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Ken kuullut on laulua enkelien
Who Hath Heard The Angels Sing

2:11

Trad. – Sov. Kari Ala-Pöllänen

2

2:50

Piae Cantiones

Katso ihme taivainen

1:50

Talviyöhön synkkään In the Bleak Mid-Winter
Heinillä härkien kaukalon Oxen and Asses Stand Around

17
18

Hiljainen joululaulu A Quiet Christmas Song

19

Kun joulu on When It’s Christmas
Mökit nukkuu lumiset Cottages Sleep Under Snow

20

Varpunen jouluaamuna The Sparrow’s Christmas

21
4:01

Juhla on verraton Now We Have a Feast
Reippahasti käypi askelet Rushing Go The Footsteps
Taas kaikki kauniit muistot All Beautiful Memories
Jo joutuu ilta It Is Growing Dark

3:12

Jouluyönä On Christmas Night

1:26

Jouluyö, juhlayö Silent Night, Holy Night

2:47

Maa on niin kaunis Beauty Around Us

4:02

Trad. – B. S. Ingemann/suom. Hilja Haahti – Sov. Jorma Panula (kuoro) & Kari Ala-Pöllänen (ork.)

[63:27]

10 Kilisee kilisee kulkunen Jingling, Jingling Sleigh Bells Ring
L. Wirkhaus – A. Simojoki

2

1:52

2:10

Otto Kotilainen – Z. Topelius/suom. K. A. Hongberg – Sov. Kari Ala-Pöllänen

Iloinen joululaulu Happy Christmas Song
Kari Ala-Pöllänen – Sov. Kari Ala-Pöllänen

1:11

J. Ölander – Rafael Hertzberg – Sov. Kari Ala-Pöllänen

Franz Gruber – J. Mohr/suom. G. O. Schönemann – Sov. John Rutter

3:08

Heino Kaski – Eino Leino – Sov. Lotte Lehikoinen

9

1:16

Trad. – Hilkka Norkamo – Sov. Kari Ala-Pöllänen

Teuvo Hakasalo – Helena Erva – Sov. Kimmo Hakasalo

2:27

Otto Kotilainen – Alpo Noponen – Sov. Seppo Korhonen

Kuusen ympärillä Around The Christmas Tree

Jean Sibelius – Z. Topelius/suom. Aino Suonio

3:38

Martti Hela

1:17

Trad. – P. J. Hannikainen – Sov. Kari Ala-Pöllänen

Sulho Ranta – V. Kojo – Sov. Kari Ala-Pöllänen

1:52

Trad. – Suom. Martti Korpilahti

8

12:04

Emmy Köhler – Sigrid Skiöldberg-Pettersson/suom. anon. – Sov. Kari Ala-Pöllänen

4:23

Trad. – Christina G. Rossetti/suom. Kari Ala-Pöllänen – Sov. Kari Ala-Pöllänen

7

15
16

Piae Cantiones – Sov. Jean Sibelius

6

Tiernapojat Star Boys – an old Finnish Christmas pageant

SIKERMÄ JOULULAULUJA CHRISTMAS CAROL MEDLEY
13 Jouluaatto on nyt herttainen It Is Now Sweet Christmas Eve

14

Ecce novum gaudium Behold The New Joy
Piae Cantiones

5

2:30

Trad.

Gaudete Rejoice!

4

Tuo armon valkokyyhky Lo How a Rose E’er Blooming
Anon. – Anon., 3. säk. Friedrich Layritz/suom. Hugo Jalkanen – Sov. Michael Praetorius

12

O scholares, voce pares
O Students, With Equal Voices
Piae Cantiones – Sov. Kari Ala-Pöllänen

3

11

1:45

Tapiolan kuoro • Kari Ala-Pöllänen, johtaja
Gabriel Suovanen, baritoni (4, 13, 16, 17, 18) • Tapiola Sinfonietta (3, 4, 13–16, 21)
Mervi Yli-Vainio & Eija Kankaanranta, kantele (8, 9, 10, 17, 18, 20)
3
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Joulu, oi joulu vie kuulijansa Tapiolan kuoron joulukonserttiin, jossa
soivat tutut ja rakkaat joululaulut.
Kuoronjohtaja Kari Ala-Pölläsen
suunnittelemassa kokonaisuudessa on mukana myös vähemmän tunnettuja sävelmiä, joiden joukosta voi löytää uusia joulunajan suosikkilauluja.
Musiikillisen matkan avaa rauhoittavan
kaunis 1600-luvun sävelmä Ken kuullut on
laulua enkelien, joka saa jatkoa Piae
Cantiones -sävelmistä eli latinankielisistä
keskiajan teinilauluista. Konserttiin kuuluvat
myös saksalainen sävelmä Tuo armon valkokyyhky ja ranskalainen Heinillä härkien
kaukalon; nämä laulut ovat ottaneet paikkansa suosituimpien kotimaisten joululaulujen rinnalla.
Brittiläinen viktoriaanisen ajan laulu
Talviyöhön synkkään on monelle uusi tuttavuus. Baritoni Gabriel Suovanen, Tapiolan
kuoro ja Tapiola Sinfoniettan muusikot
esittävät sen kuoronjohtaja Kari Ala-Pölläsen
sovituksena.
Perinteisen suomalaisen joulutunnelman
tavoittavat Otto Kotilaisen lyyrisen kansanomaiset sävelmät Kun joulu on ja Varpunen jouluaamuna, Heino Kasken
Mökit nukkuu lumiset ja Sulho Rannan

Taas kaikki kauniit muistot. Tonttuleikkien
tunnelmaan kuusen ympärille päästään
puolestaan iloisessa joululaulusikermässä,
johon johdattaa oululaisen perinteen mukainen tiernapoikien esitys. Kuulija voi kuvitella eteensä neljä reipasta laulajaa:
kuningas Herodeksen, Murjaanien kuninkaan, Knihdin ja tähteä pyörittävän Mänkin.
Kanteleitten säestämien joululaulujen
(Jo joutuu ilta ja Jouluyö, juhlayö) jälkeen
kuoro laulaa sleesialaisen sävelmän Maa
on niin kaunis. Tähän sävelmään kuoro perinteisesti päättää joulukonserttinsa astellen hitaasti kynttiläkulkueena hämärän
kirkkosalin halki.
Joulumusiikki on aina kuulunut Tapiolan
kuoron ohjelmistoon, ja monet pääkaupunkiseudulla asuvat kuoron ystävät hakevat joka vuosi joulumielen perinteisestä
joulukonsertista. Laulajien ja muun kuoroväen joulunvietto alkaa yhteisestä puurojuhlasta, joka pidetään Tapiolan kirkon
seurakuntasalissa kauden viimeisen joulukonsertin jälkeen. Joulun tunnelma on
siellä läsnä, piparkakut ja riisipuuro tuoksuvat.

