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JOHDANTO
Jos musiikinopetuksemme aikoo seurata ajan henkeä, sen täytyy seurata musiikkielämän ja -tieteen 
kehitystä. Näin on tapahtunut kautta aikojen. Euroopan musiikkielämää ajatellen voitanee väittää, 
että viime vuosikymmenien merkittävimmän vaikutuksen siihen teki Keski- ja Itä-Euroopan 
(talonpoikais-)musiikkikulttuurien löytäminen. Löytö avasi Euroopan musiikinhistoriassa oven aivan 
uusiin sävelmaailmoihin ja siten laajensi ennennäkemättömästi ilmaisumahdollisuuksia. Kaikki tämä 
tapahtui aikana, jolloin kehityksen suuntaviivat näyttivät olevan hukassa. Taiteilija, musiikkitieteilijä, 
kansanmusiikintutkija Béla Bartók (1881-1945) kirjoittaa siitä seuraavasti: 

„Nuorimman tieteenalan, musiikkifolklorin – aluksi vaatimattomat - tutkimustulokset vetivät muutamien 
musiikkojen huomion aidon talonpoikaismusiikin suuntaan. Heitä järkyttivät löytämiensä luonnon aarteiden 
rikkaudet. Näyttää siltä, että musiikin luonnonvarojen päivänvaloon saattamista seurasi luonnollisena 
reaktiona Wagner- ja Strauss-kauden ääriromaattisuus: Itä-Euroopan aito talonpoikaismusiikki on 
lähes täysin diatoninen; useissa paikoissa,  kuten esimerkiksiUnkarissa suorastaan pentatoninen. (…) 
Talonpoikaismusiikin vaikutuksesta johtuen voivat uudet teokset välttyä olemasta äärimmäisen täyteen 
ahdettuja.”
 
„Olen vakuuttunut siitä, että jokainen kansamme oikeista, ns. varsinaisista melodioista on todellinen 
mallikuva korkeimman tason taiteelliselle täydellisyydelle. Katson niitä pienoiskoossa samanlaisiksi 
mestariteoksiksi, kuin suurempien muotojen maailmasta otettu Bachin fuuga tai Mozartin sonaatti. 
Tämäntapainen melodia on klassisena esimerkkinä musiikillisen ajatuksen uskomattoman tiiviille, kaikkea 
turhaa välttävälle ilmaisumuodolle.” (…)”Jos tutkimme melodioita, löydämme melodiakaarien ja sävellajien 
uskomattoman suuren vaihtelevuuden. Näissä elävät mitä erilaisemmat vanhat sävellajit (…) elävää elämää.
Niiden lisäksi löytyy itämaisia (ylinouseva sekunti) säveljonoja, ja jopa pentatoniikan eri lajikkeita.” „Tämä 
se oli, jota kaivattiin romantiikan pitkäveteisyyden jälkeen.” 

„Toki, tämä ahdassanaisuus ja epätavallisten melodioiden ilmaisumuodot saattavat olla syynä, että niiden 
on vaikea saada tavallisia muusikoita vakuuttuneiksi. Tavalliselle muusikolle tärkeimpiä ovat hänelle tutut 
kaavamaisuudet, joita hän tuntee hyvin jo etukäteen. Hän kykenee  iloitsemaan ainoastaan näistä tutuista 
sabloneista, mutta sanoman ydintä hän ei tajua. (…) Ei siis ole tavatonta/yllättävää, jos tavallisen muusikon 
jä tämänlaisen musiikin väliin ei synny syvellisempää suhdetta.” Kooste: Bartók, 1989 /1921/. s. 109 sekä 
Bartók, 1989 /1928/. s. 131.      

Jos Bartókin pelko yhdenmukaistumisesta, kaavamaistumisesta ja musiikillisen tajuntakyvyn kaventumisesta 
oli aiheellista postromantiikan aikana 1920-30-luvulla, se taitaa olla moninkertaisesti aiheellempaa 
nykyisen viihdeteollisuuden aikana. Elämme aikaa, jolloin (musiikki)viihdeteollisuus valloittaa maailman 
joka kolkkaa. Se on mahdollista siitä syystä, että se on niin pitkälle yleistajuiseksi yksinkertaistettu, että 
sen ymmärtäminen ja harrastaminen ei välttämättä vaadi opetustakaan. Tietokoneanalyysin tehneen Joan 
Serran sanoin: „Tietokoneanalyysi löysi todisteita musiikin lisääntyvästä homogeenisyydestä. Etenkin 
nuottiyhdistelmien vaihtelevuus eli soinnut ja melodiat ovat jatkuvasti vähentyneet 50 vuoden aikana  (Serra, 
2012, lisää: Esa Lilja, 2009)  

Viihde on valloittanut ja yhdenmukaistanut hyvin pitkälti myös Suomen musiikinopetusta. Se näkyy, jos 
katsomme opettajainvalmistuslaitosten tenttivaatimuksia taikka vain oppikirjoja. Niistä ei välttämättä 
käy ilmi, mitä sävelkieltä, sävelmaailmaa opetuksemme tavoittelee, mitä ominaisuuksia sillä on tai miten 
siihen voidaan kasvattaa? Miten suomalaisesta taikka suomensukuisesta sävelkulttuurista voidaan päästä 
Euroopan tyylikausien, taikka muiden kansojen sävelkulttuureiden ymmärtämiseen? Näissä oppikirjoissa 
viihde ja taide ei erotukaan. Tämä tavoitteettomuus näkyy, jos katsomme kirjakaupoissa myytävinä olevia 
musiikinoppikirjoja: ensimmäisen luokan oppikirjan sivuja ei välttämättä pysty erottamaan seitsemännen 
luokan oppikirjan sivuista. Vaikeusasteessa tai sisällöstä ei oikein ole enää eroja.



6

Kädessä oleva oppikirja palaa maailmansotien aikana keskeneräiseksi jääneeseen kehitykseen eli Aksel 
Törnuddin (1874-1923), Ilmari Krohnin (1867-1960) kauteen. Silloin opetuksella oli selkeät tavoitteet. 
Silloin oli selvä - ja lisättäköön, paljon ennen Bartókia ja Zoltán Kodálya (1882-1967) oli jo selvä -, 
että tie monipuolisuuteen ja monenlaisuuden tajuamiseen johtaa oman, eli suomen ja suomensukuisten 
kansojen musiikkikulttuurien monipuolisuuden kautta. Kansanmusiikin opettamisen avulla voidaan välttää 
kaavamaista ajattelutapaa sekä kasvattaa laajaa musiikillista tajuntakykyä, muotoaistia ja tyylitajuntaa. 

Kirjan henki on linjassa UNESCO:n päätöksellä, joka 1.12.2016 päätti ottaa Kodályn 
kansanmusiikinopetukseen nojautuvan menetelmän esimerkillisenä opetusmetodina osaksi maailman 
kulttuuriperintöä: 
https://ich.unesco.org/en/BSP/safeguarding-of-the-folk-music-heritage-by-the-kodaly-concept-01177
http://mta.hu/english/the-heritage-of-the-kodaly-method-107290
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 „Otan virteni vilusta”
          Martta Kähmi, Suistamon seutu

Niit’ ennen isoni lauloi
kirvesvartta vuollessansa; 
niitä äitini opetti
väätenssänsä värttinätä,
minun lasna lattialla
eessä polven pyöriessä,
maitopartana pahaisna,
piimäsuuna pikkaraisna.

                      Kalevala (sävel: PPL 118)

1. Mitä kansanmusiikki on? - kansanmusiikin määritelmä

Alkuperäinen kansanmusiikki on osa taidemusiikkia, mutta se erottuu sävelletystä (kirjoitetusta) 
taidemusiikista (konserttimusiikista) siinä, että se on osa tietyn kansan(ryhmän) suullista perinnettä (tai 
kulttuuria). Kansanmusiikissa, kansanlauluilla ei ole säveltäjää; varsinaiset kansanlaulut ovat peräisin 
ammoilta ajoilta, ne ovat muovautuneet kansan muistissa sen vuosisatojen kokemuksien, tuntemuksien ja 
musiikillisen maun pohjalta.   

Alkuperältään katsottuna kansanlaulut ja niiden ominaisuudet voivat olla kuten kielen sanoja: joko historiasta 
kumpuavaa omaa tai sitten lainaa. Omaksi sanotaan kansanlauluja, joiden ominaisuudet, toisinnot löytyvät 
vain kyseisten kansan(ryhmän) tai vain heidän sukulaiskansoiltaan (suomalaisessa kansanmusiikissa 
esimerkiksi ns. kalevalamittaiset laulut). Lainaksi kutsutaan niitä, joille löytyy vastineita muiltakin kuin 
kyseiseltä kansalta tai sen sukukansoilta (suomalaisessa kansanmusiikissa esimerkiksi pelimannimusiikin 
melodiat, jotka ovat peräisin ruotsalaisilta ja saksalaisilta muusikoilta). Yhtäläisyyksiä voi löytyä kansoilta, 
jotka asuvat tietyllä arealla (alueella); jolloin puhutaan areaalisista yhtäläisyyksistä. Sitä vastoin 
konserttimusiikilla (klassisella musiikilla) on aina säveltäjänsä, joka kirjoittaa teoksensa paperille nuoteiksi.

Keski- ja Itä-Euroopan musiikin tutkijat katsovat yleisesti, että mitä vanhempi joku kansanmusiikin 
kerrostuma tai kansanlaulu on, sitä useampien sukupolvien jalostama ja kiteyttämä se on. Näin ollen kyseisen 
kansanlaulun korkea ikä melkein kuin takaa, että kansanlaulun taiteellinen (ja kansantieteellinen) arvo on 
suuri. Tässä mielessä eräs säveltäjä sanoi, että kansanlaulu voi olla taiteellisesti Beethovenin sinfonian 
kanssa tasa-arvoinen. 

1. Oisi virttä viisi, kuusi                     Suistamon seudulta
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Suulliselle perinteelle on ominaista se, että kansan muistissa eri sävelmät (sen melodia, rytmi, lopuketyypit, 
jne.) ja sanat(kin) sekoittuvat usein keskenään, ja niitä muistetaan eri paikkakunnissa eri tavalla. Vertaa 
vuorolaulua Oisi virttä viisi, kuusi lauluun PPL:72, CVYÄ:1; SS:111 sekä LPP:26. Sävelmä on siinnyt 
suomalaisille runolauluille (vuorolauluille) ominaisessa la-pentakordissa. Erikoista siinä on se, että 
päätössävel ei olekaan la vaan ti, kuten CVYÄ:111. 

Sävelmiä, joiden tutkijat ajattelevat olevan tavalla tai toisella sukua toisilleen, sanotaan toisinnoiksi. 
Tehtävä: Vertaa allaolevien eri kansanlaulujen toisintoja.

2. Karin Nikolain korvalta                    Kauhava   

Riimillisen kansanlaulun melodia on la-pentatoninen (huolimatta siitä, että siinä on ti, joka muistuttaa 
häjylaulujen fi:tä,  ks. myöhemmin).  

3. Istun tammen oksalle                                                      Kauhava 
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4. Älä sinä flikka sinisiä silmiä                                Kauhava

5. Maailman markkinoita                                    Iitti, 1957

2. Suomalainen kansanmusiikki

Muoto-opillisesti (2.1) suomalaisen kansanmusiikin kolme tärkeintä kerrostumaa ovat 
1) kalevalamittaiset niin sanotut vuorolaulut tai runolaulut 
2) reki- tai riimilliset kansanlaulut 

      3)   pelimannimusiikki (kts. taulukko Suomalainen kansanmusiikki) 
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 Aihepiiriltään (2.2) Suomen kansanmusiikki jakaantuu  
        1)    myyttisiin lauluihin, (poikkeuksetta kalevalamittaisia)  
        2)    paimenlauluihin (kalevalamittaisia) 
        3)    lasten leikkilauluihin (osa kalevalamittaisia osa riimillisiä) 
        4)    nuorison leikki- ja rakkauslauluihin (kalevalamittaisia, riimillisiä, pelimannimusiikkia) 
        5)    häälauluihin (kalevalamittaisia ja riimillisiä) 
        6)    balladeihin (kalevalamittaisia ja riimillisiä) 
        7)    itkuihin (useimmiten kalevalamittaisia) 
        8)    hengellisiin lauluihin
       9)    tanssilauluihin (kalevalamittaisia, riimillisiä ja pelimannimusiikkia) 

Alkuperältään (3) katsottuna suomalaisen kansanmusiikin syvin kerrostuma on suomalais-ugrilainen, mutta 
siinä on mukana myös muinaisindoeuroppalaista, pohjoisgermaanista, muinaisslaavilaista, ja -balttilaista 
kerrostumaa. 

