1. Olen vanha, tunnettu
ja suomalainen laulu.
2. Joskus lapset laulavat
minut hassuilla sanoilla.
3. Kerron joulukuusesta
ja Jeesuksesta.

Vastaus: Joulupuu on rakennettu

Mikä joululaulu olen?

Joululaulut
Onko sinulla tapana laulaa
tai kuunnella joululauluja?
Silloin jatkat perinnettä,
joka on yhtä vanha kuin joulu.
Suomessa tehtiin paljon joululauluja yli sata vuotta sitten.
Nämä tutut joululaulut
ovat meille yhä tärkeitä.
Jopa miljoona suomalaista
käy laulamassa Kauneimmat
joululaulut -tilaisuudessa.
Joululauluperinne alkoi
latinankielisistä kirkkolauluista.
Yksi vanhoista ja tunnetuista
joululauluista on
Gloria in excelsis Deo,
joka tunnetaan Suomessa
nimellä Kuului laulu enkelten.

Kansankielisten joululaulujen
kirjoittaminen alkoi 1200-luvulla
Italiassa, Ranskassa ja Saksassa.
Suositut virret ja laulut levisivät
Suomeen ja käännettiin suomeksi.
Esimerkiksi Enkeli taivaan -virren
kirjoitti ja sävelsi Martti Luther
1500-luvulla ja suomalaiseen
virsikirjaan se lisättiin vuonna 1605.
Suomalaisten joululaulujen kultakausi
oli 1800- ja 1900-luvun vaihteessa.
Silloin suomalaiset säveltäjät
ja runoilijat tekivät paljon hartaita
ja vaikuttavia joululauluja,
joita lauletaan vieläkin.
Kansallissäveltäjämme Jean Sibelius
sävelsi suositut laulut
On hanget korkeat nietokset
ja En etsi valtaa loistoa.
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Jyväskylän opettajaseminaari
vaikutti joululauluperinteeseen.
Laulu oli seminaarissa tärkeä
ja suosittu oppiaine.
Lehtori P. J. Hannikainen teki
useita lauluja kuten Joulupukki
ja No, onkos tullut kesä.
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Kasarmilla lauletaan joululauluja jouluaattona 1942.

Fazerin joululauluvihko
Yksittäisiä lauluja julkaistiin
yhdistysten joululehdissä.
Näistä lauluja kopioitiin käsin
omiin vihkoihin.

Myös seminaarista valmistuneet
opettajat sävelsivät ja sanoittivat
useita rakastettuja joululauluja.
Kansakouluopettajien mukana
uudet joululaulut levisivät kaikkialle
Suomen kansakouluihin ja sieltä
edelleen myös suomalaiskoteihin.

Sotien jälkeen tehtiin paljon
jouluiskelmiä ja niitä käännettiin
myös englannin kielestä.
Valkea joulu -laulu ilmestyi suomeksi
ensimmäisen kerran vuonna 1952.
Sen esittivät Metrotytöt ja Henry Theel.

Joululaulut tulivat tutuksi
myös painotuotteiden avulla.
Lauluvihkoihin painettiin
laulujen sanoja ja nuotteja.

Suomalaiset haluavat laulaa
ja kuunnella tuttuja laulujaan,
joten uusien laulujen on vaikea
nousta lempilaulujen joukkoon.
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Carola Dahlström laulaa joululauluja vuonna 1954.
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Kauneimmat joululaulut -tilaisuus Taulumäen kirkossa Jyväskylässä
Melko uusia ja suosittuja lauluja
ovat Sydämeeni joulun teen
ja Tulkoon joulu.
Yhdessä laulaminen kuuluu
monen perheen jouluperinteisiin.
Ehkä siksi Kauneimmat joululaulut
on niin suosittu tilaisuus.
Suomen Lähetysseura järjesti
tilaisuuden ensimmäisen kerran
vuonna 1973.
Tilaisuudessa on aina laulettu yhdessä
ja kerätty kolehti lähetystyöhön.
Kauneimmat Joululaulut kerää
vuosittain miljoona suomalaista
laulamaan kirkkoihin, kuppiloihin,
kauppakeskuksiin ja kouluihin.
Vaikka yhteislaulutilaisuuksia
ja monenlaisia kuoroja on,
yhä useammat tyytyvät
kuuntelemaan joululauluja.
Joka tapauksessa joululaulut
virittävät joulun tunnelmaan,

herättävät muistoja
ja siirtävät tietoa joulusta.
Vanhojen joululaulujen sanat
kertovat joulun perinteistä
ja tunnusmerkeistä.
Lauluissa muistutetaan
Jeesus-lapsesta ja joulukirkosta,
heitetään kaikki arkihuolet
ja kattilat ovat täynnä puuroa.
Joululaulujen sanat myös herkistävät:
Me taasen laulamme riemuiten,
kun joulu, joulu on meillä.
Se valtaa sielun ja sydämen
ja surun särkevi entisen,
mi kasvoi elämän teillä!

Kysymyksiä
Kuunteletko mieluummin iloisia
vai hartaita joululauluja?
Onko jokin joululaulu sinulle
erityisen tärkeä?
Oletko käynyt Kauneimmat joululaulut
-tilaisuudessa?
Joululaulut (4)

