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LabOra Software Oy 

http://www.labora.fi 

asiakaspalvelu@labora.fi 

 

 

 

12.1.2015 (asennusohjeet on päivitetty 11.2.2013) 

 

LabOra Cantorin päivitys vuodelle 2015 on valmis! 

 
LabOra Cantor on LabOra-ohjelmaperheeseen kuuluva ohjelma, joka on tarkoitettu erityisesti kanttorien 

käyttöön.  

 

Ohjelman ensimmäinen versio (3.0) ilmestyi keväällä 2006. Nyt, tammikuussa 2015, ohjelmasta on 

ilmestynyt versio 6.5.2000. Päivityksessä on n. 1300 uutta tietuetta, siis urku-, kuoro- tai soitinkoraalia. 

Erityisesti kotimaisten kustantajien (mm. Sulasol, Yhteiskustannus, Bells, Edition Tilli) tuoreet julkaisut 

ovat mukana kattavasti, mutta monia ulkomaisia urkukoraalikokoelmia on myös lisätty. Proprium-aineiston 

virsiin liittyvät sävellykset on niin ikään listattu. Kaikkiaan ohjelmassa on 14134 tietuetta. 

 

 

 
 

 

OHJELMAN ASENTAMINEN JA ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS 

 

Ohjelma ladataan verkosta: http://www.labora.fi/download  

Kun asennustiedosto (msi) on ladattu koneelle, sen asentamiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet. 

 

Niiden, joilla Cantor on ollut jo aiemmin, ei tarvitse poistaa vanhaa ohjelmaa, vaan päivitys asentuu 

automaattisesti edellisen päälle. Näin myös mahdolliset käyttäjän omat muokkaukset säilyvät. 

 

– – – 

 

Tässä oleva asennusohje koskee uusia käyttäjiä, niitä, joiden koneelle ohjelma asennetaan ensimmäistä 

kertaa. 

http://www.labora.fi/
mailto:asiakaspalvelu@labora.fi
http://www.labora.fi/download/?session=93206762
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Kun ohjelma on asennettu, se käynnistetään kaksoisnapsauttamalla ohjelmakuvaketta . 

 

Tämän jälkeen ohjelman paikallinen käyttäjä täyttää rekisteröintilomakkeen ohjelman sitä vaatiessa. 

Lomakkeeseen täytetään muiden tietojen lisäksi ns. tuoteavain, joka on 3145-2785-9661. Lisenssinumeron 

saa automaattisesti sähköpostiin napsauttamalla ”Pyydä lisenssinumero” -painiketta. Kun lisenssinumero 

(sisältää myös kirjaimia!) on kirjoitettu sille varattuihin ruutuihin, aktivoituu OK-painike, niin että sitä 

voidaan napsauttaa. Ohjelman voi luonnollisesti käynnistää tutustumista varten myös demo-versiona, jos 

lisenssinumeroa ei ole.  

 

 
 

 

Lisenssinumeron saaminen oikeuttaa ohjelman käyttöön lisenssisopimuksessa mainituin ehdoin. 

Käyttölisenssin aiemmin lunastaneet voivat ladata päivityksen ilman eri kustannuksia. LabOra-sivustolla 

(http://www.labora.fi/hinnoittelu/) on ohje, jossa neuvotaan ohjelman ostamiseen liittyvissä seikoissa. 

 

 

 

http://www.labora.fi/hinnoittelu/
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LabOra Cantor -ohjelman (vuoden 2015 versio 6.5.2000) ominaisuuksia ja käyttöohjeita 

 

1. Virren valinta 

 

Ohjelman pääsivulta (Kansiot-sarake) voit valita virren numerojärjestyksessä (napsauta + merkkiä hiiren 

vasemmalla painikkeella), aakkosjärjestyksessä tai virsikirjan osastojaon mukaan.  

 

 
 

Kun olet valinnut virren, saattaa olla eduksi piilottaa Kansiot-sarake napsauttamalla työkalurivin Näytä 

kansiot -painiketta (kiikarinkuvapainikkeen oikealla puolella: ). Näin saat enemmän tilaa valitsemaasi 

virttä koskeville tiedoille. 

 

 
 

Olet valinnut virren 256. Ruudun yläosassa näet numeron ja nimen (alkusanojen) lisäksi 

– virren sävellajin koraalikirjassa (tärkeä tieto etsittäessä sopivia alkusoittoja) 

– virsisävelmän muut esiintymät virsikirjassa 

– virteen liittyvän kirkkovuoden ajankohta -suosituksen (Evankeliumikirjan mukaan vuosikerroittain). 

