.
59

  

Moni mainitsee rippikoulun ja nuortenveisukirjan laulut, jotka nousevat 

mieleen messulauluista. Nuoren seurakunnan veisukirja on kokoelma hengellisiä 

yhteislauluja, joita käytetään nuorisotyössä ja rippileireillä iltaohjelmissa, 

hartauksissa ja oppitunneilla.
60

 Nuoren seurakunnan veisukirjaa kutsutaan myös 

punaiseksi laulukirjaksi, jonka kymmenes laitos julkaistiin vuonna 2015. Veisuja 

on laulettu jo vuodesta 1970, jolloin julkaistiin ensimmäinen painos.
61

 Veisukirjan 

laulut ovat vaihtuneet vuosien varrella ja mukaan on päässyt Taizé-rukouslauluja, 
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herätysliikkeiden lauluja ja hengellisen populaarimusiikin yhtyeiden lauluja, sekä 

ei hengellisiä lauluja.
62

  

Nuoren seurakunnan veisukirjan veisussa kolminaisuuden persoonista 

Jeesusta käsitellään eniten. Veisuissa Jeesus on useimmiten ylösnoussut, hän 

kuulee ihmisten rukoukset ja kulkee vierellä. Veisuissa käytetään sydän 

vertauskuvaa kuvaamaan Jeesuksen paikkaa ihmisten sydämissä.
 
 Jeesus nähdään 

veisuissa vierellä kulkijana myös silloin kun ihminen on harhateillä, Jumala on 

veisuissa kantaja, joka ohjaa ja seuraa etäämmältä ihmisten kulkua.
63

 Pyhä Henki 

esiintyy kolminaisuuden persoonista vähiten, suoria viittauksia Pyhään Henkeen 

on alle kymmenesosasta veisuja.
 
 Pyhää Henkeä kuvataan veisuissa tuulena ja 

tulena, sekä merenä. Pyhällä Hengellä on veisuissa muitakin kuin luontoon 

liittyviä vertauskuvia, rauhan Henki, neuvoja ja lohduttaja. ”Veisun kuuleminen 

liittyy siis Jumalan sanan kuulemiseen, johon Pyhä Henki vaikuttaa.” Pyhästä 

Hengestä puhutaan veisuissa samankaltaisesti kuin muissa kirkollisissa ja 

teologisissa konteksteissa.
64

 

Haastateltavista osa mainitsee Taizé-laulut ja erityisesti N1 87 tulee 

messulauluista mieleen nuoruusajat, sekä Taizé-luostarissa vierailu. Taizé-

laulujen juuret ovat pienessä itä-Ranskalaisessa Taizé-maalaiskylän 

veljesyhteisössä, joka on ekumeenis-kristillinen. Yhteisö syntyi vuonna 1949 ja 

sen perusti Roger Schutz, hän ja ensimmäiset veljestön jäsenet olivat taustaltaan 

protestantteja. Taizé on suosittu pyhiinvaelluskohde erityisesti nuorten 

keskuudessa.
65

 

4.4 Spritualiteetti 

4.4.1 Liturginen musiikki 

Päiväjumalanpalveluksen musiikki voidaan kokea vieraana ja etäännyttävänä, 

joten Tuomasmessua varten on luotu uutta liturgista musiikkia. Liturgisen 

musiikin tehtävänä on palvella liturgiaa ja tukea seurakunnan osallistumista 

siihen. Tuomasmessussa ehtoollisvuorolaulun sävelmät eroavat kirkon virallisesta 

ehtoollisvuorolaulun mollisävelmästä rauhallisuudella ja valoisuudella. 

Ehtoollisvuorolaulut periytyvät varhaiskirkon ajoilta ja musiikillinen toteutus 

edesauttaa nykyihmistä ymmärtämään niitä, tärkeää on myös vuorolaulujen 
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helppo laulettavuus. Tuomasmessussa ehtoollisliturgian ylityslaulu Pyhä-hymni 

on riemullinen ja monelle messun musiikillinen huipentuma.
66

 

Suurin osa haastateltavista pitää Tuomasmessun liturgista musiikkia 

tärkeänä osana messun kulkua. Tuomasmessun liturginen musiikki on 

eläväisempää kuin perusjumalanpalveluksessa, vaikka osa haastateltavista ei pidä 

laulettua liturgiaa merkittävämpänä kuin lausuttua. N2 87 kokee, että lausutulla ja 

lauletulla liturgialla on sama vaikutus. Hänestä on välillä tuntunut, että liturgin 

olisi ehkä parempi lausua kuin laulaa. ”En mä nyt sit tiedä et pitäiskö sitä nyt 

keneltäkään kieltääkään sen takia et se ääni ei oo niin klassisen kaunis.” N 85 

mielestä liturgiset laulut tuovat selkeän ja pysyvän rakenteen messun kulkuun, 

eräässä Taizé-henkisessä Tuomasmessussa ei ollut samanlaista tuttua kaavaa ja se 

häiritsi. N1 93 pitää Tuomasmessun liturgista musiikkia kivempana kuin 

perusjumalanpalveluksen. Tuomasmessussa ”sanat ja sävelet jotenkin merkitsee” 

perusjumalanpalveluksessa hän kokee liturgisen musiikin automaationa joka vaan 

pitää suorittaa. 

