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Ti 13.12.2022 Espoon tuomiokirkko klo 18 ja 20     

Pe 16.12.2022 Espoonlahden kirkko klo 19 

Johtaa Helge Kõrvits 

Urkuri Ville Urponen  

Solistit Heikki Lindholm, Tuomo Sankola 

 

Psallite    Piae Cantiones, sov.Michael Praetorius / Matti Hyökki 

Pyhä yö   Mikko Sidoroff, san. Yrjö Jylhä 

soolo Heikki Lindholm 

Hän seimessä nukkuu  säv.William J. Kirkpatrick, sov. Tomas Takolander 

   suom. Anna-Mari Kaskinen 

Jul, jul, strålande jul  Gustaf Nordqvist, san. Edvard Evers 

Joulu tullut on  säv. Oskar Merikanto, sov. Juha Holma 

   san. Vilkku Joukahainen 

Kuusen kotiin tuoda saamme Walesilainen kansanlaulu, sov. Märt Ratassepp 

   suom. Väinö Sola 

Jouluyönä   Teuvo Hakasalo, sov. Kimmo Hakasalo 

   san. Helena Eeva 

En etsi valtaa, loistoa   Jean Sibelius, san. Zacharias Topelius, suom. Tuntematon 

 

YHTEISLAULU Arkihuolesi kaikki heitä 

Villen urkusoolo 

YHTEISLAULU Me käymme joulun viettohon   

 

Esmila ja urut 

Mille cherubini in choro  Franz Schubert, sov. Steven Mercurio 

soolo Heikki Lindholm  san. tuntematon 

Joulun kellot    Armas Maasalo, san. Helmi Auvinen 

   san. Tuomas Akvinolainen 

Sydämeeni joulun teen  Kalervo Halonen, san. Vexi Salmi 
   sov. Märt Ratassepp 
Panis Angelicus, Leivästä enkelten César Franck, sov. K.-E.Gustafsson 

sooloTuomo Sankola 
Tollite hostias   Camille Saint-Saëns, sov. Gotze Kaspersma 
Jouluoratoriosta Oratorio de Noël 
 

Esmila 

Toivioretkellä   Sleesialainen sävelmä, sov. Matti Hyökki, suom. Hilja Haahti 

Jouluyö, juhlayö  Franz Gruber, suom. G.O. Schönemann    

 

YHTEISLAULUJEN SANAT 



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. 

 säv. Leevi Madetoja, san. Alpo Noponen 

 

Me käymme joulun viettohon 

taas kuusin, kynttilöin. 

Puun vihreen oksat kiedomme 

me hopein, kultavöin, 

vaan muistammeko Lapsen sen, 

mi taivaisen tuo kirkkauden. 

Me käymme joulun viettohon 

niin maisin miettehin, 

nuo rikkaan täyttää aatokset 

ja mielen köyhänkin: 

suun ruoka, juoma, meno muu. 

Laps' hankeen hukkuu, 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. 

 säv. Martti Turunen, san. Mauno Isola 

 

 
 



Talvisodan alkamisesta tuli 30.11. kuluneeksi 83 vuotta.  
Mikko Sidoroff (s.1985) on säveltänyt ja sovittanut komppaniapäällikkö Yrjö Jylhän 24.12.1939 Taipaleen 
joella, sodan melskeissä kirjoittaman runon, Pyhä Yö. Runossa peilautuu väkevästi jouluevankeliumin 
sanoma suomalaisena versiona. Runon keskiössä on rintamalla taisteleva köyhä puuseppä Jooseppi ja 
tämän salomailla asuva vaimo Marjatta, joka on synnyttänyt poikalapsen. Ote runosta: 
  
On poika syntynyt Joosepille ja Marjatalle! 
Se syntyi mustimman orren alle, on tuskin peitettä sille. 
 
Me kaikki hengessä polvistuimme ja lapsen vierelle kumarruimme 
ja siunauksen luimme. 
 
Ja monta paimenta parrakasta lumessa valvoi ja vartioi, 
ja vartioi sitä pientä lasta petojen saaliiksi joutumasta 
maa, taivas kiitosta soi. 
 
Tuhat kerubia kuorossa   
 
Tuhat kerubia kuorossa, 
sinulle hymyilee taivaasta. 
Suloinen laulu 
silittää päätäsi. 
Lempeä käsi ohjaa sinua 
halki kultaisten pilvien, 
unelmoiden ja valvoen 
puolestasi, aarteeni, 
suojellen sinua polullasi. 
  
Uinu, uinu, 
uneksi pieni armaani. 
Uinu, uneksi, 
paina pääsi rintaani vasten. 
  
Sulje silmäsi, 
kuuntele pieniä enkeleitä, 
uinu, uinu, 
uneksi, pieni armaani. 
  suom. H.Lindholm 

Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar, himmelens kronor med gnistrande ljus, glimmande bågar i alla 
Guds hus, psalm som är sjungen från tid till tid, eviga längtan till ljus och frid! Jul, jul, strålande jul, glans 
över vita skogar! Kom, kom, signade jul! Sänk dina vita vingar över stridernas blod och larm, över all suckan 
ur människobarm, över de släkten som gå till ro, över de ungas dagande bo! Kom, kom, signade jul, sänk 
dina vita vingar!  
Joulu, säteilevä joulu, valkeiden metsien loiste, olet taivaan kruunujen välkkyvä valo, hohtava kaari kaikkien 
temppeleiden yllä.  
Olet ajasta aikaan kaikuva virsi, ikuinen ikävä valoon ja rauhaan! Joulu, säteilevä joulu, valkeiden metsien 
loiste.  
Tule, siunattu joulu! Laske valkeat siipesi yli taistelujen veren ja hälyn,  
yli ihmisrinnasta nousevan huokauksen, yli rauhaan vaipuvien sukupolvien  
yli nuorten arkihuolten! Tule, siunattu joulu, levitä valkeat siipesi! 
 



Tollite hostias, et adorate Dominum 
in atrio sancto ejus. 
Laetentur coeli, et exultet terra 
a facie Domini, quoniam venit. 
Alleluja. 

Tuokaa uhreja ja palvokaa Herraa 
hänen pyhäkössään. 
Taivaat iloitkoot ja maa riemuitkoon 
Herran kasvojen edessä, sillä hän tulee. 
Halleluja. 
 
 
 
 
 
 
 

 


