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KIRKKOKONSERTTI SUNNUNTAINA 8.1 0.1 989
IHIMMELEN, IHIMMELEN
Sanojen sisältö vastaa suunnil-
leen suomalaista virttä 617 : 1, 2, 7 .

Taivaassa, ratki taivaassa on au-
tuus määrätön. Enkelten pyhäin
seurassa on riemu ääretön ja kas-
voista niin kasvoihin myös näh-
dään Herra korkehin. Herramme
Sebaot.

Taivaassa ratki taivaassa iäinen
päivä on. Se valossansa kirkkaas-
sa myös voittaa auringon. Se päi-
vä kirkas, loistava ja iäisesti pais-
tava on Herra Sebaot.

Ah, siihen iloon iäiseen vie minut,
Herrani. Piinasi tähden taivaa-
seen johdata matkani. Nyt siihen
sanon aamenen ja luotan sinuun,
armoinen, oi Herra Sebaot.

JESU DULCIS MEMORIA
Virren 300 mukainen teksti

Jeesuksen muisto ihana on mieltä
ilahduttava. Ei voisi kuulla kal-
liimpaa, ei veisata suloisempaa
kuin nimeänsä ihanaa.

Vaan parhain manna, hunaja on
hänen läsnäolonsa. Se sydänten
on lohdutus, elämän alku, valkeus
ja sielun pyhä riemastus.

Mun,,Jr
Kau l(::' I

teekr;irrr
KanlitJ; r.

PSALMI.

Ahdir;lrrl
Herrir;r,
Herrir, 1,

hee lli:; r:,

kielcst;r
mitä srrlr
linen kr,
nuoliir y
sia hiilr;r
täytyy
Mest:k r:,:
jen kc:;k,
luni tiryl
sa, Jolk;
pidärr r;

sanor), l I

DAVIDS

Min;t rror
mistit lrrl
nulle trrlr
nyt l;rrv;r
stnUrr 1;rl
lijasr tr
lsraclr;r v
kt-t. Hcrr;r
ra olt l;tJr

C.B.Agnestig (sov.)

Lars Östling (sov.)

Jukka Kankainen

Otto Olsson

Olli Vehkavaara

Of li Vehkavaara

GAMMAL FÄBODPSALM FRÅN DALARNA
Vanha sävelmä Taalainmaalta

I HIMMELEN, I HIMMELEN
Sv. ps. 144:1,2,7,
melodiamuunnel ma Orsasta

AFRIKKALAINEN RUKOUS

SIMEONIN KIITOSVIRSI

JESU DULCIS MEMORIA
Soolo: Matti Hannula
PSALMUS CXX
DAVIDS 121 PSALM
ADVENT (Nilsson)

URKUSONAATTI
2. osa, Andante tranquillo
Dipl.urkuri Matti Hannula

VESPER
Kantaesitys
Avustaa Tactus-kuoro
Esilaulaja Aaro Eerola

Kaikista urkusäestyksistä vastaa dipl.urkuri Matti Hannula.
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IHIMMELEN, IHIMMELEN
Sanojen sisältö vastaa suunnil-
leen suomalaista virttä 617 : 1, 2, 7.

Taivaassa, ratki taivaassa on au-
tuus määrätön. Enkelten pyhäin
seurassa on riemu ääretön ja kas-
voista niin kasvoihin myös näh-
dään Herra korkehin. Herramme
Sebaot.

Taivaassa ratki taivaassa iäinen
päivä on. Se valossansa kirkkaas-
sa myös voittaa auringon. Se päi-
vä kirkas, loistava ja iäisesti pais-
tava on Herra Sebaot.

Ah, siihen iloon iäiseen vie minut,
Herrani. Piinasi tähden taivaa-
seen johdata matkani. Nyt siihen
sanon aamenen ja luotan sinuun,
armoinen, oi Herra Sebaot.

JESU DULCIS MEMORIA
Virren 300 mukainen teksti

Jeesuksen muisto ihana on mieltä
ilahduttava. Ei voisi kuulla kal-
liimpaa, ei veisata suloisempaa
kuin nimeänsä ihanaa.

Vaan parhain manna, hunaja on
hänen läsnäolonsa. Se sydänten
on lohdutus, elämän alku, valkeus
ja sielun pyhä riemastus.