H

n

Tapiolan kuoro juhlii 40-vuotista taivaltaan vuonna 2003;
kuoron on perustanut professori
Erkki Pohjola, ja se toimi aluksi
Tapiolan yhteiskoulun suojissa. Tapiolan
kuoro on Suomen kansainvälisesti tunnetuin lapsi- ja nuorisokuoro, jonka laulajien
ikäjakauma ulottuu kahdeksasta vuodesta
aikuisuuden kynnykselle. Monista lapsikuoroista poiketen mukana on sekä tyttöjä
että poikia. Ohjelmisto ulottuu klassisesta
kansanmusiikkiin ja jazziin, ja kuoro on
tullut tunnetuksi myös nykysävellysten
kantaesittäjänä.
Kuoron toiminnan peruspiirteitä ovat
suomalaiselta pohjalta lähtevä äänenkäyttö, laulun, soiton ja liikunnan monipuolinen yhdistäminen, yhteistyö nykysäveltäjien kanssa sekä kansainvälinen toiminta.
Päätavoite on luoda musiikin avulla nuorille suotuisan kasvun edellytykset.
Tapiolan kuoro on tallentanut ohjelmistoaan yli 20 levylle ja esiintyy lisäksi kymmenillä kokoomalevyillä. Ulkomaankiertueita kuoro on tehnyt historiansa aikana
yli 60, ja matkoilta on tarttunut mukaan
runsaasti kansainvälistä ohjelmistoa.

Kari Ala-Pöllänen on johtanut
Tapiolan kuoroa vuodesta
1994. Hän on monipuolinen
muusikko, joka soittaa useita
instrumentteja. Edeltäjänsä Erkki Pohjolan
tavoin hän on toiminut pitkään musiikinopettajana. Ennen Tapiolan kuoroa hän
saavutti kotimaista ja kansainvälistä huomiota mm. jyväskyläläisen Vox Aurean
johtajana.
Kari Ala-Pölläsen johtajakaudella kuoro
on saavuttanut yhden merkittävimmistä
tunnustuksistaan, Unescon Esittävän taiteen palkinnon (1996).

E

Tukholmalainen baritoni Gab riel Suovanen aloitti viulunsoiton opinnot nelivuotiaana ja
lauloi sen ohella tunnetussa
ruotsalaisessa Adolf Fredrik -poikakuorossa
sekä esiintyi Tukholman kuninkaallisessa
oopperassa poikasopraanona.
Vuosina 1993–94 Suovanen opiskeli laulua Sibelius-Akatemian Oopperastudiossa.
Hän suoritti loppututkintonsa Tukholman
oopperakoulussa kaudella 1997–98 Erik
Saedénin oppilaana.
Gabriel Suovanen on voittanut lukuisia

Saga Wiklund
Tapiolan kuoron intendentti
4

5
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palkintoja Ruotsissa. Suomessa hän voitti
arvostetun Timo Mustakallio -laulukilpailun
vuonna 1998.
Suovanen on esiintynyt mm. Tukholman
kuninkaallisessa oopperassa, Suomen Kansallisoopperassa, Savonlinnan oopperajuhlilla, Brysselin La Monnaie -oopperassa, Tampereen oopperassa, Drottningholmin teatterissa ja Barcelonan Liceussa. Hänen roolejaan ovat olleet mm. Guglielmo (Così fan
tutte), Fiorillo (Sevillan parturi), Silvio (Pajazzo), Schaunard (La Bohème), Donald (Billy Budd), Bello (La fanciulla del west), Jevgeni Oneginin nimirooli sekä päärooli Tuomas Kantelisen oopperassa Paavo Nurmi.
Huolimatta lisääntyvistä tehtävistä oopperalavalla Gabriel Suovanen laulaa mielellään myös liediä ja konserttimusiikkia.
Hän esiintyy säännöllisesti Ruotsin ja Suomen johtavien sinfoniaorkesterien kanssa.

GABRIEL SUOVANEN

KARI ALA-PÖLLÄNEN
6

Kotilainen, Kun joulu on (When it’s
Christmas) and Varpunen jouluaamuna
(The sparrow on Christmas morning), in
Heino Kaski’s Mökit nukkuu lumiset
(Cottages sleep under snow) and in Sulho
Ranta’s Taas kaikki kauniit muistot (All
beautiful memories). Dancing around the
Christmas tree is next with a medley of
sprightly Christmas songs, preceded by a
traditional Finnish Christmas pageant from
the city of Oulu. Listeners are invited to
imagine four performers: King Herod, the
King of the Blackamoors, the Knight, and
the star-twirling Bearer.
After two songs accompanied on
kanteles, Jo joutuu ilta (It is growing dark)
and Jouluyö, juhlayö (Silent night, holy
night), the choir sings Maa on niin kaunis
(Beauty around us) to conclude the
programme. Traditionally, in its Christmas
concerts the choir performs a recession,
walking out through the church with
candles in hand. Christmas music has
always formed part of the repertoire of
the Tapiola Choir, and many friends of the
Choir in the Helsinki area visit the Choir’s
Christmas concert to launch the season.
The singers and other choral folk begin
their Christmas vacation with a porridge

Joulu, oi joulu (Christmas, O Christmas)
invites the listener to the Christmas
concert of the Tapiola Choir, a
collection of familiar and beloved
Christmas songs. In the programme
designed by conductor Kari Ala-Pöllänen,
we will also hear less known tunes that
may well turn out to be new favourites.
The musical journey opens with the
serene 17th-century song Ken kuullut on
laulua enkelien (Who hath heard the
angels sing), followed by Latin students
songs from the Medieval Piae Cantiones
collection. The programme also includes
the German song Tuo armon valkokyyhky
(Lo, how a rose e’er blooming) and the
French song Heinillä härkien kaukalon
(Oxen and asses stand around); these
have joined the ranks of favourite Finnish
Christmas songs. The British Victorian
Christmas carol Talviyöhön synkkään
(In the bleak Mid-Winter) is probably new
to many listeners. It is performed here by
Gabriel Suovanen, the Tapiola Choir and
members of the Tapiola Sinfonietta in an
arrangement by conductor Kari AlaPöllänen.
A traditional Christmas mood is captured
by the lyrical folk-like songs of Otto
7
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supper at Tapiola Church after the last
Christmas concert of the season. It is an
occasion for the Christmas spirit, the scent
of gingerbread and rice porridge.

with contemporary composers; and
international activities. The main aim is to
provide young people with a sound
educational basis through music.
The Tapiola Choir has released over 20
discs and also appears on dozens of
compilation discs. The Choir has undertaken
over 60 foreign tours during its history, and
a lot of the choir’s international repertoire
derives from those tours.