2.1 Suomalainen kansanmusiikki muoto-opillisesti

2.1.1 Kalevalamittaiset kansanlaulut 

Kalevalamittaiset kansanlaulut ovat tavallisimmillaan 8-tavuisia ja runomittaisia. Laulujen esitystavasta 
johtuen niitä tavataan sanoa myös vuorolauluksi. Vuorolaulussa päämies eli esilaulaja aloittaa ja puoltajat 
eli muut laulajat toistavat perässä esilaulajan laulaman säkeen tai säeparin toisen puoliskon. Lauletaan siis 
vuoroissa koko laulu läpi. Osa kalevalamittaisista lauluista - muun muassa kehtolaulut - ovat toki olleet 
tavallisia yksinlauluja. Merkittävä osa kalevalamittaisista kansanlauluista ovat la- tai do-pentakordeja 
sekä pentatonisia. Suomalaisille lauluille tyypillinen tahtilaji on 2+3/4 (aikaisempi tapa merkitä 5/4) ja 
suomensukuisille 5/8, 5+4/8, 3+6/8, jne. tahtilajit.

6. Laulu morsiamelle                                                  karjalainen sävelmä

 „Morsian, sisarueni,     kapulehti, lempyeni!
 Kuules, kuin minä sanelen,  kielin toisin kertoelen!
 „Lähet jo, kukka, kulkemahan, mansikka, matelemahan,
 verannukka, vieremähän,          sametti, samoamahan
 tästä kuulusta ko’ista,               kaunihista kartanosta;
 tulet toisehen talohon,              perehesen vierahasen.
 Toisin toisessa talossa,             muiten muissa vierahissa:
 ajatellen astuminen,     tuumitellen toimiminen;
 ei kuin taaton tanterella,          oman maammon manterella,
 laksoloissa laulaminen,            kujilla kukahtaminen.
     Kalevalan kolmaskolmatta runo
  

Laulun sävellaji on do-pentatoninen, tahtilaji nykyaikaisella  nuotinnostavalla: 3+6/8.
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7. Käin minä kaunista kangasta myöten

                                    

Kuuntelutehtävä: Nelipolviset 1979 11. Kuten esimerkistä näkyy, kahdeksantavuiset rivit voivat joskus 
saada lisää tavuja (uudempi nuotinnostapa: 4/4 > 2/4).

8. Mahoit ennen maamo rukka
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Tehtävä: Tutki laulun sävellaji, lopukkeet ja tahtilaji! Yhtäaikaisesti ne ovat tyypillisiä suomalaisuudelle. 

Seuraavissa nuoteissa on osia Kalevalan XVII runosta, jossa Väinämöinen etsii Antero Vipuselta tietoa.

9. Väinämöinen etsii Antero Vipuselta
I. osa 

 Vaka vanha Väinämöinen, kun ei saanunna sanoja
 tuolta Tuonelan ko’ista, Manalan ikimajoista,
 ain’ yhä ajattelevi, pitkin päätänsä pitävi,
 mistäpä sanoja saisi, loisi lempiluottehia.

 Paimen vastahan tulevi; hänpä tuon sanoiksi virkki:
 „Saat tuolta sata sanoa, tuhat virren tutkelmusta
 suusta Antero Vipusen, vatsasta varaväkevän.
 Vaan se on sinne mentävätä, polku poimeteltavata,
 ei ole matkoa hyveä, ei aivan pahintakana: 
 yks’ on juoni juostaksesi naisten neulojen neniä,
 tuosta toinen käyäksesi miehen miekan tutkaimia,
 kolmas koikutellaksesi uron tapparan teriä.”

II. osa

 Vaka vanha Väinämöinen, kun ei saanunna sanoja
 tuolta Tuonelan ko’ista, Manalan ikimajoista,
 ain’ yhä ajattelevi, pitkin päätänsä pitävi,
 mistäpä sanoja saisi, loisi lempiluottehia.

 Paimen vastahan tulevi; hänpä tuon sanoiksi virkki:
 „Saat tuolta sata sanoa, tuhat virren tutkelmusta
 suusta Antero Vipusen, vatsasta varaväkevän.
 Vaan se on sinne mentävätä, polku poimeteltavata,
 ei ole matkoa hyveä, ei aivan pahintakana:
 yks’ on juoni juostaksesi naisten neulojen neniä,
 tuosta toinen käyäksesi miehen miekan tutkaimia,
 kolmas koikutellaksesi uron tapparan teriä.”

 Vaka vanha Väinämöinen toki mietti mennäksensä.
 Painuvi sepän pajahan, sanovi sanalla tuolla:
 „Ohoh seppo Ilmarinen! Taos rautaiset talukset,
 tao rautarukkahiset, paita rautainen rakenna!
 Laai rautainen korento, teräksinen tienaellos:
 pane syämehen teräkset, veä päälle melto rauta!
 Lähen saamahan sanoja, ongelmoita ottamahan
 vatsasta varaväkevän, suusta Antero Vipusen.”
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 Se on seppo Ilmarinen sanan virkkoi, noin nimesi:
 „Viikon on Vipunen kuollut, kauan Antero kaonnut
 vipunsa virittämästä, ahtamasta ansatiensä;
 et sieltä sanoa saane, et sanoa puoltakana.”

 (...) 
 Silloin virsikäs Vipunen itse tuon sanoiksi virkki:
 „Mi sinä lienet miehiäsi ja kuka urohiasi?
 Jo olen syönyt saan urosta, tuhonnut tuhannen miestä,
 enpä liene mointa syönyt: syet suuhuni tulevat,
 kekälehet kielelleni, rauan kuonat kulkkuhuni! 
 
 III. osa

 „Lähe nyt, kumma, kulkemahan, maan paha, pakenemahan,
 ennenkuin emosi etsin, haen valtavanhempasi!
 Jos sanon minä emolle, virkan, vierin vanhemmalle,
 enemp’ on emolla työtä, vaiva suuri vanhemmalla,
 kun poika pahoin tekevi, lapsi anke’in asuvi.” 
 (...)
 „Himmene nyt, Hiien hurtta, raukea, Manalan rakki,
 lähe pois kohusta, konna, maan kamala, maksoistani,
 syömästä syänkäpyä, pernoani pehkomasta,
 vatsoa vanuttamasta, keuhkoloita kiertämästä,
 napoa navertamasta, ohimoita ottamasta,
 selkäluita luistamasta, sivuja sivertämästä!

Seuraavassa nuottiesimerkissä ja kuuntelutehtävässä on Veljo Tormiksen Kalevalan XVII runo.
Säveltäjä otti sävelmän SKSÄV IV:stä niteestä.
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10. Veljo Tormis: Kalevalan XVII runo

Kalevalaisten runojen ja sävelmien pohjana ovat rinnakkaiset säeparit. Musiikilliset lauseet siis koostuvat 
lähes aina kahdesta säkeestä, jotka ovat joko samoja tai vähän muunneltuja (peilaus, sekuntivaihtelu, 
muuntelu jne.). Tässä on poikkeuksena esimerkkinä käytetyn Kalevalan XVII runon I osa, joka koostuu 
neljästä säkeestä. I osa on tahtilajiltaan 2+3/4, lopuketyypiltään on ti-ti – la-la, sävellajiltaan la-pentakordi; 
II osa tahtilajiltaan 2+3/4, lopuketyypiltään on ti-ti – la-la, sävellajiltaan la-tetrakordi; III osa ti:hin päätyvä 
la-trikordi, tahtilajiltaan on suomensukuisille lauluille tyypillinen 5+4/8.
 



17

11. Uńi ulkoa kysyve (vienalainen tuutulaulu)     Anni Kontratjev, Viena 1973

Tehtävä: Laula prima vistana sanoilla! Mikä on tuutulaulun tahtilaji? Entä lopukkeiden rakenne? 
Säkeiden rakenne? Sävellaji?

Runosävelmien ominaisuuksiin kuuluu, että säkeet toistuvat vain harvoin samanlaisina. Ne voivat muuntua 
vaikka seuraavasti:

12. Laulampa mie lapsellani                                             Tatjana Torvini, Uhtua 1973

Tehtävä: laula prima vistana sanoilla. Mitä sävellajeja tunnistat laulusta? Tarkista ensimmäisten kahden 
säkeen kaava: miksi tahtilaji on 2+3/4 eikä 5/4?

Kalevalamittaisten runojen tavumäärä on pääasiallisesti 8 (4+4). Niissä on alkusointu (riimi on 
kalevalamittaista runoutta uudempi ilmiö). 

Tehtävä: Etsi Kalevalan XVII. runosta alkusointuja!  
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13. Miepä se laulal lapsellańi        
                                                                        Palaka Ahtonen, Akonlahti 1973

Tehtävä: laula prima vistana sanoilla! Mikä on tuutulaulun tahtilaji? Entä säkeiden rakenne? Toisten 
säepuoliskojen sävellaji?

  
14. Issäin antoi harmaan konkarin

Vuorolaulussa päämies (= esilaulaja) laulaa tavallisimmin säeparin ensimmäisen puoliskon, ja puoltajat 
(= kuoro) toisen. Puoltajat laulavat kuitenkin usein omia, toisesta säepuoliskosta enemmän tai vähemmän 
poikkeavia sanoja (hoi-hoi; ai-luuli-i, pai-luuli-i; no-no, ni-no-ni jne.) 
Tehtävä: Etsi laulun sävellaji takakannen taulukosta!

15. Annikka Turuisen tyttö (balladi)                                         Inkeri
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Katso laulun sanojen alla olevaa mainintaa esittäjästä! Kansantieteen kannalta on erittäin tärkeää, että 
kansanlaulujen ja -runojen keräilijät kirjoittavat muistiin myös laulajan tiedot sekä keräyksen paikan ja 
ajan. SKVR on valtavan iso kirjasarja Suomen Kansan Vanhat Runot, jonne on koottu kansan muistissa 
olleita runoja. Sävelmistä on tehty toinen, erillinen kirja: SKSÄV eli Suomen kansan sävelmät, jossa on vain 
melodiat ja viiteteksti, kuten Veljo Tormiksen esimerkissä. Annikke –laulun alla oleva selitys kertoo, että 
kyseessä on SVKR:n neljännen niteen runo numero 2084. 
Tehtävä: Tutki sävelmän sävellaji! Käytä apuna sävellajitaulukkoa.
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16. Minjan saunan lämmitti       Inkeri

Tehtävä: Tarkista tahtilaji (huom. sanat!).

17. Läksin suolle sotkemahan                                                                               Inkeri 
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Tehtävä: Vihkoon kaksi kertaa pienemmin rytmiarvoin! 
Yhteenveto: kuuntelu- ja laulutehtävä: Pekka Kostiainen: Pakkasen luku (osia) Ennen kuuntelua etsi 
tietoja loitsuista.

2.1.2 Reki- tai riimilliset kansanlaulut 

Riimilliset laulut (? saks. Regenlied)  koostuvat tavallisesti kahdesta musiikillisesta ja neljästä runollisesta 
tekstisäkeestä. Säkeiden pituus on tavallisesti 9-15 tavua. Säkeiden lopussa on riimi. Alkusointuja ei ole. 
Allaolevan laulun ensimmäisessä rivissä yhtä musiikillista säettä vastaa kaksi runollista säettä, kun toisessa 
rivissä yhtä yksi. 

18. Kiikkulaulu                 Iitti, 1957

Tehtävä: Mikä on tekstisäkeiden määrä?
Entä musiikillisten säkeiden määrä? 
Mikä on laulun sävellaji?
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19. Hyvä iltaa kultaseni                                                      Koivisto, 1934

                                           

Tehtävä: Laula suoraan nuotista sanoilla!
Tutki laulun sävellaji!
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   20. Polskalaulu                                            Alavus

Laulun sävellaji näyttää pentatoniselta. Sitä kyseenalaistaa kuitenkin se seikka, että „polskalaulu” kuuluu 
pelimannimusiikkiperinteeseen, joka on diatonista (duuri-molli), saksalais-ruotsalaista perää.
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21. Piirileikkilaulu Kivennavalta 
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22. Kukapa se Inkerissä                                                              Inkeri

Laulun sävellaji on luonnollinen molli (huolimatta siitä, että siitä ei tällä kerralla löydy 6. ja 7. astetta).