 

”Ei mulle koskaan oo ollut tärkeää et ne pitäis nimenomaan laulaa, must se on 

 vähän hassuakin et ne lauletaan tai esitetään eikä silleen et joku sanois vaan 

 Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” (M 86)  

 
N2 93 mielestä Tuomasmessun liturginen musiikki kuljettaa messua eteenpäin ja 

vuorolauluissa on tuttuutta perusjumalanpalveluksesta. Osa liturgisista lauluista 

tuntui alussa vierailta ”tuntu et ihmiset kaikki osaa ulkoa” hän kuvailee kuinka 

ihmiset lauloivat Pyhä-hymniä ja useamman kerran jälkeen sen on itsekin oppinut 

ulkoa.  N 83 liturgisilla lauluilla on suuri merkitys, sävelmät ovat kauniita ja 

samalla niissä on tuttuutta aikaisemmista Tuomasmessuista toiselta 

paikkakunnalla. Myös M 88 pitää tärkeänä liturgisten laulujen tuomaa tuttuutta ja 

turvallisuutta, vaikka on uusia sävelmiäkin. Liturgiset laulut ovat ”vakio osuutta 

ne on semmoinen mihin voi aina uudelleen yhtyä” heti alkutervehdyksistä alkaen 

ne tekevät hänelle tunteen kotona olemisesta sekä Tuomas vaikutelman. N1 87 

pitää liturgista musiikkia nerokkaana ideana, jolla pidetään mielenkiintoa yllä 

messun eri osissa. N 82 Pitää liturgiaa tärkeänä ja iloitsee messukokouksissa 
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liturgeista, jotka haluaavat laulaa mahdollisimman paljon. Hän ajattelee, että hyvä 

liturgi voi pelastaa kaiken mikä messussa ei muuten sujuisi odotusten mukaisesti.  

 

”Oon messuvieraiden kategoriassa aika korkea kirkollinen, koska liturgia on 

 kaikkein tärkeintä. Mähän aattelen kaiken muun voi viedä muttei liturgiaa, että 

 niinku se on se juttu. - - Liturgia on kaunista ja perusteellista et se on paljon 

 laulettua, koska ei niitä oo muuksi luultavasti tarkoitettu.” (N 82)  

 

Tuomasmessussa ehtoollisliturgiaan kuuluva Pyhä-hymni jakaa mielipiteitä. 

Tuomasmessun messulaulukirjan takaosasta löytyy messun kaava ja Pyhä- 

hymnin kohdalla on ohjeistus ”(lauletaan seisten; avoimet, kohotetut kädet 

ilmentävät Jumalan palvontaa).”
67

 Mikä sitten erottaa Pyhän muista liturgista 

vuorolauluista ja tekee siitä karismaattisemman?  Karismaattinen tilaisuus eroaa 

perinteisestä Jumalanpalveluksesta voimakkaammalla tunneilmaisulla, jossa 

ylistyslauluja lauletaan seisten kädet kohotettuna. Luterilaisen kirkon ulkopuolella 

vaikuttava helluntailaisuus alkoi vaikuttaa sotien jälkeen Suomessa ja vasta 1970-

luvun jälkeen voimakas kokemuksellisuuden kristillisyys on noussut kirkon sisältä 

päin yksittäisten ihmisten aloitteesta. Tuomasmessussa rohkaistaan tunteiden 

vapaampaan ilmaisuun, messussa saa näyttää ilon ja surun tunteita, perinteiseen 

messuun verrattuna uskonnollinen ilmaisukieli on kokonaisvaltaisempaa.
68

  

 Suurimmalle osalle haastateltavista laulun aikana ylistyksen osoittaminen 

kohotetuilla käsillä ja liike erottavat ne aiemmin totutusta luterilaisesta 

ylistämisestä vähäeleisesti. N2 87 pitää Pyhä-hymniä mukavana, vaikka hänelle 

tulee siitä mieleen vapaakirkollinen meininki ilahduttaa se silti monia ketään 

loukkaamatta. N1 93 ensivaikutelma Pyhästä oli hämmentävä ” täällä on nyt 

jotain hihhuleita paikalla”, mutta kun sitä laulaa tulee hänellekin olo ylistämisestä 

kuitenkaan niin tekemättä kohotetuin käsin. Myös N 83 on kokenut joissakin 

tilanteissa, että pitäisikö hänenkin nostaa kädet kun kaikilla on. Hänestä on 

hienoa, että Jumalaa voidaan ylistää eri tavoin jokaisen persoonaan sopivalla 

tavalla. N2 93 on löytänyt oman tapansa ylistää lauluun yhtyminen riittää, vaikka 

hänellekin on tullut olo pitäisikö nostaa kämmeniä. Hän pitää Pyhän sanomasta 

salaisuuteen kätkeytymisestä ja siitä ettei Tuomasmessussa liikaa ohjata ihmisiä 

ajatteluun valmiilla vastauksilla ” kuitenkin on aika paljon meiltä pimennossa”.  
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N1 87 ensivaikutelma ihmisten ylistämisestä tuntui perussuomalaisena 

ulkomaalaiselta tai eksoottiselta. ”Itse tästä kappaleestahan mä tykkään ihan 

älyttömästi” se edustaa Tuomasmessun musiikista hänelle menevämpää puolta. M 

88 kappaleesta välittyy ilon etuoikeus ja lähestyvä ehtoollinen. N 85 Kuvailee 

hyvin kokemuksiaan Pyhä-hymnin aikana kohotetuista käsistä. Pyhä on hänen 

mumminsa ehdoton lempilaulu ja siksi ilahduttaa. 

