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Me käymme joulun viettohon
Me käymme joulun viettohon taas kuusin,
kynttilöin
Puun vihreen oksat kiedomme me hopein,
kultavöin
Vaan muistammeko lapsen sen,
mi taivaisen toi kirkkauden?

Me käymme joulun viettohon niin maisin
miettehin
Nuo rikkaan täyttää aatokset ja mielen
köyhänkin;
suun ruoka, juoma, meno muu.
Laps hän ken nukkuu, 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

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!



Varpunen jouluaamuna
Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa,
järvenaalto jäätynyt talvipakkasessa,
varpunen pienoinen syönyt kesäeinehen,
järvenaalto jäätynyt talvipakkasessa

Pienen pirtin portailla oli tyttökulta:
Tule varpu, riemulla, ota siemen multa!
Joulu on, koditon varpuseni onneton,
tule tänne riemulla, ota siemen multa!

Tytön luo nyt riemuiten lensi varpukulta:
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta.
Palkita Jumala tahtoo kerran sinua.
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta

En mä ole, lapseni, lintu tästä maasta.
Olen pieni veljesi, tulin taivahasta.
Siemenen pienoisen, jonka annoit köyhällen,
pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta

En etsi valtaa, loistoa
En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan,
mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan
Se joulu suo, mi onnen tuo ja mielet nostaa
Luojan luo
Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan

Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu,
Jumalan sanan valoa, joss´ sieluin kirkastuu
Tuo kotihin, nyt pieneenkin, nyt joulujuhla
suloisin,
Jumalan sanan valoa ja mieltä jaloa

Luo köyhän niinkuin rikkahan saa, joulu ihana!
Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa!
Sua halajan, sua odotan, sä Herra maan ja
taivahan
Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo suloinen joulus
tuo!



Sylvian joululaulu
Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan,
joulu joutui jo rintoihinkin
Ja kuuset ne kirkkaasti luo loistoaan
jo pirtteihin pienoisihin.
Mutt' ylhäällä orressa vielä on vain
se häkki, mi sulkee mun sirkuttajain,
ja vaiennut vaikerrus on vankilan;
oi, murheita muistaa ken vois laulajan?

Miss' sypressit tuoksuu nyt talvellakin,
istun oksalla uljaimman puun,
miss' siintääpi veet, viini on vaahtoavin
ja sää aina kuin toukokuun
Ja Etnanpa kaukaa mä kauniina nään,
ah, tää kaikki hurmaa ja huumaapi pään,
ja laulelmat lempeesti lehdoissa soi,
sen runsaammat riemut ken kertoilla voi!

Sä tähdistä kirkkain nyt loisteesi luo
sinne Suomeeni kaukaisehen!
Ja sitten kun sammuu sun tuikkeesi tuo,
sa siunaa se maa muistojen!
Sen vertaista toista en mistään ma saa,
on armain ja kallein mull' ain Suomenmaa!
Ja kiitosta sen laulu soi Sylvian
ja soi aina lauluista sointuisimman

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



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
Kuusen kirkkahan luona heille
siintää onnelan kaukomaa

Jouluyö, juhlayö
Jouluyö, juhlayö
Päättynyt kaikk' on työ
Kaks vain valveill' on puolisoa
Lapsen herttaisen nukkuessa
Seimikätkyessään

Jouluyö, juhlayö:
Paimenill' yksin työ
Enkel' taivaasta ilmoitti heill':
"Suuri koittanut riemu on teill'!
Kristus syntynyt on!"

Jouluyö, juhlayö!
Täytetty nyt on työ
Olkoon kunnia Jumalalle!
Maassa rauha, myös ihmisille
Olkoon suosio suur'!

Maa on niin kaunis
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



I viulu
Miia Kautto

Felix Loß
Timoteus Kivikangas

Vilja Elo
Valpu Elo

Aada Vaaherkumpu

II viulu
Elviira Immonen
So�a Törrönen

Sera�ma Jolkkonen
Sophie Dick

Meri Majaniemi
Veera Laamanen

Ulla Toivonen
Jan Sindelar

Alttoviulu:
Elias Pulkkinen
Veera Lehtinen
Janita Vilkuna
Elena Asensi
Sophia Blau

Henriikka Jokimies

Sello:
Iita Janhunen

Selina Keränen
Suvi Hämäläinen
Aada Savonniemi
Emilia Mensalo

Kontrabasso:
Sakari Rautiainen

Huilu:
Helka Luostarinen

Sini Malila
Yan Lin

Oboe:
Paula Mäkinen

Klarinetti:
Aku Lampinen
Hanna Kurttila

Fagotti:
Asko Parkkinen

Käyrätorvi:
Lauri Kekkonen

Akari Kimura

Trumpetti:
Juno Kärkkäinen

Siiri Muhonen

Pasuuna:
Jaakko Toivonen

Perkussiot:
Liisa Lipas

Mikael Kivi

Piano:
Sanni Järvinen