Mun, Jeesus, anna tuntea rak-
kautesi suuruutta. Oi Jeesus, an-
teeksantaja ja taivaan kruunun
kantaja, ainoa armon jakaja.

PSALMUS CXX - Psalmi 120

Ahdistuksessani minä huudan
Herraa, ja hän vastaa minulle.
Herra, pelasta minun sieluni val-
heellisista huulista, petollisesta
kielestä. Mitä hän sinulle antaa ja
mitä siihen vielä lisåä, sinä petot-
linen kieli? Väkivaltaisen teräviä
nuolia ynnä kinsteripensaan tuli-
sia hiiliä! Voi minua, että minun
täytyy oleskella muukalaisena
Mesekissä, asua Keedarin majo-
jen keskellä! Kauan on minun sie-
luni täytynyt asua niiden seuras-
sa, jotka rauhaa vihaavat. Minä
pidän rauhan, mutta jos sanan
sanon, niin he ovat sotaan valmiit.

DAV|DS 121 PSALM - 121. psatmi

Minä nostan silmäni vuoria kohti:
mistä tulee minulle apu? Apu mi-
nulle tulee Herralta, joka on teh-
nyt taivaan ja maan. Hän ei salli
sinun jalkaisi horjua, sinun varje-
lijasi ei torku. Katso, hän, joka
lsraelia varjelee, ei torku eikä nu-
ku. Herra on sinun varjelijasi, Her-
ra on suojaava varjosi sinun oike-

alla puolellasi. Ei polta sinua au-
rinko päivällä, eikä kuu yöllä. Her-
ra varjelee sinut kaikesta pahasta,
hän varjelee sinun sielusi. Herra
varjelee sinun lähtemisesi ja tule-
misesi nyt ja iankaikkisesti.

ADVENT

Kohota otsasi, tytär Siionin! Tai-
vaan valtakunta on lähelläsi. Rie-
muitse, laula Hoosianna! Katso,
kuninkaasi on täällä. Jumala on
lähettänyt poikansa maan päälle,
riemuitse, on adventti! Tule syli
täynnä palmunlehviä, anna sydä-
mesi avartua. Tule lauluin, tule
psalmein, Kunnian kuningas koh-
taa sinut. Hän on antanut autuu-
den päivän koittaa, riemuitse, on
adventti! Siionin juhla ei voi laata.
Niinkuin suurten vetten pauhu
kaikuu ikuisesti: Hoosianna Daa-
vidin Poika! Sellaista iloa ei maa-
ilma ole konsanaan kokenut. rie-
muitse, on adventti!

I
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"Lauluja sekaköörille 1987 vuoden promotiooni-kantaatista":

TUULE, TUULI LEPPEÄMMIN
Soolo: Sari Anttila

OI LEMPI, SUN VALTAS ÄÄNCröru Oru

ABENDSTÄNDCHEN

WALDESNACHT

ALL MEINE HERZGEDANKEN

v pniöoE

Napadly pisnö
Veöerni les rozväzal zvonky
Zitn6 pole
Vyböhla biiza böliökä
Dnes do skoku a do pisniöky!

* * * * * * * * * * * * * vÄLtAtKA * * * * * * * * * * * * *

,

IJean Sibelius
(san. Reuter/Norio)

(Forsman)

(Koskimies)

Johannes Brahms
(Brentano)

(Heyse)

(Heyse)

Antonin DvoYäk
(Hälek)

Lajos Bårdos
(Bärdos)

Bela Bartök

Harri Tuominen
(Guillen/Saaritsa)

Olli Vehkavaara
(Paarlahti)

**********t'i

CANTE

NELJÄ

Häälarr
Heinärr
Tanssi I

Tanssi I

Avusta;

Tekstirt

KULJE!

