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   Valoa pimeään!Valoa pimeään!

Tervetuloa konserttiin! Tämä konsertti juhlistaa Kamarikuoro Camēnan uutta 
joululevyä Valoa pimeään. 

Valoa pimeään -levy on pitkän työn tulos. Kuoronjohtajamme Juha Törmä etsi 
kuoron musiikkilautakunnan kanssa sopivaa ohjelmistoa useita vuosia. Levylle ei 
haluttu ohjelmistoa, joka on julkaistu aiemmin Tuhannen tuikkii kynttilää -levyllä, 
joten uuden, Kamarikuoro Camēnalle istuvan ohjelmiston etsintä teetti paljon 
työtä. Kun löytyi sopiva laulu mutta ilman sopivaa sovitusta, johtaja Juha Törmä 
istui sovittajan tuolille ja teki Camēnalle sovituksen. Törmä istuikin sovittajana 
pitkään, sillä levylle lopulta päätyneistä 13 lauluista 8 on hänen sovituksiaan, 
jotka nyt kuullaan siis ensimmäistä kertaa levyllä. Törmä sekä sovitti uusiksi 
vanhoja joululauluja (mm. Sibeliuksen On hanget korkeat, Otto Kotilaisen Kun 
joulu on sekä ranskalainen Heinillä härkien kaukalon) että teki sekakuorosovi-
tuksia lauluihin, joihin ei löytynyt Camēnan näköistä ja kuuloista sovitusta (mm. 
kansansävelmä Hyvän joulun toivotus, Petri Laaksosen Lumivalkeaa ja ranska-
lainen Kolmen kuninkaan marssi). Lopputulos onkin Juha Törmän ansiosta hyvin 
Camēnan näköinen—ja kuuloinen. ”En halunnut sovituksista liian klassisia, vaan 
yritin hakea enemmän pienemmälle kokoonpanolle toimivaa sovitusta. Sovituk-
set näyttävät toimivan hyvin Camēnan kokoisella kuorolla”, Törmä sanoo.

Omakustanteinen levytys on Camēnan tapaiselle amatöörikuorolle aina iso 
ponnistus. Valoa pimeään -levyn tekoon valmistauduttiin huolellisesti harjoit-
telemalla joululauluja tiiviisti elokuusta 2006 alkaen. Laulut hiottiin levytyskun-
toon joulukonserteissa, ja ne nauhoitettiin tammi–helmikuussa 2007 Tampereen 
Adventtikirkossa, joka sijaitsee Pyynikillä liikenteellisesti haastavassa paikassa. 
Kirkko oli käytettävissä sunnuntaisin, jolloin liikenteestä tuleva taustamelu oli 
vähimmillään. ”Levytysurakka onnistui ihan niin kuin odotinkin”, sanoo Törmä. 
”Äänityspaikka oli akustisesti hyvä, eikä liikenteen ajoittainen melu lopulta 
haitannut lopputulosta ollenkaan. Kaiken kaikkiaan onnistunut projekti.”

Camenan edellisestä levytyksestä on aikaa jo 9 vuotta, ja Valoa pimeään oli Juha 
Törmän johtajakaudella ensimmäinen levytys. Levy oli tästä syystä erittäin odo-
tettu. ”Levyttäminen on kuorolle aina tärkeää kuoron oman kehityksen kannalta. 
Näen, että Camēna otti tällä levyllä taas yhden harppauksen eteenpäin.”



   OhjelmaOhjelma

Puer natus
gregoriaaninen kirkkolaulu • sov. Dezsö Demény

Adeste fideles
gregoriaaninen kirkkolaulu • sov. Dezsö Demény

Away in a manger
normandialainen kansansävelmä • sov. Reginald Jacques

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

Follow that star
säv. ja san. Peter Gritton

Yhteislaulu
Toivioretkellä

sleesialainen kansansävelmä • suom. san. Hilja Haahti

Steal away (Poor little Jesus)
negrospirituaali • sov. Deryl Runswick

Have yourself a merry little Christmas
säv. ja san. Hugh Martin ja Ralph Blane • sov. Peter Gritton

Good people all, this Christmastime
irlantilainen kansansävelmä • sov. Percy Dearmer, Ralph Vaughan Williams ja 
Martin Shaw

Hyvän joulun toivotus
kansansävelmä • sov. Juha Törmä

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

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

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



Yhteislaulu
Tulkoon joulu

säv. ja san. Pekka Simojoki

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

Hiljainen joululaulu
säv. ja san. Martti Hela

Rukous
säv. Toivo Kuula • san. Eino Leino

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

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

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

Yhteislaulu
En etsi valtaa, loistoa

säv. Jean Sibelius • san. Sakari Topelius



   Tulkoon joulu

   ToivioretkelläToivioretkellä

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!

Tulkoon joulu

Niityllä lunta, hiljaiset kadut, taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus. 
Muistojen virta, lapsuuden sadut, sanoma joulun on uusi mahdollisuus.

:,: Joulu on taas, riemuitkaa nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. 
Tulkoon toivo kansoille maan, pääsköön vangit vankiloistaan. 
Uskon siemen nouskoon pintaan, olkoon rauha loppumaton. 
Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. 
Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus herraksi sen. 
Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulu luonamme on. :,:

Tahtoisin päästä paimenten mukaan, unohtaa kiireen ja melun rasittavan.  
Aamu kun koitti, tiesikö kukaan, tuo yksi joulu sai muuttaa historiaa. 
Joulu on taas...

Ikuisen joulun jos tahdot löytää, sydämes avaa ja kohtaat Vapahtajan. 
Et löydä juhlaa, et joulupöytää, löydät vain seimen ja tallin koruttoman. 
Joulu on taas...



   En etsi valtaa, loistoaEn etsi valtaa, loistoa

En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan; 
mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan! 
Se joulu suo, mi onnen tuo ja mielet nostaa Luojan luo! 
Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan!

Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu! 
Jumalan sanan valoa, joss’ sieluin kirkastuu! 
Tuo kotihin, jos pieneenkin, nyt joulujuhla suloisin! 
Jumalan sanan valoa, ja mieltä jaloa! 

Luo köyhän niinkuin rikkahan saa joulu ihana! 
Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa! 
Sua halajan, sua odotan, sä Herra maan ja taivahan! 
Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo suloinen joulus tuo!





Hyvää ja Rauhallista Joulua!

VTP Oy Palkanlaskenta

Osaajia tarvitaan. 
 

Tehokasta koulutusta 
suoraan työhön. 

 
Teräs taipuu myös 

naisten käsissä. 

Tampellan Teollisuusoppilaitos Oy 
www.tamtol.fi 





Hyvää 
    Joulua!



www.sunpoint.net/~camena

Muista myös  

joululevymme 

Valoa pimeään!


