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V anhakin nyt nuortuu kuin lapsi leik-
kimään”. Riimissä tiivistyy jotain tär-
keää joulusta. Joulu on hetkellistä lap-
seksi tulemista. Yksi alkaa askarrella, 

toinen koristelee kotia. Aikuisille tulee lapsen 
mieli. Leikeille ja lauluille innostutaan ja altistu-
taan, paketteja annetaan ja avataan. Mieli muis-
telee lapsuuden tapoja ja tiloja, kaipaa ja toistaa 
perinteitä.

Lapsen mieli on velvoitteista vapaa. Kun jou-
luna haluaa olla lapsen mielellä, alkaa havitella 
huolettomuutta. Laulamme ”Arkihuolesi kaikki 
heitä”, kuin itsellemme kehotukseksi – varmem-
maksi vakuudeksi, jotta arjen ahdistukset eivät 
yltäisi juhlaan. Toivomme, että saisimme olla 
yrittämättä liikaa. Kaipaamme, että pyhäpäivien 
ajan meidän ei tarvitsisi kantaa vastuuta, jota 
muina päivinä kannamme. Lapsenmielisyyteen 
halajaminen on leikissä lepäämistä.

Mieleen nousevat myös joulut, jolloin tun-
nelma ei ole ollut lapsenmielinen. Joulut, jolloin 
oma ympäristö on ollut murheiden painamana 
ja puristuksissa, eivätkä mitkään leikit tai lahjat 
ole lohduttaneet. Silloin puheet arkihuolien 
heittämisestä tai leikin ilosta kuulostavat tilan-
netajuttomuudelta, ymmärtämättömyydeltä tai 
huonolta vitsiltä. Huolettoman lapsenmielen 
tavoittelu on satuttanut, kun on itse ollut liian 

kuormittunut tai surujen särkemä. Joulusta on 
tullut taakka muiden taakkojen päälle.

Elämän hyvinä hetkinä on mukavaa saada 
joulumieli ja lupa olla lapsenmielinen. Huonoina 
hetkinä joulun tunnelman tavoitteleminen ja 
siinä epäonnistuminen luovat lisätaakkaa ja 
pettymystä.

Lapsenmielisyyden tavoittelu jouluna ei 
lopulta ole oma hankkeemme tai tehtävämme. 
Jouluna avaruuksien ja äärettömyyksien Luoja, 
kaikkivaltias Jumala tulee lapseksi puoles-
tamme. Hän syntyy ihmisten käsiin pieneksi 
vauvaksi. Jeesus-vauva syntyy Pelastajaksi, joka 
antaa jokaiselle luvan olla lapsi, Jumalan lapsi. 
Hän syntyy, jotta voimme antaa taakkamme 
Hänen käsiensä kannettavaksi. Hän syntyy, jotta 
voimme iloita ja innostua, vaikka maailma on 
täynnä epävarmuutta ja vaikeutta. Hän syntyy, 
jotta meillä on toivo silloinkin, kun kaikki näyt-
tää toivottomalta. Hän syntyy, jotta voimme olla 
Jumalan mielessä vapaita ja täydellisesti rakas-
tettuja lapsia silloinkin, kun oma mielemme 
haraa vastaan ja vaatii aikuiselämän taakkojen 
alle nujertumista.

Lapsenmielistä joulua!

TEEMU LAAJASALO 
Helsingin piispa

Lapsenmielinen
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 R iemuitkaa, iloitkaa, kiittäkää näistä päivistä; 
Jauchzet, frohlocket! auf preiset die Tage!” 
J.S. Bachin Jouluoratorion alun juhlalliset 
orkes terifanfaarit sekä kuoron riemullinen 

laulu julistavat sykähdyttävästi suurta joulun ilosano-
maa : Vapahtaja on syntynyt!

Joulu on ilon ja riemun sekä kiitoksen, mutta myös 
hiljentymisen ja rauhoittumisen aikaa.

Saamme muistella kiitollisuudella kaikkea koke-
maamme hyvää, mutta myös pysähtyä arjen kiireistä 
rauhoittumaan ja keräämään voimia yhdessä läheis-
temme kanssa.

Cantores Minores -poikakuoron juhlavuosi on ollut 
täynnä hienoja hetkiä, huikeita elämyksiä ja lämmintä 
yhteisöllisyyttä. Joulunaika esiintymisineen päättää 
upeasti juhlavuotemme. 

Nauttikaamme yhdessä kauniista musiikista ja tun-
nelmallisista hetkistä, hiljentykäämme joululaulujen 
äärellä ja kaikukoon mielissämme joulun iloiset sävelet.

