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ARKIHUOLESI
KAIKKI HEITÄ

EN ETSI VALTAA,
LOISTOA

Säv. Leevi Madetoja,
san. Alpo Noponen

Säv. Jean Sibelius,
san. Z. Topelius

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.

En etsi valtaa, loistoa,
en kaipaa kultaakaan,
ma 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!

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!

Suo mulle maja rauhaisa
ja lasten joulupuu!
Jumalan sanan valoa,
joss' sieluin kirkastuu!
Tuo kotihin, jos pieneenkin,
nyt joulujuhla suloisin!
Jumala sanan valoa
ja mieltä jaloa!
Luo köyhän niin kuin rikkahan
saa joulu ihana!
Pimeytehen maailman
tuo taivaan valoa!
Sua halajan, Sua odotan,
sa Herra maan ja taivahan!
Nyt köyhän niin kuin
rikkaan luo
suloinen joulus tuo!
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ENKELI TAIVAAN
Saksalainen sävelmä
1400-luvulta, Martti Luther,
san. Hemminki Maskulainen

Enkeli taivaan lausui näin:
Miks' hämmästyitte
säikähtäin?
Mä suuren ilon ilmoitan
maan kansoille nyt tulevan.
Herramme Kristus teille nyt
on tänään tänne syntynyt,
ja tää on teille merkiksi:
seimessä lapsi makaapi.
Jo riennä, katso, sieluni,
ken seimessä nyt makaapi.
Hän on sun Herras, Kristukses,
Jumalan Poika, Jeesukses!
Oi terve tänne tultuas!
Syntist' et hylkää, armias.
Sä köyhäks' tulit, rikkahin,
sua kuinka kyllin kiittäisin?

Näin näytät esimerkilläs',
ettei sun kelpaa edessäs',
ei kunnia, ei korkeus,
ei valta, kulta, rikkaus.
Ah, Herrani, mun Jeesuksein,
tee asunnokses' sydämein!
Mua älä hylkää tuskissa,
vaan vahvista ain' uskossa.

Ah, Herra, joka kaikki loit,
kuink' alentaa noin itses voit
ja tulla halpaan seimehen
heinille härkäin, juhtien?

Ah, iloni, jos sinuss' ois,
enk' unhoittaa sua
koskaan vois!
Suo siihen apus' armosta,
niin kiitän aina riemulla.

Vain heinät on sun vuoteenas,
oi Herra, Taivaan Kuningas,
vaikk' eivät kultavaattehet
sun oisi valtas' arvoiset.

Nyt Jumalalle kunnia,
kun antoi ainoon Poikansa!
Siit' enkelitkin riemuiten
veisaavat hälle kiitoksen.
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HEINILLÄ HÄRKIEN
KAUKALON
Ranskalainen joululaulu,
san. Martti Korpilahti

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

HEI TONTTU-UKOT
Ruotsalainen kansanlaulu

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.

Hei, tonttu-ukot hyppikää,
nyt on riemun raikkahin aika!
Hei, tonttu-ukot hyppikää,
nyt on riemun raikkahin aika!
Hetken kestää elämä
ja sekin synkkä ja ikävä.
Hei, tonttu-ukot hyppikää,
nyt on riemun raikkahin aika!

JOULU ON TAAS
Kansanlaulu

Joulu on taas, joulu on taas,
kattilat täynnä puuroo.
Nyt sitä saa, nyt sitä saa
vatsansa täyteen puuroo.
Joulu on taas, joulu on taas,
voi kuinka meill´on hauskaa!
Lapsilla on, lapsilla on
aamusta iltaan hauskaa.
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JOULUAAMU
Sov. A. S.

Riemuitse mieli,
kiitäös kieli,
joulu jo tullut on!
Kynttilät loistaa
maan asunnoista,
luonamme Jeesus on!
Päivä nyt koittaa,
varjot se voittaa.
Poissa on paulat yön.
Herramme suuri,
uskomme muuri
alkoi jo armotyön.
Oi onneamme,
kun Jumalalamme
luoksemme kiiruhtaa!
Maailman vaivaan
tuopi hän taivaan,
myös avun sairaat saa.
Myrsky kun pauhaa,
autuutta, rauhaa
Sulta mä etsin ain.
Kunnia mainen
turha on vainen,
kun olen luonas vain.

