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Enkeli taivaan lausui näin…

…Miks hämmästyitte säikähtäin?

Kello löi jo viisi…

…lapset herätkää!

Joulupuu on rakennettu…

…joulu on jo ovella.

Joulupukki, joulupukki…

…valkoparta, vanha ukki.

Jouluyö, juhlayö!…

…Päättynyt kaikk´ on työ.

Helppo joululauluvisa
Helpossa joululauluvisassa on vanhojen ja 
tuttujen joululaulujen alkusäkeitä. 

Tulosta sopiva määrä säkeitä ja leikkaa 
suikaleiksi. Viimeisenä on vastaussivu, 
josta voi tarkastaa laulun nimen ja oikean 
vastauksen. 

Esimerkki: Jaa ryhmä kahteen joukkueeseen,  
ja anna molemmille saman verran samoja suikaleita.  
Pyydä joukkueita yhdistämään laulun alkusäkeet.  
Voit myös antaa vihjeitä soittamalla tai hyräilemällä.  
Anna tilaa laulamiselle ja keskustelulle. Lauluja löydät: 

 y suomalainenjoulu.fi > Joulun perinteet > Joululaulut
 y www.vahvike.fi > Musiikki > Laulujen sanat > Joulu
 y saaressa.blogspot.fi/2012/11/joululauluja.html 



CC BY-NC-SA 4.0 RyhmäRenki Kirsi Alastalo 2017   |   www.ryhmarenki.fi    Leikkaa viivoja pitkin. 

En etsi valtaa, loistoa…

…en kaipaa kultaakaan.

Hoosianna Daavidin poika…

…kiitetty olkoon hän!

Juhla se on…

…nyt verraton.

Hei, tonttu-ukot hyppikää…

…nyt on riemu raikkahin aika!

Heinillä härkien kaukalon…

…nukkuu lapsi viaton.

Taivahalla syttyy juuri…

…tähti kirkas, tähti suuri.
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Maa on niin kaunis…

…kirkas Luojan taivas.

Lunta tulvillaan on raikas talvisää…

…ei liinakkommekaan, nyt enää talliin jää.

Me käymme joulun viettohon…

…taas kuusin, kynttilöin.

Arkihuolesi kaikki heitä…

…mieles nuorena nousta suo.

Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa…

…Kautta avaruuksien kaikuu laulu riemuinen.

Kettu juoksi yli järven, kettu juoksi yli järven…

…Saammehan, saammehan laulaa leipurin laulun?
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Kilisee, kilisee kulkunen…

…helkkyen, välkkyen.

Koska meillä on joulu, juhla armas lapsien…

…eikä rasita koulu, syyt’ on olla iloinen!

Soihdut sammuu…

…kaikki väki nukkuu, väki nukkuu.

No, onkos tullut kesä…

…nyt talven keskelle.

Reippahasti käypi askelet…

…äidin hommat on niin kiireiset.

Sinivuorten yö, siellä uuras työ…

…se on päättynyt, jo on juhla nyt.



CC BY-NC-SA 4.0 RyhmäRenki Kirsi Alastalo 2017   |   www.ryhmarenki.fi  

Laulun nimi Laulu alkaa…  (aakkosjärjestys)             …laulu jatkuu.

Arkihuolesi kaikki heitä Arkihuolesi kaikki heitä… …mieles nuorena nousta suo.

En etsi valtaa, loistoa En etsi valtaa, loistoa… …en kaipaa kultaakaan.

Enkeli taivaan Enkeli taivaan lausui näin… …Miks hämmästyitte säikähtäin?

Heinillä härkien kaukalon Heinillä härkien kaukalon… …nukkuu lapsi viaton.

Hei, tonttu-ukot Hei, tonttu-ukot hyppikää… …nyt on riemu raikkahin aika!

Joulun kellot
Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa…  
                                             …Kautta avaruuksien kaikuu laulu riemuinen.

Hoosianna Hoosianna Daavidin poika… …kiitetty olkoon hän!

Joulupukki Joulupukki, joulupukki… …valkoparta, vanha ukki.

Joulupuu on rakennettu Joulupuu on rakennettu… …joulu on jo ovella.

Jouluyö Jouluyö, juhlayö!… …Päättynyt kaikk´ on työ.

Juhla on verraton Juhla se on… …nyt verraton.

Joulukirkkoon Kello löi jo viisi… …lapset herätkää!

Kettu juoksi yli järven
Kettu juoksi yli järven, kettu juoksi yli järven…  
                                   …Saammehan, saammehan laulaa leipurin laulun?

Kilisee kilisee kulkunen Kilisee, kilisee kulkunen… …helkkyen, välkkyen.

Koska meillä on joulu
Koska meillä on joulu, juhla armas lapsien…  
                                                       …eikä rasita koulu, syyt’ on olla iloinen!

Kulkuset
Lunta tulvillaan on raikas talvisää…  
                                                   …ei liinakkommekaan, nyt enää talliin jää.

Toivioretkellä Maa on niin kaunis… …kirkas Luojan taivas.

Jouluna Me käymme joulun viettohon… …taas kuusin, kynttilöin.

No, onkos tullut kesä No, onkos tullut kesä… …nyt talven keskelle.

Reippahasti käypi askelet Reippahasti käypi askelet… …äidin hommat on niin kiireiset.

Sinivuorten yö Sinivuorten yö, siellä uuras työ… …se on päättynyt, jo on juhla nyt.

Tonttujen jouluyö Soihdut sammuu… …kaikki väki nukkuu, väki nukkuu.

Jouluilta Taivahalla syttyy juuri… …tähti kirkas, tähti suuri.


