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Arkihuolesi kaikki heitä
Arkihuolesi kaikki heitä, 
mieles’ nuorena nousta suo! 
Armas joulu jo kutsuu meitä 
taasen muistojen suurten luo. 
Kylmä voisko nyt olla kellä, 
talven säästä kun tuoksahtaa 
lämmin leuto ja henkäys hellä, 
rinnan jäitä mi liuottaa?

Syttyi siunattu joulutähti 
yöhön maailman raskaaseen, 
hohde määrätön siitä lähti, 
viel’ on auvona ihmisten; 
kun se loistavi lasten teille, 
päilyy järvet ja kukkii haat, 
kuusen kirkkahan luona heille 
siintää onnelan kaukomaat!

Me käymme joulun viettohon
Me käymme joulun viettohon 
taas kuusin, kynttilöin. 
Puun vihreen 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 Ohjelma 10 €

JOULUKONSERTTI

Valoa 
pimeään

Lempäälän kirkossa 
maanantaina 16.12.2013 kello 19

Aitolahden uudessa kirkossa  
tiistaina 17.12.2013 kello 19

Messukylän kirkossa  
torstaina 19.12.2013 kello 19

Johtaa Juha Törmä

Mukaan kuoroon?
Kaipaamme riveihimme lisää mieslaulajia.  
Jos ohjelmistomme miellyttää, ota yhteyttä!  
Voit tulla piipahtamaan harjoituksissamme  
torstaisin kello 18–21, tai voit varata koelaulu
ajan. Kevään 2014 harjoituspaikka on vielä auki, 
seuraa tilannetta ja katso lisätiedot  
www.camena.fi/kampanja.htm.



Tulkoon joulu
säv. ja san. Pekka Simojoki

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

	 
Heinillä härkien kaukalon

ranskalainen joululaulu •  
suom. san. Martti Korpilahti •  
sov. Juha Törmä

Jouluyö, juhlayö
säv. Franz Gruber •  
suom. san. Kustaf Oskar Schöneman •  
sov. Juha Törmä

Toivioretkellä
sleesialainen kansansävelmä •  
suom. san. Hilja Haahti

Ohjelma

Maan päällä valot syttyvät
säv. Jaakko Mäntyjärvi •  
san. Leena Suutarla

Adeste fideles
gregoriaaninen kirkkolaulu •  
sov. Dezsö Demény

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

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

	 
Joulu tullut on

säv. Oskar Merikanto •  
san. Vilkku Joukahainen •  
sov. Juha Törmä

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

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

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

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

	 
Yhteislaulu
Arkihuolesi kaikki heitä

säv. Leevi Madetoja • san. Alpo Noponen

	 
Loistaa tähdet korkeat

säv. Pekka Mirola •  
san. Anni Pakarinen •  
sov. Juha Törmä

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

Tuikkikaa, oi joulun tähtöset
säv. ja san. Pekka Juhani Hannikainen •  
sov. Urpo Jokinen

	 
Yhteislaulu
Me käymme joulun viettohon

säv. Martti Turunen • san. Mauno Isola

	 