Kiitos upeasta juhlavuodesta kaikille pojille ja perheille, 
kuoron henkilökunnalle ja opettajille, vanhempaintoimi-
kunnalle, kaikille vapaaehtoisille, alumneille, yhdistyksen 
hallitukselle, yhteistyökumppaneille sekä kaikille, jotka 
eri tavoin ovat tukeneet kuoromme toimintaa.

Odotamme jo innolla uutta vuotta!
Hyvä yleisö, suuri kiitos teille kannustuksesta, tuesta  

ja siitä, että tulette meitä kuuntelemaan.
Siunattua joulua ja hyvää uutta vuotta kaikille!

PROF. HANNU NORJANEN
   Taiteellinen johtaja, Cantores Minores

Cantores Minores -kuorolaiset toivottavat 
kuulijoilleen ja ystävilleen sekä 

yhteistyökumppaneilleen ja tukijoilleen  
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!  

Tervetuloa konsertteihimme myös vuonna 2023!
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Saat muutaman kerran vuodessa sähköpostilla tietoa kuoron kuulumisista sekä tulevista 
konserteista ja tapahtumista. Tilaa Cantis-uutiskirje konserteissa saatavilla olevalla 

yhteystietokortilla, kuoron nettisivuilta tai CM-toimistosta:

INFO@CANTORESMINORES.FI

Tilaa Pikkukanttoreiden Cantis-uutiskirje!
Saat muutaman kerran vuodessa sähköpostilla tietoa kuoron kuulumisista sekä tulevista 

konserteista ja tapahtumista. Tilaa Cantis-uutiskirje konserteissa saatavilla olevalla 
yhteystietokortilla, kuoron nettisivuilta tai CM-toimistosta:

INFO@CANTORESMINORES.FI

JOULUKONSERTTI

 T asavallan presidentti myön - 
si 9.12.2022 Cantores 
Mino  res -poikakuoro n 
tai  teelli selle johta jalle 

Han nu   Norja selle professorin 
arvo nimen. Hannu Norjanen on 
johta jankaudellaan keskitty nyt 
perin   teitä vaalien kehittämään 
tämän ainut laatuisen instituution 
toi    min taa. Cantores Mino  res -kuoron 
ja -musiikki opiston tarjoama koulutus  on laa-
jen tunut sekä sisällön että oppilai den mää rän 
suhteen ja on vaatimuksiltaan musiikki opistoa 
vastaava. Hän on tehnyt tavoitteellista ja kor-
keatasoista työtä myös kehittääkseen Canto-
res Minores -kuoroa kohti kansainvälistä 
poik akuorokärkeä.

Tasavallan presidentti, Suomen Valkoisen 

Ruu sun ja Suomen Leijonan ritarikun-
tien suurmestari, myönsi 6.12.2022 

itsenäisyyspäivän kunniamerkin 
Suomen Leijonan Ansioristin 
Cantores Minores -poikakuoron 
toiminnanjohtaja Jukka-Pekka 
Mäki-Luopalle (kuva vasemmalla).

Jukka-Pekka Mäki-Luopa on toi-
minut Can to  res Minores -kuoron toi-

minnanjohtajana vuo desta 1993 alkaen. 
Pitkäaikaisella urallaan hän on työllään ja 
esimerkillään edistänyt las ten ja nuorten parissa 
tehtävää musiikki kas va tustyötä. Jukka-Pekka 
Mäki-Luopa lauloi Can tores Minores -kuorossa 
vuo sina 1973–91.

Koko Cantores Minores -yhteisö onnittelee 
huomionosoituksen saaneita ja iloitsee kuoron 
saamasta huomiosta!

Tasavallan presidentti myönsi  
merkittävät huomionosoitukset  

Cantores Minores -kuoron johdolle 
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Perinteinen 
Joulukonsertti

TI 20.12.2022 KLO 18 & 20
KE 21.12.2022 KLO 18 & 20 
HELSINGIN TUOMIOKIRKKO

Cantores Minores 
JOHT. PROF. HANNU NORJANEN

CM Koulutusryhmien kuoro 
JOHT. JA SÄESTYS ANNA HURME & TIMO PIHKANEN

CM Koulutusryhmien B-kuoro 
JOHT. JA SÄESTYS TERHI ORPANA & MARJA KYLLÖNEN

Olli Saari 
URUT 

rouva Jenni Haukio 
ESILUKIJA (20.12. KLO 18)

piispa Teemu Laajasalo 
ESILUKIJA (21.12. KLO 18)

toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä 
ESILUKIJA  (20./21.12. KLO 20)

Konsertin kesto n. 1 h. 

