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Sääksmäen kirkossa 
torstaina 8.12.2016 kello 19

Pirkkalan kirkossa  
tiistaina 13.12.2016 kello 19

Aleksanterin kirkossa  
keskiviikkona 14.12. kello 19

Johtaa Johanna Lantto

On hanget korkeat, nietokset
On hanget korkeat, nietokset 
vaan joulu, joulu on meillä! 
On kylmät, paukkuvat pakkaset 
ja tuimat Pohjolan tuuloset, 
vaan joulu, joulu on meillä.

Me taasen laulamme riemuiten, 
kun joulu, joulu on meillä! 
Se valtaa sielun ja sydämen 
ja surun särkevi entisen, 
mi kasvoi elämän teillä!

Oi käykää, ystävät, laulamaan, 
kun joulu, joulu on meillä! 
Se tuttu, ystävä vanhastaan, 
on tänne poikennut matkoillaan 
ja viipyy hetkisen meillä.

Nyt tähtitarhoihin laulu soi, 
kun joulu, joulu on meillä! 
Nyt maasta taivaaseen päästä voi, 
jos sydän nöyrä on lapsen, oi, 
kun joulu, joulu on meillä!

Oi anna, Jumala, armoas, 
kun joulu, joulu on meillä! 
Ja kansaa suojaa sun voimallas, 
meit’ auta näkemään taivaitas, 
kun joulu, joulu on meillä!

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.

HALUTAAN: LAULAJIA!
Kaipaamme riveihimme lisää  
laulajia. Jos ohjelmistomme  
miellyttää, ota yhteyttä!  
Tule piipahtamaan harjoituksis-
samme Johanneksen koululla 
torstaisin kello 18–21, tai varaa 
aika koelauluun. 
www.camena.fi/kampanja.htm.



Ohjelma

Puer natus
gregoriaaninen kirkkolaulu,  
sov. Dezsö Demény

Marjatan jouluvirsi
säv. Einojuhani Rautavaara,  
san. Kalevala

Joulun virsi
säv. Einojuhani Rautavaara,  
san. Kustavi Lounasheimo

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

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

	 
Yhteislaulu
On hanget korkeat, nietokset

säv. Jean Sibelius,  
san. Vilkku Joukahainen

	 
O magnum mysterium

säv. Morten Lauridsen,  
san. jouluresponsorio

Away in a manger
normandialainen sävelmä,  
san. tuntematon,  
sov. Reginald Jacques

Lux aurumque
säv. Eric Whitacre,  
san. Charles Anthony Silvestri

Lullay my liking
säv. Philip Lawson,  
san. tuntematon

Huron Carol
säv. ja san. Jean de Brébeuf,  
sov. Matthew Whittall

Good people all, this Christmastime
irlantilainen kansansävelmä,  
sov. Percy Dearmer,  
Ralph Vaughan Williams ja  
Martin Shaw

Kaikki maat, te riemuitkaatte
säv. Mia Makaroff,  
san. Johann Franck psalmin 100 pohjalta

	 
Yhteislaulu
Kun joulu on

säv. Otto Kotilainen,  
san. Alpo Noponen

	 
Jouluyönä

säv. Teuvo Hakasalo,  
san. Helena Eeva,  
sov. Säde Bartling

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

Hiljainen joululaulu
säv. ja san. Martti Hela

Kuoronjohtaja Johanna Lantto
Johanna Lantto on tamperelainen kuoronjohtaja, joka 
johtaa Teekkarikuoroa sekä Tampereen konservatorion 
lapsi- ja nuorisokuoroa. Hän laulaa itse mm. ammatti-
kuoro Tampere Cappellassa.

Kamarikuoro Camena
Tamperelainen Kamarikuoro Camena on perustettu 
vuonna 1979 ja siinä on nykyisin noin 40 laulajaa.  
Camena pitää esillä kotimaisen musiikin laajaa ja 
laadukasta kirjoa, ulkomaisia mausteita unohtamatta.


