Hautajaismusiikki
Urkumusiikki
Hautajaisissa soitetaan tavallisesti uruilla alkusoitto tilaisuuden alkaessa.
Loppusoitto soitetaan, kun arkku kannetaan ulos kirkosta. Alku- ja loppusoitto ovat
yleensä urkukappaleita, mutta niiden tilalla voi olla yhtä hyvin jokin virsi tai
hengellinen laulu uruilla soitettuna. Jos haluatte toivoa tiettyä musiikkia, on siitä
hyvä sopia etukäteen kanttorin kanssa. Urkumusiikit voi myös aivan hyvin jättää
kanttorin valittaviksi.
Tavallisimmat urkukappaleet ovat:
Albinoni: Adagio
Oskar Lindberg: Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta
G.F. Händel: Largo
J. S. Bach: Air D-duuri
Muita käytettyjä urkukappaleita:
J. S. Bach: Urkukoraalit:
”Ich ruf´zu dir, Herr Jesu Christ ”
“Herzlich thut mich verlangen”
J. S. Bach: Arioso
J. S. Bach: Adagio a-molli (teoksesta “Toccata, Adagio ja Fuuga C-duuri”)
J. S. Bach: Sinfonia (kirkkokantaatista nr. 156)
A. Vivaldi: Largo (konsertosta huilulle ja jousiorkesterille)
Adagio d-molli (Sonata da camera)
Händel:
Sarabande
Larghetto g-molli (viulusonaatista nro 5)
Boëllmann: Priere á Notre Dame
Granstam: Fäbodpsalm från Torsång
Hautajaisiin sopivia urkukappaleita on satoja. Pelkästään Bachilla on lukuisia
kauniita koraaleja ja muita kappaleita. Ei voida olettaa, että kaikki kanttorit olisivat
soittaneet niitä kaikkia, joten kannattaa rohkeasti kysyä vaihtoehtoja. Me kanttorit
myös opettelemme mielellämme uusia kappaleita, kunhan vaan saamme toiveet
ajoissa, jotta ehdimme harjoitella.

Virret
Siunaustilaisuudessa lauletaan yleensä kolme virttä. Virren voi myös korvata
hengellisellä laululla, mikäli tekee tilaisuutta varten käsiohjelman tai monisteen,
jossa on laulun sanat. Virsiksi käyvät esim. seuraavat:
631 Oi Herra, jos mä matkamies maan
555 Oi Herra, luoksein jää
338 Päivä vain ja hetki kerrallansa
30 Maa on niin kaunis
341 Kiitos sulle Jumalani
517 Herra, kädelläsi
498 Nyt kulkee halki korpimaan
397 Kun on turva Jumalassa
396 Sua kohti Herrani
388 Jeesus johdata tieni kulkua
632 Nyt ylös sieluni
548 Tule kanssani, Herra Jeesus
408 Joutukaa sielut on aikamme kallis
307 Kiitos olkoon Jumalalle
332 Herraa hyvää kiittäkää
462 Soi kunniaksi Luojan
600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
560 Maat metsät hiljenneinä tai 562 (sama melodia)
361 Koska valaissee kointähtönen
275 Mä elän laupeudesta
301 Kirkasta oi Kristus meille
547 Joka aamu on armo uus
620 Sen suven suloisuutta
621 Matkamiehen mieli palaa
243 Tiet kaikki kerran kulkee
617 Taivaassa, ratki taivaassa (tai nuoremmalle ihmiselle 247, sama sävel)
574 On kaunis synnyinmaamme (varsinkin säkeistöt 4-6)
376:3 Johannes-passion loppukoraali
511 Tie valmis on (varsinkin 7. säkeistö)
276 Jeesuksesta laulan
Virret 242-249, 604-632 ja 825-829 sekä monet iltavirret
Vuodenajan mukaan voidaan käyttää myös esim. pitkäperjantain (63, 77, 78),
pääsiäisen (98, 99, 100, 102:3-6), helluntain (117, 118, 119), pyhäinpäivän (141, 142,

144, 146, 147), adventin (11, 266) tai joulun (23, 30) virsiä soveltuvin osin. Syksyyn
sopii hyvin 249 (pois kirkas suvi kulkee).
Erityisesti lapsen siunaukseen sopivat seuraavat:
248 Jeesus, joka lempeänä (esim. säkeistö 2: Lapsen, jonka Herra antoi, Herra otti
luoksensa)
397 Kun on turva Jumalassa
490 Mä silmät luon ylös taivaaseen (esim. säkeistöt 4 ja 5)
492 Ystävä sä lapsien
498 Nyt kulkee halki korpimaan
499 Jumalan kämmenellä

Muuta musiikkia
Virsien lisäksi on mahdollistaa esittää hengellinen laulu (urkujen tai pianon
säestyksellä) tai soitinmusiikkia. Myös kanttorilta voi pyytää lauluesitystä. Näissä
tapauksissa kannattaa olla etukäteen yhteydessä kanttoriin.
Hengellisiä lauluja:
Täällä pohjantähden alla
Olen kuullut, on kaupunki tuolla
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie
Oi muistatko vielä sen virren
Niin kuin muuttolintusen tie (Matkamiehen virsi)
Hyvää matkaa (Petri Laaksonen)
Ota hänet vastaan (Petri Laaksonen)
Kätes, Jeesus, siunaten hiljaa
Mun kanteleeni kauniimmin
Kristallivirta
Kerran kauneimmin
Oi Kaanaanmaa
Pidä minusta kiinni
Oi katsohan lintua oksalla puun
Oi kiitos sä luojani armollinen
Sinun luoksesi, Herra, saan tulla
Tule, Jeesus, ja siunaa lastas
Oi katso, mikä aamu
Ylitse merten (Simojoki)
Käy, Herra, meitä siunaamaan (Löytty)

Haudalla
Haudalla lauletaan yleensä virsi 377, jonka sanoja on monistettuna kirkon eteisessä.
Myös jokin muu virsi on mahdollinen.

Muistotilaisuus
Muistotilaisuudessa lauletaan tavallisesti muutama virsi. Alussa on usein ruokavirsi,
esim. 472, 332 tai 462.
Myös muut musiikkiesitykset ovat mahdollisia, kuten myös vainajan lempimusiikin
soittaminen. Jos muistotilaisuudessa lauletaan virsikirjan lisäksi muita lauluja, olisi
hyvä sopia siitä etukäteen kanttorin kanssa, jotta hänellä olisi tarvittavat
säestysnuotit mukana.