JOULUAATTO ON
NYT HERTTAINEN
Säv. P.J. Hannikainen,
san. Lauri Nurkkala

Jouluaatto on nyt herttainen,
tähtitaivas on sininen.
Pirtti on jo pesty puhtoinen,
piha valkoluminen.
Lapsoset hyörii, juoksee
ja huiskii,
joululahjoista kilvan kuiskii,
metsiköstä kuusi kannettiin
lasten iloks pirttihin.
Arkityönsä väki lopettaa,
kaikki aattoa odottaa.
Pirtissä jo kuusi kohoaa,
valot yöhön pilkistää.
Sielläpä silloin laulut ne soivat,
suuret, pienet kun karkeloivat.
Makeisia syödään, jaellaan,
lapset kiittää reimuissaan.
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JOULU, JOULU
TULLUT ON
Kansansävelmä,
san. Olli Vuorinen

Joulu, joulu tullut on
juhla armahainen!
Siitä riemu verraton,
ilo autuainen.

Säv. Uuno Klami,
san. Yrjö Jylhä

Kiittäkäämme Jumalaa,
Isää taivaallista,
kaiken hyvän jakajaa
armons' antimista.

Taivahalla syttyi juuri
tähti kirkas, tähti suuri,
josta viisaat itämaan
riemastuivat aikoinaan.

Jeesus, Jeesus tullut on,
ystävämme parhain.
Yöstä päivän valohon
Hän vei meidät varhain.

Kaikkialla kellot pauhaa
toivotellen joulurauhaa,
hangen alle maat ja veet
juhlayöks on nukkuneet.

Jeesus kun on ainiaan
matkaoppahamme,
taivaallisen kotimaan
kerran saavutamme.

Kuusi seisoo permannolla,
kaikkien on hauska olla,
joululaulut kirkkaat soi,
lasten piiri karkeloi.

Rauha, rauha tullut on!
Herran henki pyhä,
oikeahan uskohon
vahvistaa meit' yhä.

Seimen lasta muistakaamme,
koska taasen laulaa saamme:
joulu, joulu tullut on
lasten juhla verraton.

Vaikka vainen maailma
myrskyisenä pauhaa,
sydämemme levossa
nauttii joulurauhaa.

JOULUILTA
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JOULUN KELLOT
Säv. Armas Maasalo,
san. Helmi Auvinen

Hiljaa, hiljaa
joulun kellot kajahtaa.
Kautta avaruuksien
kaikuu laulu riemuinen:
Jeesus tullut on!
Hiljaa, hiljaa
joulun kellot kajahtaa.
Taivahalla säteillen
välkkyy sarja tähtösten:
Jeesus tullut on!
Hiljaa, hiljaa joulun
kellot kajahtaa.
Kirkkaat joulukynttilät
lempeästi hymyvät:
Jeesus tullut on!
Hiljaa, hiljaa
joulun kellot kajahtaa.
Kaikuu laulu lapsosten
kirkkahasti helkkyen:
Jeesus tullut on!

JOULUKIRKKOON
Säv. R. Raala, san. Immi HellÉn

Yks, kaks, kol, nel, viis!
Kello löi jo viisi, lapset herätkää!
Juhani ja Liisi, muuten
matka jää!
Tässä vesimalja,
silmät huuhtokaa.
Lämmin karhuntalja
reessä odottaa.
Vasta ruunan reessä
silmät aukeaa–
siin on silmäin eessä
synkkä metsämaa.
Aisakello helkkää,
loistaa tähdet, kuu.
Riemua on pelkkää,
hymyyn käypi suu.
Tuossa mökin Miina
kulkee kirkolle.
Taavetti ja Tiina,
nouskaa kannoille!
Mäen rinteen alla talo törröttää,
joka ikkunalla kaksi kynttilää.
Ruuna, virsta vielä
tepsuttele pois
Tällä kirkkotiellä aina olla vois!
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JOULULAULU
Säv. Konsta Jylhä, san. Paul Holm (Paavo Helistö)