 

”Tekee siitä messusta eläväisemmän mul tulee vähän sellainen olo, et se ei oo 

 edes luterilainen messu. Mun mielestä se on kiva, vaikka mä oon ateisti se ei 

 häiritse. Mä voisin uskoa et se aika monia häiritsee sellaiset ihmiset ei varmaa

  tuu tonne messuun” (N 85)  

 

Osalle haastateltavista Pyhä-hymnin aikana ylistäminen on tuntunut alussa 

vieraalta, vaikka myöhemmin heille on saattanut tulla tunne itsellekin 

ylistämisestä näkyvämmin. M 86 suhtautuu Pyhään neutraalisti ja tykkää siitä, 

vaikka hänelle sillä ei ole suurempaa merkitystä. Ainoastaan kaksi haastateltavaa 

sanoo Pyhän aikana ylistämisen heille luonnolliseksi kokemukseksi. N 86 alussa 

hämmästyi ihmisten tapaa ylistää, mutta piti sitä luonnollisena tapana ja Jumalan 

kunnioittamisena ”rupesin itsekin pitämään näin.” N 82 ensikokemus tuntui 

kotoisalta, koska hänen ystävänsä totutti hänet siihen ympäristöön. Ilman ystävän 

seuraa kokemus olisi voinut olla toisenlainen ja aikaa olisi mennyt ehkä 

enemmän.  

 

”Aluks se oli etenkin jotenkin ihan huima kokemus, koska se tanssittaa 

 väkisinkin. Se et tulee luterilaiseen messuun ja huomaa et haluaa tanssia se on 

 aivan erityistä et usko on sillä tavalla ihan ensimmäisiä kosketuksia siihen, et 

 usko on kehollinen asia. - - Se oli yhdes vaiheessa itse asiassa messun mun 

 lempikohta silloin ku mä olin alkanut käydä messussa ja sit se vaikea 

 hankaluus mikä elämäs oli ni se alkoi väistyä. Ni mä aina sitä Pyhää lähdin 

 odottamaan, jossain vaiheessa huomasin et sitä kutsutaan santus sambaksi 

 niinhän se on.” (N 82)  
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4.4.2 Rukousjakso 

Tuomasmessun rukousjakso on vuorovaikutteista, musiikki kokoaa eri puolilla 

kirkkosalia penkeissään istuvat ihmiset, sivualttareilla olevia rukousalttareita 

kiertävät ihmiset ja alttarikaiteen eteen rukousalttaripalvelijan luokse polvistuvat 

ihmiset. Sivualttareiden luona ihmiset hiljentyvät rukoukseen lukevat 

alttaritaulujen esirukoustekstejä, on mahdollisuus kirjoittaa oma esirukouspyyntö 

rukouslapulle. Rukousjakson lopulla sivualttaripalvelijat kerääntyvät 

esirukousjohtajan johdolla pääalttarin eteen lukemaan ihmisten kirjoittamia 

rukouspyyntöjä ja kiitoksen aiheita yhteiseen esirukoukseen. 
69

 

Haastateltavat kokevat rukousjakson tärkeäksi osaksi messua ja 

mahdollisuuden liikkumiseen kirkkosalissa. N2 93 pitää tärkeänä vaihtoehtoja ja 

mahdollisuutta jäädä paikoilleen laulamaan tai lähteä liikkeelle. ”On hienoa et 

annetaan vaihtoehtoja ja nähdään et ihmisillä on eri tapoja rukoilla.” Myös N 83 

mielestä on tärkeää mahdollisuus jäädä paikoilleen, kirjoittaa rukouslappuja, 

saada siunaus tai mennä eteen rukoilemaan. M 86 mieluiten laulaa rukousjakson 

aikana hänestä on silti hienoa, että on eri tapoja rukoilla ” ihmiset rukoilee siel eri 

tavalla, on se silti yhteinen rukousjakso.”  

Jokaiselle löytyy omanlainen tapa rukoilla, tärkeintä on kuitenkin 

mahdollisuus saada puhua alttarilla valkopukuisen kanssa, jos siihen on tarvetta.  

N 82 on ollut molemmilla puolilla alttaria rukoilemassa, valkopukuisena 

alttaripalvelijana ja rukoilemassa. Hän on kokenut miten yhdessä rukoileminen 

helpottaa ihmisten taakkaa kun asian voi jättää itseltään pois. Hänelle itselleen 

rukouspalvelu on tullut konkreettisemmaksi kuin sivualttareille jätetyt 

rukouspyynnöt.  

 

”Voi tavallaan luontevasti pysyä paikallaan ja istua ja laulaa.  

Mun mielestä se on hyvä et siinä ei tuu sellasta oloa ollenkaan, että olis  

 pakko lähteä jonnekin. - - Tuomasmessun hienoimpia puolia just se et  

 niinku täällä kohtaa ihmisen, joko yksittäisen ihmisen tai sit on   

 esirukous mahdollisuus.” (M 88)  
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Rukousjakson aikana useampi haastateltava pitää tärkeänä mahdollisuutta käydä 

sivualttareilla kirjoittamassa rukouslappuja. Sivualttareilla on myös mahdollisuus 

sytyttää kynttilä, vain N 86 ja N1 93 on tärkeää kynttilöiden sytyttäminen 

rukousjakson aikana. N1 93 kynttilöiden sytyttäminen tuo muistoja mieleen ja 

hänen isän juuret ovat ortodoksisuudessa. Valojen himmentäminen luo 

kirkkosaliin sopivan hämärän ja mystisen tunnelman, joka auttaa hiljentymään 

rukoukseen. Tuomasmessussa kiinnitetään valaistukseen huomiota, rukousjakson 

aikana valot himmennetään yksityisen rukouksen ja hiljentymisen ajaksi.  

Tuomasmessussa rukousjakson aikana on mahdollisuus sytyttää kynttilöitä, 

kynttilän liekki muistuttaa rukouksesta.
70

 

 

”Tykkään tuohuskynttilöiden sytyttämisestä, että mun isän puolen suku  

 siel on ortodokseja. Mulle tulee aina mieleen mun kuollut vaarini siitä.  