Pyhien lyhenteet ovat Evankeliumikirjan lopussa olevan luettelon mukaiset.  
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Ruudun alareunassa on välilehtiä, joilta näet  

– virren sanat  

– virren nuottikuvan (kuvassa) 

– virteen liittyvää urkumusiikkia 

– virteen liittyvää kuoromusiikkia 

– virteen liittyvää soitinmusiikkia 

– virren esiintymät eräiden muiden kirkkojen laulukokoelmissa 

 

 
 

Ruudun alareunassa (alatunnisteessa) on virren tekijätiedot, jotka on päivitetty kesäkuussa 2007. Sävelmän 

alkuperää koskeva tieto on viimeisenä (esim. yllä olevassa esimerkissä sävelmää koskee tieto ”Keskiajalta / 

Saksassa 1524”). 

Voit kopioida virren sanat ja nuottikuvan napsauttamalla työkalurivin Kopioi-painiketta  ja 

viemällä aineiston tekstinkäsittelyyn Liitä-toiminnolla. Voit muuttaa nuottikuvan kokoa napsauttamalla 

nuottikuvaa kerran ja vetämällä hiiren vasenta painiketta alhaalla pitäen kulmassa olevasta ”kahvasta”: 

 

  
 

2. Urkumusiikki-välilehti 

 

Urkumusiikki-välilehdeltä saat esille valitsemaasi virteen löytyviä koraalialkusoittoja ja urkukoraaleja. 

Kokoelma, johon sävellys sisältyy, on merkitty lyhenteellä tilan säästämiseksi, mutta saat koko nimen 

näkyviin valitsemalla kokoelman ja viemällä hiiren osoittimen kokoelmalyhenteen päälle, esim. alla 

olevassa kuvassa kokoelman OC II päälle: 

 

 
 

Palstojen (sarakkeiden) leveyttä voi säätää siten, että viet hiiren osoittimen palstaotsikoiden rajakohtaan, 

painat hiiren vasemman painikkeen alas ja siirrät rajaa oikealle tai vasemmalle.  

 

Kukin urkukoraali muodostaa tietueen, johon sisältyvät seuraavat tiedot: 

 

 
 

– säveltäjän sukunimi 

– säveltäjän etunimi 

– kokoelma (kokoelman lyhenne) 
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– sivu, jolla urkukoraali esiintyy kokoelmassa (urkukoraalit on pääsääntöisesti luetteloitu kokoelman 

sivun mukaan) 

– numero, jolla urkukoraali esiintyy kokoelmassa 

– urkukoraalin sävellaji 

– variaatioiden lukumäärä 

– kommentti, esim. urkukoraalin numero säveltäjän teosluettelossa (esim. J. S. Bachin teosluettelo 

BWV, D. Buxtehuden teosluettelo BuxWV, J. G. Waltherin teosluettelo LV) 

– manualiter-sarake, jolta ilmenee, voidaanko urkukoraali soittaa sormiolla (ilman jalkiota) 

– omat kokoelmat -sarake, johon ohjelman käyttäjä voi kruksata omistamansa kokoelmat. Kruksaus 

tarjoaa mahdollisuuden hakea aineistoa pelkästään ”omista kokoelmista” eikä koko tarjolla olevasta 

materiaalista.  

 

Urkukoraalien luettelo on identtinen kaikissa virren sävelmäesiintymissä (vrt. esim. numeroa 256 numeroon 

124). 

 

Jos omistat kokoelman, johon valitsemasi urkukoraali sisältyy, kannattaa laittaa kruksi Omat kokoelmat  

-sarakkeeseen. Kruksi siirtyy automaattisesti kaikkiin kokoelman urkukoraaleihin. Vastaavasti, jos poistat 

kruksin jonkin urkukoraalin yhteydestä, se poistuu automaattisesti kaikista saman kokoelman sävellyksistä. 

Kruksi säilyy ohjelman muistissa, kun avaat ohjelman uuden kerran.  

 

Voit muuttaa tietojen järjestystä napsauttamalla palstaotsikkoa (esim. Omat kokoelmat) hiiren vasemmalla 

painikkeella. Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi halutessasi saada omistamasi kokoelmat näkyviin 

luettelon alkuun: 
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Voit valita luettelosta sävellyksiä, viedä ne esikatseluikkunaan ja tulostaa tiedot: 

– vie hiiren osoitin luettelon vasemmassa reunassa (sukunimen vasemmalla puolella) olevaan tyhjään 

ruutuun, niin että osoitin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi. Paina hiiren vasenta painiketta. Näin 

voit valita koko rivin tiedot. 