Tehtävät:
Mikä on säkeiden rakenne? 
Entä säkeiden tavumäärä? 
Etsi säkeiden riimit.
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23. Kullallensa se sammakon poikakin      Alavus, 1950

24. Kukkuu, kukkuu, kaukana kukkuu                                                       Vehkalahti, 1960
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Tässä ensimmäisen puoliskon perusteella laulun sävellajia voisi ajatella la-pentakordiksi, mutta toisen 
puoliskon mollijohtosävel viittaa molliin, huolimatta siitä, että laulussa ei ole seitsemää eri säveltä. 

25. Kanteletta soittava tyttö                       
                                                       Anjala, 1955

Tehtävä: Laula suoraan nuotista sanoilla! 
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Laulu on riimillinen, mutta siinä on kalevalamittaisten laulujen ominaisuuksia. Tutki sanat ja sävel!
   

26. Minun kultain kaunis on 

Laulu on kopioitu suoraan SKSÄV III:sta Ilmari Krohnin (1867-1960) toimittamasta jaksosta. Ilmari 
Krohn oli Armas Launiksen (1884-1959), Armas Otto Väisäsen (1890-1969), Aksel August Borenius-
Lähteenkorvan (1846-1931) ja muiden ohella Suomen kansanmusiikin tärkeimpiä tallentajia ja tutkijoita. 
Ilmari Krohn järjesteli toimittamissaan kokoelmissa Suomen kansanlauluja niiden viimeisten sävelten eli 
lopukkeiden perusteella. Näin hän loi pohjan vertailevalle kansanmusiikkitieteelle ja sille, että kansanlauluja 
saattoi järjestellä sanakirjan tapaan. Hänen menetelmänsä levisi ympäri maailmaa. Mm. unkarilaiset 
Béla Bartók (1881-1945) ja Zoltán Kodály (1882-1967) käyttivät lähtökohtanaan Krohin menetelmää 
järjestäessään unkarilaisia kansanlauluja omiin kokoelmiinsa. 

  
27. Niputin ja naputin                                                   Johanneksen seudulta
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Vuosisadan alussa rytmin avulla merkattiin tavumäärä: sidotut kahdeksasosanuotit merkitsisivät sidottuja 
säveliä. Kaarituksia ei käytetty. 

Tehtävä: Mikä on laulun sävellaji?

28. Pankaa rahti liikkeelle (röntyskä)                                   Inkeri

Röntyskäksi kutsutaan inkeriläistä piiritanssia, jota on tanssittu Pohjois-Inkerissä eli Toksovassa, Parkalasa, 
Lempaalasa, Vuoleella ja Miikkulaisissa. Röntyskätansseille on ominaista päristely eli jalkojen nopea 
polkeminen lattiaan. Laulujen sanat liittyvät nuorten elämään: kiusoittelua ja napakkaa huumoria rakkauteen 
liittyvien teemojen ympärillä. 

Kuuntelutehtävä: Veljo Tormis: Inkerin illat (osia: Röntyskä 1-2)
Kuuntelutehtävä: Pekka Kostiainen: Mull’ on heila ihana
Etsi tietoja muista suomalaisista kansantansseista ja niiden alkuperästä!
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29. Ei tämä tyttö                                   Viipurin seutu

Kuuntelu- ja laulutehtävä: Pekka Kostiainen: Mull’ on heila ihana (sarja)

30. Tän kylän ämmät                               Valkeala, 1959
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31. Likka istui kivellä                                                                                      Alavus, 1950 

32. Tukkipoika                                                              Kymenlaakso  
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33. Poijat kun raitilla ajeloo                                                                   Härmä, 1960                              

34. Sinisiä punasia                                                                                                Iitti, 1957 
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Kalevalamittaiset laulut ovat sekä sanoiltaan että säveleltään vanhahtavampia kuin riimilliset laulut (ks. 
taulukko). Silti osa riimillisistäkin kansanlauluista on hyvin selkeästi pentatonisia tai siihen viittaavia (ks. 
ylempänä). Lähikansoilta löytyy yllättävän vähän samankaltaisia melodioita: itämeren indoeurooppalaisille 
pentatoniikka on vierasta eikä virolaisista riimillisistä kansanlauluista tai saamelaisten joiuistakaan löydy 
sukulaisia suomalaisille lauluille. Eteläpohjalaisista kansanlauluista löytyy varsin paljon nimenomaan 
pentatoniikkaa huolimatta siitä, että niiden luulisi olevan pitkälle ruotsalaistuneita.  

35. Kun joki on syvä                                                                              Etelä-Pohjanmaa  

Kansantieteellisesti on erikoista sekin seikka, että sävelmät voivat olla hyvin vanhahtavia, mutta sanat 
puolestaan aivan uudehkoja. 

Tehtävä: Opettele ulkoa ainakin yksi säkeistö! 
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36. Marjalunnin Jukka (vankilaulu, balladi)                                     Etelä-Pohjanmaa 

  
37. Mammani mielen pahootin                                                                   Härmä 1945
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38. Näinpä se lauleli iltaasella                                                            Etelä-Pohjanmaa 

Jos katsoo tarkemmin, laulussa on kaksi eri pentatonista sävellajia. Niistä kerrotaan lisää myöhemmin.

39. Niin kauan minä tramppaan                                                            Etelä-Pohjanmaa

Tässä laulussa alkupuolisko on pentatoninen, jälkipuolisko on hiukan kaavamainen (siinä miehekkyyttä 
kuvastava fi). 
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Vaasalaissyntyinen Toivo Kuula (1883-1918) oli ensimmäinen, joka lähti tutkimaan mitä lauletaan Etelä-
Pohjanmaalla.  Keruutyönsä tuloksista päätellen Toivo Kuula oli A.A. Borenius-Lähteenkorvan jälkeen 
ensimmäisiä tutkijoita, jotka keräsivät kansanmusiikkia tietoisesti – siis ei ilman kritiikkiä keneltä vaan 
ja mitä vaan. Ehkä tästä johtuu se, että hänen kokoelmissaan on paljon tietynlaisia (mm. nimenomaan 
pentatonisia) kansanlauluja, kun taas pelimannimusiikki jää vähälle huomiolle.  

Kuuntelutehtävä: Toivo Kuula: Etelä-Pohjalaisia kansanlauluja (Tuuli se taivutti, Pappani maja on, Niin 
kauan minä) ja Häämarssi.

Hiukan vaikeampi on löytää pentatoniikkaa seuraavasta laulusta (sävel on Ilmari Krohin toimittamasta 
SKSÄV III kokoelmasta): 

40. Pappa tahtoo rikasta                                                Laihia 

   

41. Syrämmestäni rakastan sua                                                                             Alavus, 1950
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Valokuva Toivo Kuulasta. 
Tehtävä: Kirjoita lyhyt elämänkerta. Kysy opettajalta luotettavia lähteitä!
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 42. Ylisaaren Mimmin                                                                                   Härmä 1975 

Yhteenveto: riimilliset kansanlaulut ovat sävellajiltaan useimmiten luonnollisia 
1) molleja tai
2) duureja
3) osassa molleista esiintyy usein si sekä 
4) la tai do-pentatonisia. Eteläpohjalaisia kansanlauluja voidaan usein erottaa niissä usein esiintyvien 

fi-sävelten perusteella (ks. myös ylempänä).
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 43. Vuorenmaan Ville                                                         Alavus

    

44.                   Etelä-Pohjanmaa 
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Alla sivu Toivo Kuulan keruuvihkosta. Tehtävä: Etsi siitä pentatoniikkaa ja „eteläpohjalaista fi ”:tä. 
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2.1.3 Pelimannimusiikki ja sen soittimet

Pelimannimusiikki tuli Suomeen Gabriel Porthanin aikana (Porthan 1766-1778 s. 69) 1700-luvun toisella 
puoliskolla, jolloin Suomen itäosissa se oli vielä tuntematonta. Sen tieltä saivat väistyä kalevalamattaiset 
kansanlaulut. Musiikin laji sai nimensa sitä soittaneista kulkurimuusikoista (spielman). Pelimannimusiikki on 
peräisin Saksasta ja Ruotsista, josta se on tullut Suomeen. (Ruotsin suurin kansanmusiikkikokoelma Svenska 
låtar sisältää suurilta osin vain pelimannimusiikkia.) Sekä tästä syystä että pelimannimusiikin 
luonteesta johtuen se koettiin ainakin sen alkuaikoina luultavasti vieraaksi ja herrasväen 
musiikiksi. Monet Suomen pelimannimusiikin kappaleet toistavat melko yksinkertaisia saksalais-
ruotsalaistyylisiä duuri-molli kaavoja (I, V /VII/, IV, V, I aste), sillä lajina sillä ei ollut vielä 
tarpeeksi pitkä aikaa siihen, että se olisi ehtinyt kehittyä kovin pitkälle (Heikki Laitinen 1988). Silti 
joukosta löytyy hauskoja ja mielenkiintoisiakin kappaleita.

Pelimannimusiikki on pitkälti nimenomaan instrumentaalimusiikkia. Tavallisimmat 
pelimannimusiikin soittimet Suomessa ovat viulu, haitari, karinetti (ja sen kansanomaiset 
muunnokset) ja harmooni. Ennen viulun ja haitarin valtaantuloa Karjalassa ja Savossa myös 
jouhikolla on ollut tanssin säestyksessä keskeinen asema. Jouhikko on polvien välissä pidettävä, 
jousella soitettava lyyra, jossa on alun alkaen ollut hevosen häntäjouhista punotut kielet. Myös 
isommilla (15 kieltä ja enemmän) kanteleilla on jonkun verran säestetty tanssia. 
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45. Älä aja enää                                                                                    Härmä 1946 

Tehtävä: Tutki sävellaji ja melodiassa piileviä sointuja!
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46. Färikaran Jaska                                             Härmä 1944

Tehtävä: Laula suoraan nuotista! Tutki laulun sävellaji ja siinä piilevät soinnut! 
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47. Hanhilammin saksanpolkka                                                                 Alavus 1956

Tehtävä: Soita kappale suoraan nuotista alttohuilulla! 
Tutki sen sävellaji!
    

48. Hellalla, hellalla                                                    Johanneksen seudulta 

 
Tehtävä: Laula suoraan nuotista!
   



45

49. Paimenet kaitseva lampaitansa 

50. Tie meni sinne, tie meni tänne                                Johanneksen seudulta

2.2 Aihepiiriltään 

2.2.1 Myyttiset runot ja Kalevala

Suomen kansa säilytti muistissaan myytillisiä runoja yllättävän pitkään. 1800-luvulla, kun taiteilijoiden 
ja tieteilijöiden huomio kääntyi rahvaan perinteeseen, Suomen kansanperinteen kerääjät lyösivät erittäin 
runsasta ja arvokasta perinnettä. Tunnetuin kansanrunojen tallentaja oli lääkäri Elias Lönnrot (1802-1884). 
Hän on koonnut siihen asti kerättyjen, paäasiassa myyttisten  kansanrunojen pohjalta Kalevalan. Siinä 
olevissa kertomuksissa seikkailevat myyttiset sankarihahmot: Väinämöinen, Antero Vipunen, Ilmarinen, 
Aino, Lemminkäinen, Pohjan akka, Kullervo, Joukahainen jne. Tarinat kertovat mm. maailman luomisesta, 
kuun ja päivän ryöstöstä, ihmekone Sammon taonnasta ja ryöstöstä, ensimmäisen kanteleen synnystä. 
Kalevala on eniten käännetty suomalainen kirja. Pelkästaan unkariksi se on käännetty viisi kertaa. On tärkeää 
tietää, että Kalevalan runoja ei ole lausuttu vaan sen tarinoita, pienempiä tai isompia, osia on aina laulettu. 
(Ks. neljännen luokan kirja SS 22, 23, 43, 96 ja kuudennen luokan kirja CVYÄ 28, 38)
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Erään Kalevalan tarinan mukaan Samppa Pellervoinen kylvää puita. Yksi kasvaa niin isoksi, että 
peittää auringon ja kuun näkyvistä. Merestä nousee pieni mies ja kaataa tammen. Aurinko ja kuu 
voivat taas paistaa.

