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Johtaa

uha örmä, Kamarikuoro Camēna
erja artus, 1.–2. luokkien kuoro

arjukka oilanen, 3.–6. luokkien kuoro

Liput 8 € / 4 €

 äymm joulu viettoho

  .         .    / ~      

oivioretellä

aa on niin kaunis, 
kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta
kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.

iitävi aika,
vierähtävi vuodet,
miespolvet vaipuvat unholaan.
Kirkasna aina
sielujen laulun
taivainen sointu säilyy vaan.

nkelit ensin
paimenille lauloi,
sielusta sieluhun kaiku soi:
Kunnia Herran,
maassa nyt rauha,
kun Jeesus meille armon toi!

e käymme joulun viettohon
taas kuusin, kynttilöin.
Puun vihreen oksat kiedomme
me hopein, kultavöin,
vaan muistammeko lapsen sen,
mi taivaisen tuo kirkkauden.

e käymme joulun viettohon
niin maisin miettehin,
nuo rikkaan täyttää aatokset
ja mielen köyhänkin:
suun ruoka, juoma, meno muu
laps’ hankeen hukkuu, unhoittuu.

i ystävät, jos myöskin me
kuin tietäjämme nuo
veisimme kullan, mirhamin
tuon rakkaan lapsen luo,
niin meille joulu maallinen
ois alku joulun taivaisen.

Joulun
 Sävel
Joulun
 Sävel



aistenmatkan oulun .–. luokkien uoro
Aikaan kynttilöiden
 säv. J S
 san. P A
Vaikkei enkeleitä ollakaan
 säv. J R
 san. P L
Maria, Joosef ja aasi
 säv. ja san. J F

S
amarikuoro amēna
Hyvän joulun toivotus
 säv. trad.
 sov. J T
Kun joulu on
 säv. O K
 san. A N
 sov. I K
Jouluruno säv. H L
 san. A-M R
Joulun suuri salaisuus
 säv. P L
 san. A-M K
 sov. R K
Jul, jul, strålande jul
 säv. G N
 sov. J T

S
hteislaulu:
Arkihuolesi kaikki heitä
 säv. L M
 san. A N
Me käymme joulun viettohon
 säv. M T
 san. M I

S

aistenmatkan oulun .–. luokkien uoro
Paimenten joulupäivä
 puolalainen sävelmä
 suom. san. A J
 sov. S P
Tähdet pienet
 säv. H S
 san. 1. säk. S T,
 2. säk. L-M A / S P
 sov. A S
Sydämeeni joulun teen
 säv. K H
 san. V S
 sov. E H

S
amarikuoro amēna
e Virgin Mary had a baby boy
 negrospirituaali
Ding dong! merrily on high
 säv. T A
 san. G R W
 sov. C W
Joulun kellot säv. P J H
 san. M S
Pieni paimenpoika
 espanjalainen joululaulu
 sov. Á G. P
 suom. san. P Y
Olkoon joulusi suurta rauhaa
 säv. T N
 san. E O
 sov. J T
Heinillä härkien kaukalon
 ranskalainen joululaulu
 suom. san. M K
 sov. J T
Jouluyö, juhlayö
 säv. F G
 suom. san. K.O. S

S
hteislaulu:
Toivioretkellä
 sleesialainen kansansävelmä
 suom. san. H H

O
h
je
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rkihuolesi kaikki heitä,
mieles nuorena nousta suo!
Armas joulu jo kutsuu meitä
taasen muistojen suurten luo.
Kylmä voisko nyt olla kellä,
talven säästä kun tuoksahtaa
lämmin leuto ja henkäys hellä,
rinnan jäitä mi liuottaa?

yttyi siunattu joulutähti
yöhön maailman raskaaseen,
hohde määrätön siitä lähti,
viel’ on auvona ihmisten;
kun se loistavi lasten teille,
päilyy järvet ja kukkii haat,
kuusen kirkkahan luona heille
siintää onnelan kaukomaat.

ihuolesi aii heitä