Saga Wiklund
Manager of the Tapiola Choir
Translation: Jaakko Mäntyjärvi

H

The Tapiola Choir will be
celebrating its 40th anniversary
in 2003. The Choir was founded
by Professor Erkki Pohjola as the
school choir of the Tapiola Co-Educational
School. The Choir is the internationally
best-known Finnish children’s and youth
choir. Its membership has an age range
from eight to near adulthood. Unlike many
other children’s choirs, the Tapiola Choir
has both boys and girls in its ranks. The
repertoire extends from classical to folk
music and jazz, and the Choir has also
created a reputation in premiering new
compositions.
The work of the Choir is based on
fundamentally Finnish voice production;
innovative combinations of singing,
instruments and movement; collaboration
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Kari Ala-Pöllänen has been
conducting the Tapiola Choir
since 1994. He is a versatile
musician skilled in playing
several instruments. Like his predecessor
Erkki Pohjola, he has created an extensive
career as a music teacher. Before taking
over the Tapiola Choir, he attracted acclaim
in Finland and abroad as conductor of the
Vox Aurea choir in Jyväskylä.
It was under Kari Ala-Pöllänen that the
Choir received one of its most significant
awards, the Unesco Performing Arts Prize
(1996).
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Baritone Gabriel Suovanen was
born in Stockholm, where he began playing the violin at the age
of 4. He also sang in the famous
Swedish Adolf Fredrik boys’ choir and appeared as a treble soloist at the Stockholm
Royal Opera.
In 1993–94, he studied singing at the
Sibelius Academy. He graduated from the
Stockholm Opera School in the 1997–98
season, having studied with Erik Saedén.
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he won the prestigious Timo Mustakallio
singing competition in 1998.
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Despite his progressing opera career, Gabriel

Suovanen also enjoys performing Lied and
concert works. He appears regularly with
the major symphony orchestras in Sweden
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1 Ken kuullut on laulua enkelien

1 Who Hath Heard The Angels Sing

Gaudete

Rejoice!

Ken kuullut on laulua enkelien,
se laulu on kirkas ja lohdullinen.

Who hath heard the angels sing?
Their song is bright and consoling.

He kiittävät Luojaansa laulaessaan.
Niin suuri on valtias taivaan ja maan.

They thank their Creator in their song,
The mighty Lord over heaven and earth.

Gaudete, gaudete,
Christus est natus ex Maria Virgine,
gaudete!

Rejoice! Rejoice!
Christ is born of the Virgin Mary;
Rejoice!

Pois huomisen huoli se malttamaton,
kun Herramme antaa, mi tarpehen on.

We may forget tomorrow’s cares;
Our Lord will provide us what we need.

Tempus adest gratiae,
hoc quod optabamus,
carmina laetitiae
devote reddamus.

The time of grace has come
For which we have prayed.
Let us devoutly sing
Songs of joy.

On kuoleman laaksossa kulkenut hän,
näin meille hän viitoitti tien elämän.

He hath passed through the valley of Death,
Showing us the way to life.

Gaudete, gaudete…

Rejoice! Rejoice!…

On maailman teillä vain rauhattomuus,
vain ristinsä äärellä turvallisuus.

The ways of the world are restless;
Safety may only be found at His cross.

Jos taivaaseen saakka tää laulumme sois,
jos taivaassa kerran myös paikkamme ois.

If only our song could reach up to heaven,
We might reach heaven when our journey is done.

Deus homo factus est
Natura mirante,
mundus renovatus est,
a Christo regnante.

God is made man,
While nature wonders,
The world is renewed
By Christ the King.

2 O scholares, voce pares

2 O Students, With Equal Voices

O scholares, voce pares,
iam mecum concinite.
Et choream jubileam
semper mecum ducite,
iam ad festum modo maestum
servitutis studii.
Noster caetus speret laetus
nobilis convivii.

O students, with equal voices
Join with me in singing
And lead the joyous ring-dance
Always with me
To the feast, away from the dreary
Toil of study.
Our company happily awaits
The gathering of worthy people.

Felix ludus in quo nudus
scholaris verberibus.
Non succumbit, nec decumbit
magistri livoribus.
Ergo gaude, plaude, laude,
concio scholarium:
O si tale, tale, tale
semper esset gaudium!

Happy is the play in which
Students do not bow naked
To the whip, and do not go to bed
Beaten blue by the masters.
Therefore rejoice, make noise and be merry,
O gathering of students:
O, in this way
May there ever be joy!
10

Gaudete, gaudete…

Rejoice! Rejoice!…

Ezechielis porta
clausa pertransitur,
unde lux est orta,
salus invenitur.

The closed gate of Ezekiel
Has been passed through.
From where the light has risen,
Salvation is found.

Gaudete, gaudete…

Rejoice! Rejoice!…

Ergo nostra concio
psallat iam in lustro,
benedicat Domino,
salus Regi nostro.

Therefore let our assembly sing
Praises now at this time of purification
Let it bless the Lord:
greetings to our King.

Gaudete, gaudete…

Rejoice! Rejoice!…
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3 Ecce novum gaudium

3 Behold The New Joy

Ecce novum gaudium,
ecce novum mirum,
Virgo parit filium,
quae non novit virum,
sed ut pyrus pyrum,
gleba fert papyrum
florens lilium.
Ecce quod natura
mutat sua jura,
Virgo parit pura
Dei filium.

Behold the new joy,
Behold the new miracle:
A Virgin gave birth to a boy,
She who never knew a man;
As fruit from fruit
The earth bore seed,
The lily blossomed.
Behold, how Nature
Altered her laws:
A Virgin gave birth immaculate
To the Son of God.

Tähti kirkas loisti luona paimenten
johdatellen heitä luokse lapsosen.
Pienoiselle lahjojaan viisaat itämaan
toivat yhtyin riemuun suurimpaan.

Angels and archangels may have gathered
there,
Cherubim and seraphim thronged the air:
But only his mother in her maiden bliss
Worshipped the beloved with a kiss.

Minkä lahjan toisin mä laps’ köyhä vain?
Paimenena antaa voisin karitsain.
Viisautta tietäjäin mull’ ei antaaksein,
siispä antaa tahdon sydämein.

What can I give him, poor as I am?
If I were shepherd I would bring a lamb;
If I were a wise man I would do my part;
Yet what I can I give him – give my heart.

5 Heinillä härkien kaukalon

5 Oxen and Asses Stand Around
(Transl: H. Keyte & A. Parrott)

Katso, ihme taivainen
Katso, ihme taivainen
koitui maailmalle.
Syntyi poika seimehen
Neitsyt Marialle.
Kypsyi tähkä viljan,
aukes kukka liljan
ihmeen kruunaten.
4 Talviyöhön synkkään

4 In the Bleak Mid-Winter

Talviyöhön synkkään tuuli vaikeroi,
järven pintaa jäistä nietos hopeoi.
Betlehemiin pienoiseen aatoksein saa,
talviyöhön synkkään aikain taa.

