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1 Tuo armon valkokyyhky 2:13
Anon. – Anon., 3. säk. Friedrich Layritz – Hugo Jalkanen – sov. Michael Praetorius

2 En etsi valtaa, loistoa 3:18
Jean Sibelius – Z. Topelius

3 Nyt seimelle pienoisen lapsen 1:47
Jean Sibelius – V. I. Forsman

4 Joulun kellot (Hiljaa, hiljaa helkkyellen) 2:10
P. J. Hannikainen – P. J. Hannikainen

5 Kautta tyynen vienon yön 1:25
P. J. Hannikainen – P. J. Hannikainen

6 Tuikkikaa, oi joulun tähtöset 1:58
P. J. Hannikainen – Elsa Koponen – sov. Ilkka Kuusisto

7 Ja neitsyt pikku poijuttansa 1:36
Selim Palmgren – Severi Nuormaa – sov. Ilkka Kuusisto

8 Rauhanruhtinas 1:34
Selim Palmgren – Antti Rytkönen

9 Joulu tullut on 1:48
Oskar Merikanto – Vilkku Joukahainen – sov. Ilkka Kuusisto

10 Joulupuu on rakennettu 2:14
Suomal. kansansäv. – G. O. Schönemann – sov. T. I. Haapalainen

11 Kun joulu on 2:40
Otto Kotilainen – Alpo Noponen – sov. Pekka Sipilä

12 Enkelien joululaulu 1:25
Leevi Madetoja – L. Onerva – sov. Sakari Hildén

13 Seimeen syntynyt 2:05
Leevi Madetoja – Oke Peltonen

14 Arkihuolesi kaikki heitä 1:30
Leevi Madetoja – Alpo Noponen

15 Joulun kellot 3:11
Armas Maasalo – Helmi Auvinen

16 Tulemme, Jeesus, pienoises 3:06
Armas Maasalo – Hans Adolf Brorson

17 Joululaulu (Jeesuslapsi suloinen) 1:53
Ilmari Hannikainen – Eino Sormunen

18 Jouluhymni 2:20
Ahti Sonninen – Une Haarnoja

19 Olen löytänyt sen 3:14
Säde Rissanen – Jaakko Löytty

20 Ilouutinen 2:44
Jaakko Löytty – sov. Säde Rissanen

21 Heinillä härkien kaukalon 2:29
Ranskal. säv. – Martti Korpilahti – sov. Kaarle Mannila & Jan Hellberg

22 Toivioretkellä (Maa on niin kaunis) 2:55
Sleesial. säv. – B. S. Ingemann – Hilja Haahti – sov. Anders Öhrwall

23 Jouluyö, juhlayö 2:51
Franz Gruber – Joseph Mohr, suom. G. O. Schöneman – sov. Hanns Miessner

24 Rukous 3:47
Toivo Kuula – Eino Leino

25 Jouluilta 3:09
Jouko Linjama – Aleksis Kivi

26 Det är en ros utsprungen 4:15
Michael Praetorius – Jan Sandström

[65:38]
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R
aaddiioonn  kkaammaarriikkuuoorroo perustettiin 1962. Sen

ensimmäinen johtaja Harald Andersén loi

kuorosta muutamassa vuodessa suomalaisen

musiikkielämän instituution. Alusta lähtien kuoron

tehtäväksi muotoutui uusien kotimaisten teosten

esiintuominen, ja se on laulanut kaikkiaan lähes

sadan sävellyksen kantaesityksen. Kuoro sai Suo-

men Säveltäjät ry:n Madetoja-palkinnon vuonna

1995 ansioistaan suomalaisen musiikin esiintuojana.

Kamarikuoron nykyinen vahvuus on 24 laulajaa,

ja se on Suomen Kansallisoopperan kuoron ohella

maamme ainoa ammattilaiskuoro. Radion kamari-

kuoro valmistaa vuosittain kahdeksan produktio-

ta, joista tavallisesti viisi on konsertteja ja kolme

studionauhoituksia. Muutaman viime vuoden

aikana kuorolta on ilmestynyt myös neljä levyä.