– jos haluat valita useita rivejä, valitse ne Ctrl-näppäin alas painettuna (esim. alla olevassa kuvassa on 

valittu kaikki ne rivit, joiden Omat kokoelmat -sarakkeessa on kruksi): 

 
 

– napsauta valinnan jälkeen Sisällön esikatselu -painiketta työkalurivillä. Esikatseluikkuna avautuu: 

 

 
 

– voit muuttaa ikkunan kokoa + ja – painikkeista tai vaihtamalla kokoprosenttia 

– voit tulostaa näkymän napsauttamalla print document -painiketta (kolmas vasemmalta) 

 

Kaksoisnapsauttamalla haluamaasi sävellystä voit tarkastella lähemmin siihen liittyviä tietoja: 
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Näkymän oikeassa laidassa on kaksi välilehteä: ”Sama” ja ”Transponoitu”. Monet kustantajat ovat 

julkaisseet saman säveltäjän urkukoraaleja (esim. J. S. Bachin urkukoraaleja mm. Peters, Breitkopf, 

Bärenreiter, Editio Musica Budapest ja Bornemann). Urkukoraali on listattu pääluetteloon (päänäkymään) 

jonkun kustantajan edition mukaan. Jos luettelossa oleva sävellys esiintyy täsmälleen samanlaisena 

(identtisenä) jossakin toisessa kokoelmassa, se on merkitty kellertävällä värillä. Napsauttamalla Sama-

välilehteä saat esille tiedot, missä kokoelmissa sävellys esiintyy pääluettelossa olevan kokoelman lisäksi. 

Voit kaksoisnapsauttaa välilehdellä mainittua sävellystä, jolloin voit tarkastella sävellyksen tietoja 

lähemmin (vrt. edellä).  

 

Jos pääluettelossa oleva sävellys esiintyy muuten samanlaisena, mutta transponoituna jossakin toisessa 

kokoelmassa, se on merkitty vihertävällä värillä. Napsauttamalla Transponoitu-välilehteä saat esille tiedot, 

missä kokoelmissa sävellys esiintyy transponoituna. 

 

Jos sävellys on merkitty sinertävällä värillä, voit katsoa tietoja molemmilta välilehdiltä. Alla olevasta 

esimerkistä käy ilmi, että Johann Sebastian Bachin Orgelbüchlein-urkukoraali on transponoituna monissa 

eri kokoelmissa (itse asiassa pääluettelossa oleva CV II:een sisältyvä urkukoraali on transponoitu; 

originaalisävellaji on A-duuri):  

 

 
 

Voit siirtää Sama- ja Transponoitu -välilehdillä olevat tiedot esikatseluun napsauttamalla välilehdellä hiiren 

oikeaa painiketta ja valitsemalla ”Esikatselu”: 

 
 

Jotkut säveltäjät ovat täydentäneet aineistoa omassa hallussaan olevilla julkaisemattomilla sävellyksillä. He 

ovat antaneet yhteystietonsa, jotka on ilmoitettu kyseisen sävellyksen yhteydessä. Voit siis kääntyä 

rohkeasti heidän puoleensa. 
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3. Kuoromusiikki-välilehti 

 

Kuoromusiikki-välilehdeltä saat esille valitsemaasi virteen (alla olevassa esimerkissä nro 262) liittyviä 

kuorosävellyksiä. Kunkin sävellyksen yhteyteen on merkitty sovitus (esityskokoonpano). Jos ”Vaihda 

teksti” -sarakkeessa on merkki, sävellyksen teksti ei ole nykyisen virsikirjan mukainen, joten se täytyy 

vaihtaa. Omat kokoelmat -palsta on äärimmäisenä oikealla. Kaksoisnapsauttamalla sävellystä voit katsoa 

lähemmin siihen liittyviä tietoja.  

 

Kuorosävellykset on luetteloitu sävelmän ensiesiintymän yhteyteen ja sävelmän muihin esiintymiin vain, 

jos sävellyksen teksti on kyseisen virren mukainen vuoden 1986 virsikirjassa. Koska virren 519 (sävelmän 

262 toinen esiintymä) tekstiin ei ole kuorokoraaleja, sen yhteydessä ei ole kuoromusiikkia. Kannattaa siis 

katsoa kuorosovitukset aina sävelmän ensiesiintymän mukaan, mutta varmuuden vuoksi myös 

sävelmän muiden esiintymien yhteydestä.  
 