AURINI
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tt Laios Bårdos CANTEMUS!
' vuoden promotiooni-kantaatista": (Bårdos)

N i B6ta Bart6k NEUÄ SLOVAKTALATSTA KANSANLAULUA

.RETöN oN i Håälaulu Ponikv'sta
Heinånkoriaaiien laulu Hiadel'ista
Tanssilaulu Medzibrod'ista
Tanssilaulu poniky'sta

Avustaa Meria Konttinen, piano

i f"kstin suomennos Marika ia Raimo VirtaneniEN i
i

i o * * * * * * * * * * * TERVEHDYKSET * * * * * * * * * * * *
Y I Harri Tuominen KULIESKELLEN

i (e ,i,len/Saaritsa)

iky! ! Olli Vehkavaara AURINKOKELLO Vllsl
i (Paarlahti)

************ I



ABENDSTÄNDCHEN -
ILTASERENADI

Kuule, kuinka huilu jälleen valit-
taa, kuinka kylmät suihkulähteet
solisevat, kultaisina kuuluvat vai-
meat äänet, hiljaisuus, hiljaisuus,
hiljaisuus, anna meidän kuunnel-
la, hiljaisuus, hiljaisuus, anna
meidän kuunnella.

Pyhä toivomus, lempeä kaiho,
kuinka suloisesti ne sydäntäni
puhuttavat! Läpi yön, ne minua
valtaavat, katsokaa minua, katso-
kaa minua äänten valo, katsokaa
minua, äänten valo.

WALDESNACHT - METSÄN Yö
Suom. V. Arti
Metsän yö, sä tyyni, lauha, luok-
ses lähden suojahan, konsa men-
nyt mult' on rauha melskehissä
maailman. Haavemiellä siellä
heityn ylle sammaleen, huoliltain
mä piiloon peityn, unhoon aina
uudelleen.

Kaukaa soipi huilun lailla mulle
laulu kaihoinen, liitää aatos kau-
niin mailla, tienoill' onnen ainai-
sen. Kauas luota kaikkos päivät,
jotka tuskan toi, auvon aatokset
vain jäivät, lehväin tuoksut ten-
hon loi.

Metsän taika mielen täytti, taiste-
lut sen vaimentain, rauha kaunot
kasvot näytti, lohdun, toivon siltä
sain. Linnut, mulle laulelkaatte,
unta kutsuen! Murheet, harhat,
mennä saatte kätköön metsän hil-
jaisen.

ALL MEINE HERZGEDANKEN -
KAIKKI SYDÄMENI AJATUKSET
Kaikki sydämeni ajatukset liitty-
vät sinuun, on kuin jokin hiljainen
sairaus kalvaisi sisintäni. Kun sul-jit minut kerran syliisi menetin
sisäisen rauhan ja levon.

Kaunokaisia ja ruusuja kaipaa en,
sillä kuinka voisin iloita. kun rak-
kauteni on särkynyt! Siitä saakka
kun erosit minusta en ole osannut
nauraa.

Jumala liittäköön yhteen ne, jotka
ovat toisillensa luodut! Muuten
murheet ja kyyneleet sokaisevat
silmät. Uskollinen rakkaus on
korkeimman käsissä: kaikki
muuttuu vielä kerran hyväksi.

v pniöoå - LUoNNossA
1. NAPADLY PISNå

Minun mieleni täyttää musiikki,
olen iloinen, olen onnellinen,
kaulassa kyynelten helmivyö, on-

nellinen nuoruudesta ja tervey-
destä.

2. vEöERNi les nozvÄznl
ZVONKY

lltakello soi ja linnut kerääntyvät
iltalauluja laulamaan. Puiden leh-
det ovat niiden kattona. llta-au-
ringon valo soluu kuin lanka leh-
tien lomitse, ja niiden liikkuessa
väräjää myös valon lanka. Se vai-
kuttaa niin nukuttavasti. Jos sata-
kielen laulu vaimenee. uni voittaa
ja kaikki uinahtavat.

g. ZrrNlr PoLE

Vehnäpelto kypsyy iloisesti. Jo-
kainen on musikantti. Tuuli on
kevyt kuin silkkihuivi, se antaa
oman sykkeensä musiikkiin. Ja
aurinko suutelee jokaista tähkää.
Perhot ja mehiläiset kuiskivat yh-
dessä. Heinäsirkat sirittävät rie-
muisesti. Kaikki ajatukset täyttää
laulu ja tanssi.

4. vYBäHLn sdlzn aåLröxÄ

Valkoinen koivu erottuu muista
upeana kuin hento ja siro neito.
Se saa muut puut kahisemaan
kateudesta. Koivu huojuu kuin
viulun ääni, ja ilma tuoksuu kukil-
ta. Koko nuori maailma hymyilee.