51. Iso tammi   

  

Sanoi pikku mies merestä, uros aallon vastaeli:  
„Olen mie mokoma miesi, uros pieni, veen väkeä. 
Tulin tammen taittamahan, puun murskan murentamahan.”  
 
Vaka vanha Väinämöinen itse tuon sanoiksi virkki:  
„Ei liene sinua luotu, eipä luotu eikä suotu  
ison tammen taittajaksi, puun kamalan kaatajaksi.”  
 
Sai toki sanoneheksi; katsahtavi vielä kerran: 
näki miehen muuttunehen, uuistunehen urohon!  
Jalka maassa teutaroivi, päähyt pilviä pitävi;  
parta on eessä polven päällä, hivus kannoilla takana;  
syltä oli silmien välitse, syltä housut lahkehesta,  
puoltatoista polven päästä, kahta kaation rajasta. (...) 
 
Iski puuta kirvehellä, tarpaisi tasaterällä.  
Iski kerran, iski toisen, kohta kolmannen yritti;  
tuli tuiski kirvehestä, panu tammesta pakeni: 
tahtoi tammi kallistua, lysmyä rutimoraita. 
 
Niin kerralla kolmannella jopa taisi tammen kaata,  
ruhtoa rutimoraian, satalatvan lasketella.  
Tyven työnnytti itähän, latvan laski luotehesen,  
lehvät suurehen suvehen, oksat puolin pohjosehen. 
 
Kenpä siitä oksan otti, se otti ikuisen onnen;  
kenpä siitä latvan taittoi, se taittoi ikuisen taian;  
kenpä lehvän leikkaeli, se leikkoi ikuisen lemmen.  
Mi oli lastuja pirannut, pälähellyt pälkäreitä  
selvälle meren selälle, lake’ille lainehille,  
noita tuuli tuuitteli, meren läikkä läikytteli  
venosina veen selällä, laivasina lainehilla.
  sanat: Kalevala Toinen runo

Tehtävä: Tutki runosävelmän sävellaji ja lopuke! Etsi muita sävelmiä, joka päätyy säveltoistoon. (CVYÄ 
187) Tämä ja seuraavat esimerkkimme olemme ottaneet suoraan Gábor Lükön tutkimuksesta Kalevalan 
musiikillinen maailma. (Hänellä SKSÄV = R. Säv.) 

Melodiakokoelman Suomen Kansan Sävelmät (SKSÄV) viitetekstin mukaan voimme laulaa runon myös alla 
olevalla sävelmällä (Korpiselkä):  
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52. Hoi ukko vanha Väinämöinen

Tehtävä: Tutki runosävelmän sävellaji! (Ks. kirjan taulukko!) (CVYÄ 188)
Kuuntelutehtävä: Veljo Tormis: Raudan synty, Suomalais-ugrilaisia maisemia/Eepoksen alku

 

Kuvassa Elias Lönnrot

53. Lemminkäisen kosintaretki  

      
Siitä lieto Lemminkäinen sanoi Pohjolan akalle:  
„Anna nyt, akka, piikojasi, tuopa tänne tyttöjäsi,  
paras parvesta minulle, pisin piikajoukostasi!”  
 
Tuop’ on Pohjolan emäntä sanan virkkoi, noin nimesi:  
„Anna en sulle piikojani enkä työnnä tyttöjäni, 
en parasta, en pahinta, en pisintä, en lyhintä:  
sull’ on ennen naitu nainen, ennen juohettu emäntä.”  
 
Sanoi lieto Lemminkäinen: „Kytken Kyllikin kylähän,  
kylän kynnysportahille, veräjille vierahille;  
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täältä saan paremman naisen. 
Tuo nyt tänne tyttäresi, impiparvesta ihanin, 
kassapäistä kaunokaisin!”  
 
Sanoi Pohjolan emäntä: „Enpä anna tyttöäni  
miehille mitättömille, urohille joutaville.  
Äsken tyttöjä anele, kuulustele kukkapäitä,  
kun sa hiihät Hiien hirven Hiien peltojen periltä!”

sanat: osia Kalevalan kolmannestatoista runosta

2.2.2 Paimenlaulut ja -soittimet  

Paimenlaulut ovat poikkeuksetta kalevalamittaisia. Niitä löytyy SKVR:n (Suomen Kansan Vanhat Runot) 
niteiden lisäksi Kantelettaresta. Lönnrot on koonnut myös Kantelettaren. Siinä on eri aiheisia runoja 
„siistittynä” eli yhtenäistetyllä kieliasulla ilman säveltä. Kalevalan traagisin hahmo Kullervo oli tarinan 
mukaan myös paimen (LPP /Laula päivät pääksytysten/ 25). Paimenlauluja löytyy musiikkiluokkien kirjasta: 
mm. SS 54, 88. LPP 32). 

54. Paista päivä paimenelle        

                                                      
Näytä päivä silmiäsi, Lonkottele luomiasi,                                                  
Sinisetkö, vai punaiset, Vaiko kellankarvalliset,                                              
Vaiko viertehen näköiset, Tahi vaahtivalkeuiset.                                                
Paista päivä paimenelle, Elä kalanpyytäjälle;                                                  
Kalamies kaloja syöpi, Paimen parka kuivan leivän,                                           
Kuivan leivän kurskehtivi, Otraisen oeltelevi,                                                   
Kauraisen kavertelevi, Tattarisen taittelevi,                                                
Rukehisen ruinoavi, Lemettisen leikkoavi,                                                 
Vielä parkkisen panevi, Petäjäisen peiputtavi,                                                
Kuoren kuivan kurskuttavi, Veen lipillä luikkoavi,                                               
Märän mättähän nenässä.    
  sanat: Kanteletar I 179                                   
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Paimen on suomalaisen instrumentaalimusiikin näkökulmasta katsottuna hyvin tärkeä henkilö sekä soitinten 
kehittäjänä, rakentajana että myös soittajana. Paimenen lähtiessä metsään lammas- tai lehmälaumojen kanssa 
hänellä oli mukanaan soittimia muun muassa petojen pelottelemista varten. Koivun kaarnasta kierretyt 
tuohitorvet sekä paimenen kaulaan ripustettavat, palikoilla lyötävät lepenälaudat tuottivat rumaa, kovaa 
ääntä jota sudet ja karhut pakenivat. Lisäksi paimenet osasivat usein soittaa ikiaikaisia kännyköitä, eli eri 
pukin ja lehmän sarvista tehtyjä torvia. Sarvitorvilla lähetettiin merkkiääniä sekä ihmisille että myös 
joskus eläimille. Vaikkapa varoitus susihavainnosta on voitu soittaa äänimerkkinä sarvitorvella paimenelta 
toiselle, ja lehmälauma on voitu opettaa tulemaan paimenen luo aina kuullessaan sarvitorvella soitetun 
tietyn merkkiäänen. Lehmille niin paimenet kuin emännätkin lauloivat myös karjankutsuja, eli korkealta ja 
kovalla äänellä laulettuja melodioita joilla kutsuttiin lehmät kotiin lypsyä varten.

Paimen siis tarvitsi soittimia työhönsä, mutta ne olivat myös oiva viihdytyskeino. Metsässä karjan turvana 
istutuva paimen sai soittimia rakentamalla ajan kulumaan nopeammin, ja valmiilla soittimella sai sitten 
viihdyttää itseään soittelemalla. Paimenien kätten työnä Suomeen on syntynyt valtava määrä erilaisia huiluja 
ja pillejä. Niitä rakennettiin monilla eri tekniikoilla puusta, tuohesta, koiranputkesta, oljesta tai kaislasta. 
Suurin osa paimensoittimista oli siis nimenomaan puhaltimia, mutta saattoi paimen metsässä ollessaan 
rakentaa myös vaikka tuohisen helistimen eli rapapallin. Suomessa on soitettu sekä poikkuiluja (kuten jo 
pronssikaudella kehiteltyä pitkähuilua) että päästä puhallettavia huiluja (kuten nokkahuilua muistuttavaa 
paimensoittua), ja lisäksi on tehty paljon kansanomaisia versioita esimerkiksi klarinetista (kuten 
länsisuomalainen mänkeri). Paimenen työpäivän päätyttyä hänet saatettiin myös kutsua kylän omiin juhliin 
soittamaan, hänellä kun oli soittimia omasta takaa ja hän myös hallitsi niiden soiton. 

Kansanomaiset puhaltimet olivat toimivia aikansa instumentteja. Tämän päivän soittopeleihin verrattuna 
soittimien asteikot olivat kuitenkin hyvin erilaisia: harvassa samankaan rakentajan tekemässä huilussa oli 
keskenään yhdenmukainen asteikko, koska sormireijät tuikattiin usein vähän sinne päin, siihen kohtaan 
mihin ne sattui helpoimmin saamaan. Soittimet olivat myös usein kertakäyttötavaraa koska ne rakennettiin 
oikukkaista luonnonmateriaaleista. Muun muassa oljesta tehty soropilli halkeaa hyvin helposti, tuohikieliset 
soittimet eivät soi enää lainkaan jos kuivuvat liikaa ja puiset soittimet taas pilaa pakkanen ja kosteus. Periaate 
siis lienee ollut se, että soitinta käytettiin rakentamisen jälkeen sen aikaa kun se soi, sitten se heitettiin pois ja 
tilalle tehtiin uusi. 
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2.2.3 Lasten leikkilaulut

Suomen kansanperinteen keräilijät olivat maailmanlaajuisesti katsottunakin erittäin ahkeria ja taitavia, mutta 
kuitenkin lasten laulut jäivät systemaattisen keruutyön ulkopuolelle. Se vähäinen materiaali joka on säilynyt 
viittaa siihen, että lasten perinnemusiikki (tuutulauluista ja körötyksistä varsinaisiin perinneleikkeihin) 
oli musiikillisesti monipuolinen. Osa on pentatonista alkuperää, osa viittaa muinaisindoeurooppalaiseen 
perimään ja osa on uudempaa duuri-molli kerrostumaa. Runousopillisesti osa on kalevalamittaisia, osa 6- tai 
7- tavuista riimillistä runoutta.  

55. Tuuti lasta tuonelahan                    

   
 
     
Tuuti, tuuti tummaistani, Tummaisessa tuutusessa,                                               
Tummaisella tuutijalla, Tummaisen tuvan sisässä!                                             
Tuuti lasta tuonelahan, Lasta lautojen sylihin,                                               
Alla nurmen nukkumahan, Maan alla makoamahan;                                                 
Tuonen lasten laulatella, Manan neitojen piellä!                                                
Tuonen tuutunen parempi, Manan kätkyt kaunosampi,                                              
Etevämmät Tuonen eukot, Paremmat Manan miniät,                                               
Tupa suuri Tuonelassa, Manalla majat avarat. 
   sanat: Kanteletar II 178                      
        

56. Hirvisillä 
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Sävelmä on erinomainen esimerkki siitä, miten kansanlaulujen säkeitä voi muunnella. 
Tehtävä: Yritä saada selvää säkeiden rakenteesta ja sävellajista!
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57. Vuotisilla

Tässä on siis kaksi erilaista laulua samalle leikille. Sävelmät ovat toistensa toisintoja. Toisessa leikkilaulussa 
on kaksi erilaista sävellajia. Tehtävä: Yritä saada niistä selvää kirjan taulukon avulla! Lisää lastenlauluja 
(orosilla, hanhisilla, körötyksiä jne.) lyötyy runsaasti musiikkiluokkien kirjoista PP, SS, LPP sekä CVYÄ.   

2.2.4 Nuorison leikki- ja rakkauslaulut

Lasten lisäksi myös aikuisella nuorisolla oli leikkilauluja. Osa niitä oli kalevalamittaisia, osa riimillisiä ja osa 
pelimannimusiikkia. 
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58. Lintunen lenti vieraille maille

Säkeiden rakenteessa B-osa sävellajimuutoksineen viittaa hyvin selkeästi Länsi-Euroopan 
musiikkiperinteeseen. 