Einojuhani Rautavaaran Vigilian levytys (Ondine

ODE 910-2) valittiin vuoden 1998 kuorolevyksi ja

palkittiin äänitealan Janne-palkinnolla. Tuorein

cd, Rautavaaran muita hengellisiä kuoroteoksia

sisältävä levy (Ondine ODE 935-2) on Vigilian

tavoin saanut runsaasti ylistäviä arvioita kansain-

välisissä levylehdissä.

Kotimaisten konserttimatkojen lisäksi kuoro on

esiintynyt mm. Lontoossa, Pariisissa ja Saksassa

Schleswig-Holsteinin musiikkijuhlilla. Kuoron pitkä-

aikaisia johtajia ovat Harald Andersénin jälkeen

olleet Ilmo Riihimäki ja Eric-Olof Söderström. Ulko-

maisista vierailijoista mainittakoon Walter Weller,

Karl Richter, Eric Ericson, Tõnu Kaljuste, Peter Phil-

lips, Simon Joly, Paul Hillier, Gustav Sjöqvist, Roy

Goodman, Anders Eby ja Benjamin Bagby.  

S
yksyllä 1997 Radion kamarikuoro sai uudeksi

taiteelliseksi johtajakseen TTiimmoo  NNuuoorraanntteeeenn.

36-vuotias Nuoranne toimii Sibelius-Akate-

mian kirkkomusiikin koulutusohjelman kuoron-

johdon lehtorina. Hän on johtanut Suomen Laulua

vuodesta 1993. Myös seuraavia kokoonpanoja

Timo Nuoranne on johtanut: Suomalainen poika-

kuoro, Kampin Laulu, Viva Vox, Rauman poikakuo-

ro ja kamarikuoro Stemma. Timo Nuoranne on

vieraillut mm. Viron filharmonisen kamarikuoron

ja Belgian flaaminkielisen radiokuoron johtajana,

vetänyt kuoropajaa kansainvälisessä Nordklang-

tapahtumassa Tanskassa sekä opettanut Hampu-

rin ja Oslon musiikkikorkeakouluissa. Vuonna

1999 Suomen Kuoronjohtajayhdistys valitsi Timo

Nuoranteen vuoden kuoronjohtajaksi.

J
oohhaannnnaa  RRuussaanneenn aloitti lauluopintonsa Sibe-

lius-Akatemiassa opettajinaan Matti Tuloisela

ja Anita Välkki. Berliinissä hänen opettajanaan

toimi Herbert Brauer. Viime aikoina hän on opis-

kellut Helsingissä ja Wienissä Irina 

Gavrilovicin johdolla.

Rusanen voitti Timo Mustakallio –laulukilpailun

1995 ja Lappeenrannan laulukilpailun 1996. Vuo-

siksi 1998-2000 hänelle myönnettiin stipendi Ber-

liinin Deutsche Operiin.

Johanna Rusasen oopperaura alkoi 1994 Kuo-

pion oopperassa. Sen jälkeen hän on esiintynyt

Savonlinnan oopperajuhlilla, Suomen Kansallis-

oopperassa, Berliinin Deutsche Operissa ja Helsin-

gin olympiastadionilla Paavo Nurmi 

-oopperassa. Hänen roolejaan ovat olleet

Wozzeckin Marie, Jevgeni Oneginin Tatjana, Faus-

tin Margareta, Valkyyrian Ortlinde, Taikahuilun

Ensimmäinen nainen ja Aidan Ylipapitar.

Johanna Rusanen on esiintynyt runsaasti orkes-

teri- ja oratoriosolistina sekä laulanut liedkon-

sertteja useissa Euroopan maissa sekä Japanissa

ja Chilessä.

Johanna Rusanen Timo Nuoranne
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1 Tuo armon valkokyyhky
Tuo armon valkokyyhky
nyt viestin maailmaan,
jo laantuu tuskan nyyhky,
käy toive versomaan.
On pyhä jouluyö,
on juhla jumalainen,
Messiaan synnyinyö.

