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Aineisto Aika Signum

SAVELLYSKASIKIRIOITUKSET 729

Sinfoniaorkesterisävellykset

Kescin iloja, s.a (mahd. 1999)
kons e rtt iv als s i p ianoll d j a
sinfoniaorkesterille

-partituuri ja stemmat
-säv. nimim. Vaakalintu -"
-ajoitus pohjautuu teoksen

välistä löytyneisiin kahteen kirjeeseen,
jotka koskevat osallistumista Elvis ry:n
juhlavalssin sävellyskilpailuun Helsingin kaupungille
vuoden 2000 kunniaksi

729.1

Kesän iloja,
kons erttivals si pianolle j a
orkesterille

-luonnoksenomainen
-vain pianopartituuri

1976

Kesän iloja kons. valssin
pianopartituuri

1977

Maailma marssii
-partituuri
-luonnoksen omainen

1939 n967

Maailma marssii 1939 /1967
-kuin yllä, mutta sisältää

alkuperäisen luonnoksen v. I 939

Maailma mctrssii
(Panssarien paraati),
sotilasmarssi

-partituuri ja stemmat

1939 I r99r

Juhlamarssi
-partituuri

1970

Juhlamarssi
-partituuri ja stemmat

1969



Juhlasoitto
-stemmat
-luonnoksenomainen

s.a 729.2

Juhlasoitto s.a (mahd 1960)

-partituuri
-pianostemmat
-mahdollinen ajoitus þerustuu

pi anostemmoj en päiväykseen
-osittain luonnoksen omainen
-lunastettu puolustusvoimien sävellys-
kilpailussal966

Juhlasoitto
-stemmat

1960 I t983

Juhlasoitto 1989
-partituuri ja stemmat
-muokattuversio yllä olevasta
-stemmojen toisilla puolilla luonnoksia
Overture Fantastiesta

Overture Fantastie L982
-partituuri
-Sello ja 2.viulu stemma
-2.viulu stemman toisella puolella
luonnos j uhlasoiton viulustemmasta

Juhla - alkusoitto s.a

-partituuri
-välissä luonnos teoksesta ja

tunnistamaton partituurin osa

Juhla - alkusoitto
-stemmat

s.a

Juhla - alkusoitto
-stemmat ja partituuri
-1. versio

1948

Ensimmriinen perhonen
-partituuri
-välissä kaksi luonnosta

1915 729.3

Suomalainen alkus oitto
-partituuri

1962



Pieni sarja, Päivä
vanhassa kaupungissa

Osat:
L Aamu puistossa
2. Priivci torilla
3.Ilta rannalla

-partituuri

O rke s t e rifant a s i ct p i an o ll e

ja orkesterille
-partituuri
-välissä luonnos

Matkailu marssi
-stemmat

Kolme bastionia, 1969

sarja orkesterille
Osat:

1. Arditamente (Allegretto)
2. Andante quasi Largo
3. Fuga
-partituuri

1911

1956

s.a

Sarja C s.a
Osat:

l.Ardiamente
2.Anolante
3.Fuga

-sisältää pelkän fugan partituurin

Odotus s.a
-sävellys pianolle j a orkesterille
-vain piano stemma

Jousiorkesterisävellykset

Kesri, sarja jousiorkesterille s.a
Osat:

LAamu
2.Heinässri
3.Uimassa
4.Venelaulu

-partituuri

Kesii, sarja jousiorkesterille 1980
Osat:

729.4



l.Aamu
2.Heincissä
3.Uimassa
4.Venelaulu

-partituuri
-luonnoksen omainen

Adagio, j ous iorke sterille
-partituuri

t979

Jousikvartettosävellykset

Jousikvartetto No.l
-partituuri
-diplomityö 1958-1959

1959

Andant e, j ousikv art etille'
-partituuri

t984

III Fugato
-partituuri

s.a

Puhallinorkesterisävellykset

Laulu Kouvolan
-partituuri

1980 729.5

Nuoret puhaltajat, Marssi 1979

-partituuri
-Omistettu op. Taisto Virtaselle ja
Kouvolan musiikkiluokkien puhallin-
orkesterille

