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Arkihuolesi kaikki heitä  
 
1. 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? 
 
2. 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. 
 
Säv. Leevi Madetoja (1887-1947)   
San. Alpo Noponen (1862-1927)  

 
En etsi valtaa, loistoa 
 
1. 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. 
  
2. Suo mulle maja rauhaisa 
ja lasten joulupuu, 
Jumalan sanan valoa, 
joss' sieluin kirkastuu. 
Tuo kotihin, jos pieneenkin, 
nyt joulujuhla suloisin, 
Jumalan sanan valoa 



ja mieltä jaloa. 
 
3. Luo köyhän niin kuin rikkahan 
saa, joulu ihana! 
Pimeytehen maailman 
tuo taivaan valoa! 
Sua halajan, sua odotan, 
sä Herra maan ja taivahan! 
Nyt köyhän niin kuin rikkaan luo 
suloinen joulus tuo! 
 
Säv. Jean Sibelius NUOTTEIHIN TARVITAAN LUPA 
San. Sakari Topelius (1818-1898) 
Suom. Tuntematon VAPAA 
 
 
 

Heinillä härkien kaukalon  
 
    
1. Heinillä härkien kaukalon 
nukkuu lapsi viaton. 
Enkelparven tie kohta luokse vie 
rakkautta suurinta katsomaan. 
 
2. Helmassa äitinsä armahan 
nukkuu Poika Jumalan. 
Enkelparven tie... 
 
3. Keskellä liljain ja ruusujen 
nukkuu Herra ihmisten. 
Enkelparven tie... 
 
4. Ristillä rinnalla ryövärin 
nukkuu uhri puhtahin. 
Enkelparven tie... 
 
Ranskalainen kansanlaulu 1600-luvulta 
Suom. Martti Korpilahti (1886-1938) 
 

 
Joulukirkkoon  
 
      
1. Kello löi jo viisi,  
lapset herätkää! 
Juhani ja Liisi,  
muuten matka jää! 
 



2. Tässä vesimalja, 
silmät huuhtokaa! 
Lämmin karhuntalja 
reessä odottaa. 
 
3. Vasta ruunan reessä 
silmät aukeaa. 
Siin' on silmäin eessä 
synkkä metsämaa. 
 
4. Aisakello helkkää, 
loistaa tähdet, kuu. 
Riemua on pelkkää, 
hymyyn käypi suu. 
 
5. Tuossa mökin Miina 
kulkee kirkolle. 
Taavetti ja Tiina, 
nouskaa kannoille! 
 
6. Mäenrinteen alla 
talo törröttää, 
joka ikkunalla 
kaksi kynttilää. 
 
7. Ruuna, virsta vielä 
tepsuttele pois! 
Tällä kirkkotiellä 
aina olla vois. 
 
Säv. R. Raala (Berndt Sarlin) (1886-1971) NUOTTEIHIN TARVITAAN LUPA 
San. Immi Hellén (1861-1937) TEKSTI ON VAPAA 

 
Jouluna he kaikki ovat täällä  
 
 

1. Jouluna he kaikki ovat täällä, 
he kaikki, joita rakastimme niin, 
Näen tutut valokuvat kaapin päällä, 
ja muistot laskeutuvat sydämiin. 
  
On niin kuin jossain soisi tuttu ääni, 
ja jälleen kerran maa niin kaunis on. 
On kirkas Luojan taivas yllä pääni. 
Soi enkeleiden laulu loputon. 
  
2. On ympärillä ihmeellinen ilta. 
Yön muuri murtuu, raja katoaa. 
On keskellämme rakkauden silta, 



on taivas yhtä lähellä kuin maa. 
  
Nyt kynttilöiden meri loistaa heille 
ja tähtitaivas yllä kirkkomaan. 
He laulavatko tänään enkeleille 
nyt kirkkaammin kuin täällä milloinkaan? 
  
Kerto 
  
Ja jälleen kerran joulu saapuu meille. 
Nyt loista, hento liekki kirkkaana. 
Tuo, seimen Lapsi, lohtu särkyneille. 
On lähellämme valon maailma. 
  
Säv. Jiri Kuronen 
San. Anna-Mari Kaskinen 
Julkaistu tekijöiden luvalla. 
 

Joulun suuri salaisuus  
 
1. Joulun suuri salaisuus  
ei sammu milloinkaan.  
Silloin maata ikuisuus 
leikkaa valollaan.  
Silloin kaikkein köyhinkin 
saa lahjan omistaa. 
Riemulaulu enkelin 
tuo toivon sanomaa. 
 