 - - Lappujen kirjoittaminen se on kans mukavaa – saa kirjoittaa jonnekin 

omia ajatuksia pois.” (N1 93)   

 

Rukousjakson aikana on mahdollisuus hiljentyä rukoukseen omalta paikaltaan ja 

yhtyä hiljaiseen rukouslauluun. N 85 laulaa tai ajattelee omia asioitaan ja musiikki 

soi taustalla rukousjakson aikana. ”Rukoilen Jumalaa vaik mä en usko siihen, 

saatan puhua kuin mä puhuisin jollekin.” Hänen mielestä rauhallinen ja 

synkkämielinen musiikki sopii parhaiten rukousjaksoon, koska hän mieltää 

enimmäkseen rukouksen vaikeiden asioiden käsittelemisenä. N1 87 

Tuomasmessussa tärkeintä on rukousjakso, jolloin valot himmennetään ja tulee 

mystinen tunnelma. Hän laulaa rukousjakson aikana kappaleita, parhaiten siihen 

sopii rauhallinen, melodinen ja mystinen musiikki. N2 87 auttaa rukoilemaan 

hämärä valaistus ja rukoustekstit, vääränlainen musiikki estää häntä rukoilemasta. 

Hänen mielestä rukousjaksoon sopii parhaiten hiljainen ja rauhallinen musiikki. 

N1 93 mielestä laulun on kuulostettava rukoukselta, hänelle sanat ja teksti tulee 

ensin vasta sitten hyvä melodia. 

 

”Joskus siellä lauletaan semmoisia tosi osuvia lauluja, että niin voin näitten 

 sanojen kanssa samaa mieltä 100 % tässä. Et yleensäkin mä tykkään lauluissa 

 paljon kuunnella niitä sanoja.” (N1 93)  
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N 82 auttaa rukoilemaan valojen himmentäminen ja estää, jos tutut tulevat 

rukousjakson aikana vaihtamaan kuulumisia. Myös liian voimakas kappale 

häiritsee omaa ajattelua.  Rukousjaksoon sopii parhaiten rauhallinen musiikki, 

joka ei vie ajatuksia liian kauas pois rukouksesta.  N 86 mikään ei estä 

rukoilemasta, mutta rauhallisuus helpottaa rukousta ja kontaktia Jumalan kanssa. 

 

”Rukous on jokaisen henkilökohtaista puhetta tavallaan Jumalan kanssa. 

- - Sopivan niin se tuolla onkin, että virittää semmoista rauhallista tunnelmaa 

on niinku vapaus ajatella tai miettiä.” (N 83)  

 

4.4.3 Kokemuksia musiikin vaikutuksesta uskonelämään. 

N2 87 tulee jostain lause mieleen ”saa sieluni soimaan”, se kuvastaa hänelle niitä 

tunteita mitä ei edes tietoisesti ajattele vaan ne ovat tunteen tasolla. Hänen uskoa 

ovat vahvistaneet ’epäilevä Tuomas’ ajatus, messussa on tilaa epäileville 

ihmisille. Hän ottaa esille Tuomasmessun, jossa kansanedustaja Mikael Junger 

saarnasi yhdessä Olli Valtosen kanssa. Hän ei itse ollut paikalla, mutta Jungerin 

sanat herättivät hänessä ajatuksia uskosta. 

 

”Oli tää Mikael Junger ”minä toivon ja rakastan, mutta en voi uskoa” tekis 

 niin mieli sanoa, et ei siel kaikki muutkaan ole niin uskossa täydellisiä.  

- -  Epäilylle on aikaa myös kirkossa, mut se tulee silloin huomattavasti 

 lähemmäks tavallisia ihmisiä.” (N2 87)  

 

M 88 kokee Tuomasmessun matalankynnyksen messuna jonne voi tulla kuka 

tahansa ” voi tulla melkeen ku lätkäotteluun”. Tärkeintä ei ole onko epävarma tai 

varma uskostaan, vaan yhteinen messu ja uskon kohde. Hänelle musiikin vaikutus 

sieluun liittyy teologiaan Jumalan luomisesta ja ihmiselle annetuista kyvyistä 

luoda jotain, musiikkilahjaa tulisi käyttää. 

 

”Musiikissa niin jotenki se ihmisen kyky luoda sitten tavallaan, että meidätkin 

 on luotu ne jotenkin kohtaa sieluun. Kyllä se jotenkin voisin käyttää jopa 

 puhdistavaa tai sanoin puhdistava tai avaava et niinku parhaimmillaan ja 

 sitten se musiikki vie tavallaan kaiken huomion ja kun siinä on just se soitto tai 

 laulu ni se laulu tulee meidän sisälle. Siinä on jotain sellaista, että et siinä 

 niinku sielu voi kohdata Jumalan.”  (M 88) 
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N 86 on käynyt Tuomasmessun lisäksi paljon Helluntaiseurakunnassa ja hänen 

uskossaan on karismaattisia piirteitä. Messulaulut kuvaavat hänen omaa 

elämäänsä ja kokemuksia ”laulut lukee mua” hän kokee vahvasti Jumalan 

läsnäolon laulujen kautta. Messulaulu ’Golgatan verenvoima’, jota lauletaan myös 

paljon Helluntaiseurakunnassa kuvaa hänelle elävästi Jeesuksen ristinkuolemaa 

ihmisten syntien vuoksi. 

 

”Tääl on aika paljon sellaisia lauluja, mitkä kertoo mulle aika paljon niinku

  mikä on ihan totuutta. Oon kuin särkynyt saviruukku, välillä tuntuu et mä oon 

 ihan palasina, mut yhtäkkiä tulee Pyhä Henki, joka kokoo mut taas ehjäksi 

 saviruuksi. - - Jumala on vaan mulle niin elävä et se näin laulujen kautta.”  

(N 86) 

 

N2 93 kokee Tuomasmessussa messulaulujen tulevan lähelle omia 

elämänpohdintoja ja kysymyksiä, ne sanoittavat omia ajatuksia. Musiikki 

vaikuttaa sieluun parantavasti ja hoitavasti.  

