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Ohjelma 10 €

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.

Jouluyö, juhlayö
Jouluyö! Juhlayö! 
Päättynyt kaikk’ on työ, 
kaks’ vain valveill’ on puolisoa 
lapsen herttaisen nukkuessa 
seimikätkyessään,  
seimikätkyessään.

Jouluyö! Juhlayö! 
Paimenill’ yksin työ. 
Enkel’ taivaasta ilmoitti heill’: 
suuri koittanut riemu on teill’! 
Kristus syntynyt on!  
Kristus syntynyt on!

Jouluyö! Juhlayö! 
Täytetty nyt on työ. 
Olkoon kunnia Jumalalle! 
Maassa rauha, myös ihmisille 
olkoon suosio suur’!  
Olkoon suosio suur’!

Viljakkalan kirkossa  
torstaina 10.12. kello 19

Aleksanterin kirkossa  
tiistaina 22.12. kello 19

Johtaa Jani Laaksonen

Jo joutuu 

joulu

HALUTAAN: LAULAJIA!
Kaipaamme riveihimme lisää lau-
lajia. Jos ohjelmistomme miellyt-
tää, ota yhteyttä!  
Voit tulla piipahtamaan harjoituk-
sissamme Johanneksen koululla 
torstaisin kello 18–21, tai voit 
varata koelaulu ajan. 
www.camena.fi/kampanja.htm.



Ohjelma

Joulu saapuu portin luo
säv. Jean Sibelius 
san. Sakari Topelius 
suom. san. Ilta Koskimies 
sov. Timo Lehtovaara

Tervehtii jo meitä joulu armainen
säv. Jean Sibelius 
san. Sakari Topelius 
suom. san. tuntematon 
sov. Hannu Ikonen

Jo joutuu ilta
säv. Jean Sibelius 
san. Sakari Topelius 
suom. san. Aino Suonio 
sov. Hannu Ikonen

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

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

Rukous
säv. Toivo Kuula 
san. Eino Leino

Heinillä härkien kaukalon
ranskalainen joululaulu 
suom. san. Martti Korpilahti 
sov. Juha Törmä

	 
Yhteislaulu
Toivioretkellä

sleesialainen kansansävelmä 
suom. san. Hilja Haahti

	 

Ding dong! Merrily on high
säv. Thoinot Arbeau 
san. George Ratcliffe Woodward 
sov. Charles Wood

Joy to the world
säv. tuntematon 
san. ja sov. Isaac Watts

The first Nowell
englantilainen joululaulu 
sov. John Stainer

O come, all ye faithful
säv. ja san. John Francis Wade 
sov. David Willcocks

	 
Yhteislaulu
Jouluyö, juhlayö

säv. Franz Gruber 
suom. san. Kustaf Oskar Schöneman

	 
Ubi caritas

säv. Ola Gjeilo 
san. tuntematon

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

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

O magnum mysterium
säv. Morten Lauridsen 
san. jouluresponsorio


