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1 462 Soi kunniaksi Luojan 2’17
 säv. Jean Sibelius – san. Aukusti Waldemar Koskimies (säk. 1&2), 
 Ilta Koskimies (säk. 3)
2 584 Siunaa ja varjele meitä (Suomalainen rukous) 2’32
 säv. Taneli Kuusisto – san. Uuno Kailas
3 574 On kaunis synnyinmaamme 3’18
 säv. Toivo Kuula, sov. Matti Hyökki – san. Wäinö Hava, uud. Niilo Rauhala
4 84 Nyt se suuri päivä koitti 3’13
 säv. toisinto Pohjois-Savosta, sov. Pekka Kostiainen – san. Johann Franck,  
 ruots. Gustaf Ållon, suom. Julius Krohn, uud. Anna-Maija Raittila
5 – Armolaulu 2’18
 säv. Kari Tikka – san. Raamattu
6 276 Jeesuksesta laulan 2’30
 säv. Martti Hela, sov. Pekka Kostiainen – san. Simo Korpela
7 15 Tiellä ken vaeltaa (Adventtilaulu) 3’12
 säv. Yossef Hadar, sov. Kare Ollinen – san. Juhani Forsberg
8 – Suojelusenkeli 3’21
 säv. P.J. Hannikainen, sov. Kare Ollinen – san. Immi Hellén
9 329 Kiitos nyt Herran! 1’56
 säv. Saksassa, sov. Jan Bender / Matti Hyökki – san. Joachim Neander,  
 suom. Knut Legat Lindström
0 547 Joka aamu on armo uus 3’13
 säv. Oscar Ahnfelt, sov. Tommi Niskala – san. Lina Sandell, uud.  
 Herkko Kivekäs
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! 334b Armon lapset, riemuitkaa 2’52
 säv. toisinto Kalannista, sov. Tommi Niskala – san. Halullisten sielujen 
 hengelliset laulut, uud. Wilhelmi Malmivaara
@ 548 Tule kanssani, Herra Jeesus 1’21
 säv. Armas Maasalo, sov. Matti Hyökki – san. Hilja Haahti
# 555 Oi Herra, luoksein jää (Iltavirsi) 3’38
 säv. William Henry Monk, sov. Säde Bartling  – san. Henry Francis Lyte,  
 suom. Rauhansäveliä / Martti Ruuth
$ 563 Ilta on tullut, Luojani 2’19
 säv. Sofie Lithenius, sov. Matti Hyökki – san. tuntematon
% 626 Tuolla ylhääll’ asunnoissa 3’25
 säv. Leevi Madetoja – san. Simo Korpela
^ 365 Käy isänmaataan kohti ain’ 2’43
 säv. toisinto Etelä-Pohjanmaalta, sov. Taneli Kuusisto – san. mahd.  
 Henrik Renqvist, uud. Wilhelmi Malmivaara
& 577 Sun kätes, Herra, voimakkaan 3’58
 säv. keskiajalta / Suomessa, sov. Tommi Niskala – san. Johan Ludvig  
 Runeberg, suom. Wäinö Havas

 YLIOppILASKuNNAN LAuLAJAT (YL MALE VOICE CHOIR)

 MATTI HYÖKKI, johtaja
  
 Tapio Tiitu, urut [2] & [17] 
 Aapo Ahola, huilu · Sami Koskela, djembe · Tommi Niskala, tam-tam [11]
   [49’35]
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Virsillä on kauan ollut erityisasema suomalaisten kollektiivisessa alitajunnassa. Vuoden 
1701 ”Vanha virsikirja” oli pitkään monen kotitalouden ainoa kirja, ja myöhemmät 

