Sorja on vuonna 2010 perustettu noin neljänkymmenen musiikkia vahvasti
harrastavan naisen kuoro. Pirjo Kotkaniemen tarkoituksena oli perustaa lauluryhmä, mutta ryhmä kasvoi nopeasti kuoroksi. Sorjan ohjelmisto on monipuolinen:
uutta ja perinteistä suomalaista kuoromusiikkia, kevyttä musiikkia, hengellisiä
kappaleita, joululauluja jne. Kuoro laulaa pääasiassa a cappella -tyyliin.
Sorjan tavoitteena on kehittää ja uudistaa naiskuorolaulua, ja kuoro panostaa
säännölliseen äänenhuoltoon. Kuoro pyrkii ilmaisussaan moni-ilmeisyyteen ja käyttää siinä myös draaman keinoja. Sorja on toteuttanut erilaisia konserttikokonaisuuksia
yhdessä ammattinäyttelijöiden kanssa ja heidän ohjauksessaan.

Sorja voitti keväällä 2012 jaetun ensimmäisen
sijan Viihdekuoroliiton järjestämissä kuorokilpailuissa Kaarinassa. Samana keväänä
kuoro kutsuttiin Helsingin Senaatintorille eteläpohjalaisiin Pikkuusen parempiin pitoohin
edustamaan eteläpohjalaista naiskuorolaulua.
Sorjan kevät- ja joulukonsertit täyttyvät vuosi
toisensa jälkeen yleisöstä.
Kuoroa johtaa kasvatustieteiden maisteri
Pirjo Kotkaniemi, jolle laulaminen ja musiikin
opiskelu ovat olleet tärkeä osa elämää
Seinäjoen tyttökuorossa laulamisesta lähtien.
Hän on opiskellut kuoronjohtamista kesäkursseilla Oriveden opistossa sekä Rita Varosen
johdolla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.
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Established in 2010, Sorja is a
choir of approximately forty
ladies who are keenly interested
in music. Pirjo Kotkaniemi
intended to establish a chorus,
but the group quickly grew
into a choir. Sorja has a versatile
repertoire: new and traditional
Finnish choir music, easy
listening music, spiritual pieces,
Christmas carols etc. The choir
mostly sings in a cappella style.
A goal of the choir is to develop and modernize female choir singing, and the choir
invests in regular voice care. The choir endeavours to perform in an expressive
style, also through the use of drama. Sorja has performed different concerts with,
and under the direction of, professional actors.
In spring 2012, Sorja won joint first prize in the choir competition organized by
Viihdekuoroliitto in Kaarina. In the same spring the choir was invited to Senaatintori
in Helsinki to represent South Ostrobothnia’s female choirs at the Pikkuusen
Häjymmät Pirot event. Year after year Sorja’s spring and Christmas concerts are
performed to packed out audiences.
The choir is led by Master of Education Pirjo Kotkaniemi, to whom singing and
musical studies have been an important part of life since singing in the Seinäjoki girl’s
choir. She has studied a summer course in choir leadership at Orivesi College of Arts
and under the leadership of Rita Varonen at JAMK University of Applied Sciences.
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Kuoronjohtaja
Pirjo Kotkaniemi

Kuorolaiset
Ahokas-Sironen Anne
Alatalo Anne-Kaisa
Erkkilä Minna
Hakala Sirpa
Hautaniemi Tiina
Janhunen Maiju
Kekola Katja
Kela Mari
Kemppainen Riitta
Kivikangas Anu
Koskela Tiina
Kosola Minna
Kujanpää Elina
Kuoppala Elina
Lahti Mari
Laitamäki Susanna
Louhiranta Tarja
Luhtala Maire
Marttila Päivi
Mäki-Ikola Annika
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Mäki-Jouppi Eeva-Maria
Nevanperä Emma
Nummijärvi Taina
Oja-Lipasti Terhi
Ojanpää Helena
Pajaniemi Minna
Pikkarainen Aliisa
Pollari Maarit
Pyhälahti Suvi
Rasku Helena
Rauha Anna Maria
Reinilä Sari
Rintamäki Annika
Risku Riikka
Rytylä Minna
Saarinen Noora
Sorjanen Aili
Särmö Kati
Torkko Marika
Viitasaari Sanna