In the bleak mid-winter frosty wind made moan.
Earth stood hard as iron, water like a stone:
Snow had fallen, snow on snow,
In the bleak mid-winter long ago.

Lahja taivahainen poika Jumalan,
enkelkuoro hälle laulaa kunnian.
Talviyöhön synkimpään päälle olkien
saimme Vapahtajan Jeesuksen.

Our God, heaven cannot hold him nor earth sustain:
Heaven and earth shall flee away when He comes
to reign:
In the bleak mid-winter a stable-place sufficed
The Lord God almighty Jesus Christ.
12

Heinillä härkien kaukalon
nukkuu lapsi viaton.
Enkelparven tie
kohta luokse vie
rakkautta suurinta katsomaan.

Oxen and asses stand around
Jesus, Jesus sleeping sound;
From the skies above
Angels hover near,
Round the God of Love in the manger here.

Helmassa äitinsä armahan
nukkuu Poika Jumalan.
Enkelparven tie…

Mary’s arms are clasped around
Jesus, Jesus sleeping sound;
From the skies above…

Keskellä liljain ja ruusujen
nukkuu Herra ihmisten.
Enkelparven tie…

Rose and lily twine around
Jesus, Jesus sleeping sound;
From the skies above…

Ristillä rinnalla ryövärin
nukkuu uhri puhtahin.
Enkelparven tie…

Round his cradle now we sing:
Jesus, born to be our King!
From the skies above…
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6 Hiljainen joululaulu

6 A Quiet Christmas Song

7 Kun joulu on

7 When It’s Christmas

Hiljainen joululaulu,
hämyn haihtuva laulu.
Korkeella valot välkkyvät nään
keskellä talven huurteen ja jään.
Joulu, oi joulu auvoinen, armas,
riemuntäytenä luoksemme tullos!
Hiljainen joululaulu,
hämyn haihtuva laulu,
haihtuva laulu.

A quiet Christmas song,
A fading song of twilight.
High above I see the twinkling lights
Amidst the frost and winter ice.
O Christmas, blissful Christmas,
Come to us with joy!
A quiet Christmas song,
A fading song of twilight,
A fading song.

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.

When snow covers the ground and lakes are frozen
And the sun shines no longer,
When the swallow has gone far away
And the forest is silent and without song,
A warm breeze flows into the wintery weather
When it's Christmas, when it's Christmas.

Unteni joululaulu,
sinihimmeä laulu.
Kiitävi sävel kahlimaton,
kaukana täältä ystävä on.
Joulu, oi joulu, suo riemus, rauhas,
onnenhetkien kirkasta kultaa!
Unteni joululaulu,
sinihimmeä laulu,
himmeä laulu.

A Christmas song of dreams,
A bluish song of dimness.
Unbound, the music soars
To my far-away friend.
O Christmas, blissful Christmas,
Give thy peace and golden happy moments!
A Christmas song of dreams,
A bluish song of dimness,
A bluish song.

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.

No one remembers their cares and worries,
No one feels the biting frost:
Children sing happily
And their eyes shine with joy
And a thousand candles shine on the tree
When it's Christmas, when it's Christmas.
Mother has prepared a plentiful table,
She gives and receives many gifts,
But the manger and the star above
Is the brightest sight of all!
That is why a Christian soul is moved
When it's Christmas, when it's Christmas.

Kaukainen joululaulu,
pyhä, hiljainen laulu.
Suo mulle kätes, ystävä oi,
kanssani kuule, laulu kun soi:
Enkelten kuoro juhlana joulun
taivaan holvien sinestä helkkyy.
Kaukainen joululaulu,
pyhä, hiljainen laulu,
hiljainen laulu.

A distant Christmas song,
A holy, quiet song.
Give me thy hand, my friend,
Listen to the music with me:
A choir of angels celebrates Christmas
In the deep vaults of heaven singing.
A distant Christmas song,
A holy, quiet song,
A quiet song.

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.
8 Mökit nukkuu lumiset

8 Cottages Sleep Under Snow

Mökit nukkuu lumiset,
nukkuu hanki, tanteret,
tuikkii taivaan tähtivyö,
pyhä nyt on jouluyö.
Katso, valo välkähtää,
hanget kaikki kimmeltää,
yli vuorten, metsien
käy kuin välke siipien.
Se on jouluenkeli.
Herra hänet lähetti
kanssa joululahjojen
luokse pienten lapsien.

Cottages sleep under snow,
Sleeping snow and land,
Stars twinkle in the sky,
It is the holy Christmas night.
Behold, a light flares,
All the snow glimmers,
Over mountains and woods
It goes like glittering wings.
It is the angel of Christmas.
The Lord sent him
With presents
To sleeping children.
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Vakka häll’ on kädessään
niin kuin kulkis kylvämään,
ja hän kyllä kylvääkin,
mutta ihmismielihin.
Ei hän anna makeita
eikä leikkikaluja,
niitä isä, äiti suo.
Mitä jouluenkel’ tuo?
Puhtahia aatteita,
kultaisia kuvia
Suomen lasten sydämiin,
mökkihin ja palatsiin.

He has a bushel in his hand
As if he were sowing;
And while he does sow,
He only sows in human minds.
He has no sweets
Or toys to give;
They can be given by Father or Mother.
What does the Christmas angel bring?
Pure thoughts,
Golden images
To the hearts of Finland’s children,
To cottages and palaces.

Niitä hänen vakastaan
variseepi yli maan
niin kuin pikku tähtiä,
eikö se oo ihmettä?
Mutta yhä kummempaa
viel’ on, mitä kerrotaan:
kulkiess’ sen enkelin
lapsiks’ muuttuu vanhatkin.
Sitä et kai ymmärrä?
Kysy sitä äidiltä!
Sitten siunaa itsesi,
nuku, saapuu enkeli.

That is what drops out
Of his bushel, scattering over the earth
Like little stars,
Is it not wondrous?
But even stranger
Is what they say:
When the angel passes,
Even old people become young again.
Thou dost not understand?
Ask thy mother!
Then bless thyself
And sleep, the angel comes.

9 Varpunen jouluaamuna

9 The Sparrow’s Christmas

Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa,
järven aalto jäätynyt talvipakkasessa.
Varpunen pienoinen syönyt kesäeinehen,
järven aalto jäätynyt talvipakkasessa.

The snow has buried the flowers in the vale,
The lake is frozen over in the bitter winter frost.
The tiny sparrow has finished his summer food.
The lake is frozen over in the bitter winter frost.