Joulun aatto nyt saa,
jo ilta tummuu ja hiljenee maa.
Kuka kulkee nyt
yksinään kalmistoon,
kuka yksin näin kylmässä on?
Pieni lapsonen vain,
joka näin kiiruhtain
jälleen kynttilän haudalle tuo.
Paikka hiljainen on,
tumma, liikkumaton,
äidin haudalle valon hän suo.
Liekin niin häilyvän,
tuo hauta rakkaimman
hetkeksi saa.
Sitä katsovi silmin
niin kaipaavin,
sitä katsovi ja taas odottaa.
Koska joulun hän saa,
koska voi naurahtaa
kera muiden taas
kuin ennenkin.
Mutta niin hiljainen
koti yksinäisten,
on kuin puuttuisi siunaus sen.
Äänen hiljaisen, sointuvan
nyt jostakin kuulevi hän,
joka lämpimin
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lausehin lohduttaa,
joka nousemaan katsehen saa.
Älä huoliisi jää,
nosta pystyyn taas pää
joka hetki sun luonasi käyn.
Lapsi joulun mä oon,
sinut vien kartanoon,
josta lähdit, sun valonas käyn.
Joulun ensimmäisen
mä olla tallissa härkien sain.
Sinne tähtöset
tuikkivat valkeuttaan,
sinne saapuivat tietäjät maan.
Sitä taas viettämään
sinun kanssasi jään,
sinun joulusi kauniiksi teen.
Sinä huomata saat:
surun laaksot ja maat
voivat peittyä kirkkauteen.

JOULUPUKKI, JOULUPUKKI
Säv. ja san. P.J. Hannikainen

Lapset:
Joulupukki, joulupukki,
valkoparta, vanha ukki,
eikö taakka paina selkää?
Käypä tänne, emme pelkää!
Oothan meille vanha tuttu,
puuhkalakki, karvanuttu.
Tääl on myöskin kiltit lapset,
kirkassilmät, silkohapset.
Joulupukki, joulupukki,
valkoparta, vanha ukki,
vietä iltaa joukossamme
täällä meidän riemunamme.
Tervetullut meille aina,
käypä tänne, puuta paina
tai jos leikkiin tahdot tulla,
kahta hauskempaa on sulla!
Joulupukki:
Kiitos, kiitos, kiltit lapset,
kirkassilmät, silkohapset.
Terve teille, pienokaiset,
leikkiväiset, laulavaiset!
Hauska tääl ois iltahetki,
vaan on vielä pitkä retki:
kuusen luota kuusen luokse
mulla matkan suunta juoksee.

Lapset:
Joulupukki, joulupukki,
valkoparta, vanha ukki,
viivy vielä pieni hetki,
vaikka onkin pitkä retki.
Tässä tuomme sulle mettä,
vilpoisaa kuin lähdevettä.
Sitten jaksat pitkän tiesi
kulkea kuin aimo miesi.
Joulupukki:
Kiitos vaan nyt kiltit lapset,
kirkassilmät, silkohapset!
Täs on teille muistiaiset,
pienet joulumaistiaiset.
Lapset:
Kiitos sulle, oiva ukki,
ystävämme joulupukki.
Taas kun päästään
ensi jouluun,
tervetullut meidän
kouluun!
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JOULUPUU ON
RAKENNETTU
Suomalainen kansansävelmä,
san. G.O. Schönemann

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
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JOULUYÖ, JUHLAYÖ
Säv. Franz Gruber, san
G.O. Schönemann

Jouluyö, juhlayö!
Päättynyt kaik on työ.
Kaks vain valveil on puolisoa
lapsen herttaisen nukkuessa
seimikätkyessään,
seimikätkyessään.
Jouluyö, juhlayö!
Paimenil yksin työ.
Enkel taivaasta ilmoitti heill':
Suuri koittanut riemu on teill'
Kristus syntynyt on,
Kristus syntynyt on!
Jouluyö, juhlayö!
Täytetty nyt on työ.
kunnia Jumalalle!
Maassa rauha, myös ihmisille
olkoon suosio suur,
olkoon suosio suur!

