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JOSEF KAARTINEN, muusikko (1905-1992) COLL. 583 
(Juhani Kervanto) 

 
Suomalaisen saksofonistikoulukunnan kantaisäksi kutsuttu saksofonisti, säveltäjä, sovittaja Josef 

Kaartinen syntyi Viipurissa 27.3.1905 ja kuoli 29.7.1992 Helsingissä. 1950-luvulla hän muutti 

nimensä Juhani Kervannoksi ja Josef Kaartinen säilyi taiteilijanimenä. 

 

Josef Kaartinen liittyi 13-vuotiaana 1918 soitto-oppilaaksi Karjalan Kaartin soittokuntaan ja toimi 

siinä samoin kuin Raskaan Tykistön Rykmentin soittokunnassa vuoteen 1925. Suomen Valkoisen 

Kaartin soittokunnassa Josef Kaartinen oli konserttimestaria vastaava ensimmäinen klarinetisti ja 

saksofonisolisti 1925-26. 

 

Vuonna 1928 Josef Kaartinen voitti Australian yleisradion järjestämän saksofoninsoiton 

kansainvälisen kilpailun ja toimi vuoteen 1939 Brittiläisen Kansainyhteisön eri radio-orkestereiden 

kapellimestarina ja solistina mm. Australiassa ja Uudessa Seelannissa. Talvisodan syttyminen sai 

Kaartisen palaamaan Suomeen. Hän haavoittui 1941 ja toimi sen jälkeen Puolustusvoimain 

viihdytysjoukoissa ja laivastossa. 

 

1940- ja 1950-luvuilla Kaartinen sävelsi, sovitti ja johti elokuva- ja äänilevymusiikkia, kirjoitti 

musiikkiarvosteluja mm. Helsingin Sanomiin ja Työväen Musiikkilehteen sekä vieraili 

pohjoismaisten radio-orkestereiden solistina. Hän sävelsi myös orkesterimusiikkia, jota esitettiin 

varsinkin Yhdysvalloissa. Hän soitti saksofonia ja klarinettia Humppa-Veikoissa sen perustamisesta 

(1958) lähtien yli 20 vuotta. Matkoistaan ja musiikista Kaartinen on kirjoittanut teokset: Saksofoni 

kainalossa maailman ääriin (Kustannus Oy Kivi 1942) ja Kimalaisen lento (WSOY 1945). 

 

Suomen Saksofoniseura on jakanut vuosittain Josef Kaartisen mukaan nimetyn palkinnon vuodesta 

1995 lähtien. 

 

Kirjastoon luovutettu käsikirjoitusaineisto sisältää n. 40 Josef Kaartisen sävellystä, n. 170 sovitusta 

sekä nuottipainatteita. Sävellykset ovat lähinnä viihdemusiikkia pienille kokoonpanoille, kuorolle 

sekä orkesterille. Sovitukset-otsikon alle on aineistossa järjestetty myös transponoinnit. Josef 

Kaartisen tuotannolle on ominaista runsas oman soolosoittimen, saksofonin käyttö. Lähes kaikissa 

hänen sovituksissaan on mukana saksofoni – usein soolosoittimena. Josef Kaartinen on tehnyt 

sovituksia monista viihdemusiikin suosikeista, mutta myös tunnetut klassisen musiikin teokset 

Beethovenin Für Elisestä Mozartin Turkkilaiseen marssiin on sovitettu saksofonille. 

 

Aineistoon liittyy laajahko (1 kotelo) irrallisten nuottisivujen kokoelma, joka odottaa selvittäjäänsä. 

Joissakin tapauksissa on myös epäselvää, onko kyseessä Josef Kaartisen sävellys vai sovitus. 

