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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  



Kun joulu on  

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. 

 

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. 

 

Konsta Jylhän joululaulu 

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 katsoo 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 lausehin lohduttaa, joka nousemaan katsehen saa        

Älä huoliisi jää, nosta pystyyn taas pää. Joka hetki sun kanssasi käyn                         

Lapsi joulun mä oon, sinut vien kartanoon, josta lähdit. Sun valonas näyn. 

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 

  



Joulupuu on rakennettu sanat 

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 runsaat, rikkahat; 

autuuden ja anteeksannon 

kaikki taivaan tavarat. 

 

5. Anna, Jeesus, henkes hyvän 

meidän sydämihimme 

viritellä uskon valon! 

Siunaa, Jeesus, joulumme! 

  



Sydämeeni joulun teen 
 

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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Nisse polkka 

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 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 

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 


