On hanget korkeat, nietokset
Säv. Jean Sibelius - San Vilkku joukahainen

1. On hanget korkeat, nietokset, vaan joulu, joulu on meillä!

On kylmät paukkuvat pakkaset ja tuimat pohjolan tuuloset,
vaan joulu, joulu on meillä.
2. Me taasen laulamme riemuiten kun joulu, joulu on meillä.
Se valtaa sielun ja sydämen ja surun särkevi entisen,
mi kasvoi elämän teillä.
3. Oi käykää, ystävät, laulamaan, kun joulu, joulu on meillä!
Se tuttu ystävä vanhastaan on tänne poikennut matkoillaan
ja viipyy hetkisen meillä.
4. 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.

Heinillä härkien kaukalon
Ranskalainen joululaulu 1600-luvulta – Suom. M. Korpilahti

1. Heinillä härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton.
...Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan.
2. Helmassa äitinsä armahan nukkuu poika jumalan. Enkel…
3. Keskellä liljain ja ruusujen nukkuu Herra ihmisten. Enkel…
4. Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtahin. Enkel…

No, onkos tullut kesä
Suomalainen kansansävelmä – San. J. H. Erkko

1. No, onkos tullut kesä nyt talven keskelle?
Ja laitetaankos pesä myös pikkulinnuille?

2. Jo kuusi kynttilöitä on käynyt kukkimaan.
Pimeitä talven öitä näin ehkä valaistaan.
3. Ja vanhakin nyt nuortuu kuin lapsi leikkimään.
Ja koukkuselkä suortuu, niin kaik on mielissään.
4. Ja hyvä, lämmin, hellä on mieli jokaisen.
Oi, jospa ihmisellä ois joulu ainainen!

Jouluaatto on nyt herttainen
Suomalainen kansansävelmä – San. P. J. Hannikainen

Jouluaatto on nyt herttainen, tähtitaivas on sininen.
Pirtti on jo pesty, puhtoinen, piha valkoluminen.
Lapsoset pyörii, juoksee ja huiskii, joululahjoista kilvan kuiskii.
Metsiköstä kuusi kannettiin lasten iloks pirttihin.
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.

Joulu-potpuri
Reippahasti käypi askeleet äidin hommat on niin kiireiset,
lahjat peittyy kääröihin ukset kiinni pantihin vaan on hauska sentään..
Taatto taatto lähti innoissaan joulukuusen kuusen hankintaan,
latva saapi tähtösen oksat kaikki tiedät sen paljon kynttilöitä
Joulupuu on rakennettu joulu on jo ovella
namusia riipustettu onpi kuusen oksilla
Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti
ympärillä lapsukaiset laulelevat sulosti
We wish you a merry Christmas… and a happy new year!

ILOA! –hanke 2011
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee

Laulava joulukortti
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Tapahtumassa mukana:
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kotikunnas :TST ry, Monitaito –
projekti : Laura Perälä : Janiina Lehtonen & Ville Mäkimattila : Turun
seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Omaishoitokeskus.fi: Turun
Kaupunkilähetys ry : Turun Ukkokoti ry, Palvelutalo Wilen : Kaarinan
kaupunki, Visiitti : Turun kaupunki : SPR, Varsinais-Suomi : Turun seudun
vanhustuki ry : Turun ja Kaarinan Srk-yhtymä, Diakoniakeskus : Auralan
Setlementti ry : Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry : Turun
Kaupunkiliikenne Oy : Turun joukkoliikennetoimisto : Lauluovi.fi
---------------------------------------

Vapaaehtoisia Kulttuuriystäviä ikäihmisille!
Kulttuuriystävän kanssa voit käydä:
•
•
•
•

Logomon ”Tuli on irti!” näyttelyssä
Turun Kaupunginteatterissa
Forum Marinumissa
Taidemuseossa

Kulttuuriystävän kanssa liikkuessasi, maksat vain oman sisäänpääsymaksusi
kohteeseen sekä yhteiset matkakulunne kotisi ja museon välillä.
Lisätietoa ja varaukset:: Kotikunnas 044 -08 20 213
2012 alkaen VARAUKSET SPR:ltä arkisin klo 10-14 p. 02 232 2063
Kulttuuriystävät ovat vapaaehtoisia, jotka voivat lähteä ikäihmisen seuraksi
ja turvaksi ennalta valittuihin kohteisiin. Kulttuuriystävätoimintaa koordinoi
Turussa 2011 alkanut ILOA! –hanke.

