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Johtaa

Juha Törmä
Merja Hartus

Marjukka Moilanen
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Toivioretkellä

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

Kiitävi aika,
vierähtävät vuodet,
miespolvet vaipuvat unholaan.
Kirkasna aina
sielujen laulun
taivainen sointu säilyy vaan.

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

KAMARIKUORO CAMĒNA
NAISTENMATKAN KOULUN KUOROT

Ohjelma 8 € / 5 €



Naistenmatkan koulun pienten kuoro 
 Pienen aasin askeleet 
 säv. ja san. Paula Sainio

 Tähtönen taivahan 
 säv. ja san. Alfred Zoller 
 suom. san. Juhani Forsberg ja Sauvo Puhtila

 Joulun kiitosvirsi 
 säv. Egil Hovland 
 san. Anna-Mari Kaskinen

Naistenmatkan koulun isojen kuoro 
 Heinillä härkien kaukalon 
 ranskalainen joululaulu 
 suom. san. Martti Korpilahti 
 sov. E.E.

 Joulun kellot 
 säv. Armas Maasalo 
 san. Helmi Auvinen

 Jouluyö, juhlayö 
 säv. Franz Gruber 
 suom. san. K.O. Schönemann 
 sov. E.E.

Yhteislaulu 
 Joulupuu on rakennettu 
 suomalainen kansansävelmä 
 san. K.O. Schönemann

Kamarikuoro Camēna 
 God rest you, merry gentlemen 
 englantilainen joululaulu 
 sov. Antti Nissilä

 Follow that star 
 säv. ja san. Peter Gritton

 Jul, jul, strålande jul 
 säv. ja san. Gustav Nordqvist 
 sov. Juha Törmä

 Arkihuolesi kaikki heitä 
 säv. Leevi Madetoja 
 san. Alpo Noponen 
 sov. Juha Törmä

 Tuikkikaa, oi joulun tähtöset 
 säv. ja san. Pekka Juhani Hannikainen 
 sov. Urpo Jokinen

 Hiljainen joululaulu 
 säv. ja san. Martti Hela

 En etsi valtaa, loistoa 
 säv. Jean Sibelius 
 san. Sakari Topelius 
 sov. Juha Törmä

 On jouluyö 
 säv. Eduard Ebel 
 suom. san. Urpo Jokinen 
 sov. Pekka Viljanen

 Joulurukous 
 soolo: Sari Pulkkinen 
 säv. Juhani Pohjanmies 
 san. Viljo Saraja 
 sov. Juha Törmä

 Pieni paimenpoika 
 espanjalainen joululaulu 
 suom. san. Pauli Ylitalo 
 sov. Ákos G. Papp

 Nyt seimelle pienoisen lapsen 
 säv. Jean Sibelius 
 san. V.I. Forsman

Yhteislaulu 
 Toivioretkellä 
 sleesialainen kansansävelmä  
 suom. san. Hilja Haahti

Ohjelma Joulupuu on rakennettu

Joulupuu on rakennettu, 
joulu on jo ovella. 
Namusia ripustettu 
ompi kuusen oksilla.

Kuusen pienet kynttiläiset 
valaisevat kauniisti. 
Ympärillä lapsukaiset 
laulelevat sulosti.

Kiitos sulle, Jeesuksemme, 
kallis Vapahtajamme, 
kun sä tulit vieraaksemme, 
paras joululahjamme.

Tullessasi toit sä valon, 
lahjat rikkaat runsahat, 
autuuden ja anteeks’annon, 
kaikki taivaan tavarat.

Anna, Jeesus, henkes’ valon 
jälleen loistaa sieluumme. 
Sytytellä uskon palon, 
siunaa, Jeesus, joulumme.