Nuottipaperi on usein käytetty tarkasti hyväksi. Samalla paperilla saattaa olla useita sävelmiä ja 

luonnoksia. Ne on selvitetty mahdollisuuksien mukaan.  Aineisto on järjestetty siten kuin se on 

mahdollista ilman nuottikuvien tarkkaa vertailua, jotta se on tutkijoiden käytössä. Selvitystyössä on 

antanut apua saksofonisti Olli-Pekka Tuomisalo. 

 

Josef Kaartisen perikunta on luovuttanut aineiston Helsingin yliopiston kirjastoon 15.9.1998 ja sen 

laajuus on viisi koteloa (Coll. 583.1-5).  

 
Lähteet: Anja Kervanto-Nevanlinna: Muusikko Josef Kaartinen. - Muusikko, vol. 70. lokakuu 1992. 

Anja Kervanto-Nevanlinnan 26.1.1999 lähettämät tiedot. 

3.2.1999 Marjut Hjelt  
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Aineisto   Aika Määrä  Signum 

 

 

SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET    COLL. 583.1 

 

 

Abraham Lincoln’s Memorial s.a. 18 s. 

  March 

- partituuri 

 

Aurora March  1960  Dedicated to president Dwight 

- partituuri (3 kpl)   20+20+19 s. David Eisenhower, the greatest 

- trumpetti, tuuba   5 s. soldier of modern times 

  (kääntöpuolet: merkintöjä) 

- laulu (san. Urpo Iivarinen) ja  s.a. 5 s. 

   puhallinorkesteri 

 

Dreaming (2 kpl)  1974 5+7+4 s. valokopioita 16 s. 

- alttosaksofoni ja piano 

- luonnoksia   s.a. 12 s. 

 

Englantilainen valssi (8 kpl) s.a. 22 s. Rytmi-levyllä R 6222, sov. 

= Kaunis kadotettu    Toivo Kärki 

(san. Kerttu Mustonen)    liite: sanat 1 s. 

- laulu ja piano    kääntöpuoli: Jenkka 

 

Fieldpost   s.a. 9 + 4 s. 

- partituuri, melodia ja piano 

 

Hi hi   s.a. 6 s. 

- melodia ja piano 

 

Illansuu, valssi  s.a. 10 s. kääntöpuolet: Kaunis olet  

(san. Kerttu Mustonen)    synnyinmaa, Nuijamiesten  

- laulu ja piano,    marssi, Hakkapeliittain marssi 

  klarinetti, kitara    Oi, hiljaisuus 

   merkintä: Henry Theel 

  

Kauas kaipaan  s.a. 43 s.  

(san. Sauvo Puhtila)    Puhtilan nimim. Solja Tuuli 

- laulu ja piano, stemmoja    liite: sanat 1964 

 

Kotiin Karhumäeltä, tango  s.a. 10 s. sov. R. von Essen 

- stemmoja 

 

Lapin laulu   s.a. 13 s. 

(san. Kerttu Mustonen) 

- sopraano ja tenori, 

naiskuoro, mieskuoro, sekakuoro 
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Lautturin laulu, foxtrot  s.a. 3 s. J. Kaartisen nimim. 

(san. Matti Heiskanen)    Juhani Suviranta 

- laulu ja piano 

 

Maailmankiertäjän jenkka  s.a. 2 s. liite: sanat, 1 s. 

(san. Matti Heiskanen) 

- laulu ja piano 

 

Manhattanin kaikuja  s.a. 7 s. kääntöpuoli: Londonderry Air, 

- piano, hanuri, kitara    Tickle the Ivories 

     - huonokuntoisia 

 

Marssi   s.a. 2 s. kääntöpuoli: merkintöjä 

- piano 

 

Marssilaulu   s.a. 5 s. 

- melodia ja piano 

 

Meidän maa   s.a. 2 s. 

- saksofoni     sivulla myös: Karhu ja hyttynen  

 

Merimiesvalssi  s.a. 9 s. eri versioita, kääntöpuoli:  

- piano, klarinetti, kitara  Muistoja Pohjolasta, Down  

     South, Shamrock, Aloha Oe 

 

Metsäkylän tyttö, jenkka  s.a. 19 s. liite: sanat, 1 s. 