1. Rauhaa vain rauhaa

2. En etsi valtaa, loistoa

Rauhaa, vain rauhaa kellot ne soi
lapselle rauhaa, ne rauhaa soi
Enkelin laulu rauhaa, rauhaa toistaa
Seimen yllä joulun tähti valkeuttaan
kirkkaana silmiin lapsosen nyt loistaa
Mariainen tuutii seimen pienoistaan

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

Kaukainen risti varjonsa luo
sieluhun äidin kivun se tuo
Pääsiäisaamu tuskan kerran poistaa
riemu täyttää ylösnousemuksen maan
Rauhainen mieli rukousta toistaa
Mariainen tuutii seimen pienoistaan

Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu,
Jumalan sanan valoa, joss’ sieluin kirkastuu!
Tuo kotihin, jos pieneenkin,
nyt joulujuhla suloisin!
Jumalan sanan valoa ja mieltä jaloa!

säv. Ahti Sonninen
san. Une Haarnoja
sov. Merzi Rajala

säv. Jean Sibelius
san. Zacharias Topelius
suom. tuntematon

Luo köyhän niin kuin rikkahan saa joulu ihana.
Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa!
Sua halajan, sua odotan,
sä Herra maan ja taivahan!
Nyt köyhän niin kuin rikkaan luo
suloinen joulus tuo!
1.viulu: Antti Laasanen
2.viulu: Hilkka Rauhala
alttoviulu: Ilkka Vainio
sello: Jussi Peltonen
kontrabasso: Jussi Haavisto
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3. Hiutaleet maahan leijailee
säv. Esa-Markku Juutilainen
san. Jukka Itkonen
sov. Jonna Salminen

Tuuli on tyyntynyt ja huurteessa puut
Maailma tää hiljenee
Päättyneet leikit on, on päättynyt työ
Hiljainen on jouluyö
Hiutaleet hiljaa leijailee,
saa enkelitkin lentää kotiin taivaiseen
Hiutaleet maahan leijailee
taas pinnalle maan
Aamuyö saapuu jo ja haalea kuu
kuusien taa taivaltaa
Kuusien oksilla mä jääkukat nään,
kuulu ei nyt ääntäkään
Hiutaleet hiljaa leijailee,
saa enkelitkin lentää kotiin taivaiseen
Hiutaleet maahan leijailee
taas pinnalle maan
Hiutaleet hiljaa leijailee, niin
jalanjäljet peittyy vaippaan valkeaan
Hiutaleet maahan leijailee
taas pinnalle maan

6

4. Vanha virsi Taalainmaan
karjamajoilta
ruotsalainen kansansävelmä
suom. san. Pauli Ylitalo
sov. Timo Lehtovaara

Yö kun saapunut on ylle niittyjen,
sen varjot peittää maan.
Olen yksin, mutta silti pelkää
en nyt kuitenkaan,
sillä tiedän, että enkeleitä sain
yön hetkiin turvaksein.
Niitä pyysin rukouksin Luojaltain,
kun hälle huolet vein.
Nään taivaan tähdet, kuten paimenet nuo,
jotka kulki kedollaan.
Luokse tähtitarhain käy mun aatokset,
ja luottaa mä saan
siihen, että kerran lailla paimenten
saan nähdä Jeesuksen.
On Herra mun paimen,
nyt puutu mitään multa ei.
Hyvää huolta paimen pitää laumastaan,
pois pelkoni hän vei.
Vaikka yksin oon, niin silti tiedän sen:
oon saanut rohkeuden.
Olla saanhan kanssa enkelten,
yö kun saapuu ylle niittyjen.