JUHLA ON VERRATON
Säv. J. Ölander,
san. Rafael Hertzberg

Juhla se on nyt verraton,
joulu on tullut, la-la-la-la-laa!
Laulut ne soi piirissä, oi,
piirissä, oi!
Loista, loista, kaunis joulukuusi,
Loista, loista, kaunis joulukuusi!
La-la-lal-la-la, la-la-lal-la-la,
la-la-lal-la-la, lal-la!
Ystäväni, armahani,
leiki ja laula, la-la-la-laa!
Piirissä me liitellemme,
kiitellemme:
isä, äiti, siskot sekä veikot,
isä, äiti, siskot sekä veikot.
La-la-lal-la-la, la-la-lal-la-la,
la-la-lal-la-la, lal-la!
Joulu on nyt, joulu on nyt,
lahjat tuo pukki,
la-la-la-la-laa!
Kas, omenat ja namuset
nyt tarjotaan!
Livekala, kakut, joulupuuro,
kutsulle ei saa nyt olla kuuro.
La-la-lal-la-la, la-la-lal-la-la,
la-la-lal-la-la, lal-la!

KAUTTA TYYNEN,
VIENON YÖN
Säv. ja san. P.J. Hannikainen

Kautta tyynen, vienon yön,
yltä kirkkain tähtivyön
riemun ääni helähtää,
suuret, pienet herättää.
Laulu on se enkelten,
kantaa kaiun riemuiten
Vapahtaja juuri nyt
teille ompi syntynyt!”
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KILISEE, KILISEE
KULKUNEN
Säv. Leonard Wirkhaus, san.
J. Oro / Aukusti Simojoki

Kilisee, kilisee kulkunen
helkkyen, välkkyen.
Kilisee, kilisee kulkunen
loistehessa nietoksen.
Käy yli harjanteen
kulku reen hiljalleen,
poikki suon ja laidunten,
halki niittyjen.
Kilisee, kilisee kulkunen
helkkyen, välkkyen.
Kilisee, kilisee kulkunen
loistehessa nietoksen.
Joulua juhlii maa.
Välkkyvät kynttilät,
riemuin kellot kuuluttaa
juhlaa korkeaa.

KOSKA MEILLÄ
ON JOULU
Saksalainen kansanlaulu

Koska meillä on joulu,
juhla armas lapsien,
eikä rasita koulu,
syyt' on olla iloinen.
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KULKUSET
Säv. J.S. Pierpont,san. Kullervo
Lunta tulvillaan
on raikas talvisää,
ei liinakkommekaan,
nyt enää talliin jää.
Sen kohta valjastan
reen pienen etehen,
ja sitten joutuin matkahan
me käymme riemuiten.
Kulkuset, kulkuset
riemuin helkkäilee.
Talven valkohiutaleet
ne kilvan leijailee.

Toiseen maailmaan
tää retki meidät vie,
niin puhtaan valkeaan
käy liinakkomme tie.
Taas tuulen huminaa
nyt puiden latvat soi.
En retkeämme unhoittaa
kai milloinkaan mä voi.
Kulkuset, kulkuset
riemuin helkkäilee.
Talven valkohiutaleet
ne kilvan leijailee.

Rekehen, rekehen
nouse matkaamaan!
Lumi alla jalasten
se laulaa lauluaan.
On ryijyn alla lämmin,
kun lunta tuiskuttaa.
Nyt liinakkomme kiitää
ja valkoinen on maa.
Kulkuset, kulkuset
riemuin helkkäilee.
Talven valkohiutaleet
ne kilvan leijailee.