T o c c at a 6 : ll e p uhaltimell e

-Huilu, klarinetti I & II,
trumpetti , corno ja
fagotti

-partituuri ja stemmat

1973 I 1988

S : linnan s o itt o kunnall e

-partltuun
s.a

Prissi - marssi
-partituuri
-luonnoksenomainen

1965

Marssi - Fox-Trott
-partituuri

---

1933



Orkesterisäestetyt kuorosävellykset

Matkailumarssi
-san. Pertti Mutka
-partituuri

t965 729.6

Kehtolaulu
-partituuri
-san. ei tiedossa

t940

Uudenvuoden ilta (Syvririlki) 1942 - 44
Tango - fantasia

-ajoitus perustuu O. Leimun
kronikkaan Tammitykistön
soittajien ( T.T.S ) vaiheista
vuosilta 1942 - L944"

-partituuri
-san. Arvo Ojala

Tammítykistön marssi
-partituuri
-san Olli Tissari

t942 / 1994

Laulu Hrimeelle 1943
-san. Lauri Pohjanpää
-sekakuorolle
-välissä sovitukset mieskuorolle
ja sellolle

-partituuri ja stemmat

Pcihkinriniemi valssi
-partituuri
-piano ja kuoro stemmat
-1. versio

1947

Piihkinäniemi valssi
-partituuri
-luonnoksenomainen

s.a

Paimenen uni
-partituuri
-san. tuntematon

1944

Kuorosävellykset pianosäestyksellä

Kauneuden liihteilki 1972
-partituuri
-L. Pohjanpää
-kansilehdessä tunnistamaton luonnos
-takasivussa luonnoskappaleesta Pieni laulu (onkin) luona



Haikarinniemivalssi
-stemma

1947

Uudenvuoden ilta Syvririlki s.a

-stemma
-valokopio

TuIe illalla
-san. E. Vuorela
-partituuri

s.a

Kaksi hengellistä laulua
1. Sun etehes

2. Sun alttarisi juurehen
-san. Lauri Pohjanpää
-partituuri

1969

Viiri vapauden
-V.E. Halmeenmäki
-stemma

1961

Rintamamiehen rukous
-san. J.K
-stemmat

1942

Armøhin joulu
-partituuri
-valokopio

s.a

Kolme joululaulua
1. Nün kuin lapset
-san. Räikkönen
-partituuri
2. Valoisaa Joulua
-san. R. Eronen
-partituuri
3. Armahinjoulu
-partituuri

s.a

Ikcivyys
-san. Aleksis Kivi
-partituuri

1974

Juhannus
-san. Einari Vuorela
-partituuri

1989

Ikrivyys
-san. Aleksis Kivi
-stemma

Ê-

1950



Syvdrin valssi
-san. O. Tissari
-stemma

Uudenvuo den ilta Syv cirillci
-san. Arvo Ojala
-stemma

Ikdvyys
-san. Aleksis Kivi
-stemma

s.a

s.a

s.a

Samassa nuotissa
Iltatunnelma

-san. Eino Leino
-stemma

YIi salmien
-san L. Pohjanpää
-stemma

Keínulla
-san. Elina Aarnio
-stemma

s.a

s.a

Veteraanin vapaapciivci 1995
-san. Reino Tuovinen
-stemma
-sisältää erilliset sanoitukset

Veteraanin vapaapäivä
-san. Reino Tuovinen
-stemma
-muokattu versio

r995

Lapsuudenjoulukuu 1943
-partituuri
-etulehdessä luonnos
-takasivussa luonnos "Tonttu"

Lapsuuden joulu
-stemma
-valokopio

s.a

Kaksi Kantelettaren laulua 1974
1. Mont' on mulla morsianta
2. Laulan lasta
-stemmat
-san. Kantelettaresta

i\¡d¡ue
-san. M. Knuutinen
-partituuri
-lopussa kaksi luonnosta

I
t947



Kulkurin kosinta
-san. Einari Vuorela
-kansilehdessä luonnoksi a

-partituuri
-luonnoksen omainen

Heinrikuussa
-san. Lauri Pohjanpää
-partituuri

Serenadi sulholle
-stemma

Uudenvuoden ilta
-san. Arvo Ojala
-stemma

Laulamme, soitamme
marssi

-stemma
-takasivulla luonnos joulu-
potpurista

Moment musical
-San. Eino Leino
-partituuri
-korjattu v. 1987

Marjassa
-san. Raf. Hertzberg
-suom. san. P.Cajander
-stemma

Maa kunnasten
san. Aleksis Kivi
-stemma

s.a (tod. nak 1942 - 44)

s.a

1950 / 1981

s.a

s.a

1983

1988

7993

Joululaulu s.a

-san. Räikkönen
-partituuri
-sisältää luonnokset
Kansantanssi j a tunnistamattoman
luonnoksen