(san. Lauri Jauhiainen) 

- partituuri    6 s. 

- laulu ja piano   13 s. 

 

Moderni tyttö  s.a. 6 s. nimim. Pentatonic 

- melodia, laulu ja piano 

 

My memories from Hawai  s.a. 7 s. 

- melodia ja piano 

 

New York forever  s.a. 23 s. 

- partituuri 

 

Nukketanssi   s.a. 1 s. 

- melodia 

 

Nylon Polka   s.a. 6 s. kääntöpuoli: merkintöjä 

- piano 

 

Percussion Polka  1969  

- partituuri    16 s. 

- stemmat    42 s. yksi stemma valokopio (picc.) 
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Perhostanssi   s.a. 2 s. valokopioita 

- tuuba 

 

Piikana Tukholmassa, jenkka s.a.  ks. Suomalaistyttöjä  

     Tukholmassa 

 

Pilipuu, romanssi  s.a.  merkintöjä: valssi-romanssi  

- partituuri    7 s. Viipurin näkötornista, 

- laulu ja piano   18 s. Wiborg, my conquered  

- stemmat    38 s. hometown 

- sanat    1 s. - His Masters Voice-levylle 

     laulanut Maynie Sirén 

   

Rumba   s.a. 13 s. kääntöpuoli: Tango, 

- laulu ja piano, trumpetti,    Juhlan jälkeen 

  saksofoni 

 

Satamista parhain, merimiesvalssi s.a.  J. Kaartisen nimim.  

(san. Usko Kemppi)    Riikinkukko 

- partituuri    12+5 s. kääntöpuoli: Down South 

- stemmat    5 s. Shamrock, Aloha Oe 

     Sen lainehille laulan 

 

Savoy Scottish Medley  s.a. 13 s. merkintä: Josef Kaartinen,  

- piano, stemmoja    c/o Albert College of Music,

     137-9 Kingst, Sydney 

     kääntöpuoli: Marssilaulu 

 

Se ehkä unta oli vain…  s.a. 4 s.  

- melodia, hanuri 

 

Sen lainehille laulan, tango s.a. 

(san. Kerttu Mustonen) 

- partituuri    7+11+4 s. liite: kopio painetusta  

- stemmat    42 s. nuotista 3 s., muistilappu 

 

 
 

SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET    COLL. 583.2 

 

Suomalaistyttöjä Tukholmassa s.a.  musiikkia samannimiseen  

(san. Eino Kettunen)    elokuvaan 

- partituuri    2 s. kääntöpuoli: Nukke- 

- laulu ja piano, basso   19 s. tanssi 

 

Taas hetkeks’ hiljenee..(Juhlan jälkeen) s.a. 18 s. myös: Cannesin aamuyötä 

- laulu ja piano    kääntöpuoli: stemmoja 
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Tango   s.a. 8 s. 

(san. Asser Tervasmäki) 

- laulu ja piano 

- orkesteripartituuri  s.a. 30 s. 

 

Tel Aviv = Kevään kukkula s.a.  

- partituuri    30 s. 

 

Tyttö TV:een , foxtrot  s.a. 11 s. merkintä: ottanut osaa  

(san. Josef Kaartinen)    Eurovision laulukilpailuun, 

- melodia, laulu ja piano    JK:n nimim. Eränkävijä  

- sanat    2 s. 

 

Valssi   s.a. 10 s. 

- melodia ja piano 

 

Wedding Waltz  s.a. 27 s. 

- melodia ja piano, alttoviulu, kellot 

 

Äidin maitomarkat  s.a. 4 s. liite: sanat 2 s. 