JOULUKONSERTTI
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Joulukertomus
Urkuimprovisaatio

OLLI SAARI, URUT 

 Eric Whitacre — Lux aurumque ’Kultainen valo’
CANTORES MINORES

Luukas 2:1–3
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.  

Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana.  
Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.

 Armas Maasalo — Joulun kellot 
(sov. Anna Hurme)

CM KOULUTUSRYHMIEN KUOROT

Luukas 2:4–5
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan,  

Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  
Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa kanssa, joka odotti lasta.

 Thoinot Arbeau — Ding dong! Taivahassa soi
(sov. Charles Wood)
CANTORES MINORES

 Emmy Köhler — Nyt syttyy valot tuhannet
(sov. Anders Öhrwall)

KAIKKI KUOROT

Luukas 2:6–7 
Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa.  

Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majapaikassa.

 Ranskalainen sävelmä — Heinillä härkien kaukalon
CM KOULUTUSRYHMIEN KUORO

Luukas 2:8–12 
Sillä seudulla oli paimenia yöllä vartioimassa laumaansa. Yht’ äkkiä heidän keskellään seisoi Herran enkeli, 
ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää peljätkö! Minä 
ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapah-
taja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”

 Saksalainen sävelmä — Enkeli taivaan
(1. säk.: Nooa Smith, poikasopraano • 2. säk.: sov. J. S. Bach • 10. säk.: Michael Praetorius)

CANTORES MINORES
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Luukas 2:13–14 
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen 

– Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.

 Georg Friedrich Händel — Hallelujah! 
CANTORES MINORES

Luukas 2:15 
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: 

”Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen mitä on tapahtunut, sen minkä Herra meille ilmoitti.”

 Mikko Sidoroff — Pyhä yö
(soolo: Paavo Halonen / Kristian Koskenvirta / Andrew Lahti-Nuuttila / Olli Suominen, tenori)

 Ahti Sonninen — Jouluhymni 
CANTORES MINORES

Luukas 2:16–17 
He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian, Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.  

Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu.

 Piae Cantiones — Ecce novum gaudium ’Katso, ihme taivainen’
CM KOULUTUSRYHMIEN B-KUORO

Luukas 2:18–19 
Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.  

Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä.

 Jean Sibelius — En etsi valtaa loistoa
CANTORES MINORES

Luukas 2:20 
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä he olivat kuulleet ja nähneet.  

Kaikki oli juuri niinkuin heille oli sanottu.

 Pekka Juhani Hannikainen — Kautta tyynen, vienon yön
CM KOULUTUSRYHMIEN KUOROT

 Sleesialainen sävelmä — Maa on niin kaunis
YHTEISLAULU: KUOROT JA YLEISÖ

1  Maa on niin kaunis,  
kirkas Luojan taivas,  
ihana on sielujen toiviotie.

 Maailman kautta  
kuljemme laulain,  
taivasta kohti matka vie.

2 Kiitävi aika,  
vierähtävät vuodet,  
miespolvet vaipuvat 
unholaan.

 Kirkasna aina sielujen laulun  
taivainen sointu säilyy vaan.

3 Enkelit ensin  
paimenille lauloi,  
sielusta sieluhun kaiku soi:

 Kunnia Herran,  
maassa nyt rauha,  
kun Jeesus meille armon toi. 

 Franz Gruber — Jouluyö, juhlayö
KAIKKI KUOROT

 Johann Sebastian Bach — Dona nobis pacem ‘Anna meille rauhasi’
teoksesta ‘Messu h-molli’

CANTORES MINORES
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CANTORES MINORES

Cantores Minores – Helsingin tuomiokirkon poi-
kakuoro (perustettu vuonna 1952) – on Suomen 
suurin ja ammattimaisin poikakuoro ja kuoro-
koulu, joka toimii poikien ja nuorten miesten 
musiikillisena ja henkisenä kasvattajana pääkau-
punkiseudulla. Cantores Minores on kuuluisa 
erityisesti Bachin, Händelin ja Mendelssohnin 
suurten kirkkomusiikkiteosten produktioistaan 
ja ammentaa inspiraationsa vahvasti saksalaises-
ta luterilaisesta poikakuorotraditiosta. 