 

”Nostaa pois arjesta et niinku kiinnittää huomion johonkin toiseen   

 todellisuuteen mikä ei arjessa tule esille ja luo semmosen tilan, jossa voi 

 vastaanottaa pyhää se on todella tärkeää.” (N2 93) 

 

N1 93 mielestä musiikki auttaa sanoittamaan tunteita ja puhdistaa oloa. Hän ei 

osaa määritellä minkä laulun yhteydessä on kokenut Jumalan läsnäoloa musiikin 

kautta. 

 

”En mä oikeen osaa sanoa missä yhteydessä ja minkä laulun yhteydessä sitten 

 on niinku tuntunut siltä et Pyhä on läsnä.” (N1 93) 

 

N85 mielestä laulujen sanat ovat usein niin osuvia ja hämmästyttävät, että myös 

moni muukin kamppailee samanlaisten ahdistuksen tunteiden kanssa. Hän ei usko 

sieluun, mutta kuvailee musiikkia yliluonnolliseksi. 
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”Musiikki on jotain enemmän kuin mitä jotain joka ei oo maanpäällistä mun 

 mielestä et nimenomaan se olis sielujen välistä kommunikaatiota.  

- - Koska ihmisillä olis sielu ja se koskettaa toisten ihmisten sieluja et se on 

 jotain yliluonnollista kyllä.”  (N85) 

 

M86 mielestä musiikki vaikuttaa tunteisiin miellyttävästi ja sieluun riemullisesti 

”on hienoa, että Jumala vaikka tykkää musiikista”.  N1 87 kokee musiikin 

vaikuttavan sieluun parantavasti, vaikka hänen on vaikea erotella musiikillisia 

kokemuksia hengellisestä musiikista. Hän kuuntelee monenlaista musiikkia 

tunnetilasta riippuen ”et sillä tavalla vaikuttaa sieluun et usein tulee parempi fiilis, 

jos on tosi vihainen tai ärtynyt.” 

 

”Musiikki vaikuttaa sieluun vai sielu vaikuttaa musiikkiin, alun perin oli se 

 suhde kumminpäin vaan. - - Tietynlaisella musiikilla voi auttaa niinku saamaan 

 irti sielustansa sitä koloa mikä siellä hiertää.” (N82) 

 

N82 on kokenut, että Jumala on tullut musiikin avulla täysin lähelle ja helpommin 

kuin sanoilla. Hän kuvaa musiikkia ohituskaistana, sen avulla voi käsitellä asioita 

ja se voi puhutella suoraan. Erilaisissa tilanteissa sopii tietynlainen musiikki, 

jonka äärelle hän hakeutuu tarvittaessa. N83 mielestä musiikki vaikuttaa sieluun 

kokonaisvaltaisesti. Musiikin avulla Jumala voi tulla lähemmäs kuin uskaltaisi 

hänet päästää. Sielukkaasti soitettu musiikki voi saavuttaa twistin joka koskettaa 

ja Jumala tulee lähelle.  

 

”Musiikki käy eri svääreil se yltää niin kun sielun aivan eri tasoille kuin puhe

  ja sanat, että se et kaks ihmistä onpa se yks soittaa ja toinen kuuntelee. Tai 

 kaks ihmistä soittaa, että se on jännä et mikä se on et siinä päästään jonnekin 

 samalle taajuudelle. Aletaan elää yhessä sitä samaa tarinaa on se sit melodia 

 tai ja sanat.” (N83) 

 

Haastateltavien mukaan musiikki voi nostattaa tunteita pintaan ja toimia 

ohituskaistana, jonka avulla Jumala voi puhutella ihmistä suoraan sydämeen. 

Sielun määritteleminen ja vaikutus Pyhän Hengen kokemiseen messussa ovat 

henkilökohtaisia kokemuksia. Osa haastateltavista on kokenut Pyhän läsnäolon 

Tuomasmessussa ja musiikin vaikutuksen sielua parantavaksi. Tutkimuksen 

kannalta mielenkiintoista on miten voimakkaita tunteita musiikki voi saada 
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ihmisessä aikaan. Musiikkia voidaan pitää Jumalan lahjana ihmisille, 

yliluonnollisena tai puhdistavana riippumatta onko oma usko epäilevä vai vahva. 

Luterilainen teologia korostaa Jumalan antamia lahjoja ihmisille ja 

evankeliumin julistamista, jossa kuullaan Jumalan ääni. Luther korosti ”usko 

syntyy kuulemisessa” hän piti tärkeänä jumalanpalveluskaavojen uudistamisessa, 

että raamatuntekstit lauletaan. Luther arvosti virttä ja hän on vaikuttanut 

virsienkäyttöön luterilaisessa jumalanpalveluksessa myös itse luomalla 

virsitekstejä ja sävelmiä.
71

 Musiikki on teologisesti merkittävä elementti 

luterilaisessa hengellisyydessä, ilman musiikkia messukokemus olisi toisenlainen. 

 

5.1 Yhteenveto tuloksista 
Tutkimukseni aineiston analyysi sisältää kyselytutkimukseen osallistuneiden 

vastaukset ja kymmenen nuoren aikuisen haastattelut. Tutkimuksen tuloksissa 

käsittelen avoimen kysymyksen ”Miten kuvaisit Tuomasmessun musiikin 

merkitystä itsellesi?” vastauksia eri ikäryhmissä. Laajemmin musiikin merkitystä 

avoimet lyhyet vastaukset eivät anna, mutta niistä nousee myös samoja vastauksia 

kuin haastatteluista. Musiikki koetaan yleisesti laadukkaana ja osa avoimen 

kysymyksen vastauksista sisältää vastauksen spritualiteetin kokemuksesta 

musiikin kautta. Kiinnostavaa vastauksia analysoidessa on yhtäläisyyksien 

löytäminen eri ikäryhmien välillä, vaikka vanhempien sukupolvien kokemus 

jossain vastauksissa eroaa nuorten aikuisten kokemuksista.  

