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Sylvian joululaulu
(Karl Collan – Z. Topelius,
suom. Matti Korpilahti)
Sulo Saarits
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ah, SaapuoS yöhön valKeuS
(armas Maasalo – ilmari Salomies)
Radiokuoro, joht. nils-eric Fougstedt
väinö Raitio, urut
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aRKihuoleSi KaiKKi heiTä
(leevi Madetoja – alpo noponen)
Mauno Kuusisto
Cyril Szalkiewicz, piano
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SuloääneT enKelTen
(Sleesialainen kans. säv. – suom. sanat
hilja haahti – sov. jouko Tolonen)
Radiokuoro, joht. nils-eric Fougstedt
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Me KäyMMe joulun vieTTohon
(Martti Turunen – Mauno isola)
paavo heinonen
yhtye, joht. Mikko von Deringer
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oi Sä RieMuiSa
(M. Gabrieli – johannes Daniel Falk,
suom. sanat Matti pesonen)
Radiokuoro, joht. antti Koskinen

2:26

joululaulu (SanaTon laulu)
(Toivo Kuula)
erik Cronvall, viulu
eevi Cronvall, piano
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en eTSi valTaa, loiSToa
(jean Sibelius – Zacharias Topelius)
Mauno Kuusisto
Cyril Szalkiewicz, piano
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on hanGeT KoRKeaT, nieToKSeT
(jean Sibelius – vilkku joukahainen)
Mauno Kuusisto
Cyril Szalkiewicz, piano
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Maa on niin KauniS
(Trad.)
Radiokuoro, joht. antti Koskinen
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TuiKKiKaa, oi joulun TähTöSeT
(armas Maasalo – elsa Koponen)
Tyttötertsetti
yhtye, joht. Mikko von Deringer
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jouluilTa
(Taivahalla SyTTyi juuRi)
(uuno Klami – yrjö jylhä)
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2:22
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TunTeMaTon
(Trad – sov. Mikko von Deringer)
peipposet
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joulu, joulu TulluT on
(Trad. – olli vuorinen –
sov. Mikko von Deringer)
peipposet
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SaMMuu)
(vilhelm Sefve – alfred Smedberg)
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(Franz Gruber – j. Mohr,
suom. G.o. Schönemann)
Radiokuoro, joht. nils-eric Fougstedt
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TaaS KaiKKi KauniiT MuiSToT
(Sulho Ranta – viljo Kojo)
Sulo Saarits
Taneli Kuusisto, urut
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joulun KelloT
(armas Maasalo – helmi auvinen)
Radiokuoro
Finlandia-orkesteri,
joht. nils-eric Fougstedt

2:16
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Muistojen joulu
TuTTuja joululauluja puolen vuoSiSaDan TaKaa

”Joulu tulee taas ja radion ohjelmat on sävytetty suuren

juhlan henkeen. joulu tulee yhtä hyvin matalaan majaan
kuin palatsiinkin, ja sehän on totta. Tämä totuus ei saa
kuitenkaan estää meitä muistamasta puutteessa eläviä
lähimmäisiämme, jotka ovat kiitollisia pienestäkin jouluilon
ja hyvän tahdon pilkahduksesta.”
Tällaisin ylevin ajatuksin johdatteli ohjelmalehti RadioKuuntelija lukijoitaan jouluviikkoon monien tapahtumien
vuonna 1956. Takana olivat tasavallan uuden presidentin
urho Kekkosen ristiriitoja herättänyt valinta, massiivinen
yleislakko ja juuri joulun alla edellisen presidentin j.K.
paasikiven poismeno. vuoden lopulla myös radiolähetysten
pitkäaikainen ikoni Markus Rautio, lastentunnin Markussetä, oli jäämässä eläkkeelle.
joulu tuli kuitenkin entiseen tapaan. Suomen Turku
julisti joulurauhan. Sen alkamista juhlisti radiossa Sulho
Rannan tuttu ’Taas kaikki kauniit muistot’. Myös Frans emil
4

Sillanpää, Taata, nostatti aaton tunnelmaa perinteisellä
joulupakinallaan.
’Muistojen joulu’ oli radion ohjelmissa kuitenkin
ratkaisevasti erilainen kuin joulu tänään. Se alkoi ja
joulumusiikki kaikui vasta jouluaattona. ajatus viikkoja
kestävästä ja kaikkialle ulottuvasta joululaulujen tulvasta
olisi tuntunut lähinnä mauttomalta. elämä oli hyvin
radiokeskeistä.
vuoden 1956 joulu oli Suomen radiohistoriassa myös
nauhoitetun joulumusiikin ensimmäinen runsas vuosi.
erityisesti radion omat kuorot, Radiokuoro ja peipposet,
sekä muutamat valitut solistit olivat tehneet äänitteitä, jotka
jäivät sitten soimaan vuosikymmenten ajaksi.
esitysten taso ei ehkä aina vedä vertoja nykyisille
huippuyhtyeille eikä aina solisteillekaan. Kamarikuoron
käsite oli tuolloin vielä lähes tuntematon, ja monet solistit
turvautuivat tulkinnoissaan mieluummin konserttilavojen
laulutapaan kuin radion edellyttämään hillitympään tyyliin.
Miltei ajastaan edellä tuntuvat kuitenkin olevan tämän levyn
tyylikkäät laulusolistit.
Tyyleistä ja kausista riippumatta kaikkien esityksistä
välittyy aito ja lämmin joulumieli.
MaRTTi haapaKoSKi
5