Pienen pirtin portailla oli tyttökulta:
tule, varpu, riemulla, ota siemen multa!
Joulu on, koditon varpuseni onneton,
tule tänne riemulla, ota siemen multa!

A little girl was standing on the stoop of her cottage:
Come, little sparrow, take this seed from me!
It is Christmas, my poor homeless sparrow,
Come, little sparrow, take this seed from me!
16

Tytön luo nyt riemuiten lensi varpukulta:
kiitollisna siemenen otan kyllä sulta.
Palkita Jumala tahtoo kerran sinua.
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta!

Joyfully the sparrow flew down to the little girl:
I will take this seed from you with many thanks!
God shall reward thee for thy kindness.
I will take this seed from thee with many thanks.

En mä ole, lapseni, lintu tästä maasta,
olen pieni veljesi, tulin taivahasta.
Siemenen pienoisen, jonka annoit köyhällen,
pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta.

My child, I am not a bird from this world:
I am thy little brother, I have come from Heaven.
This little seed that thou gavest to the poor sparrow
Was received by thy little brother
From the land of the angels.

10 Kilisee kilisee kulkunen
– Iloinen joululaulu

10 Jingling, Jingling Sleigh Bells Ring
— Happy Christmas Song

Kilisee, kilisee kulkunen
helkkyen, välkkyen.
Kilisee, kilisee kulkunen
loistehessa nietosten.

Jingling, jingling sleigh bells ring,
Tinkling, glinting,
Jingling, jingling sleigh bells ring
In the glow of the snowdrifts.

Käy yli harjanteen
kulku reen hiljalleen,
poikki suon ja laidunten,
halki niittyjen.

Over the ridge
The sleigh-bells slowly pass,
Across bogs and pastures,
Through meadows.

Kilisee, kilisee kulkunen…

Jingling, jingling sleigh bells ring...

Soivat pienet aisakellot,
lumi peittää niityt, pellot.
Sieltä täältä aitan alta
punalakki tontun vilkkaa.
Pienten aika pitkäks’ käy:
eikö vielä mistään näy
tuo joulupukki lahjat mukanaan?
Riemun tois hän tullessaan!
Soivat pienet aisakellot…

Tiny sleigh bells jingle,
Snow covers the meadows and fields.
Here and there at a cowshed-corner
A red gnome-cap can be seen.
Children grow restless:
When will we see
Father Christmas coming with presents?
He will bring joy!
Tiny sleigh bells jingle...

Kilisee, kilisee kulkunen…

Jingling, jingling sleigh bells ring...
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Käy yli harjanteen
kulku reen hiljalleen,
poikki suon ja laidunten,
halki niittyjen.

Over the ridge
The sleigh-bells slowly pass,
Across bogs and pastures,
Through meadows.

Kilisee, kilisee kulkunen…

Jingling, jingling sleigh bells ring...

11 Tuo armon valkokyyhky

11 Lo How a Rose E’er Blooming
(Transl. 1. & 2. vers Th. Baker;
3. vers H. Reynolds Krauth)

Tuo armon valkokyyhky
nyt viestin maailmaan.
Jo laantuu tuskan nyyhky,
käy toive versomaan.
On pyhä jouluyö,
on juhla jumalainen,
Messiaan synnyinyö.

Lo, how a Rose e’er blooming
From tender stem hath sprung!
Of Jesse’s lineage coming,
As those of old have sung.
It came, a floweret bright,
Amid the cold of winter,
When half spent was the night.

Jumala ainokaisen
poikansa meille soi.
Näin ottain muodon maisen
hän auttaa meitä voi.
On pyhä jouluyö…

Isaiah ’twas foretold it,
The Rose I have in mind;
Mary we behold it,
The Virgin Mother kind.
To show God’s love aright,
She bore to us a Savior,
When half spent was the night.

Hän autuusvalaistusta
tuo tuskaan tuonelan:
jo varjo väistyy musta
kasvoilta kuoleman.
On pyhä jouluyö…

This Flower, whose fragrance
Tender with sweetness fills the air,
Dispels with glorious splendor
The darkness everywhere;
True man, yet very God,
From sin and death He saves us,
And lightens every load.

18

12 Tiernapojat
– vanha suomalainen joulukuvaelma

12 Star Boys
– an old Finnish Christmas pageant

Knihti:
Saako tulla laulamaan?

Knight:
May we come and sing for you?

Kaikki:
Hyvää iltaa, hyvää iltaa
itse kullekin säädylle,
sekä isännille että emännille,
jokaiselle kuin talossa on.
Ja me toivotamm’, ja me toivotamm’
onnellista ja hyvää joulua
ja sitä taivaallista ystävyyttä,
joka meidän kaikkemme ylitse käy.

All:
Give you good evening, good evening,
To each according to his rank,
To host and to hostess,
And to each one in this house.
And we bid you, and we bid you
A happy and merry Christmas
And the heavenly fellowship
That is binding upon us all.

Herodes:
Herootes hän se ajoi hevoisillaan ja
ratsuillaan,
siihen asti kun hän tuli murijaanein
maalta,
siihen asti kun hän tuli Petlehemin tykö.

Herod:
Now Herod he went riding with his horses
and chariots,
Up until he was returned from the Land of
the Blackamoors,
Up until he was arrived at the town of
Bethlehem.

Kuningas Herootes olen minä.

It is King Herod that I am.

Murjaanien kuningas:
Jaa, minä tykkään, että sinä olet yksi
styränki.

King of the Blackamoors:
Well, methinks thou art but a tyrant.

Herodes:
Jaa, en minä ole mikään styränki, vaan
kuningas Herootes, joka kannan kultaista
kruunuani minun esi-isäini jälkeen. Mutta
hoo, miksi olet noin musta?

Herod:
Know thou, that I am no tyrant; I am King
Herod, and I bear my golden crown after
the manner of my ancestors. But lo, why
art thou so black?

Murjaanien kuningas:
Hoo, jos minä olen musta,
olen minä kaikilta tunnettu.

King of the Blackamoors:
Though I be so black in countenance, yet I
am known to everyone.
19
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Kaikki:
Piltin synnytti Petlehem ja Petlehem,
josta iloitsee koko Jerusalem.

All:
A child was born in Bethlehem, in Bethlehem,
And rejoicing there was in Jerusalem.

Hän pantiin seimeen makaamaan ja
makaamaan,
kuin hallitsee ilman lakkaamatt’.

He was laid down in a manger low,
The Lord of Creation in eternity.

Aasi se seisoi härkäineen ja härkäineen,
kussa piltti oli pienoinen.

The ass and oxen they stood guard
Where the baby slumbered in the manger low.

