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Kamarikuoro Camena
Tamperelainen Kamarikuoro Camena on perustettu 
vuonna 1979 ja siinä on nykyisin noin 40 laulajaa. Kuoroa 
johtaa kapellimestari Juha Törmä.

Camenan ohjelmistossa on uutta ja vanhaa, niin klassista 
kuoromusiikkia kuin kirkkomusiikkiakin. Camena haluaa 
ohjelmistovalinnoillaan tuoda esille kotimaisen musiikin 
laajaa ja laadukasta kirjoa, mutta kuoro esittää myös ulko-
maista ohjelmistoa. 

Camena on esiintynyt kotimaan lisäksi Ruotsissa, Nor-
jassa, Saksassa, Ranskassa, Itävallassa, Unkarissa ja Britan-
niassa. Kuoro on osallistunut useisiin kilpailuihin. 

Tämä konsertti kuuluu Camenan 30-vuotisjuhlallisuuk-
siin. Juhlavuonna olemme esitelleet muutaman uuden 
tilausteoksen. Tässä konsertissa kantaesitetään Olli 
Vehkavaaran Joulurukous, jonka Camena sai säveltäjältä 
30-vuotislahjaksi.

Kuoronjohtaja Juha Törmä
Kamarikuoro Camenan 
taiteelli nen johtaja Juha 
Törmä on johtanut kuoroa 
vuodesta 2001. Hän on 
todelli nen musiikin moni-
toimiammattilainen. Törmä 
valmistui 1985 pianonsoiton-
opettajaksi Tampereen 
konser vatoriosta ja jatkoi 
musiikkiopintojaan Sibe-
lius-Akatemiassa. Kapelli-
mestariopintonsa hän 
aloitti Osmo Vänskän ja Lauri 
Siimeksen johdolla ja jatkoi opintojaan Jorma Panulan 
kapellimestari luokalla Sibelius-Akatemiassa, jossa hän 
suoritti orkesterinjohdon A-tutkinnon 1992. Kuoron-
johtoa Törmä opiskeli Sibelius-Akatemiassa Matti Hyökin 
ja Heikki Liimolan johdolla, ja kuoronjohdon A-tutkin-
non hän suoritti 1997. 

Törmä on tehnyt lukuisia konserttiproduktioita eri orkes-
tereiden ja kuorojen kanssa, ja hänen sovituksiaan voi 
kuulla kymmenillä levyillä. 

Valoa 
pimeään
Joulukonsertti

Sahalahden kirkossa 
tiistaina 15.12.2009 kello 18

Tampereen tuomiokirkossa 
torstaina 17.12.2009 kello 19

Johtaa Juha Törmä

Kun joulu on
Kun maass’ on hanki ja järvet jäässä 
ja silmä sammunut auringon, 
kun pääsky pitkän on matkan päässä 
ja metsä autio, lauluton, 
käy lämmin henkäys talvisäässä 
kun joulu on, kun joulu on.

Ei huolta, murhetta kenkään muista, 
ei tunnu pakkaset tuikeat, 
vain laulu kaikuvi lasten suista, 
ja silmät riemusta hehkuvat, 
ja liekit loistavat joulupuista 
kun joulu on, kun joulu on.

On äiti laittanut kystä kyllä, 
hän lahjat antaa ja lahjat saa. 
Vaan seimi, pahnat ja tähti yllä, 
ne silmiin kalleina kangastaa. 
Siks’ mieli hellä on kristityllä 
kun joulu on, kun joulu on.

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!



Ohjelma

Puer natus in Bethlehem
 Piæ Cantiones -sävelmä  
 sov. Samuel Scheidt

Personent hodie
 Piæ Cantiones -sävelmä  
 sov. Olli Kortekangas

Jesus Christus nostra salus
 Piæ Cantiones -sävelmä  
 sov. Olli Kortekangas

	 
Yhteislaulu
Me käymme joulun viettohon
	 säv.	Martti	Turunen	•	san.	Mauno	Isola

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

Enkeleistä nuorin
	 säv.	Johan	Simelius	•	san.	Kari	Tuomisaari

Tuhannen tuikkii kynttilää
	 säv.	Lasse	Vahtola	•	san.	Jaakko	Haavisto	 
 sov. Pekka Viljanen ja Juha Törmä

Tähti, tähdistä kirkkain
 säv. Kassu Halonen ja Kisu Jernström  
	 san.	Vexi	Salmi	•	sov.	Juha	Törmä

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

	 

Yhteislaulu
Kun joulu on
	 säv.	Otto	Kotilainen	•	san.	Alpo	Noponen

	 
Betlehems stjärna
	 säv.	Alice	Tegnér	•	san.	Viktor	Rydberg	•	sov.	David	Wikander

Joululaulu (Chanson sans paroles)
	 säv.	Toivo	Kuula	•	san.	Aatu	Leinonen	 
	 sov.	Kaj-Erik	Gustafsson	

	 
Yhteislaulu
Toivioretkellä
	 sleesialainen	kansansävelmä	•	suom.	san.	Hilja	Haahti

	 
Taivas sylissäni
	 säv.	Carola	Häggkvist	•		suom.	san.	Pia	Perkiö	 
 sov. Juha Törmä

Joulurukous          kantaesitys
	 säv.	Olli	Vehkavaara	•	san.	Lauri	Pohjanpää

Jouluhymni
	 säv.	Ahti	Sonninen	•	san.	Une	Haarnoja

Joulun kellot
	 säv.	ja	san.	Pekka	Juhani	Hannikainen	•	sov.	Martti	Sirviö

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

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

Joulurauhaa
	 säv.	ja	san.	Timo	Koivusalo	•	sov.	Juha	Törmä

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

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

Turhuuden turhuus kaikki on, 
niin turhaa touhu tää; 
me kylmin käymme sydämin, 
laps’ sivuun vain jos jää. 
Me lahjat jaamme runsahat, 
laps’ – tyhjät kätes ihanat.

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


