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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.

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 | Program 10 €

KONSERTTI

Joulu 
Jul

Lempäälän kirkossa  
tiistaina 11.12.2012 kello 19.30

Aleksanterin kirkossa  
torstaina 13.12.2012 kello 19

Mouhijärven kirkossa  
tiistaina 18.12.2012 kello 19

Johtaa Juha Törmä

Heinillä härkien kaukalon
Heinillä härkien kaukalon  
nukkuu lapsi viaton.  
Enkelparven tie kohta luokse vie  
rakkautta suurinta katsomaan.

Helmassa äitinsä armahan  
nukkuu Poika Jumalan.  
Enkelparven tie kohta luokse vie  
rakkautta suurinta katsomaan.

Keskellä liljain ja ruusujen  
nukkuu Herra ihmisten.  
Enkelparven tie kohta luokse vie  
rakkautta suurinta katsomaan.

Ristillä rinnalla ryövärin  
nukkuu uhri puhtahin.  
Enkelparven tie kohta luokse vie  
rakkautta suurinta katsomaan.

Mukaan kuoroon?
Kaipaamme riveihimme lisää mieslaulajia.  
Jos ohjelmistomme miellyttää, ota yhteyttä!  
Voit tulla piipahtamaan harjoituksissamme  
Klassillisella koululla torstaisin kello 18–21,  
tai voit varata koelauluajan.  
Katso lisätiedot www.camena.fi/kampanja.htm.



Joulun kellot
säv. | musik Armas Maasalo •  
san. | text Helmi Auvinen

Tuo armon valkokyyhky
säv. 1400–1500-luvulta | visa från 1400–1500-talet • 
suom. san | finsk text Hugo Jalkanen •  
sov. | arr. Michael Praetorius

En etsi valtaa, loistoa | Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt
säv. | musik Jean Sibelius •  
san. | text Sakari Topelius •  
sov. | arr. Juha Törmä

Toivioretkellä | Pilgrimspsalm
sleesialainen kansansävelmä | schlesisk folkvisa •  
suom. san. | finsk text Hilja Haahti • 
ruots. san. | svensk text Cecilia Bååth-Holmberg

Jouluyö, juhlayö | Stilla natt, heliga natt
säv. | musik Franz Gruber •  
suom. san. | finsk text Kustaf Oskar Schöneman •  
ruots. san. | svensk text Edvard Evers •  
sov. | arr. Juha Törmä

Ohjelma | Program

Enkelien joululaulu
säv. | musik Leevi Madetoja •  
san. | text L. Onerva •  
sov. | arr. Juha Törmä

Nyt ilovirttä veisaten
sävelmä 1300-luvulta | visa från 1300-talet •  
suom. san. | finsk text Pietari Melartopaeus •  
sov. | arr. Michael Praetorius

Kaikki maat te riemuitkaatte
säv. | musik Mia Makaroff •  
san. Johann Franck psalmin 100 pohjalta |  
text pga psalm 100 av Johann Franck

On hanget korkeat, nietokset
säv. | musik Jean Sibelius •  
san. | textVilkku Joukahainen •  
sov. | arr. Juha Törmä

Lumivalkeaa
säv. ja san. | musik och text Petri Laaksonen •  
sov. | arr. Juha Törmä

Mökit nukkuu lumiset
säv. | musik Heino Kaski •  
san. | text Eino Leino •  
sov. | arr. Antti Nissilä

	 
Yhteislaulu | Allsång
Kun joulu on | När jul är när

säv. | musik Otto Kotilainen •  
san. | text Alpo Noponen • 
ruots. text | svensk text Lilly Saxén 

	 

Nyt syttyy valot tuhannet | Nu tändas tusen juleljus
säv. ja san. | musik och text Emmy Köhler •  
suom. san. | finsk text Kullervo •  
sov. | arr. Sakari Hildén

Jul, jul, strålande jul
säv. ja san. | musik och text Gustav Nordqvist •  
sov. | arr. Juha Törmä

Taivas sylissäni | Himlen i min famn
säv. | musik Carola Häggkvist •  
san. | text Erik Hillestad •  
suom. san. | finsk text Pia Perkiö •  
sov. | arr. Juha Törmä

Ja neitsyt pikkupoijuttansa
säv. | musik Selim Palmgren •  
san. | text Severi Nuormaa •  
sov. | arr. Ilkka Kuusisto

Pieni rumpalipoika
säv. | musik Katherine K. Davis, Henry V. Onorati &  
Harry Simeone •  
suom. san. | finsk text Reino Helismaa •  
sov. | arr. Juha Törmä

	 
Yhteislaulu | Allsång
Joulupuu on rakennettu

suom. kansansävelmä | finsk folkvisa •  
san. | text Toimi Ilmari Haapalainen

Heinillä härkien kaukalon
ranskalainen joululaulu | fransk julvisa •  
suom. san. | finsk text Martti Korpilahti

	 