Cantores Minores esiintyy kotimaansa lisäksi 
jatkuvasti myös ulkomaisilla kuorofestivaaleilla 
ja musiikkijuhlilla. Kuoro on tehnyt suuria kon-
serttikiertueita mm. Intiaan, Japaniin, Yhdysval-
toihin ja kaiken kaikkiaan 22 Euroopan maahan. 
Koronapandemian vuoksi kuoron lähes koko 
konsertti- ja kiertuetoiminta oli keskeytettynä 
maaliskuusta 2020 lähtien aina lokakuuhun 
2021 asti, jolloin kuoro järjesti XII Helsingin 
Bach -viikon. Festivaalilla kuoro esitti säveltäjä-
mestarin Johannes-passion ja Messu h-mollin. 
J.S. Bachin Matteus-passio -konsertit avasivat 
kuoron 70-vuotisjuhlavuoden suurteosten sarjan 
huhtikuussa 2022. Syksyn 70-vuotisjuhlaviikko-
jen ohjelmaan kuuluivat Domenico Cimarosan 

Requiemin ja J.S. Bachin Messu h-mollin esitykset 
sekä maailmankuulun Leipzigin Tuomaskuoron 
vierailu. Joulukuussa kuoro esitti Iiro Rantalan 
uudistuneen Jouluoratorion Musiikkitalossa.

Cantores Minores -poikakuoro tekee tii-
vistä yhteistyötä koululaitoksen kanssa, minkä 
tavoitteena on tarjota vakaa ja yhteisöllinen 
musiikkikasvatuspaikka varhaisnuorille ja lap-
sille sekä turvata historiallisen poikakuoron 
perinne Suomessa. Cantores Minores on saanut 
merkittävää tunnustusta niin musiikillisella 
kuin kasvatuksellisella saralla. Suomen valtion 
musiikkitoimikunta myönsi kuorolle Musiikin 
Valtionpalkinnon vuonna 2014, lokakuussa 2017 
kuoro oli yksi viidestä ehdokkaasta Vuosisadan 
Kulttuuriteko -kategoriassa Vuosisadan Kult-
tuurigaalassa ja keväällä 2022 kuoro sai Martti 
Talvela -säätiön stipendin tunnustuksena pitkään 
jatkuneesta ja merkittävästä laulun sekä musiikin 
kasvatustyöstä. 

Kuoron toimintaa voi tukea tekemällä lahjoi-
tuksen	os.	www.cantoresminores.fi/lahjoita.

Cantores Minores -kuoron taiteellisena joh-
tajana ja -musiikkiopiston rehtorina on toiminut 
vuodesta 2005 lähtien professori Hannu Norja-
nen, joka on itsekin kuoron kasvatti.

Esiintyjät
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Muuta ei 
kiinteistöalan 
ammattilainen 
tarvitse.
Vuokrauksen ja kunnossapidon 
järjestelmät

AVUX®  ESTATE®

OLLI SAARI, URUT 

Olli Saari on opiskellut Sibelius-Akatemiassa 
urkujensoittoa Ville Urposen ja Peter Peitsa-
lon johdolla sekä urkuimprovisaatiota Markus 
Malm grenin johdolla. Helmikuussa 2022 me-
dioissa levinnyt ’Terve Ukraina!’ -kuoroteos on 
hänen käsialaansa. Olli Saari toimii ruotsinkie-
lisen Olaus Petrin seurakunnan urkurina. Hän 
deby toi Cantores Minores -kuoron urkusolisti-
na vuonna 2022.

Myynnissä mm. CM-lahjatuotteita.

Uusi
CANTIS SHOP 

avattu!

CANTORESMINORES.FI/CANTIS-SHOP
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CANTORES MINORES  
KOULUTUSRYHMIEN KUOROT

Cantores Minores Koulutusryhmien kuoron 
muodostavat B1-, B2-, Koraali- ja Cappellakuoro, 
joissa on yhteensä n. 70 6-11 vuotiasta poikaa. 
Noin 1,5-3 vuotta kestävien laulu- ja musiikin 
teoriaopintojen jälkeen kuorolaiset etenevät 
A-kuoron valmennusryhmään. Musiikkiopinto-
jen ohella CM Koulutusryhmien kuorot kartut-
tavat esiintymiskokemusta laulamalla erilaisissa 

tilaisuuksissa ja konserteissa sekä yhdessä että 
erikseen vaihtelevilla kokoonpanoilla. CM-kou-
lutusryhmien kuorojen johtajina toimivat Anna 
Hurme (Koraalikuoro), Terhi Orpana (B-kuoro) ja 
Timo Pihkanen (Cappellakuoro).

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva 
Jenni Haukio ovat kuoron koko toiminnan ja 
matkojen pysyviä suojelijoita.
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B1-ryhmä, joht. Terhi Orpana



JOULUKONSERTTI
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B2-ryhmä, joht. Terhi Orpana

Koraalikuoro, joht. Anna Hurme

Cappellakuoro, joht. Timo Pihkanen



Cantores Minores 
-kuoron 70-vuotis-
juhlien tapahtumia

Kuorolaisten 70-vuotisjuhlia 
vietettiin syyskuussa Suvilahden 
Tiivistämöllä ja Kaasukellossa.