evankelisluterilaisen kirkon virsikirjat (1886, 1938, 1986) ovat säilyttäneet suuren osan sen 
sisällöstä.
Vaikka virsikirja instituutiona on olemukseltaan konservatiivinen ja perinnetietoinen, on 
jokaiseen virsikirjan uuteen laitokseen kuitenkin otettu elävienkin runoilijoiden ja säveltäjien 
töitä. Joistakin uutuuksista on sittemmin tullut ajattomia klassikoita. Yleisemmin ottaen 
voidaan todeta, että v. 1938 virsikirjaan otettiin uutena aineistona runsaasti kansantoisintoja 
– ikivanhojen virsisävelmien muunnelmia, jotka olivat kehittyneet korvakuulolta opettelun 
kautta sukupolvesta toiseen – ja että v. 1986 virsikirjassa taas on eri kulttuurien ja perinteiden 
lauluja, jotka olivat nousseet suosioon suomalaisissa seurakunnissa.
Tällä levyllä on edustava otos suomalaisista virsistä, ja se esittelee myös laajalti YL:n 
vokaalista osaamista.

Virsisävelmät tällä levyllä vaihtelevat iältään ikivanhoista nykyaikaisiin. Vanhinta 
kerrostumaa edustavat kansantoisintoina välittyneet, vuosisatoja vanhat virsisävelmät: Nyt 
se suuri päivä koitti [4]; Kiitos nyt Herran! [9]; Armon lapset, riemuitkaa [11]; Käy 
isänmaataan kohti ain’ [16]; ja Sun kätes, Herra, voimakkaan [17].
Suuret suomalaiset säveltäjät ovat hyvin edustettuina nykyisessä virsikirjassamme, vaikkakaan 
useimmissa tapauksissa heidän teoksiaan ei alunperin ajateltu virsiksi. Esimerkiksi Jean 
Sibeliuksen (1865–1957) Soi kunniaksi Luojan [1] oli alunperin osa Helsingin yliopiston 
promootioon vuonna 1897 sävellettyä musiikkia. Sibeliuksen aikalaista ovat tällä levyllä 
edustettuina Toivo Kuula (1883–1918), jonka virsi On kaunis synnyinmaamme [3] 
tunnetaan myös nimellä On Herran templiin tulla, ja Leevi Madetoja (1887–1947), jonka 
virsi Tuolla ylhääll’ asunnoissa [15] on nykyisessä virsikirjassa hieman muutetulla tekstillä 
nimellä Tuolla taivaan asunnoissa. 
Armas Maasalo (1885–1960) oli v. 1938 virsikirjan toimituskunnassa ja sävelsi itse virren 
Tule kanssani, Herra Jeesus [12], josta tuli eräs hänen suosituimmista teoksistaan; toisaalta 
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Taneli Kuusiston (1905–1988) sodan aikana säveltämästä Suomalaisesta rukouksesta [2] 
tuli kansallisaarre melkein välittömästi, ja se otettiin v. 1986 virsikirjaan yleisön pyynnöstä.
Eräät virret tällä levyllä edustavat 1800-luvulla syntynyttä hengellisten laulujen perinnettä: 
kaksi suomalaista – Jeesuksesta laulan [6], säveltänyt Martti Hela (1890–1965), ja Ilta 
on tullut, Luojani [14], säveltänyt Sofie Lithenius (1847–1926); yksi ruotsalainen – Joka 
aamu on armo uus [10], säveltänyt Oskar Ahnfelt (1813–1882); ja yksi englantilainen – Oi 
Herra, luoksein jää [13], säveltänyt William Monk (1823–1889).
Vuoden 1986 virsikirjan uraauurtavaa monikulttuurisuutta edustaa Yossef Hadarin (s. 
1926) Tiellä ken vaeltaa [7], joka on erityisesti nuorten seurakuntalaisten parissa suosioon 
nousseita uudempia ulkomaisia hengellisiä lauluja. Se on lajityyppinsä ainoa edustaja 
tällä levyllä, mutta sen maailmaa heijastaa mainiolla tavalla suomalaisen kansantoisinnon 
kekseliäs sovitus raidalla 11.
Levyllä on myös kaksi sävelmää, jotka eivät ole virsikirjassa mutta joiden epäilemättä 
pitäisi olla: suomalaisen kuoromusiikin uranuurtajan P.J. Hannikaisen (1854–1924) 
Suojelusenkeli [8] ja kapellimestari-säveltäjä Kari Tikan (s. 1946) Armolaulu [5].