Jumala ainokaisen
poikansa meille soi.
Näin ottain muodon maisen
hän auttaa meitä voi.
On pyhä jouluyö,
on juhla jumalainen,
Messiaan synnyinyö.

Hän autuusvalaistusta
luo tuskaan tuonelan:
nyt varjo väistyy musta
kasvoilta kuoleman.
On pyhä jouluyö,
on juhla jumalainen,
Messiaan synnyinyö.

2 En etsi valtaa, loistoa
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, jos pieneenkin,
nyt joulujuhla suloisin,
Jumalan sanan valoa
ja mieltä jaloa.

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!

3 Nyt seimelle pienoisen lapsen
Nyt seimelle pienoisen lapsen
käy autuas toiviotie.
Niin nuoren kuin harmajahapsen
se yhdessä juhlaan vie.
Vain hiljainen, nöyrä kansa
on toivioretkellä.
Se etsivi kuningastansa
nyt Jumalan hetkellä.

Jo väräjää jokainen kieli
sen sielujen saattueen.
Oot siinä kuin lapsi pieni,
kun katselet ihmeeseen.
On pahnoille seimen halvan
se kätketty vuoteeseen.
Min sulkema liekään salvan
tie ylhäisten huoneeseen.

Oi aukaise syömmeni ukset,
sä, Herrani, sisään käy.
Kun täyttyvi aavistukset,
ei murhetta missään näy.
Et saapunut itses tähden,
vaan kurjien syntisten.
Siis minäkin luokses lähden,
kun juhla on juhlien.

4 Joulun kellot
Hiljaa, hiljaa helkkyellen
joulun kellot soivat.
Kaukaa, kautta avaruuden
riemun sanoman ne toivat:
autuus maailmaan on tullut,
on Jeesus syntynyt!
Laulu kaikuu riemullinen:
autuus maailmaan on tullut!

Hiljaa, hiljaa helkkyellen
joulun kellot soivat,
maailman pimeytehen
ne valkeuden sanan toivat:
autuus maailmaan on tullut,
on Jeesus syntynyt!
Laulu kaikuu riemullinen:
autuus maailmaan on tullut!

5 Kautta tyynen vienon yön
Kautta tyynen vienon yön,
päältä kirkkaan tähtivyön
riemun ääni helähtää,
suuret, pienet herättää.

Se on laulu enkelten,
joka soipi riemuiten:
Vapahtaja juuri nyt
teille onpi syntynyt!

Jumalalle kunnia
olkoon korkeudessa,
maassa rauha suloinen,
hyvä tahto ihmisten!

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

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

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

12 Enkelien joululaulu
Ylistäkää Jumalaa,
taivas ja maa!
Hetki on läsnä,
jolloin päivä yötä kiittää.
Seimi halpa säteilee
ja armahdukses riittää
aikojen taa, aikojen taa!

Kumartakaa valkeaa,
taivas ja maa!
Surunlaakson halvinta
ja suruisinta lasta,
kärsimyksen lempeätä
ristiruhtinasta,
Vapahtajaa, Vapahtajaa!

Riemuitkaatte, riemuitkaa,
taivas ja maa!
Pimeyden kannelle
tän’ yönä syttyi tähti,
Jokainen sen löytää,
ken etsimähän lähti.
Riemuitkaa, riemuitkaa!

13 Seimeen syntynyt
Kruunun ja valtikan laskenut
Hän oli Isänsä jalkojen juureen,
aurinkosalista astunut
ja saapunut pimeään suureen.
Yö oli, aika ja ihminen
raskasta nukkui unta.
Unohtunutko ikuinen
oli Jumalan valtakunta?

Öljylamppunen lepattain
levitti talliin valonsa niukan.
Vuoteen pohjalla oljet vain
soi lapselle hellyyttä hiukan.
Yö oli, Neitsyt ja emonen
poikansa valvoi unta.
Syntynyt seimeen ikuinen
oli Jumalan valtakunta.