- piano 

 

 

Lastenlaulut 

 

Pikku Mirri s.a. 15 s. levytetty His Master’s Voice  

(san. Kerttu Mustonen)    No 1 EGY 82 

- laulu ja piano, kitara, basso   - sanat 1 s. 

 

Pikku Nukku-Matti  s.a. 1 s. kääntöpuoli: harjoitus 

- piano ja alttosaksofoni 

 

 

 

 

SOVITUKSET  

Säveltäjän mukaan aakkosissa 

 

A.V. Aleksandrov, 

- Neuvostoliiton hymni  1956 2 s. 

- kuoro 

 

André de Basque, 

- A  japanese carneval  s.a. 2 s. kääntöpuoli: In a Persian 

- alttosaksofoni    Market (klarinetti ja saksofoni) 

 

L. van Beethoven, 

- Für Elise   s.a. 3 s. 

- saksofoni ja piano    välissä muistiinpanolappu 
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Irving Berlin, 

- Always   s.a. 1 s. kääntöpuoli: Charmaine,  

- melodia     Caroline Moon 

 

- Blue skies   s.a.  

- saksofoni tai klarinetti,  

  trumpetti, hanuri, basso   2+2+2+2 s.   

 

Georges Bizet, 

- Toreadorin laulu  s.a. 6 s. 

- piano, klarinetti, saksofoni 

 

J. Brahms,  

- Unkarilainen tanssi No. 1 s.a. 22 s. 

- stemmoja eri soittimille 

 

R.B. Brewer, 

- Shamrock   s.a. 4 s. kääntöpuolet: sovituksia 

- piano, basso 

 

Nicholas Brodszky, 

- Sig kun ja   s.a. 1 s. 

- melodia ja sointumerkit 

 

Cahn-Chaplin, 

- Joseph, Joseph!  s.a. 27 s. sivuista 8 kpl valokopioita 

- stemmoja eri soittimille 

 

R. Carrera   s.a. 1 s. 

- Sinulle kuuluu lempeni   

- melodia ja sointumerkit 

 

Charlie Chaplin, 

- Kaupungin valot   s.a. 1 s. myös Nykyaika-elokuvan teema 

- melodia 

 

F. Chopin, 

- Minute valse Op. 64 No. 1 s.a. 2+4+4 s. 

- alttosaksofoni, piano 

 

Eric Coates,   s.a. 9 s. kääntöpuolet: La Cinquantaine 

- Sleepy Lagoon 

- saksofoni ja piano, basso, viulut 

 

Vladimir Cosma, 

- Nadjan tunnussävel TV-sarjasta 

Tsaarin kuriiri  s.a. 17 s. valokopioita 2 s. 

- melodia ja sointumerkit, piano, 

  saksofonit 
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César Cui, 

- Kaléidoscope Op. 50 No. 9: 

  Orientale   s.a. 3 s. 

- alttosaksofoni, basso 

 

Claude Debussy, 

- Rabsodie   s.a. 3 s. kääntöpuoli: muistiinpanoja 

- saksofoni 

 

Pietro Deiro, 

- Elvira   s.a. 3 s. 

- piano ja saksofoni 
 

Clyde Doerr, 

- Technicalities  s.a. 5 + 2 s. 

- piano ja alttosaksofoni 

 

W. Donaldson,  

- The Midnight Waltz  s.a. 12 s. 

- stemmoja  

 

- Rhapsody   s.a. 2 s. 

- melodia 

 

R. von Essen, 

- Kun ilta ehtii  s.a. 1 s. 

- viulustemma 

 

Max C. Freedman, 

- Tunnista toiseen  s.a. 1 s. kääntöpuoli: Flamingo 

- melodia 

 

Rudolf Friml, 

- Indian love call  s.a. 3 + 3 s. 

- melodia ja piano  

 

P. Frosini, 

- The Butterfly  s.a. 6 s. ks. The Jolly Caballero 

- melodia ja piano 

 

- Hot fingers   s.a. 2 s. 