Rekehen, rekehen
nouse matkaamaan!
Lumi alla jalasten
se laulaa lauluaan.
On ryijyn alla lämmin,
kun lunta tuiskuttaa.
Nyt liinakkomme kiitää
ja valkoinen on maa.
Kulkuset, kulkuset
riemuin helkkäilee.
Talven valkohiutaleet
ne kilvan leijailee.
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KUN JOULU ON
Säv. Otto Kotilainen,
san. Alpo Noponen

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.
Vain 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.
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KUULUI LAULU
ENKELTEN
Ranskalainen sävelmä

Kuului laulu enkelten
kautta avaruuksien,
vuoret kertas kaiullaan
riemulaulun taivaisen.
Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!
Paimenet on ihmeissään:
Miksi riemulaulut nää?
Mitä sanomaa nyt tuo
taivahinen laulu tää?
Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!
Käykää Betlehemihin!
Syntynyt on lapsonen.
Polvistukaa eessä sen,
eessä Herran Kristuksen!
Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!

LASTEN
JOULURUKOUS
Säv. Martti Räisänen,
san. Ester Ahokainen

Rakas Jeesus, rukoilemme:
tule juhlavieraaksemme.
Salli pienten kynttilöiden
loistaa yli talviöiden.
Anna joulutähden hohtaa,
Betlehemin tielle johtaa.
Käymme sinne lapsen lailla
kultaa, suitsutusta vailla.
Hiljaa Sua lähenemme,
tuomme köyhän kiitoksemme.
Tähän asti autoit meitä.
Koskaan älä yksin heitä.
Kuusijuhlaan keskellemme
saavu, vieras sydäntemme.
Joulun suuri Vapahtaja
siunaa rikkaan, köyhän maja.
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MAA ON NIIN KAUNIS
Sleesialainen kansansävelmä,
san. B. S. Ingemann /
Hilja Haahti

ME KÄYMME JOULUN
VIETTOHON
Säv. Martti Turunen,
san Mauno Isola

Maa on niin kaunis,
kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta
kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.

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

Kiitävi aika,
vierähtävät vuodet,
miespolvet vaipuvat unholaan:
Kirkasna aina sielujen laulun
taivainen sointu säilyy vaan.

Me käymme joulun viettohon
niin maisin miettehin,
nuo rikkaan täyttää aatokset,
ja mielen köyhänkin:
Suun ruoka, juoma, meno muu,
laps' hankeen hukkuu,
unhoittuu.

Enkelit ensin paimenille lauloi,
sielusta sieluhun kaiku soi:
Kunnia Herran
maassa nyt rauha,
kun Jeesus meille armon toi!

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.
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Nisse-polkka
Säv. Köie Henning, suom. san. Sauvo Puhtila

On villiä melskettä,
helinää, helskettä
pienten tiukujen,
On korvia, tassuja,
pulleita massuja,
häntiä vilisten.
Ja tähtöset tuikkivat
lyhtyinä kilpaa noin
hangella loistaen,
Kun kaikki nyt juhlahan
kulkunsa suuntaa,
arvannet kai sen.
Kas, nythän on joulu,
ja nythän on joulu,
ja nythän on joulu taas
Ja metsän pikkuväki juhlii,
kun on rauha maas.
Ja valmiina riihellä tonttujen
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keittämä joulupuuro on,
Ja kaikki saapuu piiloistansa
joulun viettohon.
Hupsis tupsis huppeli rupsis,
ne piirissä pyörivät,
puppeli jupsis.
Puuroa täynnä on
saavit ja kiulut,
tanssihin tahtia antaa viulut.
Hupsis tupsis pimpeli pompeli,
hiiri se kissalle takkia ompeli.
Kaikki vaan joukkohon
leikkiä lyömään ja puuroa
syömään, kun joulu on!
Myös Musti ja Mirri
ja pikkuinen Pirri
on riihelle saapuneet,

NO ONKOS
TULLUT KESÄ
Ja Pupulan kiltit
ja pienoiset piltit on
leikin jättäneet.
Nuo tähtien lyhdyt ne paikalle
kutsuvat polkua valaisten;
On Nallekin noussut
maistamaan
nyt puuroa tonttujen.
Nyt läävästä saapuvat
Nisset ja Nasset
apilan lehti suus,
On hiirellä lapsia mukanansa
kaksikymmentäkuus.
Voisilmässä puuron
ne itseään peilaa ja
viiksiä vääntelee,
Ja varpusrouvat tyytyväiset
oksilla ääntelee.
Hupsis tupsis, Nisset ja Nasset,
nyt polkassa nousevat
käpälät ja tassut.
Musti ja Mirri ja Pupu sekä Nalle,
pienet on vaarassa jäädä alle.
Hupsis tupsis pimpeli pompeli,
hiiri se kissalle takkia ompeli.
Kaikki vaan joukkohon
leikkiä lyömään ja puuroa
syömään kun joulu on!