Metsä pukeutuu juhlapukuun.
Koko tienoon väki käy juhlimaan.

5. DNES DO SKOKU A DO
pistrttcxvt

Tänään tanssitaan ja lauletaan.
Tänään on koko maailma iloinen.
Kellokukassa tanssii pikku itikka,
toinen nostelee ruohojen alla sii-
piään. Puro solisee, metsästä käy
vieno tuoksu. Kenellä ei ole sy-
däntä, hän löytää sen täältä. Tai-
vaan tähdet syttyvät, iltarusko
syttyy taivaanrantaan. Satakieli
aloittaa laulunsa. Upea runoteos
avautuu. Jokainen tuntee vapau-
den riemua. llma tärisee musiikis-
ta ja se kantaa kaikkeen maail-
maan. Maa ja taivas sulautuvat,
koko luomakunta sulkee sen sy-
leilyynsä.

CANTEMUS! - LAULAKAAMME!

Laulakaamme, koska on mieluis-
ta laulaa. Laulakaamme, koska on
ihanaa laulaa. Laulakaamme,
koska laulaminen on rakastavalle
ihmiselle tunnusomaista.
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nellinen nuoruudesta ja tervey-
destä.

2 vEöERNi les nozvÄznl
ZVONKY

lltakello soi ja linnut kerääntyvät
iltalauluja laulamaan. Puiden leh-
det ovat niiden kattona. llta-au-
ringon valo soluu kuin lanka leh-
tien lomitse, ja niiden liikkuessa
väräjää myös valon lanka. Se vai-
kuttaa niin nukuttavasti. Jos sata-
kielen laulu vaimenee. univoittaa
ja kaikki uinahtavat.

s. ZIINe PoLE

Vehnäpelto kypsyy iloisesti. Jo-
kainen on musikantti. Tuuli on
kevyt kuin silkkihuivi, se antaa
oman sykkeensä musiikkiin. Ja
aurinko suutelee jokaista tähkää.
Perhot ja mehiläiset kuiskivat yh-
dessä. Heinäsirkat sirittävät rie-
muisesti. Kaikki ajatukset täyttää
laulu ja tanssi.

4. VYBEHLN EÄiZN BELIöKÄ

Valkoinen koivu erottuu muista
upeana kuin hento ja siro neito.
Se saa muut puut kahisemaan
kateudesta. Koivu huojuu kuin
viulun ääni, ja ilma tuoksuu kukil-
ta. Koko nuori maailma hymyilee.

Metsä pukeutuu juhlapukuun.
Koko tienoon väki käy juhlimaan.

5. DNES DO SKOKU A DO
pisruröryr

Tänään tanssitaan ja lauletaan.
Tänään on koko maailma iloinen.
Kellokukassa tanssii pikku itikka,
toinen nostelee ruohojen alla sii-
piään. Puro solisee, metsästä käy
vieno tuoksu. Kenellä ei ole sy-
dåntä, hän löytää sen täältä. Tai-
vaan tähdet syttyvät, iltarusko
syttyy taivaanrantaan. Satakieli
aloittaa laulunsa. Upea runoteos
avautuu. Jokainen tuntee vapau-
den riemua. llma tärisee musiikis-
ta ja se kantaa kaikkeen maail-
maan. Maa ja taivas sulautuvat,
koko luomakunta sulkee sen sy-
leilyynsä.

CANTEMUS! - LAULAKAAMME!

Laulakaamme, koska on mieluis-
ta laulaa. Laulakaamme, koska on
ihanaa laulaa. Laulakaamme,
koska laulaminen on rakastavalle
ihmiselle tunnusomaista.

TtsKNrSTÄ KOKONATS-
VALTAISTA PALVELUA
TEOLLISUUDEN TAR.
PEISIIN YLI I3O AMMAT-
TIIÄISEN VOIMIN.