Tämän levyn sovitukset ovat lähes yhtä vaihtelevia tyyliltään kuin virsisävelmät itse, ja 
useimmat niistä on tehty nimenomaan YL:lle. Perinteinen kuorosatsi hallitsee Sibeliuksen, 
Kuusiston, Tikan ja Madetojan sävellyksiä sekä kuoronjohtaja Matti Hyökin herkällä 
kädellä tekemiä sovituksia; asteikon toisesta päästä löytyy Pekka Kostiaisen (s. 1944) 
laajahko virsimotetti [4] ja Tommi Niskalan (s. 1986) näppärä monikulttuurinen sovitus 
suomalaisesta kansantoisinnosta [11]. Niskalalta on tällä levyllä on myös perinteisempää 
kuorosatsia [10] ja värikäs urkusäestys [17]. Enemmän nykymusiikin keinoin tunnelmoivat 
Kare Ollinen [7] & [8] ja Säde Bartling [13].

Virsien tekstit ovat vaihtelevista alkuperistään huolimatta yhdenmukaisempia kuin 
virsisävelmät, mitä erilaisimmista sovituksista puhumattakaan. Suomalaiseen virsirunouteen 
on vakiintunut omanlaisensa ilmaisutapa, joka tuntuu ohjaavan niin virsirunouteen 
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erikoistuneita runoilijoita (tässä mm. Anna-Maija Raittila, Simo Korpela ja Wilhelmi 
Malmivaara) kuin muista ansioistaan paremmin tunnettuja (tässä mm. Uuno Kailas ja J.L. 
Runeberg). Tästä näennäisestä tasapäisyydestä huolimatta on tärkeää muistaa, että suomen 
kieli ja kulttuuri ovat paljosta velkaa varhaisille suomalaisille virsirunoilijoille: vielä tämän 
päivän maallistuneessa yhteiskunnassakin on jokapäiväisessä kielenkäytössämme ilmaisuja ja 
sanontoja, jotka periytyvät varhaisimmista suomenkielisistä virsikirjoista.
Tällä levyllä Matti Hyökki esiintyy viimeistä kertaa YL:n johtajana 30 menestyksekkään 
vuoden jälkeen. Kunnianosoituksena Suomen musiikkiperinteelle se on hieno päätös uralle, 
johon on kuulunut myös useiden kymmenien uusien kuoroteosten kantaesityksiä.

Jaakko Mäntyjärvi
Kirjoittaja on säveltäjä, joka myös opettaa kuoromusiikin historiaa Sibelius-Akatemiassa.
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Vuonna 1883 Helsingin yliopiston yhteyteen perustettu Ylioppilaskunnan Laulajat 
(YL) on Suomen vanhin suomenkielinen kuoro. Sen ansiokas kulttuuritoiminta, pitkä 
konserttihistoria, useat kiertueet ulkomailla ja lukuisat arvostelumenestystä saaneet 
levytykset ovat luoneet sille aseman yhtenä maailman merkittävimmistä mieskuoroista. 
YL on alkuajoistaan lähtien huolehtinut etenkin kotimaisen mutta myös ulkomaisen 
mieskuoromusiikin tilaamisesta, esittämisestä ja tallentamisesta. Useimmat Jean 
Sibeliuksen tunnetuimmista mieskuoroteoksista sekä monet suomalaisten nykysäveltäjien 
mieskuoroteokset ovat YL:n tilaamia ja kantaesittämiä. Vuonna 2010 kuoron johtajaksi 
nimitettiin Pasi Hyökki.

www.yl.fi

Suomen kuorokulttuurin kannalta keskeisessä asemassa pitkään toiminut professori 
Matti Hyökki oli YL:n johtajana vuosina 1980–2010. Vuosina 1992–1995 hän oli 
myös Suomen Kansallisoopperan kuoromestari. Vuodesta 2008 hän toimii Savonlinnan 
Oopperajuhlakuoron johtajana. Hyökki on suorittanut Sibelius-Akatemiassa kanttori-
urkurin ja musiikinopettajan tutkinnot, ja vuonna 2003 hänestä tuli Suomen 
ensimmäinen musiikin tohtori kuoronjohdon alalla. Tutkintoinstrumenttinaan hänellä 
oli YL. Keväällä 2007 Hyökki nimitettiin Sibeliusakatemian kuoronjohdon professorin 
virkaan. Hän on kysytty jäsen lukuisien kansainvälisten kuorokilpailujen tuomaristossa, 
ja kuoroammattilaisten kansainvälisissä kokoontumisissa hän on pitänyt YL:n kanssa 
innostusta herättäviä työpajoja.
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1 462 Soi kunniaksi Luojan