Suomalainen
kansansävelmä,
san. J. H. Erkko

No onkos tullut kesä
nyt talven keskelle,
ja laitetaankos pesä
myös pikkulinnuille?
Ja laitetaankos pesä
myös pikkulinnuille?
Jo kuusi kynttilöitä
on käynyt kukkimaan,
pimeitä talven öitä näin
ehkä valaistaan,
pimeitä talven öitä
näin ehkä valaistaan.
Ja vanhakin nyt nuortuu
kuin lapsi leikkimään
ja koukkuselkä suortuu,
niin kaikk' on mielissään,
ja koukkuselkä suortuu,
niin kaikk' on mielissään.
Ja hyvä, lämmin, hellä
on mieli jokaisen.
Oi jospa ihmisellä
ois joulu ainainen,
oi jospa ihmisellä
ois joulu ainainen.
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NYT RIEMUITEN TÄNNE
Vanha kirkkolaulu, san. P.J. Hannikainen

Nyt riemuiten tänne
kiiruhusti tulkaa,
Beetlehemihin rientäkää!
Lapsonen pieni
taivahast on tullut!
Oi häntä rukoilkaamme,
oi häntä rukoilkaamme;
hän ompi meidän
korkea kuningas!
Nyt kunnian kuningas,
hallitsija suuri
seimessä lepäävi halvassa.
Hän totisesti
Jumalan on poika!
Oi häntä rukoilkaamme,
oi häntä rukoilkaamme;
hän ompi meidän
korkea kuningas!
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Jo enkelten kuoro
sulosävelellä
riemun sanomaa
näin ilmoittaa:
Kunnia olkoon,
olkoon Jumalalle
ja maassa rauha
ja maassa rauha
ja ihmisille hyvä tahto myös.
Nyt sulle, oi Jeesus,
äsken syntyneelle,
kunnia, ylistys soikohon!
Ikuisen Isän sana lihaks tullut!
Me sua rukoilemme,
me sua rukoilemme,
sä olet meidän
korkea kuningas!

OI KUUSIPUU
Saksalainen joululaulu,
san. Matti Pesonen

Oi kuusipuu, oi kuusipuu
ja lehväs uskolliset!
Sä vihannoitset kesäisin,
tuot lehväs talven tuiskuihin.
Oi kuusipuu, oi kuusipuu
ja lehväs uskolliset!
Oi kuusipuu, oi kuusipuu
ja lehväs uskolliset!
Myös aina joulun aikahan
sä saavut meidän majahan.
Oi kuusipuu, oi kuusipuu
ja lehväs uskolliset!
Oi kuusipuu, oi kuusipuu
ja lehväs uskolliset!
Oot tervetullut tultuas,
kun annat meille lahjojas.
Oi kuusipuu, oi kuusipuu
ja lehväs uskolliset!

ON HANGET KORKEAT,
NIETOKSET
Säv. Jean Sibelius, san.
Vilkku Joukahainen

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 pokennut 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!
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REIPPAHASTI
KÄYPI ASKELET
Säv. ja san. Emmy Köhler