- saksofoni ja piano 

 

- The Jolly Caballero  s.a. 12 s. 

- melodia ja piano 

 

- Love smiles   s.a. 8 s. 

- melodia ja piano, saksofoni 

 

 



 9 

Julius Fučík,  

- Winterstürme  s.a. 2 s. 

- melodia 

 

Gabriel-Marie, 

- La Cinquantaine  s.a. 25 s. liite: muistilappu 

- stemmoja eri soittimille 

 

- Serenade Badine  s.a. 6 s. . 

- piano ja saksofoni    valokopioita 4 s. 

 

Serge Gainsbourg, 

- Poupee de cire, poupee de son s.a. 1 s. muistilappu 

- melodia ja sointumerkit 

 

Edward Germain, 

- Torch dance, Henry VIII  s.a. 3 s. 

- melodia ja piano 

 

G. Gershwin, 

- Sininen rapsodia  s.a. 2 s. 

- melodia ja piano 

 

M.I. Glinka, 

- Elegia   s.a. 3 s.  

- melodia ja piano    

- saksofoni     

 

Prins Gustaf (1827-52) 

- I rosens doft  s.a. 3 s. 

- piano ja alttosaksofoni 

 

Fred Hager & Justin Ring 

- Gloria   s.a. 4 s. liite: valokopio, 4 s. 

- melodia ja piano 

 

Halévy, 

- Jüdin   s.a. 1 s. 

- alttosaksofoni 

 

Hammerstein-Wilkinson, 

- Sun vuokses  s.a. 1 s. 

- melodia ja sointumerkit 

 

Ilmari Hannikainen, 

- Miksi laulat lintuseni  s.a. 3 s. 

 

Victor Herbert, 

- Ah! Sweet mystery of life  s.a. 1 s. 

- saksofonistemma 
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- Kiss me again  s.a. 4 s. 

- melodia, sointumerkit ja piano,  

   saksofoni     kääntöpuoli: Serenade 

 

Armas Järnefelt, 

- Kehtolaulu   s.a. 6 s. 

- saksofoni ja sähköurut tai piano 

 

Usko Kemppi  s.a. 4 s. 

- ’Valssi’ 

- melodia 

 

Kale Kinnunen  1955 2 s. 

- Ystävälle, valssi 

- piano 

 

O. Iljin, 

- Dasvidania – Näkemiin  s.a. 1 s. 

- melodia 

 

M.A. Kjuss, 

- Amurin aallot  s.a. 10 s. 

- stemmoja eri soittimille 

 

Ludwig Kletsch, 

- Naurava saksofoni  s.a. 17 s. valokopioita 2 s. + 

- melodia, stemmoja eri soittimille   nuottipainate, jossa 4 s. käsikirj. 

 

A. Koskimaa   s.a. 2 s. 

- Iloinen kulkija  

- piano, klarinetti 

 

- Syyspihlajan alla  s.a. 1 s. 

- melodia ja sointumerkit 

 

Toivo Kuula,   s.a. 1 s. pieni lappu 

- Tule armaani 

- viulustemma (osa)      

 

Mayhew Lake, 

- Wiedoeft’s rubato  s.a. 2 s. 

- saksofoni 

 

Jacques Larue, 

- Kaksi ruusua  s.a. 1 s. kääntöpuoli: melodia, 

- melodia ja sointumerkit    Laulu kahdesta pennistä 

 

R. Leoncavallo, 

- Pagliacci   s.a. 4 s. 
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- melodia ja piano, saksofoni 

 

Otto Lindwall,  

- Kielon jäähyväiset  s.a.  kääntöpuolet: Syysillan tuuli, 

- partituuri    8 s. Poranek valssi 

- stemmoja eri soittimille   9 s. 

 

Theo Mackeben, 

- Itke en lemmen tähden  s.a. 1 s. 

- melodia 

 

- Warum?   s.a. 7 s. 

