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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!
Sanat Alpo Noponen (1862 – 1927)
Sävel Leevi Madetoja (1887 – 1947)

Opettaja Alpo Noponen kirjoitti tämän laulun sanat kesäasuntonsa saunakamarissa kesällä
1916. Oululainen filosofian maisteri Leevi Madetoja on säveltänyt useita sinfonioita ja
oopperoita. Hän sävelsi myös vaimonsa L. Onervan runoja ja muuta laulumusiikkia.
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KUN JOULU ON
1. 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.
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.
Sanat Alpo Noponen (1862 – 1927)
Sävel Otto Kotilainen (1868 – 1936)
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JOULUPUKKI

Kansakoululaulu

Lapset:
Joulupukki, joulupukki,
valkoparta, vanha ukki.
Eikö taakka paina selkää?
Käypä tänne, emme pelkää!
Oothan meille vanha tuttu,
puuhkalakki, karvanuttu.
Tääll´ 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!
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Joulupukki:
Kiitos, kiitos, kiltit lapset, kirkassilmät, silkohapset,
terve teille, pienokaiset, leikkiväiset, laulavaiset.
Hauska tääll´ 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!
Sanat ja sävel P. J. Hannikainen (1854 - 1924)
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ARVAAS KUINKA TONTTU-UKKO
1. Arvaas kuinka tonttu-ukko,
arvaas kuinka tonttu-ukko,
arvaas kuinka tonttu-ukko
kotikultaamme suojaa?
2. Katsos näin, näin tonttu-ukko
Katsos näin, näin tonttu-ukko
Katsos näin, näin tonttu-ukko
kotikultaamme suojaa!
3. Arvaas kuinka tonttu-ukko
Arvaas kuinka tonttu-ukko
Arvaas kuinka tonttu-ukko
tänä yönäkin valvoo?
4. Katsos näin, näin tonttu-ukko
Katsos näin, näin tonttu-ukko
Katsos näin, näin tonttu-ukko
koko yön hän valvoo!
5. Arvaas kuinka tonttu-ukko
Arvaas kuinka tonttu-ukko
Arvaas kuinka tonttu-ukko
pahuuttamme itkee?
6. Katsos näin, näin tonttu-ukko
Katsos näin, näin tonttu-ukko
Katsos näin, näin tonttu-ukko
suruissansa itkee!

Kansakoululaulu
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7. Arvaas kuinka tonttu-ukko
Arvaas kuinka tonttu-ukko
Arvaas kuinka tonttu-ukko
meitä riemulla muistaa?
8. Mielissään näin tonttu-ukko
Mielissään näin tonttu-ukko
Mielissään näin tonttu-ukko
lapsikultia muistaa.
9. Arvaas, kuinka tonttu-ukko
Arvaas, kuinka tonttu-ukko
Arvaas, kuinka tonttu-ukko
joulujuhlaa viettää?
10. Katsos, näin, näin tonttu-ukko
Katsos, näin, näin tonttu-ukko
Katsos, näin, näin tonttu-ukko
joulujuhlaa viettää!
Perinteinen suomalainen piirileikki
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JOULU ON TAAS
1. Joulu on taas, joulu on taas, kattilat täynnä puuroo.
Joulu on taas, joulu on taas, kattilat täynnä puuroo.
2. Nyt sitä saa, nyt sitä saa vatsansa täyteen puuroo.
Nyt sitä saa, nyt sitä saa vatsansa täyteen puuroo.
3. Joulu on taas, joulu on taas, voi, kuinka meill ́ on hauskaa!
Joulu on taas, joulu on taas, voi, kuinka meill ́ on hauskaa!
4. Lapsilla on, lapsilla on aamusta iltaan hauskaa.
Lapsilla on, lapsilla on aamusta iltaan hauskaa.
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JUHLA SE ON NYT VERRATON
1. 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!
2. Ystäväni, armahani,
leiki ja laula la-la-la-la laa!
Piirissä me liitelemme,
kiitelemme:
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!
3. 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!
Sanat Rafael Hertzberg (1845 – 1896)
Sävel Johanna Ölander (1827 – 1909)

Kansakoululaulu
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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.
Sanat Immi Hellén (1861 – 1937)
Sävel R. Raala eli Berndt Sarlin (1886 – 1971)

11

JOULUAATTO ON NYT HERTTAINEN
1. 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.
2. 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 riemuissaan.
Sanat P. J. Hannikainen (1854 – 1924)
Suomalainen kansansävelmä
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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 runsaimmat riemut ken kertoilla voi!
3. 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.
Sanat Sakari Topelius (1818 – 1898)
Suomennos Martti Korpilahti (1886 – 1938)
Sävel Karl Collán (1828 – 1871)
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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 ota 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.
Sanat Sakari Topelius (1818 – 1898)
Suomennos Konrad Alexis Hougberg (1849 – 1923)
Sävel Otto Kotilainen (1868 – 1936)
Alkuperäisessä ruotsinkielisessä runossa sanotaan Jag är din l illa bror, som dog bort i våras.
Se on suomennettuna: Olen pikkuveljesi, joka kuoli keväällä. Topeliuksen perheen vuoden
ikäinen Rafael-poika oli kuollut isänsä syliin edellisen vuoden keväänä. Topeliukset menettivät
yhden tyttäristään ja molemmat poikansa aivan pieninä.
Kansakoulunopettaja Otto Kotilainen opiskeli säveltämistä Jean Sibeliuksen oppilaana.
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TONTTUJEN JOULUYÖ
1. 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.
2. Tonttujoukko silloin varpahillaan, varpahillaan,
varovasti hiipii alta sillan, alta sillan.
Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip, tap.
3. Jouluruokaa tarjoo kunnon väki, kunnon väki.
Raoistansa sen jo tonttu näki, tonttu näki.
Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip, tap.
4. Pöydän päälle veittikaiset rientää, veitikkaiset,
syövät paistia ja juovat lientä, juovat lientä.
Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip, tap.
5. Herkkua on siinä monenlaista, monenlaista.
Kuiske kuuluu: ”Miltä ruoka maistaa, ruoka maistaa?”
Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip, tap.
6. Sitten leikitellään kuusen alla, kuusen alla,
kunnes päivä koittaa taivahalla, taivahalla.
Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip, tap.
7. Hiljaa hiipii joukko varpahillaan, varpahillaan,
kotikoloihinsa alle sillan, alle sillan.
Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip, tap.
Sanat Alfred Smedberg (1850 – 1925)
Säveltäjä Vilhelm Sefve-Svenson (1849 – 1928)
Suomentaja tuntematon
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ÄIDIN PORSAAT
Porsaita äidin oomme kaikki,
oomme kaikki, oomme kaikki
Porsaita äidin oomme kaikki,
oomme kaikki, kaikki.
Sinä ja minä, sinä ja minä.
Suomalainen kansanlaulu

PIKKUJOULU
Pikkujoulu, pikkujoulu jälleen tullut on.
Puurot pöytään tuokaa,
lasit tyhkiks juokaa.
Pikkujoulu, pikkujoulu jälleen tullut on.
Sävel Ukko-Nooa