59. Sulle annan kukkaset 

Kalevalamittaiset rakkauslaulut liikkuvat sanoissaan riimillisiä kansanlauluja paljon yleisemmällä tasolla. Se 
käy ilmi mm. siitä että kalevalamittaiset laulut puhuvat yleensä tytösta ja pojasta, kun taas riimilliset usein 
tietynnimisestä tytöstä tai pojasta. 
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60. Onpa tietty tietyssäni          

Onpa tietty tietyssäni, Mesimarja mielessäni,                                                 
Lempilintu liitossani, Sinisorsa suojassani,                                                 
Jok’ on mieltynyt minuhun, Minä mieltynyt hänehen;                                               
Hänell’ on ihanat silmät, Minulla syän suloinen.                                                
Ei hän heittänyt minua, Eikä yksin jättänynnä;                                                
Omaksens’ on ottanunna, Kullaksensa kutsununna,                                               
Kaunoksensa katsonunna, Valkiaksensa valinnut.                                                
Niin minä hänessä riipun, Sekä riipun, jotta kiikun,                                            
Niinkun lintu lehtipuussa, Kuusen oksalla orava.   

SKSÄV:n viitetekstin mukaan sävelmällä voimme laulaa Kantelettaren seuraavan runon myös: 

61. Käynkö viikon villapäänä       

Kuku kultainen käkönen, Hopiainen hoilattele,  
Rinta hieta helkyttele, Papurinta paukuttele,                                                 
Saksan mansikka sanele, Viron puola poimettele:                                               
Käynkö viikon villapäänä, Kauan tukka tuurukkana,                                             
Hivuskassan kantajana, Liemingän levittäjänä,                                             
Sitojana silkkinauhan, Päärihman ripustajana                                            
Käynkö vuoen; käynkö kaksi, Käynkö vuotta viisi, kuusi,                                           
Vai kaiken kaheksan vuotta, Ympäri yheksän vuotta,                                                
Vai käyn kaikenki ikäni, Tahi ei täyttä tätä vuotta.                                           
                                                                                
Kuku, kuku kultarinta, Helskäse hopiarinta,                                                  
Kuku kullat kulmilleni, Hopiaiset helmoilleni,                                                
Kuku kuusin kultavöitä, Seitsemin sinihamoja,                                                 
Tälle tyynelle tytölle, Tälle kainulle kanalle--                                             
Neittä nuorra naitavaksi, Vihantana vietäväksi,                                                 
Punaposkelle pojalle, Sorialle sulhaselle.
   sanat: Kanteletar II 78
    
Kuuntelutehtävä: Pekka Kostiainen: Onpa tietty tietyssäni (Sarjasta Moni kakku päältä kaunis) 
         

62. Ääni ei kuulu kullalleni    

   
Enpä laula laitoissani, Enkä soita surkeissani,                                               
Kieroissani en kisoa, En ilotse inhuissani.                                                 
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Mitä(pä) tuosta, jos ma laulan, Tahi tuosta, jos ma soitan,                                           
Jos laulan jokahi lakson, Joka kummun kukkuelen,                                                
Soitan soien rannikoilla, Kujertelen kuusikoissa;                                               
Suotta suutani kulutan, Suotta säätelen sanoja--                                              
ääni ei kuulu kullalleni, Armahalleni kujerrus.                                                 
On mua kuuset kuulemassa, Oppimassa hongan oksat;                                               
Kuuset kutsui kullaksensa, Lepät lemmeksi saneli,                                                
Suopetäjät sorsaksensa, Ahokoivut armahaksi.                                                  
Enmä kuuselle kumarra, Petäjälle päätä käännä,                                               
En anna lepälle suuta, Kättä en koivulle kokota;                                             
Vaan kun kultani tulisi, Armahani asteleisi,                                                   
Sille suun-anto sopisi, Päätä käänteä päteisi,                                                
Kättä lyöä kelpoaisi. Sill’ on suu sulasta voista,                                          
Hunajasta huulta kaksi, Parta sulkusta suettu,                                                
Leuan-alus liessingistä; Sill’ on päivä silmissänsä,                                           
Sillä kuuhut kulmaluilla, Tähet taivon hartehilla,                                              
Olkapäillänsä otavat. Se on armas astunnalta,                                               
Ylen jasnoinen jalalta; Maksaisin tuhat tulosta,                                              
Astunnasta aikasumman, Jalansiirroltä sinikön,                                               
Punaisen jalan polulta.   
   sanat: Kanteletar II 41
    

63. Iltakaijulta koriasti kuuluu                  Kauhava   
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64. Se tie oli pitkä ja leveä                                            Kauhava 

65. Älä sure sinä         Kauhava
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2.2.5 Hääperinne

Ennen vanhaan häät kestivät useamman päivän. Häämenoja ja niihin liittyviä lauluja ohjasivat tarkat säännöt. 
Siinä oli oma paikkansa muun muuassa morsiamen itkulla, morsiamen ja sulhasen neuvonnalla, kehunnalla, 
kuokkavieraiden lauluilla, jopa kokille lauletulla kiitoslaululla. Häälaulujen joukossa riimilliset laulut ja 
pelimannimusiikki on suhteellisen uusi asia. 

Kuva inkeriläisistä häistä.

66. Oprin laulu (Morsiamen itku)           Sortavalan seutu
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Kuuntelutehtävä: Pekka Kostiainen: Lankoiseni, luntuiseni

Kuva inkeriläisistä häistä.
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 67. Kuokkamiesten laulu            Inkeri

2.2.5 Balladit

Balladit ovat kertomarunoutta, jossa tavallisesti kerrotaan traagisesta tapahtumasta (useimmiten 
rakkaustarinasta) tiivistetyssä muodossa. Suomalaiset balladit jakaantuvat vanhempiin kalevalamittaisiin ja 
uudempiin riimillisiin balladeihin.  

  



60

68. Marketta, Materon neiti 

                                           

„Balladi Marketta, Materon neiti edustaa balladeja, joissa lapsi katoaa. Muissa toisinnoissa lapsen 
ryöstävät taivaaseen pilven hattarat. Joidenkin tutkijoiden mielestä se on shamanistista perua. Tämä 
balladikin on luotu ”pilven viemä neito”-aihelman pohjalta, mutta se on selkeästi inkeriläis-karjalainen. 
Sanat edustavat tiukasti itämerensuomalaista traditiota myös siinä, että ihmiset olivat henkilöineet metsän ja 
ajatelleet sen kykenevän piilottamaan eli peittämään näkymättömiin ihmisten ohessa myös karjaa ja esineitä. 
Balladin sävelmä on anhemitoninen pentatoniikka.” (Kansanmusiikintutkija Timo Leisiön kommentti. 
Kádár-Kellosalo-Kukkurainen 2000. s. 188)
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69. Annukka, Turusen tyttö 

                       

„Annukka, Turusen tyttö, edustaa keskiaikaista balladia, jolla on keskieurooppalaiset juuret, ja joka 
oli ensi alkuun ollut lounaissuomalaisten nuorten eroottissävyinen piirileikkilaulu. Sen juoni näyttää 
kiinnostaneen nuoria vuosisadasta toiseen, sillä sitä on laulettu Suomen lisäksi aina Aunusta, Inkeriä ja 
Viroa myöten. Perusjuonena on, että nuori neito istuu rannalla, ja merestä nousee joukko kosijoita kuten 
kultamies, hopeamies ja pronssimies. Tyttö antaa näille vauraille muukalaisille rukkaset, mutta kun merestä 
nousee leipämies (maanviljelijä), hän suostuu avioliittoon. Tässä Kannaksen karjalaisessa muunnoksessa 
alkuperäinen vertailu oli aikaa myöten hämärtynyt, ja siihen oli lisäksi tarttunut aihelmia toisesta balladista, 
jossa saksalainen kauppiaan pettämä neitokainen istuu meren rannalla ja itkee Turun kaupungin satamassa. 

Nuotinnoksen fermaatti on mitä todennäköisemmin muutettavissa neljäsosanuotiksi, jolloin tulee esiin 
suomalaisilla (ja suomensukuisilla kansoilla) yleinen 5/8 tahtilaji. Laulajan musiikkitajunnassa elää yhtä 
aikaa useita eri sävelkieliä (esim. muinaisindoeurooppalainen ja anhemitoninen pentatoniikka; fa saattaa 
olla kotoisin venäläisistä melodioista).” (Kansanmusiikintutkija Timo Leisiön kommentti. Kádár-Kellosalo-
Kukkurainen 2000. s. 191)

70. Oli eräs talo             Viipurin seudulta 
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Tehtävä: Laula suoraan nuotista! Opettele ulkoa!

2.2.6 Itkuperinne

Suomen kansanmusiikin vanhimpia sävelmiä löytyy nimenomaan itkujen joukosta. Ne ovat pääosin 
kalevalamittaisia lauluja, vaikkakin niiden tavumäärä ei välttämättä ole aina kahdeksan. Itkuvirret ovat 
ensisijaisesti kuolleelle tarkoitettuja, mutta suomalaiset itkut ovat siinä erikoisia, että itkeä voi muillekin, 
kuin kuolleelle ihmiselle: esimerkiksi morsiamelle tarkoitetussa itkussa (ks. Oprin laulu) on tutkijoiden 
mielestä kyse siitä, että itketään tytön mennyttä elämää joka naimisiin mennessä haudataan. Tyttö aloittaa 
uuden elämän nyt jo aikuisena naisena. Seuraavassa itkussa itketään sodassa menetettyä Karjalaa: 
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   71. Karjalan menetettyä (itkuvirsi)
   Suitamon seudulta
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2.2.7 Kristilliset laulut

Suomalaiset - kuten myös saamelaiset ja virolaiset - ovat laulaneet kristillisiä lauluja omalla runomittaisella 
sävelkielellään, mutta ne ovat valitettavasti unohtuneet ja kirkossa lauletaan lähes ainoastaan kirkonmiesten 
mukana tulleita sävelmiä. Nämä ovat enemmän tai vähemmän mukautuneet suomalaiseen musiikilliseen 
makuun. Kalevalamittaisissa hengellisissä kansanlauluissa suomalaistuivat myös raamatulliset nimet: 
Juhanus, Jumalan pappi, risti poian Ristukseks; Mataleena neito kaunis kätki kielletyn omenan; 
santta-Pietari sanoopi, santta-Anna arveloopi; Tule tänne, Synty Kiesus, tule uutehen tupahan; jne. 

72. Anna maata Maariainen         

 
    
Tuuvitan tuhoista lasta, Tätä lasta liekuttelen,                                               
Suen suuhun syntynyttä, Talvella tapahtunutta.                                                
Anna onni, suo Jumala, Laita lapselle osoa,                                                 
Syötelläni nälkähistä, Viluhista lämmitellä;                                                 
Anna maata Maariainen, Kiesus leppein levätä,                                                
Niinkuin Maaria makasit, Kiesus leppein lepäsit!                                               
                                                                                
Kiesuski kehossa kiikkui, Kaikkivaltias vaussa,                                                 
Kapalohon käärittynä, Seimehen sovitettuna,                                                 
Sinne lassa laskettuna, Pienosena pistettynä.                                                 
    sanat: Kanteletar II 177

2.2.8 Tanssiperinne

Kun muualla Eurooppassa tanssit ovat saaneet säilyä, Suomesta ne ovat lähes täysin hävinneet. Niitä 
pidettiin oletettavasti pakanallisina tai sivistymättöminä, mikäli eivät olleet ruotsalaisperäisiä. Jäljelle jäivät 
lähinnä vain pelimannikulttuuriin liittyvät tanssit, koska pelimannimusiikissa tanssi ja tanssisävelmät ovat 
keskeisessä roolissa. 
 
     
73. Rimppa                                                                                                         Kiihtelysvaara

Tehtävä: Soita nokkahuilulla suoraan nuotista!
Jaksottele säerakenne.
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74. Eräs lempi (valssi)                                                                         Suistamo

Tehtävä: Soita nokkahuilulla! Tytöt ylä-ääntä, pojat alaääntä (aina matalinta) alttohuilulla.
Tutki kappaleen soinnutus!