 Soi kunniaksi Luojan
 nyt, virsi kiitoksen,
 tuon kaiken hyvän tuojan
 ja suojan ainaisen!
 Hän, Isä, rakkahasti
 ain vaalii luotujaan,
 ja kaiken taitavasti
 hän ohjaa tuolta taivaastaan.

 Hän säät ja ilmat säätää
 ja aallot tainnuttaa
 ja hyisen hallan häätää
 ja viljan vartuttaa.
 Hän onneen meidät ohjaa,
 jos joutuu johdantaan.
 Sen rakkauden pohjaa
 ken pystyy koskaan tutkimaan?

 Siis kiitos, Herra taivaan,
 kun lahjas meille toit
 ja palkaks työn ja vaivan
 taas puhtaan leivän soit.
 Suo, että alttiin mielin
 myös köyhää holhoomme,
 ja sydämin ja kielin
 sua lakkaamatta kiitämme.

2 584 Siunaa ja varjele meitä
 (Suomalainen rukous)

 Siunaa ja varjele meitä,
 Korkein, kädelläs!
 Kaitse ain’ kansamme teitä
 vyöttäen voimalla meitä
 heikkoja edessäs!
 Sulta on kaikki suuruus,
 henki sun hengestäs.

 Tutkien sydämemme
 silmäs meihin luo!
 Ett’ emme harhaan kääntyis,
 ett’ ei kansamme nääntyis,
 silmäsi meihin luo!
 Alati synnyinmaalle
 siipies suoja suo!

3 574 On kaunis synnyinmaamme

 On kaunis synnyinmaamme,
 maat, metsät, järvet sen.
 Me Luojan töitä saamme
 katsella kiittäen.
 Taas lauhat tuulet soittaa
 urkuja hongiston
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 ja Herraa kunnioittaa,  
 hän kaiken luoja on.
 
 Oi kuulautta taivaan,
 ei yötä ollenkaan!
 Luot, Herra, työhön, vaivaan
 katseesi laupiaan.
 Näin siunaat kylvötyömme
 ja korjuun kypsän suot,
 jaat leivän, jonka syömme,
 ja mieliin toivon luot.

 Maan lapset tunnustamme:
 me emme ansainneet
 lahjoja vaivallamme,
 armosta kaiken teet.
 Nyt armon kerjääjinä
 me saamme iloita,
 helteessä nääntyvinä
 huokaamme toivossa.

4 84 Nyt se suuri päivä koitti

 Nyt se suuri päivä koitti,
 armon päivä valkeni.
 Haudan hirmut Kristus voitti,
 vankeuden vangitsi.
 

 Kärsitty on tuomiomme,
 noussut armonaurinkomme.
 
 Missä on nyt valtikkanne,
 helvetti ja kuolema?
 Käärme, viekas ruhtinaanne,
 menetti jo valtansa.
 Voiman Kristus ryösti teiltä,
 synnin kahleet särki meiltä.

 Kristityt, jo riemuitkaamme
 sankarimme voitosta,
 kiitosvirttä veisatkaamme
 pääsinpäivän koitosta.
 Kuolema on kukistettu,
 synnin vangit armahdettu.

 Nouse sielu, riennä mieli
 ylistämään Jeesusta!
 Aukene ja kiitä kieli
 ihanalla laululla!
 Kiitä kaikkivaltiasta
 laupeuden ruhtinasta.

5 Armolaulu

 Minun armossani on sinulle kylliksi,
 sillä voimani tulee
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 täyteen heikkoudessa.
 Se on Jumalan suuri lahja. Amen.

 Sillä armosta me olemme pelastetut,
 emme tekojemme kautta,
 ettei kukaan kerskaisi.
 Se on Jumalan suuri lahja. Amen.