5. Tähtiyö

6. Taas kaikki kauniit muistot

Tähtiyö taas osoita meille tie joulun luo
tuo valkoista lunta
Tähtiyö taas syksystä jouluun vie,
löytää suo rauhan valtakunta

Nyt kuului äidin ääni niin hartain paatoksin.
Hänen olkaansa nojasin pääni ja hiljaa kuuntelin.
Mitä ymmärsin, sit’ en tiedä,
pyhätunnelman muistan vain sitä milloinkaan ei viedä,
ei ryöstetä sielustain.

säv. Mika Toivanen
san. Pekka Laaksonen
sov. Timo Saarimäki
Talviunta nukkuu maa, pimeää ja pitkää
ja matkamies kaipaa kai kotiaan
Kirkas tähtitaivas saa johtaa meitä tiellä
luo ihmeiden kaipuihin joulun maan
Kuuntele vaan korkeudestaan
siis tähtien tarinaa

Ystävyyden ymmärrän
kalliimman kuin kulta
Niin tähtiyö ihmiset yhdistää
Vastasyntynyt on Hän,
Poika pieni tänne
vaan kulkijat seimen vierelle jää
Viulu: Sanni Reinilä
Piano: Anu Kivikangas

säv. Sulho Ranta
san. Viljo Kojo
sov. Jouko Törmälä
Taas kaikki kauniit muistot mun tulee mielehen,
lumivalkeat pellot, puistot ja juhla Jeesuksen.
Aniaikaisin puku parhain
mun ylleni puettiin.
Oli kirkossa oltu varhain,
nyt sanaa luettiin.

Niin muistot rakkahimmat taas elpyy uudelleen,
ja sanat siunaavimmat taas lankee sydämeen.
Niitä lausu ei enää kukaan,
mut’ niiden tunnelman
saan joka joululta mukaan
tueks’ vuoden vaikean.
Taas kaikki kauniit muistot mun tulee mielehen,
lumivalkeat pellot, puistot ja juhla Jeesuksen.
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7. Jouluna taas lapsi olla saan

8. Mökit nukkuu lumiset

Aamu sarastaa, on kuin talven satumaa
Viime yönä satoi lunta, aamu sarastaa
koko talven valtakunta on kuin satumaa
Ja askeleeni painan maahan valkoiseen
niin mieli palaa lapsuuteen
Joulu tullessaan tekee taikojaan
on kuin vuosia ei olis ollutkaan
Poikki pihamaan kuljen uudestaan
askel kevyt on kuin viisivuotiaan
ehkä jouluna taas lapsi olla saan

Mökit nukkuu lumiset
nukkuu hanki, tanteret
tuikkii taivaan tähtivyö
pyhä nyt on jouluyö
Katso: valo välkähtää
hanget kaikki kimmeltää
yli vuoren, metsien
käy kuin välke siipien
Se on jouluenkeli
Herra hänet lähetti
kanssa joululahjojen
luokse pienten lapsien

säv. Eero Ainesmaa
san. Toni Nygård
sov. Katja Tuulari-Mäkinen

Muistot mielessäin, haikeana muistan sen
Minä muistan odotuksen jokajouluisen
Minä muistan puisen suksen, pulkan punaisen
sen suuren lumilinnan, matkan mummolaan
haikeus läpi rinnan uudestaan
Joulu tullessaan tekee taikojaan
on kuin vuosia ei olis ollutkaan
Poikki pihamaan kuljen uudestaan
askel kevyt on kuin viisivuotiaan
ehkä jouluna taas lapsi olla saan
Jouluaamun uuteen lumeen teen mä enkelin
samanlaisen niin kuin silloin lapsuudessakin
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säv. Heino Kaski
san. Eino Leino
sov. Lotte Lehikoinen

Vakka häll´ on kädessään
niin kuin kulkis kylvämään
ja hän kyllä kylvääkin,
mutta ihmismielihin
Ei hän anna makeita
eikä leikkikaluja,
niitä isä, äiti suo
Mitä jouluenkel´ tuo?
Puhtahia aatteita
kultaisia kuvia
Suomen lasten sydämiin
mökkihin ja palatsiin