Urkumusiikin tapaan myös kuoromusiikkinäkymässä on kaksi välilehteä: Sama ja Transponoitu. 
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4. Soitinmusiikki-välilehti 

 

Soitinmusiikki-välilehdeltä saat esille valitsemaasi virteen liittyvää soitinmusiikkia. Soitinmusiikki on 

luetteloitu urkukoraalien tavoin: sävelmän muiden esiintymien yhteyteen listattu musiikki on sama kuin 

sävelmän ensiesiintymässä.  
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5. Muut laulukokoelmat -välilehti 

 

Muut laulukokoelmat -välilehdeltä voit tarkastella virren esiintymistä muiden kirkkojen laulukokoelmissa. 

Jos numero on S&T-palstalla, vastaa virsi omaamme sekä tekstiltään että sävelmältään. Jos numero on S-

palstalla, virren sävelmä vastaa omaamme mutta teksti ei. Vastaavasti, jos numero on T-palstalla, on teksti 

yhteinen, mutta sävelmä ei. 

 

Esimerkiksi virsi 21 esiintyy Cantoriin toistaiseksi valituissa kokoelmissa seuraavasti: 

 

 
 

 

 

6. Hakuominaisuudet (Etsi-painike) 

 

Cantorissa on monipuoliset hakuominaisuudet. Etsi-painike (kiikarin kuva: ) avaa näkymän, 

jolta voit etsiä urku-, kuoro- tai soitinsävellyksiä virren, säveltäjän tai kokoelman mukaan. Kuoro- ja 

soitinmusiikkia voit etsiä myös sovituksen (esityskokoonpano) mukaan. Pääset takaisin päänäkymään 

napsauttamalla uudelleen Etsi-painiketta. 

 

Jos etsit urkukoraaleja johonkin tiettyyn virteen, toimi seuraavasti: 

– napsauta hiiren vasemmalla painikkeella laatikon oikeassa reunassa olevaa nuolta ja kirjoita ”virren 

numero” -laatikkoon esimerkiksi nro 21 ja valitse sitten numeron alle tuleva rivi ”21 Enkeli taivaan 

lausui näin” 

– tarkista, että valinnan kohteena on ”urkumusiikki”  

– voit hakea kaikista kokoelmista tai omista kokoelmista: 

 – kaikista: voit kruksata valintaruudun ”Kaikki kokoelmat”, se ei kuitenkaan ole välttämätöntä 

 – omista: kruksaa valintaruutu ”Omat kokoelmat” 

– jos haet ilman jalkiota soitettavia (manualiter) urkukoraaleja kaikista kokoelmista, kruksaa 

manualiter-ruutu. Jos haet manualiter-koraaleja vain omista kokoelmistasi, kruksaa manualiter-ruudun 

lisäksi myös omat kokoelmat -ruutu. 

– napsauta Etsi-painiketta 

 

Alla olevassa esimerkissä on haettu urkukoraaleja virteen 21 ”omista kokoelmista”: 
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Värit ilmaisevat, mitkä sävellykset esiintyvät identtisinä tai transponoituina muissa kokoelmissa. Voit 

katsoa niitä Sama- tai Transponoitu -välilehdiltä. Jos etsit urkukoraaleja virteen 50, jonka sävelmä on sama 

kuin virressä 21, ohjelma poimii ne virren 21 yhteydestä.  

 

Voit katsoa valintaasi esikatseluikkunassa (Sisällön esikatselu -painike) ja myös tulostaa sen. 

 

Jos etsit jonkun säveltäjän luomia urkukoraaleja, toimi seuraavasti: 

– jätä virren numero -laatikko tyhjäksi, jos haluat näkyviin kaikki tietyn säveltäjän sävellykset 

– napsauta säveltäjä-laatikon oikeassa reunassa olevaa nuolta, niin saat esiin säveltäjien nimet 

aakkosjärjestyksessä. Voit napsautettuasi nuolta myös ryhtyä kirjoittamaan säveltäjän sukunimen 

ensimmäisiä kirjaimia, jolloin luettelo siirtyy välittömästi kirjainten osoittamaan kohtaan (alla 

olevassa esimerkissä ”Scheidt”). 