 Olen mielistynyt heikkouteen, 
 hätään, vainoihin,
 sillä kun olen heikko, silloin olen   
 väkevin.
 Se on Jumalan suuri lahja. Amen.

 Sillä armosta me olemme pelastetut,
 emme tekojemme kautta,
 ettei kukaan kerskaisi.
 Se on Jumalan suuri lahja. Amen.

6 276 Jeesuksesta laulan

 Jeesuksesta laulan,
 Jeesuksesta vaan,
 jolta syyni suuret
 anteeks sain ja saan,
 jolta syyni suuret
 anteeks sain ja saan.

 Hän mun syyni suuret
 poisti verellään,
 otti synnin orjan
 armoon, elämään,
 otti synnin orjan
 armoon, elämään.

 Katkoi verkot valheen,
 kahleet kuoleman,
 vangin vapautti,
 laps oon Jumalan,
 vangin vapautti,
 laps oon Jumalan.
 
 Lapsi oma Herran,
 taivaan kuninkaan,
 kruunun perin kerran,
 valtakunnan saan,
 kruunun perin kerran,
 valtakunnan saan.

 Pääsen asukkaaksi
 kultakaupunkiin,
 viedään vierahaksi
 häihin iäisiin,
 viedään vierahaksi
 häihin iäisiin.



11

7 15 Tiellä ken vaeltaa   
 (Adventtilaulu)

 Tiellä ken vaeltaa,
 ken aasilla ratsastaa?
 Maahan on laskettu vaatteita,
 lehtiä, oksia.
 Muurari-rabbi nyt
 on matkalle lähtenyt,
 noussut on satulaan ratsunsa,
 kuitenkin kuningas.

 Kruunua, valtikkaa
 et lainkaan sä nähdä saa.
 Mahtavat ovat muualla,
 suurissa saleissa.
 Ihmisen Pojan tie
 nyt kaupunkiin suureen vie.
 Suosio satojen ihmisten
 vaihtuu jo syytökseen.

 Jeesus, sä Herramme,
 sua seurata tahdomme.
 Kanssamme kulje eteenpäin,
 yhdessä, yksittäin. 
 Hoosianna, hoosianna,
 hoosianna, hoosianna!
 Saavu jo, kuningas, luoksemme
 täyttämään toivomme.

8 Suojelusenkeli

 Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.
 Hänt’ ihana enkeli kotihin vie.
 Niin pitkä on matka, ei kotia näy,
 vaan ihana enkeli vieressä käy.

 On pimeä korpi ja kivinen tie
 ja usein se käytävä liukaskin lie.
 Oi, pianhan lapsonen langeta vois,
 jos käsi ei enkelin kädessä ois.

 Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.
 Hänt’ ihana enkeli kotihin vie.
 Oi, laps’ ethän milloinkaan ottaakaan  
 vois
 sun kättäsi enkelin kädestä pois.

9 329 Kiitos nyt Herran!

 Kiitos nyt Herran!
 Hän korkein on kuninkahamme.
 Pyhänä soikohon
 nimensä veisatessamme.
 Oi kristityt,
 hartaalla mielellä nyt
 soikohon hallelujamme!
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 Kiitos nyt Herran!
 Hän kaiken on alku ja luoja.
 Siipeinsä varjossa
 meillä on turva ja suoja.
 Huomaatko sen,
 kuinka on uskollinen
 armon ja autuuden tuoja?

 Kiitos nyt Herran!
 Hän siunaten töitämme johtaa
 antaen armonsa
 auringon päällemme hohtaa.
 Muistakaa vaan
 nyt hänen rakkauttaan
 meitäkin, lapsiaan, kohtaan.

0 547 Joka aamu on armo uus

 Joka aamu on armo uus,
 miksi huolta siis kantaa!
 Varjot väistyy ja vajavuus,
 Jeesus voimansa antaa.
 Kiitos Herran, hän auttaa tiellä,
 meidän kanssamme nyt ja aina on,
 täällä suo Isän suosion,
 rauhan luonansa siellä.