OSASTOMME OVAT:

o koneenrakennus
o såihkötekniikka
o automaatio
o insfnrmsntointi
o elektroniikka
o paperitekniikka
o tehdas/laitossuunnittelu
o valmistus ja valvonnat

p.93lll65 700, fa,r 931/165737
p.931/t12 100, fa:r 9311 133 131,
p.914/522 30, fax 9141522 42

lNSINÖÖRITOIMISTO

rc]ECAV

Ar"trerrrMUUsrKKotEN
JA MUSIIKINHARRASTAJIEN
SOITINKAI.JPASTA

o Zimmermann,
Geyer ja Royal-
pianot
r Zimmermann,
August Forster,
Royal ja Blöthner
-flyygelit
o jousisoittimet
r puhallinsoittimet
r nuotit sekä soitin-
koulut

tlt
lllTAM PEREENrYlrrsiikki

Kuninkaankatu l3 puh. 225570
vasrnpÄÄrÄ prsÄxonrrrrnrol

{o)I(oMo ffirAtutPr-=remNKEsKUs

Näsilinnankatu 3C p.34562



TOTTAKAI
TAMPEREELLA

TAMPEREEN HAKA

TAMPERELAISTEN OMA RAKENTAJA

TAT'IPEREEN
r{At(A llll
fäälgiå"+f" llll

. METALLIVALIMO
O KONEISTAMO
O TAKOMO

^4,'PRO]TIET

LIUKUVALETruINA,
KESKIPAKOVALETTUINA JA
ROUHESORVATTUINA

. ainesputket . holkkiaihiot

. pyörötrangot r renkaat
o profiilit o kierukkapyörän

kehät
z=l
KD

KESK|MKo\/ÄUry
Kauppilaisenkatu 9 puh. (931) 645544
33730Tampere relefar (931) 645964

telex 2225.1 KPV SF

TAMPEREEN I+AI(AN IIII
ASUNTOMYYIT'IIIIA IIIT
Hämeenkatu 10, 33100 Tampere, puh. (931) 508111

f-AtR'tx:V wuNNrrELU

Heifti vonhot hoolorit nurkkoon!

TULE TYOVMTEOSTOKSIT
LAITOSTON UUTEEN

Hoe työvoottet kötwösli srcrcon loitoslon lehloonmyynrii l<r r t r I

Molleio noisille io miehille.

Kotiin komot lokonot, peiliol, tyynyl, frcteet..
Ylle mukwoi vootleet

. Reilutvolikoimot. 'ti

VARASTOMYYNTIIN

. Huokeot hinnot.

. TOSI TAR'OUIGET!

Opi tie loitoston voroslomyynliin!
Siiöstir rcilusfi työvoote io
kodinhonkinrcissosi! :

TAITOSTO OY
Vomsiomyynli,
Honkkion tollisuusolue
Yriniiiönkotu 24, puh 632 lfi)
Auki mo-pe ldo 7.30-17.00

drl



. METALLIVALIMO
O KONEISTAMO
. TAKOMO

LIUKUVALETruINA,
KESKIPAKOVALETTUINA JA
ROUHESORVATTUINA

. ainesputket o holkkiaihiot
r pyörötangot r renkaat
o profiilit o kierukkapyörån

kehåt

KZ
KESKIFAI(O/ÄU ry
Kauppilais€nkatu 9 puh. (931) 645544
33730Tampere tetetar(93i)6,45964

lelex 22254 KPV SF

f-AtR'tx
:V SUUNNITTELU

Heifti vonhot hqqlorit nurkkoon!

TU LE TYOVMTE OSTOKS I L LE

LAITOSTON UUTEEN
VARASTOMYYNTIIN
Hoe-työvootf-eei kölwösti srcroon loitoston tehtoonmyymölöstii!
Molleio noisille io miehille

Kotiin kommt lokonot, peitot, tyynyf, frcteef..,
Ylle mukwot vootleet

. Reilutvqlikoimot.

. Huokeot hinnot.

. TOSI TARIOUIGET!

kodinhonkinmissosi!