Cantis70!-juhla, juontajanaan 
CM-äiti Satu Paavola, 
järjestettiin lokakuun alussa 
Tuomiokirkon kryptassa.

Cantores Minores Alumnien 70-vuotis-
juhlakonsertti pidettiin 29.10.2022 
Helsingin tuomiokirkossa. Mukana 
kuorossa yli 100 CM-alumnia.
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CM Koulutusryhmien kuorojen 
70-vuotisjuhlakonsertti 
pidettiin 3.11.2022 Helsingin 
kaupungintalon juhlasalissa.

70-vuotisjuhlaviikkojen kunniavieras 
Leipzgin Tuomaskuoro ja Cantores 
Minores esittivät J.S. Bachin Messu 
h-mollin 10.11.2022 Tuomiokirkossa.

CM-alumni Iiro Rantalan 
Jouluoratorio esitettiin 
Musiikkitalossa 4.12.2022.

JOULUKONSERTTI





www.musiikkiakirkoissa.fi

VENTONIEMI – 

90 vuotta matkaa takana



CM-
musiikkileikkikoulu 
3 – 6-vuotiaille pojille 
pääkaupunki seudulla

3–6 -vuotiaille pojille suunnattu  
laulupainotteinen CM-musiikki leikkikoulu  

toimii toimii Helsingissä, Espoossa 
 ja Vantaalla. Ilmoittautuminen  
kevään 2023 muskariryhmiin  

on nyt käynnissä!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

WWW.CANTORESMINORES.FI/MUSKARI

LISÄTIEDOT CM-TOIMISTOSTA P. (09) 687 7720 
 SEKÄ CMMUSKARI@CANTORESMINORES.FI

CM-musiikkikerho 
1 – 2 -luokkalaisille 

pojille
CM-musiikkikerhossa liikutaan ja tehdään  

hassunhauskoja ääniharjoituksia sekä  
opetellaan erilaisia musiikkitaitoja  
kevätkaudella 2023 maanantaisin  

Meritullin seurakuntalossa,  
Meritullintori 3, 00170 Helsinki.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

WWW.CANTORESMINORES.FI/MUSIIKKIKERHO

LISÄTIEDOT CM-TOIMISTOSTA P. (09) 687 7720  
SEKÄ TOIMISTO@CANTORESMINORES.FI

Innostu äänestä!



70-VUOTISJUHLAVUODEN KERÄYS
Raha ei saa olla este Cantores Minores -harrastukselle, eikä paikalle pääseminen  

edellytys musiikista nauttimiselle. Tuo Cantores Minores lähemmäksi lahjoittamalla!  
Tue mm. vähävaraisten kuorolaisten kuoroharrastusta ja konserttien suoratoistoja 

osallistumalla ”70-vuotisjuhlavuosi 2022” -kampanjaamme osoitteessa

Onko sinulla kysyttävää lahjoittamisesta tai haluatko auttaa jollakin toisella tapaa?
Ota yhteyttä toimistoomme, yhteystiedot alla.

cantoresminores.fi/lahjoita

tai tee lahjoitus MobilePay-sovelluksella  
numeroon   95220  

– lisää kommentiksi ”CM 70-v.”

LISÄTIEDOT P. (09) 687 7720 SEKÄ INFO@CANTORESMINORES.FI. KERÄYSLUPA POLIISIHALLITUS RA/2020/653.

Pääsykokeet 
ma 23.1.2023 klo 18 

Meritullin seurakuntatalo, 
Meritullintori 3, 5. krs.

Kuoron koulutusryhmiin otetaan  
7–11 vuotiaita poikia pääsykokeessa,  
jossa on musikaalisuustestin lisäksi  

esitettävä omavalintainen laulu. 

WWW.CANTORESMINORES.FI/PAASYKOE

LISÄTIEDOT CM-TOIMISTOSTA P. (09) 687 7720  
SEKÄ PAASYKOE@CANTORESMINORES.FI



WWW.FACEBOOK.COM/CANTORESMINORES • CANTORESMINORES.FI
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J. S. Bach: 
Johannes-passio

PÄÄSIÄISEN KOHOKOHTA
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Cantores Minores
Suomalainen barokkiorkesteri

Joht. Prof. Hannu Norjanen
Solisteina Tom Nyman • Jyrki Korhonen • Tuuli Lindeberg

Teppo Lampela • Johan Krogius • Aarne Pelkonen


