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SUOMALAISEN 

MUSIIKIN 
JOULUKONSERTTI

Ikaalisten kirkossa 
torstaina 15.12.2011 kello 19

Johtaa 
Antti Nissilä 
Juha Törmä

KAMARIKUORO CANTANDO 
KAMARIKUORO CAMENA

Kamarikuoro Cantando
Cantando on Ikaalisissa toimiva, tällä hetkellä noin 
20-jäseninen kamarikuoro.

Laulajamme tulevat kuudelta paikkakunnalta. Kuoro tart-
tuu siis mielellään isompiinkin musiikillisiin haasteisiin, 
kuten laajoihin kirkkomusiikkiteoksiin, oopperamusiik-
kiin ja uusiin suomalaisiin sävellyksiin.

Harjoittelemme kerran viikossa Ikaalisten seurakunta-
talolla. Omia konsertteja pidämme vuosittain kaksi, ja 
lisäksi kuoro vierailee Ikaalisten seurakunnan jumalan-
palveluksissa neljä kertaa vuodessa.

Cantandoa johtaa ikaalilainen kuoron- ja orkesterin-
johtaja Antti Nissilä. Kuoron yhteistyökumppaneita ovat 
Ikaalisten kansalaisopisto, Ylä-Satakunnan Musiikkiopisto 
ja Ikaalisten seurakunta.

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. 

Ohjelma 10 €

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.



Ohjelma

Kamarikuoro Cantando
Jouluyönä
	 säv.	Teuvo	Hakasalo	•	san.	Helena	Eeva 
 sov. Antti Nissilä

Joulun kellot (Hiljaa, hiljaa helkkyellen)
 säv. ja san. Pekka Juhani Hannikainen 
 sov. Antti Nissilä

Tuikkikaa, oi joulun tähtöset
 säv. Pekka Juhani Hannikainen 
	 san.	Elsa	Koponen	•	sov.	Antti	Nissilä

Mökit nukkuu lumiset
	 säv.	Heino	Kaski	•	san.	Eino	Leino 
 sov. Antti Nissilä

Hiljainen Gloria
 säv. ja san. Antti Nissilä

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

	 
Kamarikuoro Camena
Enkelien joululaulu
	 säv.	Leevi	Madetoja	•	san.	L.Onerva 
 sov. Juha Törmä

Jouluaattona
 säv. ja san. Pekka Juhani Hannikainen 
 sov. Toimi Ilmari Haapalainen

Taas kaikki kauniit muistot
	 säv.	Sulho	Ranta	•	san.	Viljo	Kojo 
 sov. Juha Törmä

Sydämeni lennä
 säv. Pekka Simojoki 
 san. Anna-Mari Kaskinen

Ja neitsyt pikkupoijuttansa
	 säv.	Selim	Palmgren	•	san.	Severi	Nuormaa 
 sov. Ilkka Kuusisto

Jouluiltana
	 säv.	Sulho	Ranta	•	san.	Irene	Mendelin	•	sov.	Juha	Törmä

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

Hiljainen joululaulu
 säv. ja san. Martti Hela

Rukous
	 säv.	Toivo	Kuula	•	san.	Eino	Leino

Joulun kellot
	 säv.	Armas	Maasalo	•	san.	Helmi	Auvinen

	 
Yhteislaulu
Joulupuu on rakennettu
	 kansansävelmä	•	suom.	san.	Toimi	Ilmari	Haapalainen

	 
Kuorot yhdessä
Jouluna (Me käymme joulun viettohon)
	 säv.	Martti	Turunen	•	san.	Mauno	Isola

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

Nyt seimelle pienoisen lapsen
	 säv.	Jean	Sibelius	•	san.	Väinö	Ilmari	Forsman

Sanctus
	 säv.	Antti	Nissilä	•	san.	Vulgata	Clementina	-messuteksti

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

Kun joulu on
Kun maas’ 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. 
Vaan 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.