75. Polkka      Suistamo

Tehtävä: Laula ja soita (alttohuilulla) suoraan nuotista (tytöt ylä-ääni – pojat alaääni)! Tutki 
soinnutukset! 
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3. Muiden kansojen kansanmusiikki
3.1 Suomensukuisten kansojen musiikkiperinteet – musiikillinen sukulaisuus

Suomensukuisten (suomalaisugrilaisten) kansojen kielisukulaisuus on ollut tiedossa jo 1700-luvulta 
asti. Kulttuuri- ja musiikillinen sukulaisuus löytyi sen jälkeen, kun ensin huomattiin, että „musiikkia on 
muuallakin, kuin Länsi-Euroopassa” ja että eri kansojen musiikkikulttuurit ovat monin tavoin erilaisia. 
Vasta kun tallennettiin ja kartotettiin eri suomensukuisten kansojen musiikkikulttuureja ja ruvettiin 
niitä vertailemaan keskenänsä, huomattiin myös musiikillinen samankaltaisuus. Tätä vertailua sanotaan 
fennougristiikan vertailevaksi musiikkitieteeksi. Tämän tieteenalan uusimpien tuloksien mukaan 
musiikillinen sukulaisuus - osittain samaan tapaan, kuin kielisukulaisuuskin - ilmenee 
a) siinä, että eri sävelmille löytyy eri suomensukuisilta kansoilta toisintoja 
b) samoihin juuriin johdatettavissa ominaisuuksissa (esimerkiksi samaa säveltä toistavia lopukkeita, 
samanlaiset tahtilajit, tavumäärä, prosodia, säveliköt jne.) 
c) samanlaisessa ajattelutavassa, samanlaisissa (parillisissa, rinnasteisissa) lopuke- ja säerakenteissa. 

Vertaileva musiikkitieteen melodiavertailu Gábor Lükőn tutkimuksissa

Tässä jaksossa suomensukuisista kansoista käsitellään vain virolaisten, saamelaisten, mordvalaisten, 
marilaisten ja unkarilaisten musiikkiperinteitä. Muiden kansoejn musiikkia löytyy teoria-jaksossa.

3.1 Virolainen kansanmusiikki

Kuten viron kieli ja runouskin, virolaisten musiikkikulttuuri on samankaltainen kuin Suomessa. Virolaisesta 
musiikkikulttuurista löytyvät samat kolme kerrostumaa, eli runolaulanta, reki- tai riimilliset kansanlaulut 
sekä pelimannimusiikki. Virolainen ja suomalainen runolaulanta on ilmiselvästi samaa juurta: 
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76. Uponneen veneen balladi                                                               virolainen runolaulu

Myös virolaiset runolaulajat lauloivat runojaan vuorolauluna (aloittaja: päämies – jatkajat: puoltajat). 
Tehtävä: Tutki laulun sävellaji, lopuketyyppi ja tavumäärä!

77. Iidud-tiidut                                                virolainen runolaulu

Tehtävä: Tutki laulun sävellaji, lopuketyyppi ja tavumäärä!

3.2 Saamelaisten musiikki

Saamelaisten kansanmusiikki on erittäin arkaaista. Se on sidoksissa suomensukuisten kansojen 
musiikin lisäksi myös pohjoisten kansojen kulttuureihin. Saamelaisten kansanlaulua - erikoisesta 
äänenmuodostuksestaan johtuen - sanotaan joiuksi. Tämä äänenmuodostus tekee mahdolliseksi 
melodiankulussa suuria sävelhyppyjä. Yksi joikujen erityispiirre on myös sanojen vähyys. Lolloo ja 
nunnuu-tyyppisiä täytesanoja on paljon, koska melodia itsessään kertoo paljon joi’un kohteesta ja muutama 
avainsana riittää kertomaan saamelaiselle kuulijalle mistä joiussa on kyse. 
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78. Joiku (1)                                                                       Karasjoki

Tehtävä: Laula ja soita prima vista!
Tutki joiun sävellaji!
Tämä joiku on aluperin kaksisäkeinen, mutta se hämärtyy, sillä laulaja muuntelee joikua mielensä 
mukaan.
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79. Joiku (2)

Tehtävä: Soita suoraan nuotista (myös koristekuvioita)! 
Tutki sävellaji!
 

3.3 Mordvalainen kansanmusiikki - venäläinen vaikutus

Suomensukuisten kansojen laulukulttuuri on pääsääntöisesti yksiäänistä. Joillakin kansoilla on kuitenkin 
kehittynyt - ehkä vierasperäisen (venäläisen) vaikutuksen johdosta - moniäänisyyttäkin. Tämä moniäänisyys 
saattaa kuulostaa lähinnä siltä että kukin laulaa samaa säveltä omalla tyylillään, mistä tulee tunne 
moniäänisyydestä. Tarkemmin kuunnellen kuitenkin huomaa, että laulutavalla on omat vankat säännöt: 
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80. Marjushka                                                                                            mordvalainen kansanlaulu

Laulun viimeisten säkeiden loppusävel on laulettava painottaen sitä alaspäin. Tapa esiintyy monilla Venäjän 
suomensukuisilla kansoilla.
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81. Niityllä                       mordvalainen kansanlaulu

Tehtävä: Ensisilmäyksellä laulu näyttää vaikealta, mutta jos katsoo etukäteen, niin se voi onnistua 
suoraan moniäänisenä prima vista-harjoituksenakin. Kokeilkaa myös nokkahuilulla! Jos halutaan 
voidaan laulaa tavuilla: „lja-lji, lja-lji” jne.
Tutki laulun sävellaji!



72

3.4 Marilainen kansanmusiikki

Marilaiset ovat säilyttäneet erittäin puhtaassa muodossa kahta varsin vanhaa sävellajia: hemitonista 
pentatoniikkaa ja anhemitonista pentatoniikkaa. „Hemi” takoittaa „puoli”. Hemintoninen tarkoittaa 
siis  sellaista pentatoniikkaa, jossa on (diatonisesta järjestelmässä katsottuna) puolisävelaskel. „Anhemi”- 
tarkoittaa „ilman hemiä „ eli sellaista pentatoniikkaa, josta ei löydy puolisävelaskelia. (KS. kirjan taulukko!)

82. Laulu kolhoosista                               marilainen kansanlaulu

Tehtävä: Laula ja soita suoraan nuotista! Sanat ovat nelisäkeisiä, sävel kaksisäkeinen. Etsi toistoa 
ensimmäisestä tahdista! (Etsi vastaavia paikkoja!) Kyseinen tyylikeino on melko yleinen muillakin 
suomensukuisilla kansoilla.
Mikä on säkeiden rakenne tämän nuottikuvan mukaan? Entä nuotinnettuna uudestaan jos jätetään 
viivastosta ti:n ja fa:n paikka pois? Mikä on laulun sävellaji?

83. Laulu tytöstä                               marialinen kansanlaulu 

Tehtävä: Soita suoraan nuotista sopraanohuilulla! 
Miksi pitää vaihtaa do kolmannella rivillä? 
Mikä on säkeiden rakenne?Entä laulun sävellaji?

Laulu on otettu marilaisen kansanmusiikin tutkijan kirjasta Mari muro (= Marilainen laulu). Sen pohjalta 
lähti käyntiin fennougristiikan vertaileva musiikkitiede.  
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84. Lähdetäänkö tanssimaan?                                                             marilainen kansanlaulu

Tehtävä: Soita suoraan nuotista alttohuilulla! Tutki laulun sävellaji! Mikä on säkeiden rakenne?

85. Laulu rakkaudesta         marilainen kansanlaulu

Tehtävä: Etsi pentatoniikan kolmisointuja (pentatoniikan terssit päällekkäin).
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86. Kirjava kananen                                                                             marilainen kansanlaulu

Tehtävä: Soita alttohuilulla!
Kirjoita laulu viivastolle, jossa puuttuvilla sävelillä ei ole paikkaa. Tutki säkeiden rakenne!

87. Tyttö ja poika                                                                  marilainen kansanlaulu

Tehtävä: Laula suoraan nuotista!
Nuotinna omaan säveljärjestelmään ja tutki säkeiden rakenne! 
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3.5 Unkarilainen kansanmusiikki

Unkarilaisten musiikissa on säilynyt sekä vanhoja melodioita, lopuketyyppejä, että vanhaa ajattelutapaa, joka 
ohjailee melodioiden sommittelua. 

88. Lennä, lintu, lennä   unkarilainen kansanlaulu

Tehtävä: Laula laulu suoraan nuotista sanoilla! 
Mikä on laulun sävellaji? 
Entä säkeiden rakenne?

89. Säkkipillin puhaltaja                                         unkarilainen kansanlaulu

Tehtävä: Mitä ensimmäinen säkeistö tarkoittaa?Mihin kaikkiin elämäntilanteisiin se sopii? Ketä se 
koskettaa?
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90. Enpä muuta taida                                                                          unkarilainen kansanlaulu

                      

Kuuntelutehtävä: Kodályn samanniminen orkesterisovitus
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91. Eipä hätää husaarilla                                                                           unkarilainen kansanlaulu

Kuuntelutehtävä: Kodály: Háry (Huszárnóta)

3.2 Suomalaisen ja suomensukuisten kansanmusiikkien saamia vaikutuksia – 
musiikilliset lainat 

3.2.1 Muinais-indoeurooppalainen hemitoninen pentatoniikka

Vertailevien tutkimuksien mukaan lähes kaikessa suomensukuisessa musiikkikulttuurissa on jälkiä 
muinaisindoeurooppalaisesta musiikista. Sen tärkein ominaisuus on hemitoninen pentatoniikka 
eli pentatoniikka, jossa on - diatonismista otetulla termillä ilmaistuna - pieni sekunti (ks. kirjan 
sävellajitalulukko).
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92. Valkoinen kukkanen                          mordvalainen kansanlaulu
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93. Mehiläiseni, älä pistä                                                              marilainen kansanlaulu

94. Äsken tulin Transilvaniasta                                                 unkarilainen kansanlaulu

3.2.2 Itämeren kansojen musiikkikulttuurit

Suomalainen musiikkikulttuuri on muodostunut vuosituhansien aikana samankaltaiseksi muiden Itämeren 
kansojen kanssa. Itämeren kansojen musiikkillisissa äidinkielissä on paljon yhteistä riippumatta siitä, onko 
kyse alueen suomensukuisesta, germaani- tai balttilaisesta kansasta. Itämeren kansojen vanhaan perintöön 
kuuluu suppea sävelala, eli enimmäkseen penta- tai tetrakordinen sävellaji. Jos melodioihin ilmestyy 
johtosävel tai sointu-ajattelun (I tai V asteen) piirteitä, se viittaa germaanikansojen musiikkikulttuuriin.
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95. Söö, meie kirju karja                                             virolainen karjankutsulaulu

Tehtävä: Laula prima vista! Päämies laulaa ensimmäiset kaksi tahtia! Muut laulavat loppuja.
Mikä on laulun sävellaji?

96. Jōda, jōda päva                                                liiviläinen runolaulu 

Tehtävä: Mikä on laulun sävellaji?
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97. Liilee ja lailee                                                                                     inkeriläinen röntyskälaulu

Tehtävä: Melodia koostuu kahdesta osiosta, tarkista niiden sävellajit!

Kansanlaulu on pohjana Veljo Tormiksen kansanlaulusovitukselle, joka löytyy sarjasta Inkerin illat. Säveltäjä 
muutti toisen puoliskon sävellajia. Tehtävä: Laulakaa levyn mukana!
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98. Sorja poika                                       inkeriläinen röntyskälaulu

99. Latvialainen kansanlaulu Igor Stravinskyn sarjasta Kevään uhri

Tehtävä: Vertaa edellisen kansanlaulusovituksen (Sorja poika) melodian (ensimmäiset kaksi riviä) ja 
Kevään uhrin melodian sävelikköä! 
Soita sopraanonokkahuilulla! 
Kuuntelutehtävä: Igor Stravinsky: Kevään uhri.

3.2.3 Muinaisslaavilaiset vaikutukset

Suomalainen kansanmusiikki sai myös voimakkaita vaikutteita slaavilaisilta kansoilta. (Ks. 
muinaisslaavilaisen musiikin taulukko). Slaavilaisvaikutteisten kappaleiden sävelala on enimmäkseen vain 
tetra-, penta-, (harvemmin) heksakordi ja päätössävelenä on aina toiseksi matalin sävel.
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100. Kui me kasvime koduje                                                                                 virolainen runolaulu

Tehtävä: Kirjoita sävelikkö ylhäältä alaspäin ja merkitse toiseksi viimeinen sävel kokonuottina.
Vertaa seuraavan kahden laulun sävelikköön!