SINIVUORTEN YÖ
Säv. ja san. Sophie Lithenius

Reippahasti käypi askelet,
äidin hommat on niin kiireiset.
Lahjat peittyi kääröihin,
ukset kiinni pantihin,
vaan on hauska sentään!
Taatto, taatto läksi innoissaan,
joulukuusen, kuusen
hankintaan;
latva saapi tähtösen,
oksat kaikki, tiedät sen,
paljon kynttilöitä!
Kun on valmis kuusi kultainen,
rynnistääpi lapset huoneeseen
ken on tuonne tullutkaan
joululahjat pussissaan?
Vanha joulupukki!
Lapset kaikki huutaa: oi, oi, oi!
Kohta kiitos riemuin soi, soi, soi.
Sievä vauva Maijan on,
Annin kelkka verraton,
orhi oiva veikon!
Päättyy joulu, vaik ei
kenkään sois,
joulukuusi viedään
pois, pois, pois.
Mutta ensi vuonna hän
saapuu lailla ystävän –
ei voi toivo pettää!
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Sinivuorten yö,
siellä uuras työ
se on päättynyt,
jo on juhla nyt
Lala lallalla, helikellot soi,
tulla tonttuset voi ilomielin.
Ilta joulun on,
käymme joukkohon
kevytkengin vain
sipi-sipsuttain.
Lala lallalla, helikellot soi,
tulla tonttuset voi ilomielin.
Pajan tuottehet,
somat antimet
kukin tonttu tuo
hyvän lapsen luo.
Lala lallalla, helikellot soi,
tulla tonttuset voi ilomielin.
Sinivuorten taa pian kiiruhtaa
tontut uinumaan
taas rauhassaan.
Lala lallalla, helikellot soi,
mennä tonttuset voi ilomielin.

SYDÄMEENI JOULUN TEEN
Säv. Kassu Halonen, san. Vexi Salmi

On jouluyö, sen hiljaisuutta
yksin kuuntelen
ja sanaton on sydämeni kieli.
Vain tähdet öistä avaruutta
pukee loistaen
ja ikuisuutta kaipaa
avoin mieli.
Näin sydämeeni joulun teen
ja mieleen hiljaiseen
taas Jeesus-lapsi syntyy
uudelleen.
Näin sydämeeni joulun teen
ja mieleen hiljaiseen
taas Jeesus-lapsi syntyy
uudelleen.
On jouluyö ja lumihuntuun
pukeutunut maa,
kuin yhtä puhdas
itse olla voisin.
Se ajatukset joulun tuntuun
virittymään saa
kuin harras sävel sisälläni soisi.
Näin sydämeeni joulun teen
ja mieleen hiljaiseen
taas Jeesus-lapsi syntyy
uudelleen.

Näin sydämeeni joulun teen
ja mieleen hiljaiseen
taas Jeesus-lapsi syntyy
uudelleen.
On jouluyö, sen syvä rauha
leijuu sisimpään
kuin oisin osa suurta
kaikkeutta.
Vain kynttilät ja kultanauhat
loistaa hämärään,
vaan mieleni on täynnä
kirkkautta.
Näin sydämeeni joulun teen
ja mieleen hiljaiseen
taas Jeesus-lapsi syntyy
uudelleen.
Näin sydämeeni joulun teen
ja mieleen hiljaiseen
taas Jeesus-lapsi syntyy
uudelleen.
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SYLVIAN JOULULAULU
Säv. Karl Collan,
san. Z. Topelius / Martti Korpilahti

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 vaahtovin
ja sää aina kuin toukokuun.
Ja Etnanpa kaukaa
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niin kauniina nään,
ja ah tää kaikki hurmaa
ja huumaapi pään,
ja laulelmat lempeesti
leehdoissa soi,
sen runsaammat riemut
ken kertoilla voi!
Sä tähdistä kirkkain
nyt loisteesi luo
sinne Suomehen 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.

TONTTUARMEIJA
Säv. ja san. Martti Hela

Tervepä teille, tervepä meille
me tonttujen armeijakunta.
Hei tipsun tapsun
tipsun tapsun
tää on uljas armeijamme.
Tipsun tapsun tipsun tapsun
katselkaapas marssiamme
tipsun tapsun tei!
Urhokas, suuri,
vahva kuin muuri
on tonttujen armeijakunta.
Hei tipsun tapsun
tipsun tapsun
tää on uljas armeijamme.
Tipsun tapsun tipsun tapsun
katselkaapas marssiamme
tipsun tapsun tei!
Joulunpa pukki, kapteeni-ukki
on tonttujen armeijakunnan.
Hei tipsun tapsun
tipsun tapsun
tää on uljas armeijamme.