On lapsi syntynyt meille
ja poika annettu on.
Hänessä elämän löysin,
Jumalan suosion.
Hän on sen Ylhäisen koitto,
mi maailmaa valaisevi,
vaan ehkä hänen soittons’
maan ympär’ kajahtavi.

A child is born unto us,
Unto us a son is giv’n.
He bringeth life eternal,
From God above in heav’n.
Behold the brightest dawning
And follow this joyful birth;
And one day soon his singing
Shall ring around the earth.

All:
Look you now upon the wretched King of the
Land of Blackamoors,
Begging for the mercy of King Herod bold
And falling down upon his knees as he be told.

Maan päällä, metelin alla
se kansa, kansa soitti,
vaan Piltin hartioilla
se Herruus lepäilevi.
Hän on sen Ylhäisen…

In toil and sorrow and sighing
The people wander the land.
But in the manger lying
He holds the world in His hand.
Behold the brightest...

Ja nyt te ootta nähäneet tuon murijaanein
kuninkaan,
kuinka sen piti rukoileman Herootesta
ja lankeeman hänen etehensä polovillensa.

And now you have beholden the King of the
Land of Blackamoors,
Begging for the mercy of King Herod bold
And falling down upon his knees as he be told.

Tähti se kulukeepi itäiseltä maalta,
sanomaton kirkkaus se ulos loisti,
ja se tähti oli Jumalalta ulos lähetetty,
ja he riensivät uhraamaan kultaa,
pyhää savua ja mirhamia.

Mänkki:
Menkää Petlehemiin Juutaan maan Taavetin
kaupunkiin. Siellä te löydätte
vastasyntyneen poikalapsen kapaloituna
makaavan seimessä, jota Herran enkelit
vartioitsevat ynnä härkäin ja aasein kanssa.

Bearer:
Go you to Bethlehem, the city of David in the
land of Judea. There you shall find a newborn
infant boy swaddled and lying in a manger,
guarded by the angels of the Lord together
with oxen and asses.

There came a star from the Oriental lands,
And with greatest brightness it did shine on
high,
And that star was sent from God as a sign upon the heavens,
And they hurried to give offerings of gold
And holy incense and of myrrh that they
brought.

Herodes:
Knihti, mun palvelijani!

Herod:
Ho, Knight, my servant!

Hoo, jos minä olen musta,
olen minä hyviltä kaivattu.
Yksi herra ja kuningas murijaanein maalta.

Though I be so black in countenance, yet I
am a beloved man.
For I am the Lord and King of the Land of
Blackamoors.

Kaikki:
Yksi herra ja kuningas murijaanein maalta.

All:
For I am the Lord and King of the Land of
Blackamoors.

Herodes:
Vaikka sinä kuinka olet yksi herra ja
kuningas murijaanein maalta, pitää sinun
lankeeman minun eteeni polvilles ja
rukoileman minua.

Herod:
Be that as it may, thou being a Lord and King
of the Land of Blackamoors, yet shalt thou
fall to thy knees before me and beg mercy of
me.

Murjaanien kuningas:
Ei, vaan Knihti.

King of the Blackamoors:
Nay, thy Knight shall do that!

Herodes:
Sinä, taikka sun henkes!

Herod:
Thou shalt do it, or die!

Kaikki:
Katsokaatte nyt tuota murijaanein
kuningasta,
kuinka sen pitää rukoileman Herootesta
ja lankeeman hänen etehensä polovillensa.
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Knihti:
Jaa minun armollinen majesteettini.

Knight:
Yea, your most merciful Majesty!

Kaikki:
Ja kuunnella pyhää lakia.

All:
And heed the law of the land in all.

Herodes:
Oletko nähnyt niitä kolmia Itäisen maan
viisasta miestä?

Herod:
And hast thou seen those three kings of Orient far?

Knihti:
Jaa, minä olen nähnyt ne kolme Itäisen
maan viisasta miestä, jotka tekivät kuin
viekkaat varkaat ja väärät valtijaat ja
ottivat toisen tien ja menivät kukin eri
teitä omalle maalleen.

Knight:
Yea, I have seen those three kings of Orient far,
who made off like thieves and impostors in the
night, departing by another way to their own
country.

No tain tähtein
siis taivahan ovet ne avattiin
ja kunnian kruunulle veisattiin
tai terveille luoduille laulettiin
tai lauma laitumelle laskettiin tai…

And all for this
The doors of heaven were opened wide,
The crown of glory was praised in song,
All of creation did loudly rejoice,
The flock was put out to pasture, or...

Herodes:
Sepä minua sangen suuresti harmittaa ja
sydämelleni käy, että nuo kolme Itäisen
maan viisasta miestä menivät kuin viekkaat
varkaat toista tietä omalle maalleen.
Mene siis ja satuloitse valkea orhini, jolla
minä olen sotinut Turkkia ja Tattaria vastaan;
sillä tahdon minä nyt sotia noita kolmea
Itäisen maan viisasta miestä vastaan.
Mene myös Petlehemiin Juutaan maan
Taavetin kaupunkiin ja tapa ja virtaan
heitä kaikki kaksivuotiset poikalapset ja
sitä nuoremmat, kunnes olet tavannut sen
äsken syntyneen juutalaisten kuninkaan.

Herod:
It troubles me sorely and angers me that those
three kings of Orient far made off like thieves in
the night, departing by another way to their
own country. Go now and saddle my white stallion, upon which I have made war against the
Turk and the Tartar; for I will now make war
against those three kings of Orient far. Go thou
also to Bethlehem, the city of David in the land
of Judea, and kill all male children of two years
or younger, and throw them into the river, until
you have come across that newborn King of the
Jews.

Knihti:
Nyt minä olen käynyt Petlehemissä
Juutaan maan Taavetin kaupungissa ja
tappanut ja virtaan heittänyt kaikki
kaksivuotiset ja sitä nuoremmat poikalapset.

Knight:
Now I have been to Bethlehem, the city of
David in the land of Judea; and I have killed
all male children of two years or younger,
and thrown them into the river.

Herodes:
Koska sinä olet ollut niin rohkea ja silitellyt
minun kultaista kruunuani, tahdon minä
palkita sinut kullalla ja hopialla ja sinulle
antaa yhen verisen todistuksen miekkani
kärjestä. Tuosta ulos, tuosta sisään, siitä
mun matkani pitää. Risti sun rintaasi,
miekka mun tuppeeni.

Herod:
Because thou hast been so brave and polished my golden crown, will I reward thee
with silver and gold and give thee a bloody
testimonial from the tip of my sword. In and
out my journey goes. A cross on thy breast,
my sword in its sheath.

Knihti:
Husaari olen minä sodassa
ja urhoollinen sotamies
ja vaikk’ olen varustettu joka tiess’,
keisari saa vastata edestämme,
mitä me olemme kukistaneet,
siihen on meitä opetettu,
että totella keisaria
ja kuunnella pyhää lakia.