101. Averu, čo že                                                            slovakialainen kansanlaulu

Tehtävä: Soita suoraan nuotista parin kanssa sopraanonokkahuilulla!
Kirjoita sävelikkö ylhäältä alaspäin ja merkitse toiseksi viimeinen sävel kokonuottina.
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102. Hanhisilla           suomalainen leikkilaulu 
       

(koko laulu SS 115)

103. Ňiže lipki

Muinaisslaavilainen musiikkikulttuuri säilyi suomensukuisten kansojen lisäksi muun muassa romanialaisten 
keskuudessa.

104. Hej, zašli                                slovakialainen kansanlaulu

Tehtävä: Soita suoraan parin kanssa sopraanonokkahuilulla! 
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104. 
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Soita opettajan säestykselllä nokkahuilulla (jos on kaksoissävel, niin aina ylempi)! Ota selvä 
kansanlaulujen sävellajista!
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106. Poarga romaneasca (viulu)  
                                                                                          romanialaisen viulusoittajan tanssikappale

Suora kopio Béla Bartókin Bihorin romanialaisten keruusta. Tehtävä: Soita sopraanonokkahuilulla ensin 
prima vista ja opettele sitten koristekuvioineen.
Tutki sävellaji! Merkitse melodian viimeinen sävel kokonuottina!
Mikä on säkeiden rakenne?
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107. Béla Bartók: Romanialaiset tanssit (osia): 

Tehtävä: Soita melodia hitaasti nokkahuilulla! Ensimmäisen osan voi soittaa g-alkusäveleestäkin.
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108. Béla Bartók: Neljä slovakialaista kansanlaulua (osat 3 ja 4 ) 
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Tehtävä: Soita melodia levyn mukana!

Lisää muinaisslaavilaista alkuperää olevia kansanlauluja löytyy kirjoista LPP sekä CVYÄ. 



97

3.2.4 Pohjoisgermaaniset kansat (muinaisindoeurooppalaiset)

Pohjoisgermaaniset kansat ovat kehittäneet historiansa aikana myös omaa sävelkieltä (ks. Leisiön taulukkoa): 

109. Olin orjana Virossa karjalainen runolaulu
     virolainen runolaulu

Tehtävä: Tutki kansanrunokokoelma Suomen Kansan Vanhat Runot ja etsi siitä tähän viitetekstiin sopiva 
runo. (Leisiö 1999) 

110. Polska efter Kettisgubben    ruotsalainen kansantanssi

(Leisiö 1999) 
Kirjoita laulun asteikot nuoteiksi! Soita huilulla!

111. Polska Lojosta (Lohja)   suomenruotsalainen kansantanssi

(Leisiö 1999)
Kirjoita laulun asteikot nuoteiksi! Soita huilulla!
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112. Sparvpolska    keskiruotsalainen kansantanssi

(Leisiö 1999) 
Kirjoita laulun asteikot nuoteiksi! Soita huilulla!

113. Suomalainen polska    suomalainen kansantanssi

(Leisiö 1999)
Kirjoita laulun asteikot nuoteiksi! Soita huilulla!

Kyseinen sävellaji tarttui myös Sibeliuksen korvaan: 

114. Sibelius: Tuonelan Joutsen I

Tuonelan Joutsen II

(Leisiö 1999)



99

4. Muiden kansojen kansanmusiikki 

Suurin osa musiikintutkijoita ajattelee, että Euraasian musiikin kehtona ovat Kiinan ja Japanin 
musiikkikulttuurit. Tehtävä: Soita seuraavat kolme japanilaista kansanlaulua altto- tai 
sopraanonokkahuilulla ja tutki ne! 

115. Niittolaulu                                                                             japanilainen kansanlaulu

 

116. Japanilainen tuutulaulu
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117. Japanilainen tanssilaulu

        
Kun Kauko-Idän tärkeimpiä sävellajia ovat erilaiset pentatoniset juuret, niin Länsi-Euroopan lähes kaikkien 
indoeurooppalaisten kansojen musiikkikulttuurit ovat duuri-molli-sävellajin musiikkia (eli diatonisia). 
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Alla oleva norjalainen kansanlaulu on Edward Griegin teoksesta Peer Gynt: 

118. Norjalainen kansanlaulu

1

Sanastoa: 
arco = jousilla
pizzicato = näppäillen 
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Seuraavan englantilaisen kansanlaulun sovitti Henry Purcell (oopperasta kuningas Artturi):

119. Englantilainen kansanlaulu
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Tehtävä: Kuunnelkaa, nuotintakaa, laulakaa tai soittakaa levyn mukana!
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TAULUKOT JA SELOSTUKSET

1. Suomalainen kansanmusiikki

A. Kalevalamittaiset runolaulut         B. Reki- tai riimilliset kansanlaulut

tavumäärältään: 
8-tavuisia      9-15 tavuisia

säerakenteeltaan:
rinnasteiset säeparit (ei säkeistöjä)   1, 2 tai 4:säkeisiä

runousopillisesti:
rinnasteiset säeparit (ei säkeistöjä)   2 tai 4 säkeen säkeistöjä
alkusointuja      riimejä

sävellajiltaan: 
la- tai do-pentatonisia, la- tai do-   osa vanhahtavia laajasävel-
pentakordeja tai niitä pienempiä    alaisia la-pentatonisia
sävelaloja      osa luonnollisia molleja 

varsinkin Eteläpohjanmaalla  
usein fi:llä, uudemmissa 
lauluissa mollin johtosävelellä
si:llä

tahtilajiltaan:
2/4, 3/4, 2+3/4, 5/8, 5+4/8, 3+6/8   2/4, 3/4 ja 4/4

sanoiltaan:
vanhahtavia: lukuja, sankarilauluja,  rakkaus- ja tappelulauluja,
kertovia lauluja, paimenlauluja, naisten   sekä uudempia balladeja
ja miesten lauluja, häälauluja, merkkipäivien 
lauluja, vanhoja balladintapaisia lauluja,
tuutulauluja

sovituksia:
mm. Pekka Kostiainen, Pekka Jalkanen,               Toivo Kuula, Strahle, Uuno Klemetti, 
Veljo Tormis                        Pekka Kostiainen

alkuperältään: 
osa kalevalamittaisista sävelmistä on                      osa pentatonisia, osa duuri-molli- 
alkuperältään Timo Leisiön mukaan   maailmaa usein eri sävyillä 
jopa kivikautisia, osa suomensukuisia, 
muinaisindoeurooppalaisia, slaavilaisia ja
osa uudempia länsi-eurooppalaisia 
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III. Kolmantena kerrostumana voi pitää pelimannimusiikkia, joka kokonaan on uudempaa lainaa. 
Kansanlauluissa ja soitetuissa kappaleissa ilmenee yleiseurooppalaisia, lähinnä Ruotsin kautta 
tulleen saksalaisen sävelkielen ominaisuuksia. Säerakenteeltaan ne ovat kaksi- tai nelisäkeisiä, 
runousopillisesti säkeistöllisiä, riimillisiä, sävellajeiltaan ja soinnutukseltaan voimakkaasti duuri-
molli-sävyisiä, tahtilajiltaan 2/4, 3/4 tai 4/4. 

2. Anhemitonisen pentatiikan sävelsuhteet:
 

	 	 	 	 	 Lükő,	2002

3. Anhemitonisen pentatoniikan intervallit: 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lükő,	2002
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4. Muinaisindoeurooppalaiset ja -slaavilaiset 
säveljärjestelmät selityksineen se
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lükő,	2002
5. Setukainen asteikko
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Lyhenteet: 

CVYÄ = Caikell väell yhdhell äänell
FSF = Finlands svenska folkdiktning VI. Folkdans. A.1: Äldre dansmelodier (utg. av Otto 
Andersson). Åbo 1963: SLF
LPP = Laula päivät pääksytysten
PP = Pääskyläinen, päivän lintu 
SKNA = Suomen kielen nauhoitearkiston
SKSÄV = Suomen Kansan Sävelmät
SKVR = Suomen Kansan Vanhat Runot
SS = Soutakaamme Suomhen
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Laulujen aakkosluettelo