Esiinty jät
Sulo Saarits

sulo saarits (1911–1990) on kuulunut
suomalaiseen radiojouluun jo vuodesta
1954. hänen tuolloin yhdessä Taneli
Kuusiston (1905–1988) kanssa
tallentamansa Sulho Rannan laulu ’Taas
kaikki kauniit muistot’ soi jouluaattoisin
aina vuoteen 1979. Tuolloin Saarits
äänitti sen uudelleen, uutena urkurinaan
Tauno äikää. Sulo Saarits tunnettiin
myös konserttilaulajana ja helsingin
johanneksenkirkon kanttorina.
6

Mauno Kuusisto

Mauno Kuusisto (s.1917) on esiintynyt
uransa aikana sekä konserteissa
että oopperassa, jopa elokuvissa,
mutta hän on ollut ennen kaikkea
suosittu radiolaulaja. Tähän tehtävään
hänen kiinteä tenoriäänensä sopiikin
erinomaisesti. Sibelius-pianistina
tunnetun Cyril Szalkiewiczin (1914–
1969) kanssa tehdyt jouluäänitteet
ovat ajan parhaimmistoa ja soivat yhä
radiossa.

Esiinty jät
Paavo Heinonen (s.1944) aloitti laulamisen
Cantores Minores -poikakuorossa, josta
hänet löysi kapellimestari Mikko von
Deringer (1904–1981). asiaa ehkä auttoi
Radion sinfoniaorkesterissa soittanut
erkki-isä, joka esiintyi myös Deringerin
studioyhtyeissä. Sittemmin kaupallisen
alan valinnut heinonen ehti esiintyä
myös viihdemuusikkona, mm. eurovision
laulukarsinnoissa ja ’Futistriossa’ sekä
pelata hjK:n tähtenä, miltä ajalta mainittu
lauluyhtye on peräisin.

Duopari eriK Cronvall (1904–1979), viulu
ja eevi Cronvall (s.1916), piano esiintyivät
runsaasti 1950-luvulla, ennen kuin erik
Cronvall omistautui johtamalleen Radion
sinfoniaorkesterille ja eevi Cronvall
opetustyöhön Sibelius-akatemiassa. Toivo
Kuulan ’joululaulu’ (Sanaton laulu) on
yksi heidän kauneimpia tulkintojaan.

Suuren suosion saavuttanut
tyttötertsetti syntyi lähes sattumalta.
Tyttönormaalilyseosta oli pyydetty
radioon hyvää lapsisolistia, ja kun
musiikinopettaja ei saanut ratkaistua
kenet lähettäisi, matkaan lähti kolme.
Kapellimestari Mikko von Deringer
sattui sijaistamaan sairastunutta
pianistia, ja hän otti tulokkaat hoiviinsa.
nämä esiintyivätkin sitten Deringerin
”lastenkamarin iltasoitoissa” yli
kymmenen vuoden ajan.
Tyttötertsetissä lauloivat leena
pulkkinen, nyk. Cederberg (s. 1939),
Marja-leena vaahtera, nyk. Tuuri
(s. 1940) ja helli Karesalo, nyk. lehtinen
(s. 1940). varhain alkaneesta laulajanurasta huolimatta kukaan heistä ei
jatkanut muusikkona: leena pulkkinen
toimi kaupallisella alalla, Marja-leena
vaahtera yleisradion äänitarkkailijana ja
helli Karesalo luokanopettajana.

7

Peipposet laulavat Mikko von Deringerin johdolla
1963.

8

1960-luvulla ahkerasti esiintyneen
radioKuoron juuret juontavat kapellimestari nils-eric Fougstedtin (1910–
1961) vuonna 1940 perustamasta
Solistikuorosta. Kuoroa johti myös
yksinlaulajana ja kirkkomuusikkona
tunnettu antti Koskinen (1922–1982).
Kansanlaulukuoro PeiPPoset taas
syntyi Mikko von Deringerin aloitteesta.
Kuorosta tuli pitkän historiansa, vuosien
1952–1986 aikana yksi yleisradion
suosituimpia esiintyjäryhmiä.
Radiokuoron armas Maasalo
-esitykset ’ah saapuos yöhön valkeus’
(adventtivesperistä) ja ’joulun kellot’
äänitettiin Suomen säveltäjät -yhdistyksen
aloitteesta, ja ne julkaistiin myös
äänilevyinä legendaarisessa Fennicasarjassa. adventtivesperin naiskuoron
urkusäestäjä oli radiossa runsaasti
esiintynyt janne Raitio (1919–1997).
’joulun kellojen’ esityksessä taas
on mukana Finlandia-orkesteri,
helsinkiläisistä muusikoista juuri
levytyksiä varten koottu soittajaryhmä.