2. Joulun suuri salaisuus  
saa kansat laulamaan. 
Seimen lapsen ihanuus 
tuo rauhan päälle maan. 
Viholliset kättä lyö, 
on aika sovinnon. 
Nyt on pyhä jouluyö, 
nyt taivas läsnä on. 
 
3. Joulun suuri salaisuus 
on keskellämme nyt. 
Laulaa maa ja avaruus: 
On Poika syntynyt! 
:,: Kellon soitto kirkkaana 
soi yllä kaiken maan. 
Suuri, pyhä Jumala 
on tullut taivaastaan.:,; 
 



Säv. Petri Laaksonen  
San. Anna-Mari Kaskinen  
Julkaistu tekijän luvalla. LUPA VAIN TEKSTIN KÄYTTÖÖN 

 
Joulupuu on rakennettu 
 
   
1.Joulupuu on rakennettu, 
joulu on jo ovella. 
Namusia ripustettu 
ompi kuusen oksilla. 
 
2. Kuusen pienet kynttiläiset 
valaisevat kauniisti. 
Ympärillä lapsukaiset 
laulelevat sulosti. 
 
3. Kiitos, sulle, Jeesuksemme, 
kallis Vapahtajamme, 
kun sä tulit vieraaksemme, 
paras joululahjamme. 
 
4. Tullessasi toit sä valon, 
lahjat rikkaat, runsahat. 
Autuuden ja anteeks'annon, 
kaikki taivaan tavarat. 
 
5. Anna, Jeesus, Henkes' valon 
jälleen loistaa sieluumme, 
sytytellä uskon palon. 
Siunaa, Jeesus, joulumme. 
 
Suomalainen kansansävelmä 
San. Gustaf Oskar Schöneman (1839-1894)  
 

 
 
Jouluyö, juhlayö  
 
1. Jouluyö, juhlayö! 
Päättynyt kaikk' on työ, 
kaks' vain valveill' on puolisoa, 
lapsen herttaisen nukkuessa 
seimikätkyessään, seimikätkyessään. 
 
2. Jouluyö, juhlayö! 
Paimenill' yksin työ. 
Enkel' taivaasta ilmoitti heill': 
Suuri koittanut riemu on teill'! 



Kristus syntynyt on, 
Kristus syntynyt on! 
 
3. Jouluyö, juhlayö! 
Täytetty nyt on työ. 
Olkoon kunnia Jumalalle! 
Maassa rauha, myös ihmisille 
olkoon suosio suur, 
olkoon suosio suur! 
 
Säv. Franz Gruber 1778-1863) 
San. Joseph Mohr (1792-1848)   
Suom. Gustaf Oskar Schöneman (1839-1894) 
 
 
 

Kirkkaus yllä maan  
 
 
1. Kirkkaus yllä maan,  
kaukainen tähti, 
viestinä Messiaan 
liikkeelle lähti.  
Tähti se kutsuu näin,  
ei pois, vaan kotiin päin! 
Lasten ja paimenten 
oppaaksi lähti 
kirkkaana Jeesuksen  
syntymätähti. 
 
2. Yö yhä synkkä on 
Siionin yllä. 
Himmenee Orion 
lännessä kyllä.  
Nukkuvat paimenet, 
uinuvat lapsoset –  
heräävät valtavaan 
lauluun ja soittoon,  
idästä hehkuvaan 
valkeuden koittoon; 
 
3. kaipaava kansa näin 
liikkeelle lähti: 
Eeden on siellä päin! 
Syntymätähti 
vie meitä maallisten 
esteiden yli, 
vilkkuu jo vihreiden 
laidunten syli,  
vilkkuu jo vihreiden 



laidunten syli.  
 
4. Sieltä ne viittovat 
lempeinä vastaan, 
hellästi kuiskivat,  
kutsuvat lastaan. 
Tähti se kutsuu näin, 
ei pois, vaan kotiin päin. 
Lasten ja paimenten 
oppaaksi lähti 
kirkkaana Jeesuksen  
syntymätähti. 
 
Säv. Alice Tegnér 1893 
San. Viktor Rydberg 1891 
Suom. Anna-Maija Raittila 1996 
Julkaistu oikeudenomistajan luvalla.  
 
 

Kun joulu on 
 
1. Kun maass' 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
Säv. Otto Kotilainen  
San. Alpo Noponen 
 

 
Maa on niin kaunis   
 
1. Maa on niin kaunis, 
kirkas Luojan taivas, 



ihana on sielujen toiviotie. 
Maailman kautta 
kuljemme laulain, 
taivasta kohti matka vie. 
 
