
 

 

Markku Ketola, urkuri, taiteilija ja tulkitsija 
 
Diplomiurkuri Markku Ketola syntyi 24.10.1945 Helsingissä, mutta vietti koko 
lapsuutensa ja nuoruutensa Ylistarossa. Markun koti oli Pouttulassa, Ylistaro-
Lapua - tieltä Pouttulassa jokirantaan kääntyvän tien varrella.  

Markku Ketola kohosi nopeasti erääksi aikansa arvostetuimmista 
suomalaisista urkutaiteilijoista. Hänen loistokas uransa ja mittavat ulkomaiset 
konserttikiertueensa hakevat valtakunnankin tasolla vertaistaan. Hän esiintyi 
kotimaan lisäksi kymmenessä Euroopan maassa sekä USA:ssa ja Filippiineillä. 
Markku Ketolan ura päättyi traagisella tavalla, kun hän muutamaa päivää ennen 
40-vuotissyntymäpäiväänsä vuonna 1985 hukkui Välimeren aaltoihin ollessaan 
konserttimatkalla Ranskassa Toulonin urkuviikolla.  

Markku Ketolan juuret olivat tiukasti Pohjanmaalla. Hänen isänsä oli 
kotoisin Lapuan Raamatusta, ja hänen setänsä Yrjö Ketola oli Lapuan 
tuomiokirkon pitkäaikainen urkuri. Markun äiti kansakoulunopettaja Aili Ketola 
toimi pitkään opettajana nykyisen Kirja-Matin koulussa. Hän oli kautta Etelä-
Pohjanmaan tunnettu naiskuoronjohtaja. Hän kertoi, että hän suorastaan pakotti 
aluksi jopa piiskalla uhaten Markun soittamaan läksynsä, mutta että kun poika 
ehti keskikouluun asia kääntyi päinvastaiseksi. Soitto tahtoi viedä kaiken ajan, 
myös koulutehtäviltä. Ensikosketuksen urkuihin antoi Ylistaron kanttori-urkuri, 
tir. Erkki Nuutinen, jonka johdolla Markku oppi soittamaan urkuja niin nuorena, 
etteivät jalat edes kunnolla yltäneet jalkiolle.  

Ensimmäisen julkisen esiintymisensä hän teki Ylistarossa 
polvenkorkuisena pikkupoikana, ja viimeisen kerran hän esiintyi Etelä-
Pohjanmaalla Lapuan tuomiokirkossa 18.7.1985 soittaen mm Händelin 
urkukonserton.  

Markku Ketola valmistui kanttori-urkuriksi vuonna 1968, suoritti 
urkujensoiton diplomitutkinnon Tauno Äikään johdolla korkeimmalla 
pistemäärällä 25/25 vuonna 1971 sekä vuonna 1974 musiikinjohtajan tutkinnon. 
Hän opetti urkujensoittoa muun muassa Sibelius-Akatemiassa, toimi useissa 
luottamustehtävissä (viimeksi Kirkon urkutoimikunnan puheenjohtajana) sekä 
nauhoitti runsaasti urkumusiikkia eri maiden radioille. Porvoon suomalaisen 
seurakunnan kanttorina Markku Ketola toimi vuodesta 1969 lähtien. 
Seurakunnan kanttorin työtä hän piti tärkeimpänä tehtävänään.  

Hänen levytuotantonsa on myös verrattain laaja. Mittavimman 
elämäntyönsä hän teki kuitenkin nimenomaan konsertoivana urkutaiteilijana. 
Ketola osallistui aktiivisti myös useiden urkujen suunnitteluun. Merkittävimpiä 
hankkeita olivat Porvoon tuomiokirkon ja Mikkelin maaseurakunnan kirkon 
urut. 

Markku Ketolan ohjelmiston keskeisimmäksi säveltäjäksi muodostui 
vuosien mittaan Johann Sebastian Bach. Tutkimus osoittaa, että joka kolmas 
hänen soittamansa urkusävellys oli kuuluisan Tuomaskanttorin käsialaa. 
Ketolan ohjelmistosta runsas kolmannes oli romantiikkaa. Siksi onkin 
luontevaa, että suomalaisista säveltäjistä etusijalle hänen ohjelmistossaan 
kohosi Oskar Merikanto, jonka suhteellisen vähän soitettua urkutuotantoa hän 



 

 

teki tunnetuksi. Markku Ketola soitti myös modernia musiikkia, kuten Sulo 
Salosta ja Jehan Alainia. Tämän tyylisen musiikin osuus hänen konserteissaan 
oli viidentoista prosentin luokkaa. 

Ketola soitti tasan 300 omaa konserttia, ja esiintyi solistina 438 kertaa. 
Lisäksi tietenkin tulevat lukemattomat jumalanpalvelustehtävät ja muut niihin 
verrattavat esiintymiset. Hänen teosvalikoimansa käsitti noin 200 sävellystä, 
joista lukuisia hän esitti vain kerran. 

Myös säestäjänä Markku Ketola sai tunnustusta osakseen. Yksinlaulajat 
ja soolosointinsolistit olivat kokeneet hänen herkästi myötäilevän, mutta 
samalla turvallisen ja esitystä tukevan taiteilijan otteen.   

Markku Ketola oli huomattava suomalaisen urkumusiikin tunnetuksi 
tekijä ulkomailla. Hänen kotimaassaan soittamista urkukappaleista joka 
seitsemäs, mutta ulkomaisissa konserteissa peräti joka kolmas sävellys oli 
suomalainen. Tiedämme toisaalta, että Ketola valitsi ohjelmistonsa musiikillisin 
kriteerein eikä vain teosten suomalaisuuden perusteella. Näin hänen 
ohjelmistonsa rakenne oli samalla tunnustus suomalaisille urkumusiikin 
säveltäjille. 

 

 
Nuori Markku Ketola soittamassa Ylistaron kirkon urkuja lokakuussa 1971 
 
Teksti ja kuva  Pekka Varismäki 

 
 