 Joka aamu on armo uus,
 huolet voimme siis heittää.
 Rangaistuksenkaan ankaruus
 ei voi armoa peittää.
 Herran hoidosta kiittäkäämme,
 kun hän taivasta varten kasvattaa,
 murheen allakin armahtaa,
 hänen turviinsa jäämme.

 Kaikki entinen katoaa,
 itkun, riemunkin aiheet, 
 moni arvoitus ratkeaa,
 uudet alkavat vaiheet.
 Kohta koittaa jo päivä Herran,
 se on hänellä yksin tiedossaan.
 Siksi kiitosta veisaamaan,
 hänen voitto on kerran!

! 334b Armon lapset, riemuitkaa

 Armon lapset, riemuitkaa,
 soittakaa ja veisatkaa,
 kiitos tuokaa Herralle,
 pelastuksen tuojalle.

 Herrastanne kerskatkaa,
 autuudesta iloitkaa,
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 kehottakaa kaikkia
 ahkeroimaan uskossa.

 Ilmoittakaa kaikille
 vaivatuille sieluille:
 Armon saa se armosta,
 ken vain etsii Jeesusta.

 Kaikille myös sanokaa,
 että elämän se saa,
 Jeesuksen ken veressä
 turvaa etsii köyhänä.

 Kiitos olkoon Jumalan,
 Poikansa hän ainoan
 maailmalle armostaan
 antoi ristinkuolemaan.

 Kiitos olkoon Jeesuksen
 vaivoistansa iäinen,
 hän on meidät ostanut,
 kuolemasta nostanut.

 Pyhälle myös Hengelle
 kiitoksen me annamme,
 kun hän meitä virvoittaa,
 loppuun asti vahvistaa.

 Pyhän Kolminaisuuden
 kiitos soikoon iäinen!
 Herran suurta kunniaa,
 lunastetut, laulakaa!

@ 548 Tule kanssani, Herra Jeesus

 Tule kanssani, Herra Jeesus,
 Tule, siunaa päivän työ.
 Tule illoin ja aamuin varhain
 Tule vielä, kun joutuu yö.

 Tule askele askeleelta
 Minun kanssani kulkemaan,
 Sua ilman en saata olla,
 Pysy luonani ainiaan.

# 555 Oi Herra, luoksein jää   
 (Iltavirsi)

 Oi Herra, luoksein jää, jo ilta on,
 ja kadonnut on valo auringon.
 Ken muu mua murheissani lohduttais,
 kelt’ turvan hädässänsä sielu sais.
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 Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon,
 kun tieni painuu kuolon laaksohon.
 Sen valon tieltä varjot häviää.
 Eläissä, kuollessa sä luoksein jää.

$ 563 Ilta on tullut, Luojani

 Ilta on tullut, Luojani,
 valvoen ollos suojani.
 Aamulla jos en nousisi,
 taivaaseen ota tykösi.

 Taivas on kirkas, kaunoinen,
 siellä on armas lapsosen.
 Siellä on aina seijes sää,
 päivä ei koskaan pilveen jää.
 
 Lapsenas suo mun olla ain,
 maailman matkaa kulkeissain.
 Täällä jo taivas rintaan luo,
 nukkua helmaas nyt mun suo.

% 626 Tuolla ylhääll’ asunnoissa

 Tuolla ylhääll’ asunnoissa
 autuaissa Jumalan,

 sielt’ on itku, murhe poissa,
 siell’ on ilo ainiaan.
 Oi, jos sinne minäkin
 murheen maasta pääsisin!

 Siell’ ei synti, kuolon ota,
 turmiotaan enää tee.
 Loppunut on synnin sota,
 rakkaus vaan vallitsee.
 Oi, jos sinne minäkin
 murheen maasta pääsisin!

 Siell’ on ruumiit aivan uudet,
 puhtaat, kirkkaat kokonaan.
 Tänne jäävät vajavuudet,
 synnin arvet, päälle maan.
 Oi, jos sinne minäkin
 murheen maasta pääsisin!