Esiinty jät

Radiokuoro yliopistolla 1955. Istumassa kuoron johtaja Nils-Eric Fougstedt ja harjoitusmestari Antti Koskinen.
9

1

2

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?

ah, saapuos yöhön valkeus,
vihan maahan kirvoitus!
Sun siipies loistossa koittava on
yli maan pimennon,
kesä lempeä, autuus kaipuuton
ja sielujen valkeus.

Sylvian joululaulu

Miss’ sypressit tuoksuu nyt talvellakin,
istun oksalla uljaimman puun,
miss’ siintääpi veet, viini on vaahtovin
ja sää aina kuin toukokuun.
ja etnan kaukaa mä kauniina nään –
ah, tää kaikki hurmaa ja huumaapi pään.
ja laulelmat lempeesti lehdoissa soi,
sen runsaammat riemut ken kertoilla voi!
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.
10

Ah, saapuos yöhön valkeus

ah saapuos, Kristus, herrani mun,
luo oottavan lapsesi sun!
Sä kantaja laaksosta kyynelveen
ikikirkkauteen,
mua auta täällä jo kiitokseen,
vie enkeliriemuhun.

3

4

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?

Suloäänet enkelten
kaikuu kautta äärien,
yli vuorten, laaksojen
toistuu sävel riemuinen.
Gloria in excelsis Deo!

Arkihuolesi kaikki heitä

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.

Suloäänet enkelten

paimenet, oi mistä on
laulunne tuo riemuinen,
sanomanne verraton,
sulosävel taivainen?
Gloria in excelsis Deo!
Käykää Betlehemihin
enkeleitä kuulemaan,
rukouksin, toivehin
taivaan herraa palvomaan!
Gloria in excelsis Deo!

11

5

6

Me käymme joulun viettohon
taas kuusin, kynttilöin.
puun vihreen oksat kiedomme
me hopein, kultavöin,
vaan muistammeko lapsen sen,
mi taivaisen tuo kirkkauden?

oi sä riemuisa, oi sä autuisa,
armon tarjoova joulujuhla.
Maailman yö peitti,
Kristus päivän saatti.
Riemuin riemuitse oi kristikunta.

Me käymme joulun viettohon

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.

12

oi ystävät, jos myöskin me
kuin tietäjämme nuo
veisimme kullan, mirhamin
tuon rakkaan lapsen luo,
niin meille joulu maallinen
ois alku joulun taivaisen.

Oi sä riemuisa

oi sä riemuisa,
oi sä autuisa,
armon tarjoova joulujuhla.
hengen ja mielen
luo Kristus uuden.
Riemuin riemuitse oi kristikunta.

8

9

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.

on hanget korkeat, nietokset,
vaan joulu, joulu on meillä!
on kylmät, paukkuvat pakkaset
ja tuimat pohjolan tuuloset,
vaan joulu, joulu on meillä.

En etsi valtaa, loistoa

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!
luo köyhän niinkuin rikkahan
saa, joulu ihana!
pimeytehen maailman
tuo taivaan valoa!
Sua halajan, sua odotan,
Sä herra maan ja taivahan,
nyt köyhän niinkuin rikkaan luo
suloinen joulus tuo!

On hanget korkeat, nietokset

Me taasen laulamme riemuiten,
kun joulu, joulu on meillä!
Se valtaa sielun ja sydämen
ja surun särkevi entisen,
mi kasvoi elämän teillä.
oi käykää, ystävät, laulamaan,
kun joulu, joulu on meillä!
Se tuttu ystävä vanhastaan
on tänne poikennut matkoillaan
ja viipyy hetkisen meillä.
nyt tähtitarhoihin laulu soi,
kun joulu, joulu on meillä!
nyt maasta taivaaseen päästä voi,
jos sydän nöyrä on lapsen, oi,
kun joulu, joulu on meillä.

13
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Tuikkikaa, oi joulun tähtöset
oi anna, jumala, armoas,
kun joulu, joulu on meillä!
ja kansaa suojaa sun voimallas,
meit’ auta näkemään taivaitas,
kun joulu, joulu on meillä!

Tuikkikaa, oi joulun tähtöset,
kilvan lasten tähtisilmäin kanssa!
Kertokaatte joulun satua,
yhtä uutta, yhtä ihanaa,
mieltä viihtävää kuin muinen lasna!