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää millaisia kokemuksia ja 

merkityksiä Agricolan Tuomasmessun musiikista on syntynyt tutkimukseen 

osallistuville nuorille aikuisille. Haastatteluun osallistuneiden nuorten aikuisten 

kokemukset Agricolan Tuomasmessusta ja musiikista ovat myönteisiä. 

Haastatteluun osallistuneista nuorista aikuisista kaikki ovat luterilaisia. N 85 

osallistuu Tuomasmessuun säännöllisesti isoäitinsä vuoksi. Kiinnostavaa on hänen 

myönteinen suhtautuminen ja aktiivinen osallistuminen messuun viikoittain, 

vaikka hän tunnustautuu ateistiksi. Hän on uskonnollisesta perheestä ja 

hengellinen musiikki on lapsuudesta tuttua. Tuomasmessun musiikki merkitsee 

hänelle paljon ja messun kautta on löytynyt pianonopettaja sekä innostus 

kuoroharrastuksen aloittamiseen. Hän kuuntelee aktiivisesti vapaa-ajalla 

messulauluja.  
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Tuomasmessuun tiiviisti kiinnittynyt N 82 osallistuu Tuomasmessun 

kokouksiin ja on toiminut vapaaehtoisena valkopukuisena messussa. Hänelle 

Tuomasmessusta on tullut tärkeä osa elämää ja messusta on löytynyt uusia 

ystäviä. Kukaan haastateltavista ei koe osallistumista teejatkoille merkittävänä. 

Muilla seurakuntalaisilla on vaikutusta messun tunnelmaan, mutta syvempää 

vuorovaikutteellista suhdetta ei ole syntynyt. N 82 on muodostunut 

Tuomasmessussa ystäviä, mutta messun aikana vuorovaikuttaminen ei ole tärkeää. 

N 86 on huonoja kokemuksia teejatkoista ja vapaaehtoisena siellä toimimisesta, 

hän ei kokenut siellä hyvää yhteishenkeä. Haastateltavista nuorista aikuisista vain 

N 83 sanoo kaipaavansa omanikäisiä nuoria aikuisia messuun, vaikka on heitä 

nähnyt satunnaisesti käyvän. Muut haastateltavat eivät nosta esille suhdetta 

muihin nuoriin aikuisiin messussa, messuun tullaan yksin tai tutun ihmisen 

seurassa. Seurakuntayhteyden kokeminen voi liittyä hyvään messukokemukseen 

ja tunnelmaan, vaikka ei syvempää suhdetta muihin seurakuntalaisiin syntyisi. 

Tuomasmessussa on mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseksi tai liittyä kuoroon, 

jossa muihin seurakuntalaisiin voisi helpommin tutustua.  

Case Kallio-tutkimusprojekti tutki Kalliossa asuvien nuorten 

uskonnollisuutta ja tutkimusaineiston pohjalta haastateltiin itsensä kristityksi 

kokevia nuoria aikuisia. Tutkimuksen perusteella Jenni Hyvönen on jakanut 

kristinuskoon sitoutuneiden nuorten aikuisten sprituaalisen elämän kolmeen 

erilinjaan perusluterilainen spiritualiteetti, herätyskristillinen spiritualiteetti ja 

ideologiakriittinen spiritualiteetti, jotka olen kuvannut luvussa 2.3.3 tarkemmin.
 72

 

Tutkimukseni haastatteluun osallistuneista nuorista aikuisista vain yksi N 85 ei 

koe itseään kristityksi. Haastateltavista eniten perusluterilaisen spritualiteetin 

piirteitä on N1 87. Hänelle Tuomasmessussa tärkeintä on musiikki ja 

hiljentyminen kiireisen arjen keskellä. Musiikki tuo muistot mieleen rippikoulusta 

ja isosajoilta, hänen on vaikea kuvailla musiikin vaikutusta sprituaaliseen 

kokemukseen. Perusluterilaisen nuoren aikuisen spiritualiteettiin kuuluu uskonnon 

kokeminen henkilökohtaisena asiana ja yksityinen kokemuksellisuus. Uskonto 

myös koetaan itsestään selvänä elämään aina kuuluneena osana, kuten N1 87 

elämässä uskonto on ollut lapsuudesta asti osa elämää.
73

 Tutkimustulosten 

perusteella myös muillakin haastateltavilla on perusluterilaisen spiritualiteetin 

piirteitä.  
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Herätyskristillisen spiritualiteetin piirteitä löytyy suurimmasta osaa 

haastateltavista nuorista aikuisista, eniten se kuvaa N 82 spiritualiteettia. N 82 on 

vahvasti sitoutunut Tuomasyhteisöön ja seurakuntayhteyden merkitys on hänelle 

tärkeä osa uskonnollisuutta. 
74

 Haastateltavista nuorista aikuisista kukaan ei täytä 

täysin ideologiakriittisen spiritualiteetin ominaisuuksia, johon kuuluu kritiikki 

kirkkoa kohtaan ja individualistiset näkemykset kristinuskosta. Ideologiakriittinen 

nuori aikuinen ilmentää uskoaan ja sen harjoittamista yksilöllisellä tasolla. N 85 

on ateisti, vaikka osallistuu aktiivisesti Tuomasmessuun. Hän kokee 

Tuomasmessun musiikin vaikutuksen elämässään myönteisenä. Hän ei usko 

sieluun, vaikka kokee musiikin yliluonnollisena ja sielujen välisenä 

kommunikaationa. Ideologiakriittinen nuori aikuinen voi kokea musiikin 

spirituaalisena kokemuksena.
75

 Myös herätyskristilliseen spirtituaalisuuteen 

kuuluu musiikin merkitys hengelliseen elämään ja se voi vaikuttaa yhteisön 

valintaan minkä jumalanpalvelukseen osallistutaan.
76

  

Spirituaalisuuden kokeminen Tuomasmessun musiikin kautta ilmenee 

erityisesti rukousjakson aikana, jolloin valot himmennetään. N 82 kokee Pyhän 

Hengen odottavan katonrajassa ja laskeutuvan ihmisten ylle rukousjakson aikana. 