^ 365 Käy isänmaataan kohti ain’

 Käy isänmaataan kohti ain’
 tien kaidan matkalaiset.
 He ovat täällä vieraat vain
 ja oudot, muukalaiset.
 Ei majaa heillä kestävää
 vaan vaivaa, koti-ikävää
 on heillä maailmassa.
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 Vaan kotinsa he tietävät
 saavansa taivahasta,
 yöt, päivät sinne rientävät
 turhasta maailmasta.
 Ja isänmaata ihanaa
 tää matka aina tarkoittaa,
 he sinne ikävöivät.

& 577 Sun kätes, Herra, voimakkaan

 Sun kätes, Herra, voimakkaan
 suo olla turva Suomenmaan
 niin sodassa kuin rauhassa
 ja murheen, onnen aikana.

 On isät täällä taistelleet
 ja uskoneet ja toivoneet.
 Me saimme saman asunnon,
 ja samat vaiheet meidän on.

 Ja meidän polkuamme saa
 taas lapsemmekin taivaltaa.
 He kyntää kerran peltomme
 ja uskoo kuin me uskomme.

 Sä turvaa maamme vapaus,
 sen kansalle suo viisaus.

 Suo armokaste maille sen
 ja sydämihin ihmisten.
 
 Suo, että sanas kirkkaana
 saa keskellämme kaikua,
 ja kautta sukupolvien
 suo soida nimes kiitoksen.

 Lähde: Suomen evankelis-luterilaisen   
 kirkon virsikirja 1986 – paitsi [5] & 
 [12] © Fennica Gehrman OY, [8] d.p.
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Hymns have long occupied a special niche in the collective consciousness of Finns. 
The ‘Old Hymnal’ of the Evangelical-Lutheran Church of Finland (1701) was highly 

influential and for a long time enjoyed the distinction of being the only book in many a 
household in what was then a largely agrarian society. Subsequent hymnals (1886, 1938, 
1986) retained a high percentage of its content.
Though a hymnal is by definition conservative and tradition-conscious, each new edition of 
the Finnish hymnal has nevertheless introduced works by living poets and composers. Some 
novelties have become timeless favourites. More generally, we may note certain trends: the 
1938 hymnal introduced many folk hymns – variants of ancient tunes adapted through 
being learned by ear by generations of parishioners – while the 1986 hymnal included songs 
from other cultures and traditions that had attained popularity in Finnish parishes.
The present disc contains a representative and varied cross-section of Finnish hymns while 
also showcasing the vocal accomplishments of the YL Male Voice Choir.

The tunes range from the ancient to the modern. The oldest stratum is represented by hymns 
which can be traced back centuries, conveyed through the folk hymn tradition: Nyt se suuri 
päivä koitti (Now the great day has dawned) [4]; Kiitos nyt Herran! (Praise be to the Lord) 
[9]; Armon lapset, riemuitkaa (Children of grace, rejoice) [11]; Käy isänmaataan kohti 
ain’ (Travel towards your homeland) [16]; and Sun kätes, Herra, voimakkaan (Thy strong 
hand, O Lord) [17].
Major Finnish composers are well represented in the current hymnal, though interestingly 
not nearly all of the hymns written by them were intended as congregational hymns. For 
example, Soi kunniaksi Luojan (We praise thee, our Creator) [1] by Jean Sibelius (1865–
1957) was originally part of the music for the academic degree ceremony at the University 
of Helsinki in 1897. Of his contemporaries, we may mention Toivo Kuula (1883–1918), 
represented here with On kaunis synnyinmaamme (How lovely is our homeland) [3] – also 
known as On Herran templiin tulla (How wonderful to come into the temple of the Lord) 
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– and Leevi Madetoja (1887–1947), ditto with Tuolla ylhääll’ asunnoissa (In dwellings 
on high) [15].
Armas Maasalo (1885–1960) was on the editorial committee of the 1938 hymnal and 
contributed Tule kanssani, Herra Jeesus (Come with me, Lord Jesus) [12], which turned 
out to be one of his best-loved works, while Siunaa ja varjele meitä – Suomalainen rukous 
(Bless us, O Highest, protect us – Finnish prayer) [2] by Taneli Kuusisto (1905–1988), 
written during the Second World War, became a national monument virtually overnight 
and was included in the 1986 hymnal by popular acclaim.
Some tracks represent a more informal type of sacred song that emerged in the 19th century 
and are from various sources – Finnish as with Jeesuksesta laulan (I sing of Jesus) [6] by 
Martti Hela (1890–1965) and Ilta on tullut, Luojani (Evening has come, my Creator) 
[14] by Sofie Lithenius (1847–1926); Swedish as with Joka aamu on armo uus (Every 
morning is a new mercy) [10] by Oskar Ahnfelt (1813–1882); and English as with Oi 
Herra, luoksein jää (Abide with me) [13] by William Monk (1823–1889).
An example of emerging multiculturalism in the 1986 hymnal is Tiellä ken vaeltaa (Who 
wanders on the road) by Yossef Hadar (b. 1926) [7], one of the contemporary sacred songs 
that have become popular particularly among young parishioners in Finland. Though the 
only one of its genre on this disc, it is ingeniously mirrored in the arrangement of a Finnish 
folk tune on track [11].
Finally, there are two tunes which are not in the current Finnish hymnal but probably 
should be: Suojelusenkeli (Guardian angel) [8] by pioneering Finnish choral activist P.J. 
Hannikainen (1854–1924) and Armolaulu (Song of grace) [5] by conductor-composer 
Kari Tikka (b. 1946).