Knight:
I go to war, a bold Hussar,
A staunch and stolid soldier-man.
And though I be ready for anything,
The Tsar shall answer for all our actions,
That which we have conquered for him;
This is what we are taught to hold:
We shall obey the Tsar’s command
And heed the law of the land in all.

Kaikki:
Synti suuri surkia, kun särki taivahan,
niin täytyi alas astua jo Herra Jumalan.
Vaan rakkaudest’ Jumala
teki meille tämän maan,
josta ompi ilo saatu koko mailmalle.

All:
What a great and grievous sin did break the
heavn’ly vault
The Lord Himself came down to earth to
mend the fatal fault.
But it was out of boundless love
The Lord stepped down from heav’n above
And gave us the earth that we may fondly
live upon it.

Jopa joutui jouluaamu kristikunnalle,
josta ompi ilo saatu koko mailmalle.
Vaan rakkaudest’ Jumala…

Christmas morning brought the joyful tidings
to the land:
Salvation for all humankind is finally at hand.
But it was out of boundless love...
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Enkelit ne paimenille ilmoittivat juur’,
ett’ Juutaan maalla syntynyt on Vapahtaja
suur’.
Vaan rakkaudest’ Jumala…

Lo, the angels came upon the shepherds to
declare
In Bethlehem is born this night the Lord, the
Saviour dear.
But it was out of boundless love...

Paimenet ne ilomielin läksi kulkemaan
ja Taivaan joukot helein kielin alkoi
laulamaan:
vaan altti kiitos Jumalan,
kun teki meille tämän maan,
josta ompi ilo saatu koko mailmalle.

And the shepherds did rejoice as they set off
to town;
The heavn’ly host did praise the Lord in song
the world around.
But thanks be to the Lord above
Who came to us with boundless love
And gave us the earth that we may fondly
live upon it.

Virret taivahan ne kajaa harpuin
kymmentuhansin.
Jeesus kuningas on, taivaan haltii, kiitos
Jumalan.
Hän on yksin vallan päällä, maailman
pivoissans’ pitää.
Halleluja, halleluja, halleluja. Aamen.

Hear the music in the heavens, ringing harps
tenthousandfold.
Jesus is the King of Glory, he shall reign
forevermore.
He is our Lord and Saviour, He watcheth over
the world.
Halleluja, halleluja, halleluja. Amen.

Knihti:
Emme ole millään viekkauvella emmekä
vääryyvellä tulleet teijän huoneeseenne
laulamaan, vaan teijän oman hyvän
tahtonne mukaisesti. Olemme köyhiä
laulajapoikia ja pyyvämme lanttia.

Knight:
It is not by deception or falsehood that we
have come into your house to sing, but after
your own free will. We are but poor singers
and ask for a coin for our troubles.

Mänkki:
Ja tähteemme kynttilän pätkää.

Bearer:
And a bit of candle for our star.

Kaikki:
Kiitos olkohon, kiitos olkohon
teidän lahjainne edestä.
Teidän lahjanne pitäis oleman
julki Jumalan edessä.

All:
Thanks be to all of you, thanks to all of you
for the kind gifts that we received.
For your gifts shall be as an offering unto the
Lord.
24

Ja te isoovaiset ja myös siunatut,
nyt me olemme kaikki sanoneet.
Ja me toivotamm’, ja me toivotamm’
onnellista ja hyvää joulua.

And you who hunger and you who are
thirsty,
Now we have greeted everyone.
And we wish you all, and we wish you all
A happy and merry Christmas.

SIKERMÄ JOULULAULUJA
13 Jouluaatto on nyt herttainen

CHRISTMAS CAROL MEDLEY
13 It Is Now Sweet Christmas Eve

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.

It is now sweet Christmas Eve,
The starry sky is blue.
The house is washed and clean,
The yard is white with snow.
Children hurry, run and whisper,
Talking of Christmas presents.
From the woods a tree was brought
Indoors to the delight of the children.

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.

Everyone ends his everyday work,
All await the feast.
The tree is decorated,
Shining its lights into the night.
Songs are sung,
Old and young join in dancing.
Sweet things are passed out and eaten,
Children thanking eagerly.

14 Kuusen ympärillä

14 Around The Christmas Tree

Ystävät pienet tulkaa
joulua juhlimaan,
ympäri kuusen kaikki
piiriin karkeloimaan.
Oi kuinka onkin hauskaa,
paina ei askelkaan,
siis ilosävelet jo soimaan.

O friends,
come celebrate Christmas,
Come dance
around the Christmas tree.
How fun it is,
so light it is,
Strike up the jolly music.
25
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Työtä onhan tehty
ahkerasti niin,
vaan nyt on taas aika
käydä leikkeihin.
Ystävät pienet tulkaa
joulua juhlimaan,
ympäri kuusen karkeloimaan!

We have worked so hard,
Now it is time to play.
O friends,
come celebrate Christmas,
Come dance
around the Christmas tree.

Näättehän, kuinka kaunis
kuusi on koruissaan,
yötä se tervehtii
ja aamua taas uutta.
Kaikuen kiitoslaulut
nousevat maailmaan,
riemua on ja onnekkuutta.
Kirkas valo loistaa
yöhön synkeään,
saa ei vertaa liekki
joulukynttilän.
Näättehän, kuinka kaunis
kuusi on koruissaan,
aamua tervehtii se uutta.

See how beautiful the tree is
with its decorations,
Saluting the night
and the dawning day.
Hymns of thanks
ring out in the world,
There is plenty of joy and happiness.
A bright light shines
into the darkest night;
There is nothing quite
like a Christmas candle.
See how beautiful
the tree is with its decorations,
Saluting the dawning day.

15 Juhla on verraton

15 Now We Have a Feast

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!

Now we have a feast in our house,
Christmas has come, la la la la la!
Songs are sung in a ring-dance,
In a ring-dance!
Shine, O fairest Christmas tree,
Shine, O fairest Christmas tree,
la la la...

Ystäväni, armahani,
leiki ja laula, la-la-la-laa!
Piirissä me liitelemme,

My friend, my beloved,
Come play and sing, la la la la la!
In a ring-dance we swing
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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!

And fly along:
Father, mother, sisters and brothers,
Father, mother, sisters and brothers,
la la la...

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!

Now it is Christmas, now it is Christmas,
Father Christmas brings the presents, la la
la la la!
Apples and sweets and all sorts
Are brought out and served.
Lye fish, cakes and Chrismas porridge
Call us to the table,
la la la...

