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Nyt joulun valkeat välkkyy, kun juhlan vietto jo on.
Taas lasten lauluna helkkyy jo riemu lausunaf,on.
Pois piiriin kiiruhtakaa! fuun ynpärj. pyöriä saa.
Hei - ral-1a1-1al-la-la-laa!

Kas kuusen oksaE ne taipuu kai herkkuin painosta vaan.
Saa lascen mielihin kaipuu: kun päästäis maisteleoaan.
Pois pi j.riin. . .

Pian kuuluu kolkutus varnaan. Ken saapuu kuusemrne luo?
Kai nyrkin pukkimne harnaan tää joulu vieraaksi tuo.
Pols piiriin. . .

0i armas auvojen ilta, oi joulun aaEto ja yö,
kun loistaa tähtien silca ja lapset leikkiä lyö!
Pois piirii.n. ..
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Harkku Vuorinen, säest. Ofli Vehkav€urra

Joululauluia nokkahuiluilla ia kitaralla
JOUTULAULAJAISBT
Vanhan kirjastotalsq slsiikki sel i nsa
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joht. Olli Vehkaveara

Irving Berlin
sov. 0l1i Vehkavaara

J.S. Pierpoint
sov. 011i Vehkavaara

DISHAR}ONY 1EACXIIRS
J.F'. Coots
sov. Seppo Hovi

Nelson-Ro1lins
sov. Aarre Joutsenvirta
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engl. joululaulu
sov. Anders 0hrwa11

VALKEA JOULU

KULKUSET

JOULUPUKKI MATKAAN JO KAY

HEI KUTIRAPARTA

l.r'E WISH YOU

A MERRY CHRISTMAS

ffim..r*Bffi€€
Ihmisen ehdoilia ihmistä varten.

Vä1iajal1a 91ögitarjoilu
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TUTII ir rArK(r YBDESS]I

ARKIHUOLESI K,{IKKI HEITÄ

Arkihuolesl kaikki heicä, mieles nuorena nousta suo!
ItTu" joulu jo kutsuu meiEä Eaasen muistojen suurten luo.xylnii voisko nyt olla kellä, tarven sääsrä kun Euoksahraa
]ämmjp leuto ja henkäys helrä, rinnan jäitä mi liuotraa?

syttyi siunaEtu joulutähti yöhön maairman raskaaseen,
hohde näärätön siitä lähti, viel'on auvona ihmisren;
kun se loistavi lasten teille, päilyy järveE ja kukkii haar,
kuusen kirkkahan luona heirre siintää önnelan-kaukonaat.

TUTTT

JOIJLUAATTONA

0i terve, joulukuusi, ain'yhtii kirkas, uusi
kuin joulujuhlakin, kuin joulujuhlakin!
0i t.erve, juhla suuri, sä ilon alkujuuri,
oi terve, terve arnahin!

Maa peictyy tähtivyöhön, naailnan keskiyöhön
on noussut aurinko, ön noussuE aurinko.
l'laa mont' on lahjaa saanut, vaan tahja suurin naannut
on sei.ness' annoin, ammoin jo.

Siks' ynpär' maailmata nyt Herran kunniata
t.aas kaikuu korkeus, taas kaikuu korkeus.
Ja rauhan rieou maahan nyt laskee autuaahan,
kun neissä, Eeiss' on rakkaus.

väliaika, g1ögitarjoilu

KUUSEN KOTIIN TUODA S.A.I}O{E

Kuusen kotiin tuoda saårryne, terve, 'terve joulu arnatrin.
Juhla-asuun pukekaåFm€r terve, terve joulu aroahia.
Lasten joululauluE raikain, terve joulu arnahio,
kiiEtää juhlaa nuinaisaikain, terve, terye joulu arnahia.

Kuusen kynttilät nyt välkkyy, t,erve, Eerve joulu aroahin.
Laulu sol ja harput helkkyy, tervi, terve'jöulu ar.ohin.
Kuulkaa, kuulkaa, meille kerran, lerve joulu aroahil,
koittanut on arno Herran, terve, terve joulu arnahia.

Kohta päätEyy vanha vuosi, terve, terve joulu aroahin.
Terve sulle, uusi vuosi, terve, terye joulu arnahia.
Yhdessä nyE laulakaanme, terve, Joulu arnahi_n,
rienuitkaa ja iloiEkaanne, terve, E,erve joulu aroahin.
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011i Vehkavaara
san. Margit Kalnanlehto
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l4artti Hela

SffiLO f,fina Vehkavaara,

ENKELIN JOULU
MARIN JOULULAULU

HIIJAINEN JOULULAULU

säest. Olli Vehkavaara

JOULULAULUSIKERMA


