
Joululauluvihko
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!

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.

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

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

Kiitävi aika,
vierähtävät vuodet,
miespolvet vaipuvat unholaan.
Kirkasna aina sielujen laulun
taivainen sointu säilyy vaan.

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.

Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa, ja’ me.
Ja’ me’ och du me’.
Ja’ me’ och du me’.

Joulupukki

Joulu on taas

Last Christmas

En etsi valtaa, loistoa

Kulkuset No onkos tullut kesä

Tonttujen jouluyö

Porsaita äidin oomme kaikki

Maa on niin kaunis

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 meill´ on hauskaa!
Lapsilla on, lapsilla on
aamusta iltaan hauskaa.

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day 
you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special

(laula säkeistö uudelleen)

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.

Suo mulle maja rauhaisa ja
lasten joulupuu,
Jumalan sanan valoa,
joss´ sieluin kirkastuu.

Tuo kotihin, nyt pieneenkin,
nyt joulujuhla suloisin,
Jumalan sanan valoa ja mieltä 
jaloa.

No onkos tullut kesä
nyt talven keskelle,
ja laitetaankos pesä
myös pikkulinnuille

Jo kuusi kynttilöitä
on käynyt kukkimaan,
pimeitä talven öitä
näin ehkä valaistaan.

Ja vanhakin nyt nuortuu
kuin lapsi leikkimään
ja koukkuselkä suortuu,
niin kaikk’ on mielissään.

Niin hyvä, lämmin, hellä
on mieli jokaisen.
Oi jospa ihmisellä
ois joulu ainainen!

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.

Tonttujoukko silloin 
varpahillaan, 
varpahillaan,
varovasti hiipii alta 
sillan, alta sillan.
Tip-tap …

Jouluruokaa tarjoo 
kunnon väki, 

kunnon väki.
Raoistansa sen jo 
tonttu näki, 
tonttu näki.
Tip-tap …

Pöydän päälle 
veittikaiset rientää, 
veitikkaiset,
syövät paistia ja 
juovat lientä, 
juovat lientä.
Tip-tap …

Herkkua on siinä 
monenlaista, 
monenlaista.
Kuiske kuuluu: ”Miltä 

ruoka maistaa, ruoka 
maistaa?”
Tip-tap …

Sitten leikitellään 
kuusen alla, 
kuusen alla,
kunnes päivä koittaa 
taivahalla, taivahalla.
Tip-tap …

Hiljaa hiipii joukko 
varpahillaan, 
varpahillaan,
kotikoloihinsa alle 
sillan, alle sillan.
Tip-tap …
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Jouluyö, juhlayö.
Päättynyt kaikk´ on työ,
kaks´ vain valveill´ on puolisoa,
lapsen herttaisen nukkuessa
seimikätkyessään,
seimikätkyessään.

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

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

We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas 
and a Happy New Year. 
Good tidings we bring to you 
and your kin; 
Good tidings for Christmas and 
a Happy New Year.

Oh, bring us a figgy pudding; 
Oh, bring us a figgy pudding; 
Oh, bring us a figgy pudding 
and a cup of good cheer
We won’t go until we get some; 

We won’t go until we get some; 
We won’t go until we get some, 
so bring some out here

We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas 
and a Happy New Year.

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 ki-
ulut, tanssihin tahtia antaa viulut
Hupsis tupsis pimpeli pompeli, 
hiiri se kissalle takkia ompeli
Kaikki vaan joukkohon leikkiä 
lyömään ja puuroa syömään 
kun joulu on

Joulupuu on rakennettu,
joulu on jo ovella.
Namusia ripustettu
ompi kuusen oksilla.
Kuusen pienet kynttiläiset
valaisevat kauniisti.
Ympärillä lapsukaiset
laulelevat sulosti.
Kiitos sulle, Jeesuksemme,
kallis Vapahtajamme,
kun sä tulit vieraaksemme,
paras joululahjamme.

Hei, tonttu-ukot hyppikää,
nyt on riemun raikkahin aika!
Hei, tonttu-ukot hyppikää,
nyt on riemu raikkahin aika!
Hetken kestää elämää
ja sekin synkkä ja ikävää.
Hei, tonttu-ukot hyppikää,
nyt on riemu raikkahin aika!

Muistat Tuhkimon, Lumikin, 
Ruususen varmaan
ja Punahilkan ja sudenkin harmaan,
mutta poro tää sulta usein unhohon jää.
Petteri Punakuono oli poro nimeltään,
ollut ei loiste huono Petterimme nenänpään.
Haukkuivat toiset illoin majakaksi pilkaten.
Tuosta vain saikin silloin joulupukki aattehen:
Aattoilta pitkä on, taival valoton.
Petteri vois nenässään valon tuoda pimeään!
Petteri siitä asti pulkkaa pukin kiskoen
johtaa sen riemuisasti luokse lasten kilttien.

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

Me taasen laulamme riemuiten,
kun joulu, joulu on meillä!
Se valtaa sielun ja sydämen
ja surun särkevi entisen,
mi kasvoi elämän teillä!

Kello löi jo viisi, 
lapset herätkää!
Juhani ja Liisi – 
muuten matka jää.

Tässä vesimalja, 
silmät huuhtokaa!
Lämmin karhuntalja 
reessä odottaa.

Vasta ruunan reessä 
silmät aukeaa.

Siin´ on silmäin 
eessä synkkä 
metsämaa.

Aisakello helkkää, 
loistaa tähdet, kuu.
Riemua on pelkkää, 
hymyyn käypi suu.

Tuossa mökin Miina 
kulkee kirkolle.
Taavetti ja Tiina, 

nouskaa kannoille!

Mäenrinteen alla 
talo törröttää,
joka ikkunalla kaksi 
kynttilää.

Ruuna, virsta vielä 
tepsuttele pois! 

Tällä kirkkotiellä 
aina olla vois!

I-I-I don’t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don’t care about the presents
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you

I don’t want a lot for Christmas
There is just one thing I need (And I)
Don’t care about the presents

Underneath the Christmas tree
I don’t need to hang my stocking
There upon the fireplace
Santa Claus won’t make me happy
With a toy on Christmas Day

I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you
You, baby
 

Jouluyö, juhlayö
We Wish You a Merry Christmas

Nisse-polkka

Joulupuu on rakennettu

Hei, tonttu-ukot

Petteri punakuono

Joulukirkkoon

On hanget korkeat,  
nietokset

All I Want for Christmas Is You
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Oi kuusipuu, oi kuusipuu
Ja lehväs uskolliset!
Sä vihannoitset kesäisin,
Tuot lehväs talven tuiskuihin.
Oi kuusipuu, oi kuusipuu
Ja lehväs uskolliset!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein, auch im Winter,  
wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!

Oi kuusipuu