8

7 Ja neitsyt pikku poijuttansa
Ja neitsyt pikku poijuttansa povellansa vie
ja äidillä on kyynelissä silmä.
Oi, piltti pieni, eihän vain sun liian kylmä lie?
Tää maailma on niin kylmä, niin kylmä.

Niin lämpimästi lempinyt on poika maailmaa
Ja äidillä on kyynelissä silmä.
Oi, oi poikaseni, ristinkö ne sulle rakentaa?
Tää maailma on niin kylmä, niin kylmä.

8 Rauhanruhtinas
Saapuvi, saapuvi ruhtinas suuri,
saapuvi keskelle synkeän yön,
saapuvi tummien varjojen maihin
mailta kirkkahan tähtivyön.

Tuikkivat, tuikkivat tähtöset ylhät,
tuikkivat yöhön ja pimeään,
syttyvät, syttyvät varjojen maissa,
valot keskelle synkän sään.

Kaikuvi, kaikuvi kaikkialta:
rauhanruhtinas tullut on,
hälle kunnia, hälle valta,
hälle ylistys olkohon.

9 Joulu tullut on
Taas sykkivi sydämet ihmisten
niin hellään ja hartahasti,
ja kynttilät kuusessa kuiskaa sen,
mitä toivomme kesästä asti:
Joulu tullut on!

Nyt juhla on suurin ja herttaisin,
ja rauhan ja onnen hetki,
nyt kuollehet nousevat sielutkin
ja sydämet särkynehetkin.
Joulu tullut on!

Oi, kuuletko laulua enkelten
nyt rintasi kammiosta,
ja eikö jo tähtönen taivainen
myös sielusi silmihin loista:
Joulu tullut on!

10 Joulupuu on rakennettu
Joulupuu on rakennettu,
joulu on jo ovella.
Namusia ripustettu
onpi kuusen oksilla.

Kuusen pienet kynttiläiset
valaisevat kauniisti.
Ympärillä lapsukaiset
laulelevat sulosti.

Kiitos sulle, Jeesuksemme,
kallis Vapahtajamme,
kun sä tulit vieraaksemme,
paras joululahjamme.

Tullessasi toit sä valon,
lahjat rikkaat, runsahat,
autuuden ja anteeksannon,
kaikki taivaan tavarat.
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Nyt seimes luona veisaamme,
ja sulta, Jeesus, pyydämme:
suo kerran meidän, lapsien,
sua kiittää eessä istuimen.

17 Joululaulu
Jeesuslapsi suloinen,
takaa tähtitarhain
tullut luokse syntisten
maahan yön ja harhain,
saavu joka kotihin,
kerro silmin loistavin:
Isä rakastaa!

Jeesuslapsi, tallissas
kodin lämpö hohtaa.
Heiniltäs ja oljiltas
kirkas katse kohtaa
köyhän orvon etsijän,
kertoo viestin lempeän:
tänne tulla saa!

Jeesuslapsi pienoinen,
taivaan lahja meille,
johda sydän jokaisen
armon, rauhan teille.
Saavu joka kotihin,
kerro äänin kutsuvin:
taivas aukeaa!

18 Jouluhymni
Rauhaa, vain rauhaa kellot ne soi,
lapselle rauhaa, rauhaa ne soi.
Enkelin laulu rauhaa, rauhaa toistaa.
Seimen yllä joulun tähti valkeuttaan
kirkkaana silmiin lapsosen nyt loistaa.
Maariainen tuutii seimen pienoistaan.

Kaukainen risti varjonsa luo.
Sieluhun äidin kivun ne tuo.
Pääsiäisaamu tuskan kerran poistaa,
riemu täyttää ylösnousemuksen maan.
Rauhainen mieli rukousta toistaa.
Maariainen tuutii seimen pienoistaan.

19 Olen löytänyt sen
Olen löytänyt sen
takaa epäilysten,
että kuoleman varjot
kohta väistyä saa.
Rauhan aika on nyt.
Nouskoon syrjäytetyt
kätköpaikoistaan valoon.
Herraa kiittäköön maa!