The arrangements, many of them written specifically for YL, cover almost as wide a range as 
the tunes themselves. While traditional choral writing predominates in the original works 
of Sibelius, Kuusisto, Tikka and Madetoja and in the sensitive arrangements of conductor 
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Matti Hyökki, we should note the extensive choral motet by Pekka Kostiainen (b. 1944) 
[4] and the inventive multicultural arrangement of a Finnish folk hymn by Tommi Niskala 
(b. 1986) [11], who also contributes a subtler choral setting [10] and a colourful organ 
accompaniment [17]. An atmospheric and more contemporary touch is given by Kare 
Ollinen [7] & [8] and Säde Bartling [13].

A brief note on the texts may be in order. Finnish hymn poetry tends to be a relatively 
uniform genre, certainly more so than hymn tunes, let alone the wide variety of their 
arrangements. However, this apparent homogeneity must not be allowed to obscure the fact 
that the Finnish language and Finnish culture owe a lot to early Finnish hymn poets: even 
in today’s secularised society there are still phrases and expressions in everyday use that can 
be traced back to the earliest Finnish hymnals.

This disc is the valedictory appearance of Matti Hyökki as conductor of YL, a post which he 
has held with distinction for 30 years. As a nod to Finland’s musical tradition, it is a fitting 
close to a tenure that has also seen the premieres of dozens of innovative contemporary 
works.

Jaakko Mäntyjärvi
The author is a Finnish freelance composer, writer, and translator, and a visiting lecturer for the 

history of choral music at the Sibelius Academy in Helsinki.



21

Founded at the University of Helsinki in 1883, YL Male Voice Choir is the oldest Finnish-
language choir in Finland. Its cultural merits, extensive history of concerts, several tours 
abroad, and numerous critically acclaimed recordings have established it as one of the 
world’s most prominent male choirs. Ever since its founding, YL has pursued a policy 
of commissioning, performing and recording both Finnish and foreign choral music, 
including most of the major works for male choir by Jean Sibelius and contemporary 
Finnish composers. Since 2010, the YL Male Voice Choir has been directed by conductor 
Pasi Hyökki.

www.yl.fi

An unparalleled figure in Finnish choral music, Matti Hyökki led the YL Male Voice Choir 
as conductor from 1980 until 2010, with many international accolades along their way. 
He was also chorus master of the Finnish National Opera from 1992 to 1995 and became 
Artistic Director of the Savonlinna Opera Festival Choir in 2008. Having earlier completed 
diplomas as church organist and music teacher at the Sibelius Academy, he became in 2003 
the first graduate in Finland of a doctoral degree programme in choir conducting, with YL 
as his instrument. Since 2007, Matti Hyökki has been Professor of Choir Conducting at the 
Sibelius Academy. He is a regular jury member at international choir competitions and has 
conducted numerous international choir workshops.
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