Samassa nuotissa
Paimenen uni s.a

-san. A. Rautavirta
-stemma
-sisältää luonnoksen Paimenen uni

L



Tammitylcsitön marssilaulu 1942 - 1943

-san. Olli Tissari
-partituuri
-sisältää sanoitukset

Pääsiriislauluia
-san, J. Salokangas
-välissâ ensimmäinen
versio
-omistettu Ainolle (Leimun

äidille)

Mi ikdvyys
-san, Aleksis Kivi
-stemma
-luonnoksen omainen

Laulurastas
-partituuri
-san. Helinä Kangas

Ilta
-san. Uuno Kailas
-partituuri

Kevrit
-san. Einari Vuorela
-partituuri

Pähkinriniemi valssi
-stemma

Syvärin laulu
-san. Y. Jylhö
-partituuri
Jopussa luonnos

Kujapuun alla
-san.O. Peltonen
-partituuri

Ilta
-san. U. Kaila
-kansiledessä luonnos
-luonnoksenomainen
-partituuri

t932

1939

1950 - 1988

1950 - 1988

1950 - 1988

1947

1942

1943

õ-

r977



TildaTuohimaa
-san. Nortamo
-stemma

s.a

Kaksi hengellistä laulua
1. Rintamamiehen rukous 1943

-san. J.K
-stemma
2. Kukaan ei muu- No- 1989

body knows
-negro spirit.
-sov. ja suom.
-stemma

Matkailumarssi
-san. Pertti Mutka
-stemma

s.a

Merelle - merelle!
-stemma

s.a

Laulu Kouvolan
-san. Rauha Eronen
-partituuri

s.a

Soi srivel juhlaa
-san.Rauha Eronen
-partituuri

s.a

.K".!#:!:i|!:",^
-partituuri

1989

Iltalaulu
-san. Einari Vuorela

1986

Kaksi onnittelulaulua s.a

1. Onneksi olkoon!
-stemmat
2. Onnea, onneavaan!
-stemmat
-sisältää myös sovituksen Cherbourgin
sateenvarjot- kappaleesta (M. Legrand) ja
G. Malmstenin liikennelaulun

Oluen synty 1957

-stemma

Kaksi sävellystä
l.Pieni laulu
-stemma

1943



sävellykset eri orkesteri taikka soolo kokoonpanoille

Paimen serenadi 1985

-sävellys pianolle, klarinetille,
trumpetille, sellolle ja viuluille
-partituuri

2.Juhannus
-stemma

Napolinyöt
boston valssi

-sävellys Pianolle
-stemma

s.a

s.a

t944

729.7

Suomalainen humoreski
-sävellys sooloviululle j a

pianolle
-stemmat

Juhlapoloneesi
-sävellysPianolle
-stemma
-välissä B -duurivalssi luonnos

Walssi Romanssi s.a

-sävellys viululle, sellolle ja pianolle

-stemmat

Elna tango 1933

-sävellys pianolle
-stemma
-omistettu Elnalle
-takasivulla omistuskirj oitus

Berceuse
-sävellys pianolle
-stemma

1948

Das grüne Fest Polonaise
-sävellys pianolle
-stemma

Lied ohne Warte 1932

-sâvellys pianolle ja viululle
-partituuri

1949

s.a

f^



Kahden kuutamolla 1984

-sävellys f- saxofonille ja pianolle

-partituuri

B-duurivalssi s.a

-sävellys viululle, bassolle, klarinetille
ja trumPetille
-stemmat

Luonnokset

Kolme luonnosta
1. Paimenen uni
-stemmat
2. Syvririn valssi
- klarinetti stemma
3. Uudenvuoden ilta

SyvÌirillä
-klarinetti stemma

Kaksi luonnosta
1. Tammitykistön

marssilaulu
-san. O.Tissari
-stemma
2. Kaikki alkaa

ja loppuu
-stemma

Syvärin valssi
-partituuri ja stemmat

Kolme luonnosta
1. Vartiossa
-piano stemma

2. Das grüge
Fest Polonaise

-stemma
3. Oskarin keinuvalssi
-stemma

Pähkinriniemivalssi
-stemma
-sisältääluonnoksen
Tango á la Vanhat ajat

s.a

s.a

s.a

t942 - 1943

s.a

s.a

1995

200r

s.a

s.a



Laulu Kouvolan s.a

-san. Rauha Eronen
-partituuri ja stemmat
-välissä sanoitukset
-sisältää luonnoksen On jossakin