Olen löytänyt sen
suuren kirkkauden,
joka pimeydessä
oli tuntematon.
Hänen eteensä saan
tulla kumartamaan.
Köyhä kiitosta veisaa:
Herra kuningas on.

10

14 Arkihuolesi kaikki heitä
Arkihuolesi kaikki heitä,
sielus 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?

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.

15 Joulun kellot
Hiljaa, hiljaa
joulun kellot kajahtaa.
Kautta avaruuksien
kaikuu laulu riemuinen:
Jeesus tullut on!

Hiljaa, hiljaa
joulun kellot kajahtaa.
Taivahalla säteillen
välkkyy sarja tähtösten:
Jeesus tullut on!

Hiljaa, hiljaa
joulun kellot kajahtaa.
Kirkkaat joulunkynttilät
lempeästi hymyyvät:
Jeesus tullut on!

Hiljaa, hiljaa
joulun kellot kajahtaa.
Kaikuu laulu lapsosten
kirkkahasti helkkyen:
Jeesus tullut on!

16 Tulemme, Jeesus, pienoises
Tulemme, Jeesus, pienoises,
nyt Beetlehemin seimelles.
Sä valos loistaa meille suo,
ja jouluriemu meille tuo.

Me luokses käymme kiittäen,
sun etees maahan langeten.
Sä ota meidät omikses,
sun sisarikses, veljikses.

Ah Jeesus, taivaan valtias,
sä luovuit kirkkaudestas,
sait osakses sä oljet vain
ja piikit orjantappurain.

Ah Jeesus, lasten ystävä,
sä johda meitä pieniä.
Ja pidä meitä uskossa,
toivossa, rakkaudessa.

Suo, ettei meiltä maailma
sais riistää kasteen armoa,
vaan että pienet lampahas
sun säilyis paimenhoidossas.
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Olen löytänyt sen,
vaikka uskonut en.
Etsin tietäni yössä,
usein kompastelin.
Hänen eteensä saan
tulla kumartamaan.
Köyhä kiitosta veisaa,
Herra kuningas on.

Olen löytänyt sen,
vaikka uskonut en.
Etsin tietäni yössä,
usein kompastelin.
Hänen eteensä saan
tulla kumartamaan.
Saavuin seimensä ääreen
Beetlehemin.

20 Ilouutinen
Nyt taivaat avautuu,
laulaa kuoro enkelten.
Maan ääriin kantautuu
suuri ilouutinen.
Tulkaa kaikki nyt laulamaan,
on Poika syntynyt maailmaan.
Tulkaa laulamaan.

Nyt huolet unohtuu,
kukat peittää koko maan,
kun kansa kokoontuu
Herraa vastaanottamaan.
Tulkaa kaikki nyt laulamaan…

Maailma kirkastuu,
tuikkii tähdet Herralle.
Myös aurinko ja kuu
kumartavat Lapselle.
Tulkaa kaikki nyt laulamaan…

21 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…

Keskellä liljain ja ruusujen
nukkuu Herra ihmisten:
enkelparven tie…

Ristillä rinnalla ryövärin
nukkuu uhri puhtahin:
enkelparven tie…

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

Kiitävi aika,
vierähtävät vuodet,
miespolvet vaipuvat 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!

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

Jouluyö, juhlayö!
Paimenill’ yksin työ,
enkel’ taivaasta ilmoitti heill’:
suuri koittanut riemu on teill’!
Kristus syntynyt on!

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

24 Rukous
Oi, joutuos kirkkahin jouluyö,
oi syntyös sydämihin,
oi syntyös syömehen jokaiseen
joka tutkivi: mistä? mihin?

Rauha syntyös rintahani
kuin syntyi seimehen lapsi.
Oi, rauhani nuori ja naurusuu:
sinä kukkani, kultahapsi!

Ja kilvan kulkisi kumartamaan
sua turhan tietoni aatteet,
kuka kullat tois, mikä mirhamit,
mikä päärlyt ja purppuravaatteet.