- laulu ja piano, saksofoni 

 

Oskar Merikanto, 

- Kesäilta, valssi Op.1  s.a. 4 s. liite: valokopio 

- saksofoni     painetusta nuotista, 6 s. 

 

- Valse lente   s.a. 8 s. 

- saksofoni ja piano 

 

Unto Mononen, 

- Satumaa   s.a. 1 s. kääntöpuoli: Soir du pluie 

- melodia ja sointumerkit    melodia 

 

Modest  Musorgski, 

- Picture at an exhibition  s.a. 5 s. liite: kopio osasta Il vecchio 

- saksofoni      castello, 4 s. 

 

W.A. Mozart, 

- Turkkilainen marssi  s.a. 45 s. kääntöpuolet: Unkarilainen 

- stemmoja eri soittimille    tanssi No. 4, Pilipuu (stemma) 

 

 

 

SOVITUKSET 

COLL. 583.3 

 

W.H. Myddleton, 

- Down South  s.a. 14 s. 

- stemmoja eri soittimille 

 

- The Phantom Brigade  s.a. 6 s. 

- saksofonistemmoja 

 

Prince M.K. Oginski, 

- Polonaise (celébré)  s.a. 26 s. valokopioita lisäksi 8 s. 

- melodia ja piano, stemmoja 
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D. Onivas, 

- March of the Mannekins  s.a. 2 s. 

- piano 

 

Max Oscheit, 

- Picador-Marsch Op. 172  s.a. 4 s. merkitty myös Picador- 

- melodia      foxtrot 

     puht.kirj. piano, valokopio 4 s. 

F. Pacius,  

- Soldatgossen  s.a. 3 s. kääntöpuoli: Den snöiga 

- piano     nord är vårt fädernes land 

 

Sammy Pain, 

- Niin paljon kuuluu rakkauteen s.a. 2 s. 

- melodia 

 

Selim Palmgren, 

- Tuhkimo   s.a. 6 s. 

- melodia ja piano, klarinetti 

 

Lasse Pihlajamaa, 

- Nuoruusmuistoja, valssi  s.a. 3 s. valokopio 1 s. 

- melodia ja sointumerkit 

 

Cole Porter, 

- Night and day  s.a. 8 s. 

- hanuri, trumpetti, klarinetti, basso 

  (stemmat) 

 

Nikolai Rimski-Korsakov, 

- The Flight of the Bumble-bee s.a. 16 s. A special arrangement to 

- stemmoja eri soittimille    my great friend Gösta Möller 

     kääntöpuolet: Sibelius:  

     Nocturne, Brahms: Hungarian.. 

- Song of India  s.a. 3 s. 

- melodia ja piano 

 

Rixner, 

- Polkka mollissa  s.a. 2 s. 

- melodia 

 

V. Salanov, 

- Uudelleen jos luokses tulla voisin s.a. 1 s. valokopio 

- melodia ja sointumerkit 

 

Jean Sibelius 

- Finlandia   s.a. 1 s. 

- melodia 

 

- Nocturne, Op. 51 No. 3  s.a. 5 s. 
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- saksofoni ja piano 

 

H. Sjöblom, 

- Vision   s.a. 1 s. 

- melodia 

 

W. Stenhammar, 

- Det sed en jungfru från Danemark s.a. 2 s. kääntöpuoli: Jag liten fattig 

- piano     Lapp 

 

Robert Stolz, 

- Im Prater blühin wieder die Blümme s.a. 1 s. 

- melodia 

 

J.S. Summer, 

- 12
th

 Street Rag  s.a. 7 s. 

- piano, stemmoja: klarinetti, 

  kitara, viulu 

 

M. Telka, 

- Silmät tummat kuin yö  s.a. 2 s. 

- piano-, klarinettistemmat 

 

Theimer, 

- Poranek valssi  s.a. 10 s. kääntöpuolet: Kielon 

- stemmoja eri soittimille    jäähyväiset 

 

P. Tšaikovski, 

- Romance Op. 5  s.a. 2 s. 