Tipsun tapsun tipsun tapsun
katselkaapas marssiamme
tipsun tapsun tei!
Kiltitpä muistaa,
tuhmia puistaa
tonttujen armeijakunta.
Hei tipsun tapsun
tipsun tapsun
tää on uljas armeijamme.
Tipsun tapsun tipsun tapsun
katselkaapas marssiamme
tipsun tapsun tei!!
Pukki kun näyttää,
käskyjä täyttää
tonttujen armeijakunta.
Hei tipsun tapsun
tipsun tapsun
tää on uljas armeijamme.
Tipsun tapsun tipsun tapsun
katselkaapas marssiamme
tipsun tapsun tei!
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TONTTUJEN JOULUYÖ
Säv. Vilhelm Sefve, san. Alfred Smedberg

Soihdut sammuu,
kaikki väki nukkuu,
väki nukkuu.
Öitten varjoon
talon touhu hukkuu,
touhu hukkuu.
Tip-tap, tip-tap,
tipe, tipe, tip-tap,
tip, tip, tap.
Tonttujoukko silloin
varpahillaan, varpahillaan,
varovasti hiipii alta sillan,
alta sillan.
Tip-tap, tip-tap,
tipe, tipe, tip-tap,
tip, tip, tap.
Jouluruokaa tarjoo
kunnon väki, kunnon väki.
Raoistansa sen jo
tonttu näki, tonttu näki.
Tip-tap, tip-tap,
tipe, tipe, tip-tap,
tip, tip, tap.
Pöydän päälle
veitikkaiset rientää,
veitikkaiset,
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syövät paistia ja
juovat lientä, juovat lientä.
Tip-tap, tip-tap,
tipe, tipe, tip-tap,
tip, tip, tap.
Herkkua on siinä
monenlaista, monenlaista.
Kuiske kuuluu:
”Miltä ruoka maistaa,
ruoka maistaa?”
Tip-tap, tip-tap,
tipe, tipe,tip-tap,
tip, tip, tap.
Sitten leikitellään
kuusen alla, kuusen alla,
kunnes päivä koittaa
taivahalla, taivahalla.
Tip-tap, tip-tap,
tipe, tipe, tip-tap,
tip, tip, tap.
Hiljaa hiipii joukko
varpahillaan, varpahillaan,
kotikoloihinsa alle sillan,
alle sillan.
Tip-tap, tip-tap,
tipe, tipe, -tap, tip, tip, tap.

TUIKKIKAA, OI
JOULUN TÄHTÖSET
Säv. P. J. Hannikainen / Armas
Maasalo, san. Elsa Koponen

Tuikkikaa, oi joulun tähtöset,
kilpaa lasten tähtisilmäin
kanssa!
Kertokaatte joulun satua,
yhtä uutta, yhtä ihanaa,
mieltä viihtäen
kuin muinen lasna.
Helkkykää, oi joulun laulelot,
rinnoista niin riemurikkahista!
Soikoon sävel,
leikki leiskukoon,
rinnan riemuista se kertokoon,
mieltä viihtäen
kuin muinen lasna!
Kerran loppuun satu joulun saa,
suru säveliä sumentaapi.
Kerran silmän
täyttää kyyneleet,
virtaa vuolahina tuskan veet,
siks' oi tähtisilmät, loistakaa!
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VARPUNEN JOULUAAMUNA
Säv. Otto Kotilainen, san. Z.
Topelius / K.A. Hougberg

Lumi on jo peittänyt
kukat laaksosessa,
järven aalto jäätynyt
talvipakkasessa.
Varpunen pienoinen,
syönyt kesäeinehen,
järven aalto jäätynyt
talvi pakkasessa.

Tytön luo nyt riemuiten
riensi varpukulta:
kiitollisna siemenen
otan kyllä sulta.
Palkita Jumala
kerran tahtoo sinua,
kiitollisna siemenen
otan kyllä sulta!

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

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

ÄIDIN PORSAAT
Porsaita äidin oomme kaikki,
oomme kaikki, oomme kaikki.
Porsaita äidin oomme kaikki,
oomme kaikki, kaikki:
sinä ja minä, sinä ja minä.

30

31

32