Hänelle musiikki toimii kuin ohituskaistana sanoihin verrattuna. Haastateltavat 

kokevat Tuomasmessun musiikin laadukkaana ja monipuolisena, urkujen 

puuttuminen ei haittaa päinvastoin se lisää yhteislaulun sujuvuutta. Messun 

musiikki kulkee sujuvasti eteenpäin liturgin ja liturgisten laulujen siivittämänä. 

Liturgisista lauluista Pyhä-hymnin aikana ylistäminen kohotetuilla käsillä tuntuu 

vieraalta ja ainoastaan kaksi haastateltavaa kokee sen itselleen sopivana 

ylistämisenä. Karismaattisuuden näkyminen ei silti vaikuta messukokemukseen ja 

jokaiselle löytyy oma tapa ylistää Jumalaa. Musiikki vaikuttaa messun aikana ja 

sen jälkeen, se antaa tulevaan viikkoon voimaa. Musiikin kautta Pyhän kokeminen 

tulee monen haastateltavan vastauksista esille ja musiikin koetaan puhuttelevan 

juuri sen hetkistä elämäntilannetta. Virsien laulaminen tuo mieleen muistoja ja 

uusien sovitusten kautta ne tulevat lähemmäksi tätä aikaa, vaikka niistä huokuu 

historian lehtien havina N 83 lainaten. Osalle haastateltavista silti messulaulut 

ovat tulleet läheisimmäksi ja Tuomasmessusta on voinut löytää uusiakin 

hengellisen musiikin tyylejä, kuten Taizé-laulut. Kotiin lähtiessä messusta jää 
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useimmiten levollinen mieli ja osalle laulut jäävät soimaan päähän. Haastattelujen 

pohjalta nuorelle aikuiselle musiikilla on suuri merkitys messun valinnassa. 

 

5.2 Luotettavuus  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus merkitsee tulkintojen validiteettia. 

Aineiston validiteetti tarkoittaa aitoutta, tutkimushenkilöt ja tutkija keskustelevat 

samasta asiasta ja aineisto on relevanttia. Johtopäätökset ovat valideja silloin kun 

ne vastaavat tutkittavien tarkoitusta ja aineiston ilmaisuja ei ylitulkita. Laadullisen 

tutkimuksen tutkija on oman tutkimuksensa tutkimusmittari eli asiantuntija 

perehtyneisyytensä ja prosessin intersubjektiivisuuden vuoksi, toinen tutkija ei voi 

tarkistaa tutkimusta toistamalla jolloin luotettavuus kärsii.
77

 

Tutkimukseni luotettavuus perustuu ainestooni, jonka olen hankkinut 

yhdestä Agricolan kirkossa vietetystä Tuomasmessusta. Kyselytutkimukseen 

osallistujat ovat vapaaehtoisesti saaneet merkitä vastauksiin suostumuksensa 

mahdolliseen haastatteluun jättämällä yhteystietonsa. Olen rajannut tietyn 

ikäryhmän ja ottanut yhteyttä kaikkiin sen ryhmän haastatteluun suostuviin 

nuoriin aikuisiin. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa nousevat 

kysymykset tutkimuksen totuudesta ja objektiivisesta tiedosta. Tärkeää 

luotettavuutta tarkasteltaessa on erottaa havaintojen luotettavuus ja niiden 

puolueettomuus toisistaan. Puolueettomuudella tarkoitetaan tutkijan suhdetta 

tutkittavaan asiaan ja onko tutkittajan omalla kehyksellä eli sukupuolella, iällä, 

uskonnolla ym. vaikutusta tutkimukseen. ”Laadullisessa tutkimuksessa 

myönnetään, että näin väistämättä on, koska tutkija on tutkimusasetelman luoja ja 

tulkitsija.”
 78

  

Tutkijana olen itsekin nuori aikuinen ja tutkimuksen kohteen valintaan 

vaikuttivat omat kiinnostuksen kohteeni sekä kokemukseni Agricolan 

Tuomasmessusta. En ole silti kiinnittynyt Tuomasmessuun pysyvästi, vaan käynyt 

satunnaisesti muutaman vuoden aikana. En tunne entuudestaan haastatteluun 

osallistuneita nuoria aikuisia, eikä minulla ole muitakaan kontakteja 

Tuomasyhteisöön, joten siinä suhteessa olen puolueeton. Tutkimuksen 

luotettavuutta voi heikentää tutkimuksen pitkä kesto, sillä tutkimuksen aineisto on 

kerätty tammikuussa 2013 ja aikaa on kulunut jo yli 3 vuotta. 
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6 Lähde- ja kirjallisuusluettelo 
 

6.1. Lähteet  

20.1.2013 saatekirje ja kyselomakkeen 230 vastausta 1929−2005 vuosina 

syntyneiltä messuvierailta  

 

Mies 1986, haastattelu 31.1.2013  

Nainen 1993, haastattelu 1.2.2013  

Nainen 1993, haastattelu 1.2.2013  

Nainen 1986, haastattelu 4.2.2013 

Nainen 1982, haastattelu 5.2.2013 

Mies 1988, haastattelu 6.2.2013  

Nainen 1985, haastattelu 8.2.2013  

Nainen 1983, haastattelu 12.2.2013  

Nainen 1987, haastattelu 18.2.2013  

Nainen 1987, haastattelu 18.2.2013  

Aineisto litteroituna 75 sivua. Haastattelutallenteita 7 h 5 min. Tekijän hallussa. 