10

helkkykää, oi joulun laulelot,
rinnoista niin riemurikkahista!
Sävel soikoon, leikki leiskukoon,
rinnan riemuista se kertokoon,
mieltä viihtäen kuin muinen lasna!

Maa on niin kaunis
Maa on niin kaunis, kirkas luojan
taivas,
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.
Kiitävi aika, vierähtävät vuodet,
miespolvet painuvat unholaan.
Kirkasna aina sielujen laulun
taivainen sointu säilyy vaan.
enkelit ensin paimenille lauloi,
sielusta sieluhun kaiku soi:
kunnia herran, maassa nyt rauha,
kun jeesus meille armon toi.
14

Kerran loppuun satu joulun saa,
suru säveliä sumentaapi.
Kerran silmän täyttää kyyneleet,
viirtaa vuolahina tuskan veet,
siks’ oi tähtisilmät, loistakaa!

12
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Taivahalla syttyi juuri
tähti kirkas, tähti suuri,
josta viisaat itämaan
riemastuivat aikoinaan.

Kas taivaalla tähti on tuntematon,
joka Betlehemin yli loistaa!
Siell’ laps’ kapaloituna seimessä on,
joka synnin ja kuoleman poistaa.
Tää lapsi on halvassa yömajassaan
ja lähinnä häntä on paimenia;
on köyhä ja alhainen kansa.
Mutt’ ylhäällä enkelit iloitsevat
ja tuhansin kielin lausuvat
hänen ijäistä kunniatansa.

Jouluilta

Kaikkialla kellot pauhaa
toivotellen joulurauhaa.
hangen alle maat ja veet
juhlayöks on nukkuneet.
Kuusi seisoo permannolla,
kaikkien on hauska olla.
joululaulut kirkkaat soi,
lasten piiri karkeloi.
Seimen lasta muistakaamme,
koska taasen laulaa saamme:
joulu, joulu tullut on
lasten juhla verraton.

Kas taivaalla tähti on tuntematon

ne laulavat: ”Tähti on tuntematon,
joka Betlehemin yli loistaa.
Kointähtenä maan yli paistava on
ja sen loistoa vuos’sadat toistaa.
ja lapsi, ken halvass’ on yömajassa,
maan kansojen kaikkien on vapahtaja;
hän kirkkaudest’ tuli herran
luo isänsä ihmiset viedäksehen.
hän saava on voiman, kiitoksen,
ylistyksen ja kunnian kerran.”

15
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Joulu, joulu tullut on

16

joulu, joulu tullut on
juhla armahainen!
Siitä riemu verraton,
ilo autuainen.

vaikka vainen maailma
Myrskyisenä pauhaa,
Sydämemme levossa
nauttii joulurauhaa.

Kiittäkäämme jumalaa,
isää taivaallista,
Kaiken hyvän jakajaa
armons’ antimista.
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jeesus, jeesus tullut on,
ystävämme parhain.
yöstä päivän valohon
hän vei meidät varhain.

Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu.
öitten varjoon talon touhu hukkuu.
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip,
tip, tap!

jeesus kun on ainiaan
Matkaoppahamme,
Taivaallisen kotimaan
Kerran saavutamme.

Tonttujoukko silloin varpahillaan,
varovasti hiipii alta sillan,
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip,
tip, tap!

Rauha, rauha tullut on!
herran henki pyhä,
oikeahan uskohon
vahvistaa meit’ yhä.

jouluruokaa tarjoo kunnon väki,
raoistansa sen jo tonttu näki.
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip,
tip, tap!

Tonttujen jouluyö

16

Jouluyö, juhlayö
pöydän päälle veitikkaiset rientää,
syövät paistia ja juovat lientä, juovat
lientä.
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip,
tip, tap!

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

herkkua on siinä monenlaista.
Kuiske kuuluu: ”Miltä ruoka maistaa?”
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip,
tip, tap!

jouluyö, juhlayö!
paimenill’ yksin työ.
enkel’ taivaasta ilmoitti heill’:
Suuri koittanut riemu on teill’!
Kristus syntynyt on!

Sitten leikitellään kuusen alla,
kunnes koittaa päivä taivahalla.
Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip,
tip, tap!

jouluyö, juhlayö!
Täytetty nyt on työ.
olkoon kunnia jumalalle!
Maassa rauha, myös ihmisille
olkoon suosio suur’!
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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.

hiljaa, hiljaa
joulun kellot kajahtaa.
Kautta avaruuksien
kaikuu laulu riemuinen:
jeesus tullut on!

Taas kaikki kauniit muistot

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.
Taas kaikki kauniit muistot
mun tulee mielehen:
lumivalkeat pellot, puistot
ja juhla jeesuksen.
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Joulun kellot

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!
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