- saksofoni 

 

Tynnilä, 

- Myllykosken jenkka  s.a. 1 s. muistilappu 

- melodia   

 

Franz von Vecsey, 

- Valse triste   s.a. 2 s. 

- alttoviulu 

 

Gus Viseur, 

- Odette   s.a. 2 s. 

- melodia 

 

Rudy Wiedoeft, 

- Fancies   s.a. 8 s. valokopioita 6 s. 

- melodia ja piano 

 

- Saxophobia   s.a. 4 s. 

 

- Sax-o-phun   s.a. 22 s. valokopioita 18 s, yhdessä 
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- melodia ja piano, stemmoja   merkintä 25.5.1983 

 

- Valse Erica   s.a. 2 s. 

- alttosaksofoni 

 

- Valse Mazanetta  s.a. 3 s. 

- saksofoni ja piano 

 

- Valse Pamela  s.a. 6 s. liite: stemma (?) 

- saksofoni ja piano 

 

- Valse vanité  s.a. 17 s. kääntöpuolet: Iltanuotiolla 

- piano, stemmoja eri soittimille 

 

Henri Wieniawski 

- Kuyawiak mazurka  s.a. 47 s. 

- stemmoja eri soittimille   35 s. 

 

F. Winter, 

- Sista man på Skansen  s.a. 2 s. 

- bassostemma 

 

Victor Young, 

- Surujen kitara  s.a. 3 s. kääntöpuoli: Mallorca,  

- melodia ja sointumerkit, klarinetti   merkintöjä 

 

 

Sävelmän nimen mukaan aakkosissa 

 

A Media Luz   s.a. 

- klarinetti, basso, viulu   2 + 1 + 1 s. 

 

Ain’t she sweet  s.a. 2 s. 

- melodia 

 

Alice in wonderland  s.a. 2 s. 

- melodia 

 

Aloha Oe   s.a. 4 s. 

- melodia, stemmoja 

 

Blue moon   s.a. 3 s. 

- melodia ja sointumerkit 

 

Clarinet Polka  s.a. 16 s. 

- melodia ja stemmoja eri soittimille 

 

La Cumparsita  s.a. 4 s. 

- stemmoja eri soittimille 
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Delila   s.a. 3 s. 

- melodia, hanuri 

 

Desiré   s.a. 1 s. kääntöpuoli: Songs of Russia 

- piano     3 s., piano 

Hjorden betar och klockan 

klingar, 1 s., piano 

 

Domino   s.a. 2 s. 

- melodia ja sointumerkit, alttosaksofoni 

 

Du gamla, du fria  s.a. 1 s. 

- piano 

 

Fogel   s.a. 6 s. merkintä: I play Sibelius 

- melodia ja piano,    Nocturne for film, but take 

- alttosaksofoni    it with me. J Kaartinen 

 

Fragrant flowers  s.a. 11 s. 

- melodia, stemmoja eri soittimille 

 

Gauchos on parade  s.a. 18 s. 

- stemmoja eri soittimille 

 

Un giorno di Diro  s.a. 2 s. 

- hanuri 

 

Hambo   s.a. 6 s. 

- stemmoja eri soittimille    

 

Häävalssi   s.a. 1 s. 

- melodia ja sointumerkit 

 

I can’t give you anything but love s.a. 1 s. 

- melodia 

 

Ilta Kremlissä  s.a. 3 s. kääntöpuoli: Polkka 

- alttosaksofoni 

 

Ilta Oulujoella  s.a. 1 s.  

- melodia 

 

Irish eyes   s.a. 1 s. kääntöpuoli: ’Polis mazurka’ 

- melodia 

 

Jenkka (1)   s.a. 4 s. 

- laulu ja piano, sointumerkit 

 

Jenkka (2)   s.a. 4 s. 