16 Reippahasti käypi askelet

16 Rushing Go The Footsteps

Reippahasti käypi askelet,
äidin hommat on niin kiireiset.
Lahjat peittyi kääröihin,
ukset kiinni pantihin,
vaan on hauska sentään!

Rushing go the footsteps,
Mother is so busy.
There are gifts to be wrapped
Behind closed doors,
But such fun it is!

Taatto, taatto läksi innoissaan,
joulukuusen, kuusen hankintaan;
latva saapi tähtösen,
oksat kaikki, tiedät sen,
paljon kynttilöitä!

Father went out enthusiastically
To find a Christmas tree.
It shall have a star on top,
And on its branches, as you know,
A lot of candles!

Kun on valmis kuusi kultainen,
rynnistääpi lapset huoneeseen.
Ken on tuonne tullutkaan
joululahjat pussissaan?
Vanha joulupukki!

When the tree is all done,
The children rush into the room.
Who is that there,
With gifts in his sack?
Old Father Christmas!

Lapset kaikki huutaa: Oi, oi, oi!
Kohta kiitos riemuin soi, soi, soi.
Sievä vauva Maijan on,

All the children shout: O, O, O!
Soon their thanks ring out.
Maija has a pretty doll,
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Annin kelkka verraton,
orhi oiva Veikon!

Anni has a trim sled,
Veikko has a toy horse!

Päättyy joulu, vaikk’ ei kenkään sois,
joulukuusi viedään pois, pois, pois.
Mutta ensi vuonna hän
saapuu lailla ystävän –
Ei voi toivo pettää!

Christmas is soon over,
And the tree is carried out.
But next year Christmas will come again
Like an old friend,
You can count on that!

17 Taas kaikki kauniit muistot

17 All Beautiful Memories

Taas kaikki kauniit muistot
mun tulee mielehen:
lumivalkeat pellot, puistot
ja juhla Jeesuksen.
Ani aikaisin puku parhain
mun ylleni puettiin.
Oli kirkossa oltu varhain,
nyt sanaa luettiin.

All beautiful memories
Come to my mind again:
The snow-covered fields
And the birthday of Jesus.
Early in the morning
I was dressed in my best clothes;
We went to church at dawn,
And now we read the Bible at home.

Nyt kuului äidin ääni
niin hartain paatoksin.
Hänen olkaansa nojasin pääni
ja hiljaa kuuntelin.
Mitä ymmärsin, sit’ en tiedä,
pyhätunnelman muistan vain.
Sitä milloinkaan ei viedä,
ei ryöstetä sielustain.

My mother read the text
So solemnly.
I rested my head on her shoulder
And listened in silence.
I do not know what I understood;
I only remember the holiness
That can never be removed
From my soul.

Taas kaikki kauniit muistot
mun tulee mielehen:
lumivalkeat pellot, puistot
ja juhla Jeesuksen.

All beautiful memories
Come to my mind again:
The snow-covered fields
And the birthday of Jesus.
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18 Jo joutuu ilta

18 It Is Growing Dark

Jo joutuu ilta ja tuuli käy
yli tumman, synkeän salon,
hämy majan verhovi matalan
ja rikkaan uhkean talon.
Kun tuntea sais
tuon pyhän, lohtua luovan valon!

It is growing dark, and the wind is blowing
Over the dark, bleak forest.
The twilight enshrouds the poor man’s cottage
And the rich man’s manor.
If only I could see
The holy, comforting light!

Vaan tähdet lempeän hohteen luo
syvyyksiin synkkiin asti.
Ja jouluvalkeat loistavat
joka paikassa kirkkahasti.
Oi Luojamme,
sä tule meille johtajaksi!

Only the stars twinkle gently
And cast their light over the depths.
The Christmas candles bring brightness
To every home.
O eternal light,
Come and guide us!

Nyt valkeus voittaa ja synkkyyskin
jo murtuu maisilla teillä.
Majassa halvimmassakin
on sijansa enkeleillä.
Ja silloin on
myös joulurauha parhain meillä.

Light shall conquer, and darkness shall disappear
From our worldly path.
Angels shall make their home
Even in the very humblest house.
And then
We shall enjoy the feast of Christmas.

19 Jouluyönä

19 On Christmas Night

Koristeissaan kiiltää kuusi,
tuo tupahan tuoksuaan.
Lumi äsken satanut, uusi,
kuin harsona kattaa maan.

The tree shines bright
And gives its scent to the room.
A newly-fallen snow
Covers the ground like a veil.

Nyt vanhojen huolet hukkuu
kuin pilvehen peittävään.
Hymy huulilla lapset nukkuu
yhä kääröt käsissään.

Old people forget their cares
As if a cloud obscured them.
Smiling, the children sleep,
Clutching their presents.
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Tänä yönä enkelin siipi
yli kattojen hiljaa lyö.
Syvä hartaus mieliin hiipii –
pyhä, kirkas jouluyö.

Tonight, the wing of an angel
Silently beats over the rooftops.
A solemn peace descends —
It is the holy and bright Christmas night.

20 Jouluyö, juhlayö

20 Silent Night, Holy Night

Jouluyö, juhlayö!
Päättynyt kaikk’ on työ.
Kaks’ vain valveill’ on puolisoa
lapsen herttaisen nukkuessa
seimikätkyessään.

Silent night, holy night,
All is calm all is bright.
‘Round yon virgin Mother and Child,
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace.

Jouluyö, juhlayö!
Paimenill’ yksin työ.
Enkel’ taivaasta ilmoitti heill’:
Suuri koittanut riemu on teill’!
Kristus syntynyt on!

Silent night, holy night,
Sheperds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar,
Heav’nly hosts sing Alleluia;
Christ the Savior is born.

Jouluyö, juhlayö!
Täytetty nyt on työ.
Olkoon kunnia Jumalalle!
Maassa rauha, myös ihmisille
olkoon suosio suur’!

Silent night, holy night,
Son of God, love’s pure light.
Radiant beams from Thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at Thy birth.

21 Maa on niin kaunis

21 Beauty Around Us

Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.

Beauty around us,
Glory above us,
Lovely is earth and the smiling skies.
Singing we pass along
Pilgrims upon our way
Through these fair lands to Paradise.

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet,
miespolvet painuvat unholaan.

Ages are coming,
Roll on and vanish,

Kirkasna aina sielujen laulun
taivainen sointu säilyy vaan.

Children shall follow where fathers passed.
Never our pilgrim song,
Joyful and heaven born,
Shall cease while time and mountain last.

Enkelit ensin paimenille lauloi,
sielusta sieluhun kaiku soi:
kunnia Herran, maassa nyt rauha,
kun Jeesus meille armon toi.

First to the shepherds
Sweetly the angels
Sang it at midnight, a song of morn:
“Glory to God on high,
Peace and good will to men
Today is Christ, our saviour, born!”
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