Niitä hänen vakastaan
variseepi yli maan
niin kuin pikku tähtiä
Eikö se oo ihmettä?
Mutta yhä kummempaa
viel´ on mitä kerrotaan:
kulkies sen enkelin
lapsiks muuttuu vanhatkin
Sitä et kai ymmärrä
Kysy sitä äidiltä!
Sitten siunaa itsesi
nuku, saapuu enkeli

9. Enkelikello
säv. Mika Toivanen
san. Jari Nummelin
sov. Timo Leskelä

Tähtitaivaan nään mä iltaan tummuneen
hiljaisuuden kuulen alkaneen
Tarttuu lumi asfalttiin ja katuun autioon
jää kiireet, taas aattoilta on
Kädessäin mä kannan neljää pientä kynttilää
jokaisen mä tahdon itse sytyttää
Yllä niiden kultaisina kimmeltää
nuo enkelit, käy kello pyörimään

Joulun rauhaa soittaa saavat kellot enkelten
Joulun rauhaa julistaa tuo ääni tiukujen
Palaan taas mä muistoissani aikaan lapsuuden
Joulun sanomaa soi kello enkelten
Lapselleni sitten joskus aikanaan
kun hän kanssain kuusta koristaa
näyttää tahdon kuinka kellon
tuon voi rakentaa
Saan lapsuuttain mä elää uudestaan
Kädessänsä kantaa neljää pientä kynttilää
jokaisen hän tahtoo kanssain sytyttää
Yllä niiden kultaisina kimmeltää
nuo enkelit, käy kello pyörimään

10. Hiljaisuus

säv. Maki Kolehmainen
san. Heidi Puurula
sov. Markku Viitasaari
Tummuu ilta jouluyöhön
nostan katseen ylös tähtivyöhön
On vaan yksinäisyys
seuranaan hiljaisuus
Lumen alla luomakunta
nukkuu tuulen kanssa talviunta
On vaan yksinäisyys seuranaan
hiljaisuus
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Tahtoisin kuulla laulun enkelten
kertovan joulun sanomaa
Ois hetken täällä luona ihmisten
enkeleiden joulumaa
Yön laulu kauas kohoaa
Yön laulu kauas katoaa
Unelmalle siivet anna
Anna voimaa, minut valoon kanna
Tuo vaan pieni taivas päälle maan
Hiljaisuus

11. Joulun neiet
säv. Jussi Chydenius
san. Eino Leino

Kulkevat korkeat neiet kolme
kautta talvisen taivaan,
kylvävät lahjoja ihmislasten
murheeseen ja vaivaan,
tekevät rikkaan rikkaammaksi,
rakkaammaksi rakkaan,
heittävät mieronkin mittelijälle
kannikan kerjuuvakkaan.
Laulavat korkeat neiet kolme,
tähtiä, tähtiä sataa,
vaativat valkeutta pimeän piiriin,
viittovat rakkauden rataa,
leipää, leipää leivättömälle,
kotia kodittomalle,
lempeä lemmettömälle, min murhe
jo mureni mullan alle.
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Itkevät korkeat neiet kolme
ihmissielujen siltaa,
koska he kulkevat kesken yötä,
yksinäisyyden iltaa,
missä ei loista ne lamput laulun,
vain takat taivaisen armon,
etsivät elämän arvoitusta
syyt pyhät pyyteen ja tarmon.
Painavat korkeat neiet kolme
päänsä yhtehen yössä,
tunteakseen tuskan lasta
päivän tomussa, työssä,
irroittaakseen ihmislasta
maasta, mi surren suurtuu,
koska sen keskellä ei elä vapaus,
Vapahtajaan, joka juurtuu.
Kyynelin kylmin neiet kolme
katsovat ihmisvaivaan,
mutta kun murheen Mestari saapuu,
tuo tuhatsoittaja taivaan,
silloin se syntyy sydänten silta
idästä länteen hamaan,
vaikenevat runot ruusuisimmat,
kun kiire on kiiruhtamaan.