Kyselylomakkeita 228. Tekijän hallussa.  

 

 

 

Musiikki 

http://tuomasmessu.fi/musiikki/. Luettu 7.3.2016 

 

Mikä Tuomasmessu on 

http://tuomasmessu.fi/mika-tuomasmessu/on. Luettu 17.4.2016 

 

Tule tekemään messua 

http://tuomasmessu.fi/tule-tekemaan-messua. Luettu 17.4.2016 

 

Uutisia 

http://nuortenkeskus.fi/sitenews/view/-/nid/315/ngid/1/ Luettu 19.4.2016 

 

Valomerkki 

http://valomerkki.fi/haastettujen -kirkkojen-herrat. Luettu 12.4.2016 
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7 LIITTEET 

7.1 Liite 1− Saatekirje 
 

Hyvä Tuomasmessuun osallistuja!        

 

Opiskelen teologiaa Helsingin yliopistossa ja teen dosentti Tapani Innasen johdolla 

maisterin opintoihini kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa seminaarissa, jonka aihepiirinä 

”Virsi ja hengellinen laulu 2000-luvun Suomessa”. Seminaari on osa Kirkon 

tutkimuskeskus tutkimushanketta. Oma aiheeni liittyy Tuomasmessun musiikin 

merkitykseen messuun osallistuneille 

 

Tutkimukseni toteutumiseksi pyydän apuasi: voitko vastata kääntöpuolella oleviin 

kysymyksiin ja palauttaa lomakkeen tämän Tuomasmessun jälkeen? Haluaisin myös 

haastatella osaa tähän Tuomasmessuun osallistuneista; jos saisin haastatella Sinua, 

pyydän, että ilmoitat muiden vastausten yhteydessä myös omat yhteystietosi. Haastattelut 

pyrin tekemään tammi-helmikuun 2013 aikana, ja voimme yhdessä sopia Sinulle sopivan 

ajan ja paikan. Kyselyn vastaukset ja haastattelutiedot käsitellään luottamuksellisesti ja 

henkilöllisyytesi ei tule missään ilmi eikä yksityiskohtia esitellä niin, että henkilö olisi 

tunnistettavissa 

. 

Kiitos vastauksestasi! 

 
Jonna Valtonen  
Teologian ylioppilas 

Puh. 050 3804 788 

jonna.valtonen@helsinki.fi  

 

Toivon, että osallistut kyselyyn. Saamme sen kautta tärkeää tietoa messuvieraiden 

kokemuksista ja ajatuksista. Sen pohjalta voimme kehittää Tuomasmessua ja sen 

musiikkia. 

 
Pirjo Kantala  
Pastori, Tuomasyhteisön toiminnanjohtaja 

 

 

Toimin Jonna Valtosen pro gradu -tutkielman tutkimusprosessin ohjaajana. Hänen 

aihepiirinsä on kirkon musiikkikäytännön näkökulmasta mielenkiintoinen ja tärkeä. 

Uskon siitä koituvan hyötyö myös Tuomasmessu-toiminnan kehittämiselle. Toivon, että 

voit suhtautua myönteisesti Jonnan pyyntöön tutkimusaineiston saamiseksi. 

 
Tapani Innanen 
Teologian tohtori, Helsingin yliopiston dosentti 

tapani.innanen@helsinki.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jonna.valtonen@helsinki.fi
mailto:tapani.innanen@helsinki.fi
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7.2 Liite 2− Kyselylomake 

 

Hyvä Tuomasmessun osallistuja! 

 

Pyydän Sinua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin oman tilanteesi ja omien kokemustesi 

mukaisesti rastittamalla sopivimman vaihtoehdon ja tarpeen mukaan täydentämällä vastausta 

riveille. 

 

1. Sukupuoli:   □   Mies          □  Nainen  
2. Syntymävuosi: _____________   

  
3. Elämäntilanne:   

   □  opiskelija   
   □  ansiotyössä 
   □  työtön  
   □  eläkkeellä 
   □  jokin muu, mikä?        
  _______________________________________ 
 

4. Uskontokunta:  □  evankelis-luterilainen  
   □  jokin muu, mikä?                                
   _______________________________________ 
   □  en kuulu uskontokuntiin 
 
 

5. Osallistuminen Agricolan Tuomasmessuun: 
   □  osallistuin ensimmäisen kerran  

  □  olen osallistunut harvoin 

  □  olen osallistunut usein  

  □  osallistun säännöllisesti  

 

 

6. Mitkä Tuomasmessu elementit ovat sinulle tärkeimpiä (rastita enintään kolme 
tärkeintä) 
   □  Raamatun teksti ja saarna 
   □  rukous 
   □  musiikki  
   □  ehtoollinen  
   □  jokin muu, mikä? ________________________________________ 

 

 

7. Miten kuvaisit Tuomasmessun musiikin merkitystä itsellesi? 
_______________________ 
 
________________________________________________________________________
__ 
 
________________________________________________________________________
__ 
 

 □ Olen käytettävissä tutkimuksessa haastateltavaksi 

 

Nimeni: _____________________________________________ Puhelinnumeroni: 

_____________ 

  

Lämmin kiitos vastauksista 
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7.3 Liite 3− Teemahaastattelun teemat 

 

 

Tuomasmessun merkitys: 

 

Seurakunnan merkitys: 

 

Tuomasmessun musiikin merkitys: 

 

Musiikin toteutus: 

 

Laulun merkitys: 

 

Virret Tuomasmessussa: 

 

Messulaulukirjat: 

 

Liturgia: 

 

Rukous: 

 

Spiritualiteetti: 


