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Johtaa 

Juha Törmä

w w w. s u n p o i n t . n e t / ~ c a m e n a

K A M A R I K U O R O  C A M Ē N A

Ohjelma 10 € / 5 €

JOULUKONSERTTI

Sydämeeni joulun teen

On jouluyö, sen hiljaisuutta yksin kuuntelen 
ja sanaton on sydämeni kieli. 
Vain tähdet öistä avaruutta pukee loistaen 
ja ikuisuutta kaipaa avoin mieli. 
Näin sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen 
taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.

On jouluyö ja lumihuntuun pukeutunut maa, 
kun yhtä puhdas itse olla voisin. 
Se ajatukset joulun tuntuun virittymään saa 
kuin harras sävel sisälläni soisi. 
Näin sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen 
taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.

On jouluyö, sen syvä rauhaa leijuu sisimpään 
kuin oisin osa suurta kaikkeutta. 
Vain kynttilät ja kultanauhat loistaa hämärään, 
vaan mieleni on täynnä kirkkautta.
Näin sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen 
taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.



Yhteislaulu 
Toivioretkellä 
 sleesialainen kansansävelmä  
 suom. san. Hilja Haahti

Jouluruno 
 säv. Heikki Liimola 
 san. Anna-Maija Raittila

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

On hanget korkeat 
 säv. Jean Sibelius 
 san. Vilkku Joukahainen 
 sov. Juha Törmä

Kun joulu on 
 säv. Otto Kotilainen 
 san. Alpo Noponen 
 sov. Juha Törmä

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

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

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

Heinillä härkien kaukalon 
 ranskalainen joululaulu 
 suom. san. Martti Korpilahti 
 sov. Juha Törmä

Kolmen kuninkaan marssi 
 ranskalainen kansansävelmä 
 suom. san. Samppa P. Asunta 
 sov. Juha Törmä

Yhteislaulu 
Sydämeeni joulun teen 
 säv. Kalervo Halonen 
 san. Vexi Salmi

Lumivalkeaa 
 säv. ja san. Petri Laaksonen 
 sov. Juha Törmä

Hyvän joulun toivotus 
 kansansävelmä 
 sov. Juha Törmä

Olkoon joulusi suurta rauhaa 
 säv. Tapio Nordgren 
 san. Elsa Oksanen 
 sov. Juha Törmä

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

Rukous 
 säv. Toivo Kuula 
 san. Eino Leino

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

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

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

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

OHJELMA 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!