12. Taivas sylissäni
säv, san. Carola Häggqvist
suom. Maija Kalaoja
sov. Markku Viitasaari

Kuinka taivaan tähdet
silmissäsi loistaa
Kuinka sulle enkelit on
tehneet seppeleen
Hetki vierelläsi pimeyden poistaa
Tietäjätkin vuokses lähteneet
on matkalleen
Ootko lapsi taivainen?
Tulit luota enkelten
Suojella sua saanko
tänä yönä pikkuinen
Ootko lahja tähtien?
Ootko toivo ihmisten?
Aarrettako taivaan sylissäin
saan tuudittaa
Ethän pelkää yötä, se vierelläsi valvoo
Katso kuinka enkelitkin
nousee siivilleen
Taivaan kannen täyttää hyräilynsä hellä
Laulullaan he lohdutusta tuovat lapsille

Anna elämälle usko, joka kantaa
Anna valon viedä meidät
kauas huomiseen
Nähdä sydämellä, kuulla nöyryydellä
Kaiken, minkä annat,
palaa luokses uudelleen
Huilut: Pauliina Penttilä
Anniina Penttilä
Piia Penttilä
Piano: Anu Kivikangas

13. Maa on niin kaunis

sävelmä 1800-luvulta
san. Bernhard Severin Ingemann
suom. Hilja Haahti
sov. Jouko Törmälä

Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas
ihana on sielujen toiviotie
Maailman kautta kuljemme laulain
taivasta kohti matka vie
Kiitävi aika, vierähtävät vuodet
miespolvet vaipuvat 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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1. Rauhaa vain rauhaa (2.47)

7. Jouluna taas lapsi olla saan (3.14)

FI-NSJ-14-00001

FI-NSJ-14-00007

säv. Ahti Sonninen, san. Une Haarnoja,
sov. Merzi Rajala

säv. Eero Ainesmaa, san. Toni Nygård,
sov. Katja Tuulari-Mäkinen

2. En etsi valtaa, loistoa (3.28)

8. Mökit nukkuu lumiset (4.52)

FI-NSJ-14-00002

FI-NSJ-14-00008

säv. Jean Sibelius, san. Zacharias Topelius,
suom. tuntematon

säv. Heino Kaski, san. Eino Leino,
sov. Lotte Lehikoinen

3. Hiutaleet maahan leijailee (2.14)

9. Enkelikello (2.29)

säv. Esa-Markku Juutilainen, san. Jukka Itkonen, sov.
Jonna Salminen

säv. Mika Toivanen, san. Jari Nummelin,
sov. Timo Leskelä

FI-NSJ-14-00003

FI-NSJ-14-00009

4. Vanha virsi Taalainmaan
karjamajoilta (2.39)

10. Hiljaisuus (4.29)

ruotsalainen kansansävelmä, suom. san. Pauli
Ylitalo, sov. Timo Lehtovaara
FI-NSJ-14-00004

FI-NSJ-14-00010

11. Joulun neiet (3.11)

säv. Jussi Chydenius, san. Eino Leino

5. Tähtiyö (3.19)

säv. Mika Toivanen, san. Pekka Laaksonen,
sov. Timo Saarimäki
FI-NSJ-14-00005

6. Taas kaikki kauniit muistot (2.57)
säv. Sulho Ranta, san. Viljo Kojo,
sov. Jouko Törmälä
FI-NSJ-14-00006

säv. Maki Kolehmainen, san. Heidi Puurula,
sov. Markku Viitasaari

FI-NSJ-14-00011

12. Taivas sylissäni (4.24)

säv, san. Carola Häggqvist, suom. Maija Kalaoja,
sov. Markku Viitasaari
FI-NSJ-14-00012

13. Maa on niin kaunis (2.12)

Sävelmä 1800-luvulta, san. Bernhard Severin Ingemann, suom. Hilja Haahti, sov. Jouko Törmälä
FI-NSJ-14-00013
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