– voit täsmentää hakua ”Omat kokoelmat” - ja manualiter-painikkeilla 

 



 12 

 
 

Jos etsit tietyssä kokoelmassa olevia urkukoraaleja, toimi seuraavasti: 

– napsauta Kokoelma-laatikon oikeassa reunassa olevaa nuolta, niin saat esiin kokoelmien lyhenteet 

aakkosjärjestyksessä. Voit myös napsautettuasi nuolta ryhtyä kirjoittamaan lyhenteen alkukirjaimia, 

jolloin siirryt luettelossa oikeaan kohtaan. Halutessasi näkyviin kokoelman koko nimen 

(kustantajatietoineen), napsauta nuolen oikealla puolella olevaa painiketta (Kokoelman koko nimi…). 

– HUOM! Kokoelmaluettelossa (lyhenneluettelossa) esiintyvät vain ne kokoelmat, jotka sisältyvät 

urkumusiikkia etsittäessä ns. pääluetteloon. Jos haluat saada esiin kaikki kokoelmat (myös ne, jotka 

esiintyvät ainoastaan Sama- tai Transponoitu-välilehdillä [esim. 30 Cv Br, joka on Breitkopfin editio 

Regerin 30 urkukoraalista; koraalit on listattu pääluetteloon Petersin editiosta]), kruksaa ”Kaikki 

kokoelmat”.  

– jos haluat näkyville valitsemasi kokoelman esiintymisen sekä pääluettelossa että Sama- ja 

Transponoitu -välilehdillä, kruksaa ”Kaikki kokoelmat”. Kun painat Etsi-painiketta, huomaat, että 

ruutuun ilmestyvä lista on pääluettelossa olevan kokoelman mukainen, mutta kaikki rivit ovat 

värillisiä, joten löydät jokaisen urkukoraalin identtisenä jostakin toisesta kokoelmasta Sama-

välilehdeltä. 

– alla olevassa esimerkissä on haettu Max Regerin kokoelmaan ”Dreissig kleine Choral-Vorspiele” 

sisältyviä, oman virsikirjamme virsiin liittyviä urkukoraaleja: 
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Kaikki ohjelmaan sisältyvät urkukoraalit saat näkyviin, kun et tee urkumusiikin lisäksi muita rajaavia 

valintoja (virren numero, säveltäjä, kokoelma). Ohjelman versiossa 6.5.2000 (2015) on  

– pääluettelossa 7410 urkukoraalia (edellisessä versiossa 6723) 

– Sama-välilehdellä 2049 urkukoraalia (edellisessä versiossa 1728)  

– Transponoitu-välilehdellä 859 urkukoraalia (edellisessä versiossa 777) 

 

  

 

Etsi kuoromusiikkia virteen 21. Jos etsit kuoromusiikkia virteen 50, jonka sävelmä on sama kuin virressä 21, 

ohjelma listaa ainoastaan ne sävellykset, joiden teksti on nykyisen virsikirjamme mukainen. Jos haluat 

käyttää virteen 21 laadittuja kuorosovituksia virren 50 yhteydessä, löydät ne virren 21 yhteydestä. 

Urkukoraalien etsinnän yhteydessä esitellyt toiminnot toimivat myös kuorokoraaleja etsittäessä. 

 

Ohjelman versiossa 6.5.2000 (2015) on  

– pääluettelossa 2718 kuorokoraalia (edellisessä versiossa 2577) 

– Sama-välilehdellä 335 kuorokoraalia (edellisessä versiossa 332) 

– Transponoitu-välilehdellä 150 kuorokoraalia (edellisessä versiossa 150) 
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Etsi soitinmusiikkia virteen 21. Jos etsit soitinmusiikkia virteen 50, jonka sävelmä on sama kuin virressä 21, 

ohjelma poimii soitinmusiikin virren 21 yhteydestä. 

 

 
 

 

Ohjelman versiossa 6.5.2000 (2015) on  

– pääluettelossa 613 soitinkoraalia (edellisessä versiossa 560) 
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Katso, mitkä meidän virsikirjamme virret sisältyvät jonkin toisen kirkon laulukokoelmaan. Jos omistat 

kokoelmaan liittyvän säestyskirjan, voit käyttää siinä olevia säestyssatseja. Tämän toiminnon avulla löydät 

myös helposti Ruotsin suomenkielisessä virsikirjassa olevat virret, jotka ovat yhteisiä omien virsiemme 

kanssa.  

 

 