ABU nUAD

ALEKSIS KIVEN KATU 13
HÄMEENKATU 27
KOSKIKESKUS

PUH. (931) 147996
PUH. (931)131896
PUH. (931) 13443

uF,f,[,t_r.:,Ipl,-m!F#n,9Y



lLrvallisuus
syn teoista.

la>
SAMPO
-yhrä lähellä kuin lähin puhelin
I:äneenl:atu 20, Tanpere
Puh. (931) 5C4 111

TÄvÄN I,ÄIVÄN
StJ()MAl.AINtlN

tNstNc)c>nnntr() ltAKINT A
MAAII,MAA

l'AItI]MMAKSI l'AIKAKSI
t,t.Än

ig.] vrr.yHTyMA
Sata llirre
llämeenkatu 7 B,33100 T^t\4PURu
I\rh. (931) 385 55

PUOLIMAT
Vuofteenkatu 20, 33100 Tampere tuh. (931) 2422111

-
Dl-a

Pon;orA-YHTrör
R)IIJ0IA turt^, 

fhffi!,,,jiuRo()pr 
rArNrN

RAKE]{TATUil1{E1{ 01{

_HåTFä
Pöökonttori: Pinninkotu 45, 33.|00 Tomper,'



TÄvÄN t,ÄlvÄN
S( )()MAl-AlNtrN

I NSINCX)RITAITO RAKI:NTAA
MAAII.MAA

I'ARt:M MAKSI I'AIKAKSI
tir.Ä^

YIT.YHTYMA
Sata-Häme
llämeenkatu 7 B, 33 100 TAt\,lPt,ltt:
Puh. (931 ) 3Bs 5s

PoryorA-YHTrörr
11 )I U( )I A S( N)NLSAIAI\IA EUROOPPNAINEN

IIA1ARININ

RAKEl{TAINNEil
KUIilUURIA

01{

,Jlrs
EuroGlass

Suomalaisen
liikemaUrustalan Yallrta

Den finländska
ffiärcrcsenärensYal

-HF*låäPöökonttori: Pinninkotu 45, 33100 Tompere



Pionol,

F.VFlRorr.t2 5oo,
YAIIIAHA orr. l5 400,-

TmdrrLnqrltlokalu 34
9^lln. ztrn rt. T17, b $13

KAMARIKUORO CAMENA kiittää kaikkia
ilmoittajia ja seuraavia yksityishenkilöitä
saamastaan taloudellisesta tuesta ja kannustuksesta:

Ahvenisjärven koulun opettajat Nyberg, Teuvo
Aleksanterin koulun opettajat Ojutkangas, Juhani
Attilat Peila ja Pelta
Elo, Maija-Liisa Pellervon koulun opettajat
Estevuo, lrja Peltolammin koulun opettajat
Hakkarainen, Riitta ja llkka Raunio, Kaarina ja Aulis
Heikinheimo, Rauno Raunisto, Ritva
Heliö, Leena ja Kalle Reinivaara, Maria ja Alpo
Honkala, Sirkka Ruottiset
lrja, Helena ja Elina Saarikko, Terttu
Juvonen, Erkki Salonen, Paula ja Kari
Kanjonin koulun opettajat Sania, Sirkka ja Mikko
Kalmanlehto, Margit Takahuhdin koulun opettajat
Kauppinen, Eeva ja Antero Takala, Antti
Kivekäs, Eila Turunen, Pirjo
Lehtonen, Varma ja Heikki Tuurna, Liisa
Loimu, Kimmo Unkila, Marjo
Mäkelä, Pirkko Vehkalahti, Leena ja llkka
Nekalan koulun opettajat Vehmaisten koulun opettajat

E(J]I nÄmrElr
J^q YAKUUTUS
lJ Ll Reilu iaiämpti

Hatanpäänvaltatie 2
TAMPERE, puh. 132666
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:NA kiittää kaikkia
y k sityishenkilöitä
esla tuesta ja kannustuksesta:

r ,ltitlat
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Nyberg, Teuvo
Ojutkangas, Juhani
Peila ja Pella
Pellervon koulun opettajat
Peltolammi n koulun opettajat
Raunio, Kaarina ja Aulis
Raunisto, Ritva
Reinivaara, Maria ja Alpo
Ruottiset
Saarikko, Terttu
Salonen, Paula ja Kari
Sania, Sirkka ja Mikko
Takahuhd in koulun opettajat
Takala, Antti
Turunen, Pirjo
Tuurna, Liisa
Unkila, Marjo
Vehkalahti, Leena ja llkka
Vehmaisten koulun opettajat
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KIRKKOKONSERTTI

Tampereen tuomiokirkossa surr n

1 O-VU OTISJUH LAKONSERTTI

Tampereen yliopistolla sunntr ntrr

Konsertit johtaa OLLI VEHKAVA/