Oi Herra
-säv. Monk
-partituuri

Lohjan marssilaulu
-viulu stemmat

Matkailumarssi
-san. Pertti Mutka
-stemma
-välissä sanat

Tuuti, tuuti...
-san. Itä-Karjalainen
kansanlaulu

-stemmat
-sisältää luonnoksen
Riennämme

Neekerinkehtolaulu
-säv.G.Clutsam
-suom. U.K.
-stemma

Orkesterisovitukset

J umal an kunni a I u onno s s a

-säv. Beethoven
-partituuri

Jouluiloa
Sikermä joululauluja
-säv. useita. ei tiedossa
-partituuri

Miljoona ruusua
-säv. Raimond Pauls

-partituuri

Tammon tarinoita
-säv. tuntematon
-sovitus Tammitykistön
soittaj ien kaPPalei sta

-partituuri

s.a

s.a

s.a

s.a

s.a

s.a

1963

1985

729.8

t959



Sp ielmus ik zum Lut s Pi el

Amphitryon
-säv. Henry Purcell
-partituuri

1964

Tulin onneni Yrttitarhaan s.a

-säv. Ilmari Hannikainen
-stemmat
-nuottien toisella Puolella
stemmat Pikku-Pekan kehtolauluun

Menuetto s.a

-säv.P.J. Hannikainen
-partituuri ja viulu- ,sekä klarinetti-
stemmat

Kev riän ent e it ti v al s s i
-säv. Leon Oliver
-stemmat

t977

Syvcissri kellarissa
Imtiefen Keller

-säv. L. Fischer
-partituuri

s.a

Der alteBrummbrir 1980

Vanha mörisij ö. Ko omillinen
polkka

-säv Julius Fucik
-partituuri

Joulun taika
-säv. useita. ei tiedossa
-partituuri

r978

Veteraaninen laulu
-säv. vanha sävelmä
-partituuri

1989

Kansanlaulu
-säv. S. Rauto
-partituuri

s.a

Lohjan marssilaulu
-säv. Väinö Pesola

1960



Mars si konserttikaPPalee sta s.a

-säv. C.M von Weber
-partituuri ja stemmat

Consertino a-molli
Viulu ja orkesteri

-säv. O. Rieding
-partituuri

1966

Paisaje grandino
-säv. J. Turina
-partituuri

s.a

London Fantasia
-säv, Clive Richardson
-partituuri

1965

YIi esteiden
-säv. Stan Oliver
-partituuri

1963

Oi Herua
-säv. W.H. Monk
-partituuri

s.a

Vivant Academia
Pieni alkusoitto

-säv. tuntematon
-partituuri
-viulu stemma

1965

Jumalan kunnia luonnossa 1961

-säv. Beethoven
-partituuri

Pianosovitukset

Iloiset kuparisePcit
-säv. B. Pater

-stemma

s.a 729.9

Zwei Märchenaugen aus

Die Zirgusprinzessin
-säv. E. Kalman
-stemma

s.a



Sataman valot
-säv. KennedY Williams
-stemma

s.a

Sovitukset orkesterille ja kuorolle

Zwei Mrirchenaugen
M u st al ai s p r in s e s s a s t a

-säv. E.Kalman
-partituuri

s.a

KotiseutumarssiLohjalle 1983

-san. ja säv. Arvo Tolonen
-partituuri j a sekakuorostemma

Sikermä suomalaisia 1985

kansanlauluja
-säv. useita. ei tiedossa.