2. Kiitävi aika, 
vierähtävät vuodet, 
miespolvet vaipuvat unholaan. 
Kirkasna aina 
sielujen laulun 
taivainen sointu säilyy vaan. 
 
3. Enkelit ensin 
paimenille lauloi, 
sielusta sieluhun kaiku soi: 
Kunnia Herran, 
maassa nyt rauha, 
kun Jeesus meille armon toi! 
 
Sleesialainen kansanlaulu  
San. B. S. Ingemann (1789-1862)  
Suom. Hilja Haahti 1903 
Julkaistu oikeudenomistajan luvalla.  
 
 
 

 
Me käymme joulun viettohon   
 
1. Me käymme joulun viettohon 
taas kuusin, kynttilöin. 
Puun vihreen oksat kiedomme 
me hopein, kultavöin, 
vaan muistammeko lapsen sen, 
mi taivaisen tuo kirkkauden? 
 
2. Me käymme joulun viettohon 
niin maisin miettehin. 
Nuo rikkaan täyttää aatokset 
ja mielen köyhänkin: 
suun ruoka, juoma, meno muu. 
Laps hankeen hukkuu, unhoittuu. 
 
3. 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. 
 



4. Oi ystävät, jos myöskin me 
kuin tietäjämme nuo 
veisimme kullan, mirhamin 
tuon rakkaan lapsen luo, 
niin meille joulu maallinen 
ois alku joulun taivaisen. 
 
Säv. Martti Turunen (1902-1979) NUOTTEIHIN TARVITAAN LUPA 
San. Mauno Isola (1889-1945) TEKSTI VAPAA 
 
 
 

No, onkos tullut kesä 
          G 
1. No, onkos tullut kesä 
      Am     D7     G 
nyt talven keskelle, 
        G                 Am 
:,: ja laitetaankos pesä 
         G     D7     G 
myös pikkulinnuille?:,: 
 
2. Jo kuusi kynttilöitä 
on käynyt kukkimaan, 
:,: pimeitä talven öitä 
näin ehkä valaistaan.:,: 
 
3. Ja vanhakin nyt nuortuu 
kuin lapsi leikkimään, 
:,: ja koukkuselkä suortuu 
niin kaikk' on mielissään.:,: 
 
4. Ja hyvä, lämmin, hellä 
on mieli jokaisen, 
:,: oi jospa ihmisellä 
ois joulu ainainen!:,: 
 
Suomalainen kansansävelmä  
San. J. H. Erkko (1849-1906) 
 
 

 
Pienet kellot soittavat  
 
1. Pienet kellot soittavat.  
Joulun aika on.  
Pienet kellot soittavat.  
Joulun aika on.  
 



2. Enkelit jo laulavat.  
Joulun aika on.  
 
3. Riemuitsevat paimenet. 
Joulun aika on. 
 
4. Tähti kirkas johdattaa. 
Joulun aika on.  
 
5. Jeesus seimeen syntynyt. 
Joulun aika on. 
 
6. Pienet kellot soittavat.  
Joulun aika on. 
 
Säv. ja san. Jukka Salminen 
Julkaistu tekijän luvalla. 
 

 
Pieni liekki  
 
1. Pieni liekki tänään syttyy 
talven synkkään pimeyteen. 
Pieni liekki valon antaa, 
toivon tuikkeen sydämeen. 
 
2. Pieni liekki ympärilleen  
hiljaa hehkuu lämpöä. 
Pieni liekki meille kertoo: 
Jumala on lähellä. 
 
3. Pieni liekki viestin antaa: 
Syntyy lapsi viaton. 
Pieni liekki syttyy sinne, 
missä Jeesus Kristus on. 
 
4. Pieni liekki pimeydessä 
nyt voi olla jokainen, 
pieni liekki, joka kantaa 
valon luokse kaikkien. 
 
Säv. Pekka Simojoki   
San. Anna-Mari Kaskinen  
Julkaistu tekijöiden luvalla. 
 
 
 

Sylvian joululaulu 
 
1. 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? 
 
2. Miss’ sypressit tuoksuu nyt talvellakin, 
istun oksalla uljaimman puun, 
miss’ siintääpi veet, viini on vaahtovin 
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! 
 
3. 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. 
 
Säv. Karl Collan (1828-1871)  
San. Sakari Topelius (1818-1898) 
Suom. Martti Korpilahti (1886-1938)  
 

Taas kaipaan pieneen talliin  
 
1. Taas kaipaan pieneen talliin, 
luo vastasyntyneen. 
Sain uskon aarteen kalliin, 
sen kätkin sydämeen. 
Käy kanssani nyt, kaipuu, 
vie lasta katsomaan! 
Muu vaikka unhoon vaipuu, 
ei joulu milloinkaan. 
 
