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



 

Me käymme joulun viettohon  
 
melodia: Martti Turunen, sanat: Mauno Isola 

 
 
Me käymme joulun viettohon taas kuusin, kynttilöin. 
Puun vihreen oksat kiedomme me hopein, kultavöin. 
Vaan muistammeko lapsen sen 
Mi taivaisen tuo kirkkauden? 
 
Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin. 
Nuo rikkaan täyttää aatokset ja mielen köyhänkin: 
Suun ruoka, juoma, meno muu - 
Laps' hankeen hukkuu, unhoittuu. 
 

 
 
Oi ystävät, jos myöskin me kuin tietäjämme nuo, 
veisimme kullan, mirhamin tuon rakkaan lapsen luo. 
Niin meille joulu maallinen 
ois alku joulun taivaisen. 
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Varpunen jouluaamuna  
 
melodia: Otto Kotilainen, sanat: Z. Topelius;  
suomennos: K.A. Hougberg 

 
 

Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa, 
järvenaalto jäätynyt talvipakkasessa, 
varpunen pienoinen syönyt kesäeinehen, 
järvenaalto jäätynyt talvipakkasessa. 

Pienen pirtin portailla oli tyttökulta: 
Tule varpu, riemulla, ota siemen multa! 
Joulu on, koditon varpuseni onneton, 
tule tänne riemulla, ota siemen multa! 

Tytön luo nyt riemuiten lensi varpukulta: 
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta. 
Palkita Jumala tahtoo kerran sinua. 
Kiitollisna siemenen ota kyllä sulta. 

En mä ole, lapseni, lintu tästä maasta. 
Olen pieni veljesi, tulin taivahasta. 
Siemenen pienoisen, jonka annoit köyhällen, 
pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta. 

 



 
Joulupuu on rakennettu  
 

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. 

Tullessasi toit sä valon, lahjat rikkaat, runsahat. 
Autuuden ja anteeks´annon, kaikki taivaan tavarat. 

 
Nyt syttyy valot tuhannet  
 
Nyt syttyy valot tuhannet myös tänne pohjolaan ja 
taivaahalta tähtöset jo luovat loistettaan. 

Taas yli koko maailman käy tieto verraton: 
Jo syntyi poika Jumalan ja Kristus tullut on. 

Voi, Beetlehemin tähtönen tuo valos päälle maan. 
Tuo joulurauha suloinen myös majaan matalaan. 

Nyt avaa ovet sydänten, ne siitä rauhan saa. 
Kas, loiste joulutähtösen tuo rauhan sanomaa. 

  



 
 
En etsi valtaa loistoa 
sävel: Jean Sibelius, sanat: Sakari Topelius 

 

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. 

                                   

 

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! 
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Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa (Joulun kellot)  
 
melodia: Armas Maasalo, sanat: Helmi Auvinen 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 
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Jouluyö, juhlayö 
 

Jouluyö, juhlayö!  Päättynyt kaik on työ. 

Kaks vain valveil on puolisoa  

lapsen herttaisen nukkuessa 

seimikätkyessään, seimikätkyessään. 

 

Jouluyö, juhlayö! Paimenil 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! 

 

 

Hyvää joulua! 

toivottaa Uskelan Rotaryklubi 
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