-partituuri

Joulu oveen kolkuttaa
Sikermä joululauluja

-säv. useita. ei tiedossa'

-partituuri

1987

Kaihoisaaia kaunista
Lauluja eri maista

-säv. useita. ei tiedossa
-partituuri

t91I

Sovitukset Pianolle ja kuorolle

Kaihoisaa ia kaunista L97l

Lauluja eri maista
-säv. useita. ei tiedossa

-etusivussa lukee, että sovitus yhtyelle,

mutta sisältö on Pianosovitus
-stemmat

Neljä kuorosovitusta
1. Whispering
-stemma
-säv. tuntematon
2. Kun minci kotoani
-säv. suom. kansanlaulu
-stemma
3. Keskeltä merivesi...

s.a



-säv. tuntematon
-stemma
4. Tammerkoskensillalla
-säv. suom. kansanlaulu
-stemma

Lohjan laulu
-säv. Väinö Hirsjärvi
-san. Väinö Pesola

-partituuri

t99r

Merimies on erimiesl9T I
-säv. Nortamo
-partituuri

Roslagin kevcit

-säv. H. Alfvén
-stemma

r978

W i en, unelmi eni kaup unki
-säv.R.Sieczyinski
-stemma

s.a

Kolme pianosovitusta
1. Nünkuinlapset
-säv. Räikkönen
-stemma
2. Palaja Sorrentoon
-säv. tuntematon
-stemma
3. Syysillan luuli
-säv. S. Sihvo
-stemma

s.a

Veteraanin iltahuuto s.a

-säv. Kalervo Hämäläinen
-stemma
-nuotissa myös Viiri vapauden

Viljalaulu 1986

-säv. F. Lehan
-partituuri

Lohjan laulu
-Väinö Pesola
-partituuri

I99T

Ruusuja ja romantükkaa
-säv. tuntematon
-partituuri

s.a



Kuorosovitukset

Kolme kuorosovitusta s'a

1. Maldalaintiellö
-säv. Oley Speaks

-stemma
2. Meripoikatte veis

-säv. Nortamo
-stemma
3. Vanha kotini Kentucþssa
-säv S.C.Foster
-stemma

Tiritomba
-säv. Italialainen kansan-

laulu
-stemma

1984

Liisa pien' LiIi Marlen
-säv. tuntematon.
-san. Vuokko
-stemma

s.a

O i,mui st atkov iel ti s en virren s.a

-säv. Oskar Merikanto
-stemma

Kun minri kotoani kiksin
-säv. kansanlaulu
-stemma

1980

Sylvian joululaulu
-säv. K. Collan
-stemma

s.a

Oolannin sota
-säv. tuntematon
-stemma

1958

Heijastus
-säv. O.Palmgren
-stemma
-sisältää Pähkinäniemi-
valssin

s.a



Kuolleet lehdet
-säv. J. Kosma
-stemma

s.a

Sylvian joululaulu s.a

-säv. K. Collan
-stemma
-nuotissa myös joululaulu
Pukki hei ja tunnistamaton luonnos

Syksyilra
-säv. E. Vuorela
-san. M. Kajo
-stemma
-takasivus sa duettoluonnos

s.a

Syysunelmia
-säv. A. Jouce
-stemma

s.a

Betlehem tuo pienoinen
-säv. L.H.Redner
-stemma

s.a

Kulkuset
-säv. J. S. Piermont
-stemma

s.a

Toivioretkellä
-sàv. L2- vuosisadalta
-stemma

s.a

Sylvian joululaulu s.a

-K. Collan
-stemma
-nuotissa myös Lapsuudenjoulu

Neekerin kehtolaulu
-säv. G. Clutsam
-stemma

s.a

Kent u okil ain en keht ol aulu
-säv. tuntematon
-stemma

s.a



Sai keviit kaunis 1988
-säv. virolainen kansanlaulu
-stemma

Meripoikatte veis
-säv. H.J Nortamo
-stemma

s.a

Roslaginkevrit
-säv. H. Alfvén
-stemma

s.a

Kotimaani ompi Suomi
-säv. kansanlaulu
-stemma

s.a

Merimies on erimies
-säv. Nortamo
-stemmat

s.a

Erittelemätöntä

Kronikka
Níinisalon " sodasta"

1938 729.10

T ammity ki st ò s o itt aj i en

vaiheita vuosilta 1942 - 44
-2kpl

1944

Lehtileike Turun s anomat
Su. 13.2.83

1983

Kolme säettci Einari Vuorelan s.a

runo st a J uhannus ( I ehtil e ike )

Elina Aarnion runo keinulla s.a
(lehtileike)

San. Nousee priivd, Iaskee
priivri

s.a

San. Tammitykistön marssi- 1942
Iaulu

Partituurit Sibeliuksen
teoksiin Musette ja Andante
Festivo

s.a

San. Lohjan laulu 1939


