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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. 

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. 

SUOMALAISEN 
MUSIIKIN 

JOULUKONSERTTI

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.

Tuikkikaa, oi joulun tähtöset
Tuikkikaa, oi joulun tähtöset 
kilpaa lasten tähtisilmäin kanssa! 
Kertokaatte joulun satua, 
yhtä uutta, yhtä ihanaa, 
mieltä viihtävää kuin muinen lasna.

Helkkykää, oi joulun laulelot 
rinnoista niin riemurikkahista! 
Sävel soikoon, leikki leiskukoon, 
rinnan riemuista se kertokoon 
mieltä viihtäen kuin muinen lasna.

Kerran loppuun satu joulun saa, 
suru säveliä sumentaapi. 
Kerran silmän täyttää kyyneleet, 
virtaa vuolahina tuskan veet. 
Siks’ oi tähtisilmät, loistakaa!

Lempäälän kirkossa 
torstaina 8.12.2011 kello 19

Aleksanterin kirkossa 
tiistaina 20.12.2011 kello 19

Johtaa Juha Törmä

Ohjelma 10 €



Ohjelma

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

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

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

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

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

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

	 
Sylvian joululaulu
 säv. Karl Collan 
 suom. san. Martti Korpilahti

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

Tulemme, Jeesus, pienoises
 säv. Armas Maasalo 
 san. Hans Adolf Brorson 
 suom. san. tuntematon

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

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

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

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

	 
Yhteislaulu
Tuikkikaa, oi joulun tähtöset
	 säv.	Pekka	Juhani	Hannikainen	•	san.	Elsa	Koponen

	 
Rukous
	 säv.	Toivo	Kuula	•	san.	Eino	Leino

Joulun kellot
	 säv.	Armas	Maasalo	•	san.	Helmi	Auvinen

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.


