
Joululaulujen yhteislaulutuokiot virtuaalisesti vuonna 2020. 

Joululaulut 1 
1. Joululaulusikermä 

2. Heinillä härkien 

3. Kulkuset 

4. En etsi valtaa, loistoa 

5. Joulun kellot 

 
Hyvää Joulua! 

Tekijänoikeuslain 24 §:n nojalla on sallittua painattaa yhteislaulutilaisuuksissa laulettavien laulujen sanat 

tilaisuuksissa läsnä olevan yleisön käyttöön. Tilaisuus: IiVisio yhteislaulutilaisuus 2020  

Yhteistyössä: Iin Laulupelimannit ja Iin kunta/Ii-instituutti hyvinvointi  



Joulusikermä 

Porsaita äidin oomme kaikki, oomme kaikki, oomme kaikki.                          

Porsaita äidin oomme kaikki, sinä ja minä, sinä ja minä 

välisoitto 

:,: 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 meil on hauskaa. :,:             

:,: Lapsilla on , lapsilla on aamusta iltaan hauskaa. :,: 

välisoitto 

:,: Koska meillä on joulu juhla armas lapsien,                               

eikä rasita koulu, syyt on olla iloinen. :,:                                  

Taas toivotus hyvän joulun, taas toivotus hyvän joulun, taas toivotus hyvän joulun                  

joulurauhan näin tuo.                                             

Se kaikille juhlamielen, se kaikille juhlamielen , se kaikille juhlamielen                             

hyvän tahdon nyt luo.                                            

Nyt kynttilät pienet loistaa, nyt kynttilät pienet loistaa, nyt kynttilät pienet loistaa                                

joulu tullut on taas.                                         

We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas  and a 

Happy New Year ! 

  



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 
 

 

  



 

Kulkuset  

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. 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. 

Toiseen maailmaan tää retki meidät vie, niin puhtaan valkeaan käy liinakkomme tie. Taas tuulen 

huminaa nyt puiden latvat soi. En retkeämme unhoittaa kai milloinkaa 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. 

  



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. 

  



Joulun kellot 

(alkusoitto)                                                                                                                                                                                    

Hiljaa hiljaa joulun kellot kajahtaa.     (välisoitto)                                                                                                                                                      

Kautta avaruuksien  kuuluu laulu riemuinen   (välisoitto)                                                                                                                

Jeesus tullut on. 

Hiljaa hiljaa joulun kellot kajahtaa.                                                                                                                                               

Taivahalla säteillen  välkkyy sarja tähtösten                                                                                                                              

Jeesus tullut on. 

Hiljaa hiljaa joulun kellot kajahtaa.                                                                                                                                               

Kirkkaat joulukynttilät  lempeästi hymyyvät                                                                                                                             

Jeesus tullut on.   

 Hiljaa hiljaa joulun kellot kajahtaa.                                                                                                                                                   

Kaikuu laulu lapsosten  kirkkahasti helkkyen                                                                                                                             

Jeesus tullut on. 

 

 

 

 