Anna maata Maariainen (72) 
Annikki Turuisen tyttö (balladi) (15) 
Annukka, Turusen tyttö (69) 
Äsken tulin Transilvaniasta (94) 
Averu,	čo	že	(101)	
Béla Bartók: Neljä slovakialaista kansanlaulua (osia) (B ja H) (108) 
Béla Bartók: Romanialaiset tanssit (osia) (107) 
Ei tämä tyttö (29)
Eipä hätää husaarilla (91)
Englantilainen kansanlaulu (119) 
Enpä muuta taida (90) 
Eräs lempi (74) 
Färikaran Jaska (46) 
Hanhilammin saksanpolkka (47) 
Hanhisilla (102)
Hej, zašli (104) 
Hellalla, hellalla (48) 
Hirvisillä (56) 
Hoi ukko vanha Väinämöinen (52) 
Hyvää iltaa nyt kullalleis (19)
Iidud-tiidud (77)
Iltakaijulta koriasti kuuluu (63) 
Iso tammi (51)
Issäin antoi harmaan konkarin (14) 
Istun tammen oksalle (3) 
Japanilainen tanssilaulu (117) 
Japanilainen tuutulaulu (116) 
Jōda,	jōda	päva	(96)	
Joiku (1) (78) 
Joiku (2) (79)
Käin minä kaunista kangasta myöten (7)
Kanteletta soittava tyttö (25) 
Karin Nokolain korvalta (2) 
Karjalan menetettyä (71)
Käynkö viikon villapäänä (61) 
Kiikkulaulu (18)
Kirjava kananen (86) 
Kui me kasvimme kodoje (100) 
Kukapa se Inkerissä (22) 
Kukkuu, kukkuu, kaukana kukkuu (24)
Kullallensa se sammakon poikakin (23)
Kun joki on syvä (35) 
Kuokkamiesten laulu (67) 
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Kuusisaari: Pieni slovakialaissarja viululle ja pianolle (105) 
Lähdetäänkö tanssimaan (84)
Läksin suolle sotkemahan (17) 
Latvialainen kansanlaulu (99) 
Laulampa	mie	lapsellańi	(12)
Laulu kolhoosista (82)
Laulu morsiamelle (6)
Laulu rakkaudesta (85)
Laulu tytöstä (83)
Lemminkäisen kosintaretki (53) 
Lennä, lintu, lennä (88)
Liilee ja lailee (97)
Likka istui kivellä (31)
Lintunen lenti vieraille maille (58)
Maailman markkinoita (5) 
Mahoit ennen maamo rukka (8)
Mammani mielen pahootin (37)
Marjalunnin Jukka (36) 
Marjushka (80) 
Marketta, Materon neiti (68) 
Mehiläiseni, älä pistä (93)
Miepä	se	laulal	lapsellańi	(13)	
Minjan saunan lämmitti (16) 
Minun kultain kaunis on (26) 
Näinpä se lauleli iltaasella (38) 
Niin kauan minä tramppaan (39)
Niittolaulu (115) 
Niityllä (81) 
Niputin ja naputin (27)
Nize lipki (103) 
Norjalainen kansanlaulu (118) 
Oisi virttä viisi, kuusi (1)
Oli eräs talo (70)
Olin orjana Virossa (109)
Onpa tietty tietyssäni (60) 
Oprin laulu (66) 
Paimenet kaitseva lampaitansa (49) 
Paista päivä paimenelle (54) 
Pankaa rahti liikkeelle (röntyskä) (28)
Pappa tahtoo rikasta (40) 
Piirileikkilaulu Kivennavalta (21)
Pilvet on taivahaalla (44) 
Poarga romaneasca (106) 
Poijat kun raitilla ajeloo (33) 
Polkka (75) 
Polska efter Kettisgubben (110) 
Polska Lojosta (Lohja) (111) 
Polskalaulu (20)
Rimppa (73) 
Säkkipillin puhaltaja (89)
Se tie oli pitkä ja leveä (64) 
Sibelius Tuonelan Joutsen I-II (114) 
Sinisiä punasia (34) 
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Sorja poika, sopotti (98) 
Söö, meie kirju karja (95) 
Sparvpolska (112) 
Sulle annan kukkaset (59) 
Suomalainen polska (113) 
Syrämmestäni rakastan sua (41)
Tän kylän ämmät (30) 
Tie meni sinne, tie meni tänne (50) 
Tormis: Kalevalan XVII. Runo (10) 
Tukkipoika (32) 
Tuuti lasta Tuonelahan (55) 
Tyttö ja poika (87) 
Uńi	ulkoa	kysyve	(11)	
Uponneen veneen balladi (76) 
Väinämöinen etsii Antero ... (9)
Valkoinen kukkanen (92)
Voutisilla (57) 
Vuorenmaan Ville (43)
Ylisaaren Mimmin (42) 
Ääni ei kuulu kullalleni (62)  
Älä aja enää (45) 
Älä	sinä	flikka	sinisiä	silmiä	(4)			
Älä sure sinä (65) 
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SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto            5
Sisällysluettelo            7
1. Mitä kansanmusiikki on? - kansanmusiikin määritelmä    9
1. Oisi virttä viisi, kuusi     Härkönen 1979 2    9
2. Karin Nokolain korvalta     Ilmonen 1988 120    10
3. Istun tammen oksalle      Ilmonen 1988 29    10
4.	Älä	sinä	flikka	sinisiä	silmiä		 	 	 	 Ilmonen	1988	104	 	 	 	 11
5. Maailman markkinoita     Ala-Könni 1981 121    11
2. Suomalainen kansanmusiikki            11
2.1 Suomalainen kansanmusiikki muoto-opillisesti      12
2.1.1 Kalevalamittaiset kansanlaulut         12
6. Laulu morsiamelle      Kádár 1990 s. 58    12
7. Käin minä kaunista kangasta myöten    Rausmaa 1985 61    13
8. Mahoit ennen maamo rukka     Sonninen 1974 18    13
9. Väinämöinen etsii Antero ...     Tormis: Kalevalan XVII. runo   14
10. Tormis: Kalevalan XVII. Runo         16
11.	Uńi	ulkoa	kysyve		 	 	 	 	 Virtaranta	1973	48	 	 	 	 17
12.	Laulampa	mie	lapsellańi		 	 	 	 Virtaranta	1973	8	 	 	 	 17
13.	Miepä	se	laulal	lapsellańi		 	 	 	 Virtaranta	1973	18	 	 	 	 18
14. Issäin antoi harmaan konkarin    Rausmaa 1985 63    18
15. Annikki Turuisen tyttö (balladi)    Asplund 1992 9a    18
16. Minjan saunan lämmitti     Asplund 1992 31    20
17. Läksin suolle sotkemahan     SKSÄV II 2575; Asplund 1992 15a   20
2.1.2 Reki- tai riimilliset laulut         21
18. Kiikkulaulu       Ala-Könni 1981 140    21
19. Hyvää iltaa nyt kullalleis     Väänänen 1974 12    22
20. Polskalaulu       Ala-Könni 1978 309    23
21. Piirileikkilaulu Kivennavalta    Ala-Könni 1970 95    24
22. Kukapa se Inkerissä      Asplund 1992 90    25
23. Kullallensa se sammakon poikakin    Ala-könni 1978 356    26
24. Kukkuu, kukkuu, kaukana kukkuu     Ala-Könni 1981 155    26
25. Kanteletta soittava tyttö     Ala-Könni 1981 266    27
26. Minun kultain kaunis on     SKSÄV III 2223     28
27. Niputin ja naputin      Heimola 1990 57    28
28. Pankaa rahti liikkeelle (röntyskä)    Asplund 1992 74    29
29. Ei tämä tyttö      Väänänen 1974 5    30
30. Tän kylän ämmät      Ala-Könni 1981 260    30
31. Likka istui kivellä      Ala-könni 1978 252    31
32. Tukkipoika       Ala-könni 1981 298    31
33. Poijat kun raitilla ajeloo     Ala-Könni 1976 117    32
34. Sinisiä punasia      Ala-Könni 1981 122    32
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35. Kun joki on syvä      Ilmonen 1988 53    33
36. Marjalunnin Jukka      Ilmonen 1988 125/Kuula 1   34
37. Mammani mielen pahootin     Ala-Könni 1976 82    34
38. Näinpä se lauleli iltaasella     Ilmonen 1988 65    35
39. Niin kauan minä tramppaan     Ilmonen 1988 67    35
40. Pappa tahtoo rikasta     SKSÄV III 3322    36
41. Syrämmestäni rakastan sua     Ala-könni 1978 384    36
42. Ylisaaren Mimmin      Ala-Könni 1976 168    38
43. Vuorenmaan Ville      Ilmonen 1988 133    39
44. Pilvet on taivahaalla     A-M Sillanpää 1982 s. 10   39
2.1.3 Pelimannimusiikki ja sen soittimet        41
45. Älä aja enää      Ala-Könni 1976 244    42
46. Färikaran Jaska      Ala-Könni 1976 225    43
47. Hanhilammin saksanpolkka     Ala-könni 1978 335    44
48. Hellalla, hellalla      Heimola 1990 36    44
49. Paimenet kaitseva lampaitansa    Rausmaa 1985 99    45
50. Tie meni sinne, tie meni tänne    Heimola 32     45
2.2 Aihepiiriltään            45
2.2.1 Myyttiset runot ja Kalevala         45
51. Iso tammi sävel: SKSÄV IV:2 168; SKÄV IV:2 513  46     

sanat: Kalevala Toinen runo (osia)
52. Hoi ukko vanha Väinämöinen   SKÄV IV:513      47
53. Lemminkäisen kosintaretki        sävel: SKSÄV IV:2 514    47

sanat: Kalevala Kolmastoista runo
2.2.2 Paimenlaulut ja paimensoittimet          48
54. Paista päivä paimenelle        sävel: SKSÄV IV:2 237    48

sanat: Kanteletar I 179
2.2.3 Lasten leikkilaulut          50
55. Tuuti lasta Tuonelahan               sävel: SKSÄV IV:2 190; SKSÄV IV:1 57      50
                sanat: Kanteletar II 178
56. Hirvisillä       Rausmaa 1985 72    50
57. Voutisilla       Rausmaa 1985 81    52
2.2.4 Nuorison leikki- ja rakkauslaulut        52
58. Lintunen lenti vieraille maille    Rausmaa 1985 103    53
59. Sulle annan kukkaset     Rausmaa 1985 91    53
60. Onpa tietty tietyssäni                sävel: SKSÄV IV:2 71 SKSÄV IV:2 519      54
                                sanat Kanteletar II 31
61. Käynkö viikon villapäänä         sävel: SKSÄV IV:2 71        54
                 sanat: Kanteletar II 78
62. Ääni ei kuulu kullalleni sävel:    SKSÄV IV:2 519 (toinen puolisko)   54

sanat: Kanteletar II 41
63. Iltakaijulta koriasti kuuluu       Ilmonen 1988 116    55
64. Se tie oli pitkä ja leveä               Ilmonen 1988 79       56
65. Älä sure sinä                Ilmonen 1988 106       56
2.2.5 Hääperinne           57
66. Oprin laulu                Sonninen 1967 21       57
67. Kuokkamiesten laulu              sävel: SKSÄV IV 2:738       59
                sanat: SKVR V 2:1654
2.2.6 Balladit             59
68. Marketta, Materon neiti               Kádár-Kellosalo-Kukkurainen 2000 s. 30     60
69. Annukka, Turusen tyttö               Kádár-Kellosalo-Kukkurainen 2000 s. 37     61
70. Oli eräs talo         Väänänen 1974 100    61
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2.2.7 Itkuperinne            62
71. Karjalan menetettyä (itkuvirsi)        Härkönen 1979 16   63
2.2.8 Kristilliset laulut           64
72. Anna maata Maariainen          sävel: SKSÄV IV:2 176        64
           sanat: Kanteletar II 177
2.2.9 Tanssiperinne           64
73. Rimppa           Sonninen 1977 291     64
74. Eräs lempi           Härkönen 1979 78     65
75. Polkka           Härkönen 1979 84     65
3. Muiden kansojen kansanmusiikki        66
3.1 Suomensukuisten kansojen musiikkiperinteet – musiikillinen sukulaisuus  66
3.1 Virolainen kansanmusiikki           66
76. Uponneen veneen balladi          Tampere1989 s. 258     67
77. Iidud-tiidud          Tampere 1989 s. (?)222     67
3.2 Saamelaisten musiikki           67
78. Joiku (1)           Aikio 1972 66      68
79. Joiku (2)           Aikio 1972 75      69
3.3 Mordvalainen kansanmusiikki - venäläinen vaikutus       69
80. Marjushka           Bojarkin 1981 10      70
81. Niityllä           Bojarkin 1981 68      71
3.4 Marilainen kansanmusiikki          72
82. Laulu kolhoosista          Vasiljev 1991 s. 261     72
83. Laulu tytöstä           Vasiljev s. 208      72
84. Lähdetäänkö tanssimaan          Vikár 1971 219      73
85. Laulu rakkaudesta          Vasiljev s 176      73
86. Kirjava kananen          Vikár 1971 126      74
87. Tyttö ja poika      Vikár 1971 148    74
3.5 Unkarilainen kansanmusiikki         75
88. Lennä, lintu, lennä      Tervonen 1988 5   75
89. Säkkipillin puhaltaja      Tervonen 1988 32   75
90. Enpä muuta taida      Tervonen 1988 27   76
91. Eipä hätää husaarilla     Tervonen 1988 46   77
3.2 Suomalaisen ja suomensukuisten kansanmusiikkien saamia vaikutuksia – 
musiikilliset lainat           77
3.2.1 Muinais-indoeurooppalainen hemitoninen pentatoniikka      77
92. Valkoinen kukkanen      Bojarkin 1981 19   78
93. Mehiläiseni, älä pistä      Vikár 1971 122    79
94. Äsken tulin Transilvaniasta      Bartók 1921 73    79
3.2.2 Itämeren kansojen musiikkikulttuurit       79
95. Söö, meie kirju karja      Salve 1989 13    80
96.	Jōda,	jōda	päva		 	 	 	 	 	 Tormis	2000	s	170	 	 	 80
97. Liilee ja lailee       Tormis 2000 208-9 1   81
98. Sorja poika, sopotti       Tormis 2000 208-9   83
99. Latvialainen kansanlaulu      Stravinski: Kevään uhri   83
3.2.3 Muinaisslaavilaiset vaikutukset        83
100. Kui me kasvimme kodoje      Viidang 1995 s. 23   84
101.	Averu,	čo	že		 	 	 	 	 	 Poloczek	1952	116	 	 	 84
102. Hanhisilla        ks. SS 115    85
103. Nize lipki        Poloczek 1952 134    85
104. Hej, zašli       Poloczek 1952 ? 102   85
105. Kuusisaari: Pieni slovakialaissarja viululle ja pianolle      86
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106. Poarga romaneasca     Bartók 1913 309    91
107. Béla Bartók: Romanialaiset tanssit (osia) (EMB)       92
108. Béla Bartók: Neljä slovakialaista kansanlaulua (osia) (B ja H)     93
3.2.4 Pohjoisgermaaniset kansat (muinaisindoeurooppalaiset)     97
109. Olin orjana Virossa     SKSÄV IV:2 336    97
110. Polska efter Kettisgubben     Leisiö 1999 (Svenska låtar 1923 568)  97
111. Polska Lojosta (Lohja) suomenruotsalainen   Leisiö 1999 (FSF VI 1963 607)   97
112. Sparvpolska (Medelpad Svenska l)    Leisiö 1999 (Svenska låtar 1974 204)  98
113. Suomalainen polska     Leisiö 1999 s 262    98
114. Sibelius Tuonelan Joutsen I-II    Leisiö 1999 s 266    98
4. Muiden kansojen kansanmusiikki        99
115. Niittolaulu      (Japanilaisesta tieteellisestä kokoelmasta) 99
116. Japanilainen tuutulaulu     (tieteellisestä kokoelmasta)   99
117. Japanilainen tanssilaulu     (tieteellisestä kokoelmasta)             100
118. Norjalainen kansanlaulu     Edward Grieg: Peer Gynt (Peters)            101
119. Englantilainen kansanlaulu     Henry Purcell: Kuningas Artturi             102
Talukot                    105
Lyhenteet                    110
Kirjallisuus                    110
Laulujen aakkosluettelo                 112