2. Näin, tallin hämärässä 
on rauha suloisin. 
Mielestä jäävät tässä  
maailman pilkatkin. 
Oi, täällä kukkimassa 
on ruusu ihana 
seimessä suojaavassa 



hauraana lapsena. 
 
3. On täällä kaikki toisin 
kuin vallan hoveissa. 
Sen ihmeen kuinka voisin 
ymmärtää, Jumala? 
Et jäänyt korkealle, 
vaan miellyit köyhyyteen 
ja nöyrryit pilkan alle, 
ihmisten murheeseen. 
 
4. Niin, miksi saapunutkaan 
et loiston saleihin 
ja miksi kumarrutkaan  
niin alas, ylhäisin? 
Ei, valtiaaksi maiden 
et tulla tahtonut, 
ei saatto kuninkaiden 
kättäsi suudellut. 
 
5. Voit taivaan telttakannen 
käskeä suojaamaan 
soihduiksi tähdet pannen –  
et sitä tahdokaan! 
Et enkeleitä taivaan 
nyt kutsu aseisiin. 
Ei, tahdoit tänne vaivaan, 
et silkkiin, samettiin. 
 
6. Saa varpunenkin suojan 
omassa pesässään, 
ja pääskyn, suven tuojan, 
voit nähdä räystäällään. 
On täällä leijonalle 
myös vuode omansa, 
vaan vuode Jumalalle 
on toisten nurkissa.  
 
 
7. On täynnä kaipausta 
sieluni, Jeesus, nyt.  
Jos etsit asumusta, 
sen olet löytänyt. 
Oi köyhä, koditonkin,  
jää köyhän sydämeen! 
Se omasi jo onkin, 
sen ostit autuuteen. 
 
8. Voin palmunlehvin peittää 
nyt tallin lattian, 



muun kaiken syrjään heittää, 
kun sinut omistan. 
Ja aavistus on meissä  
jo riemun ikuisen, 
sydämen syvänteissä  
kun synnyt, lapsonen. 
 

Norjalainen toisinto ruotsalaisesta kansansävelmästä 
San. Hans A. Brorson 1732 
Suom. Pekka Kivekäs 2004  
Julkaistu tekijän luvalla. 
 

 
Tulkoon joulu   
 
1. Niityllä lunta, hiljaiset kadut, 
taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus. 
Muistojen virta, lapsuuden sadut. 
Sanoma joulun on uusi mahdollisuus. 
 
Kerto: Joulu on taas, riemuitkaa nyt. 
Lapsi on meille tänä yönä syntynyt. 
Tulkoon toivo kansoille maan, 
pääsköön vangit vankilastaan. 
Uskon siemen nouskoon pintaan, 
olkoon rauha loppumaton. 
Joulu on taas, kulkuset soi. 
Jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. 
Tulkoon juhla todellinen, 
tulkoon Jeesus Herraksi sen. 
Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, 
silloin joulu luonamme on. 
 
 
2. Tahtoisin päästä paimenten mukaan, 
unohtaa kiireen ja melun rasittavan. 
Aamu kun koitti, tiesikö kukaan, 
tuo ensi joulu sai muuttaa historian. 
 
Kerto 
 
3. Ikuisen joulun jos tahdot löytää, 
sydämes avaa ja kohtaat Vapahtajan. 
Et löydä kultaa, et juhlapöytää, 
löydät vain seimen ja tallin koruttoman. 
 
Kerto 
Joulu on taas. 
 



Säv. ja san. Pekka Simojoki 
Julkaistu tekijän luvalla. 
 

 
 

Varpunen jouluaamuna 
 
1. Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa, 
järven aalto jäätynyt talvipakkasessa. 
Varpunen pienoinen syönyt kesäeinehen, 
järven aalto jäätynyt talvipakkasessa. 
 
2. Pienen pirtin portailla oli tyttökulta: 
Tule, varpu, riemulla, ota siemen multa! 
Joulu on, koditon varpuseni onneton, 
tule tänne riemulla, ota siemen multa! 
 
3. Tytön luo nyt riemuiten lensi varpukulta: 
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta. 
Palkita Jumala tahtoo kerran sinua! 
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta. 
 
4. En mä ole, lapseni, lintu tästä maasta; 
olen pieni veljesi, tulin taivahasta. 
Siemenen pienoisen, jonka annoit köyhällen, 
pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta. 
 
Säv. Otto Kotilainen 
San. Sakari Topelius 
Suom. K. A. Hougberg 
 
 
 

 
 



 

 
 