Mun henkeni tietäjät harmaat,
ne erämaita etsien kulkee,
mut taivas on tumma ja tähdetön,
ja yö minut ympäri sulkee.

Minä lapsena vanhaksi vanhenin,
en nuor’ ole koskaan ollut,
toki kerran ma keväästä haaveilin,
mutta haavehet nuo oli hullut.

Olen väsynyt lauluni valheeseen,
Herra, tee minut lapseksi jälleen!
Minä tahdon soittoni särkyneen
viedä suurelle virittäjälleen.
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25 Jouluilta
Veisaavi nuori, veisaavi vanha,
kuuntelee hartaast laps;
Sionin juhlasta veisunsa kaikuu,
ihmeestä suurimmast,
sankarista seimessä 
Bethlehemin kaupungis,
ja silmissä kyynele loistaa
kuuntelevalla lapsel.

Heikenee vihdoin valkean loiste,
virsi myös vaikenee.
Äänettä kauvan istuvat kaikki
vakaasti miettien tulisijan hohtaes,
punahiilen himmetes.
Ja lepohon käyvät he viimein
vuoteelle olkiselle.

Korkea juhla, ihana ilta
valossa valkeen, ilosen liekin
sumusen yösen kohdus!
Ken sun taitaa unohtaa?
Ken sun virtes kaikunaa?
Ken lapsukaist äitinsä helmas
vajassa Bethlehemin?

26 Det är en ros utsprungen
Det är en ros utsprungen
av Jesse rot och stam,
av fädren ren besjungen
den står i tiden fram,
en blomma skär och blid
mitt i den kalla vinter
i midnatts mörka tid.

RADION KAMARIKUORO

SSoopprraaaannoo
Kajsa Dahlbäck
Anna Heiskanen
Heta Kokkomäki
Catharina Kyllönen
Helge Kõrvits
Kaija Nuoranne

AAllttttoo
Lotte Lehikoinen
Veera Railio
Säde Rissanen
Susanna Sippola
Susanna Tollet
Katri-Liis Vainio

TTeennoorrii
Olli Hannuksela
Pasi Hyökki
Jukka Jokitalo
Andrus Kallastu
Markku Pihlaja
Jani Sivén

BBaassssoo
Heikki Hinssa
Mika Keitel
Reijo Kekkonen
Teppo Lampela
Riku Pelo
Antti Vahtola
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Manufactured in Austria. Unauthorised copying, hiring,
lending, public performance and broadcasting of this
record prohibited.
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1 Tuo armon valkokyyhky    2:13
2 En etsi valtaa, loistoa 3:18
3 Nyt seimelle pienoisen lapsen 1:47
4 Joulun kellot (Hiljaa, hiljaa helkkyellen) 2:10
5 Kautta tyynen vienon yön 1:25
6 Tuikkikaa, oi joulun tähtöset 1:58
7 Ja neitsyt pikku poijuttansa 1:36
8 Rauhanruhtinas 1:34
9 Joulu tullut on 1:48

10 Joulupuu on rakennettu              2:14
11 Kun joulu on 2:40
12 Enkelien joululaulu 1:25
13 Seimeen syntynyt 2:05
14 Arkihuolesi kaikki heitä 1:30
15 Joulun kellot 3:11
16 Tulemme, Jeesus, pienoises 3:06

Tuo armon valkokyyhky

Radion kamarikuoro
Timo Nuoranne

Johanna Rusanen, sopraano (6, 7, 19, 20)
Ville Urponen, urut (2, 15, 22)

TUNNELMALLISEN JOULUN JUHLA

17 Joululaulu (Jeesuslapsi suloinen) 1:53
18 Jouluhymni 2:20
19 Olen löytänyt sen 3:14
20 Ilouutinen 2:44
21 Heinillä härkien kaukalon 2:29
22 Maa on niin kaunis 2:55
23 Jouluyö, juhlayö 2:51
24 Rukous 3:47
25 Jouluilta 3:09
26 Det är en ros utsprungen 4:15

                                                                 [65:40]