- piano, sointumerkit 
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Jenkka (3) = vanha suomalainen s.a. 1 s. kääntöpuoli: Valssi 

- melodia ja piano 

 

Jäänsärkijä   s.a. 1 s. 

(san. Saukki) 

- klarinettistemma 

 

Karjalan kunnailla  s.a. 2 s. 

 

Kaunis Marie  s.a. 1 s. kääntöpuoli: Hurmuri Adonis 

- melodia ja sointumerkit    melodia 

 

Kodin kynttilät  s.a. 1 s. 

- viulustemma    kääntöpuoli: Stadion-Hambo 

 

Kulkurin valssi  s.a. 1 s. 

- melodia     

 

Kulkuset   s.a. 3 s. 

- piano, stemmoja 

 

Kungliga Södermanslans 

  Regementes Marsch  s.a 2 s. 

- melodia ja sointumerkit, tuuba 

 

Kuolleet lehdet  s.a. 2 s. kääntöpuoli: merkintöjä 

- klarinetti, alttosaksofoni 

   

Kyllikki-valssi  s.a. 13 s. 

- piano, stemmoja eri soittimille 

 

Käärmeenlumooja  s.a. 2 s. 

- klarinetti 

 

Lar ken – romanialainen tanssi s.a. 2 s. 

- viulu ja piano 

 

Laulu Djeprille  s.a. 2 s. 

- hanuri, tuuba 

 

Manshurian kukkuloilla  s.a. 1 s. 

- saksofoni 

 

Maori song   s.a. 1 s. 

- melodia     kääntöpuoli: Tasmania 

 

Maria, Mari!   s.a. 5 s. 

- melodia, hanuri 
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Melodie   s.a. 2 s. 

- melodia 

 

Miksi laulat lintuseni  s.a. 2 s. arr. Hannikainen och Kaartinen 

- saksofoni     kääntöpuoli: merkintöjä 

 

Miljoona masurkka  s.a. 8 s. 

- melodia ja sointumerkit, stemmoja 

  eri soittimille 

 

Muistoja Kuusamosta, foxtrot s.a. 4 s. 

- melodia, piano, klarinetti 

 

Muistoja Pohjolasta  s.a. 2 s. 

- saksofoni 

 

Music, maestro, please  s.a. 2 s. 

- melodia ja sointumerkit, saksofoni 

 

Musta Rudolf   s.a. 1 s. 

 

My blue heaven  s.a. 3 s. kääntöpuoli: Kotkanpojat 

- melodia, basso 

 

My melancholy baby  s.a. 1 s. kääntöpuoli: melodia 

- melodia ja sointumerkit 

 

Norska valsen  s.a. 7 s. 

- stemmoja eri soittimille 

 

Nuoruusmuistoja  s.a. 1 s. 

 

Oi hiljaisuus   s.a. 1 s. 

- melodia ja sointumerkit 

 

Olive blossoms  s.a. 2 s. kääntöpuoli: My memories  

- melodia     from Rumania 

 

Orchids in the moonlight  s.a. 4 s. 

- hanuri-, klarinettistemmat 

 

Polkka   s.a. 5 s. 

- melodia 

 

Päivän työ (Sixteen tons)  s.a. 7 s. 

- stemmoja eri soittimille 

 

Revyytyttö   s.a. 2 s. 

- viulustemma 
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Rhumba   s.a. 6 s. 

- melodia ja piano, saksofoni, klarinetti   kääntöpuoli: valssi, merk. 

 

Romance   s.a. 2 s. 

- melodia ja piano 

 

Romanialaisia kansansäveliä s.a. 3 s. 

- melodia ja piano 

 

Romanialaisia mustalaissäveliä s.a. 6 s. kääntöpuoli: Persialaisella 

- hanuri, klarinetti, kitara, basso   torilla, Lyckan 

 

Romanssi   s.a. 2 s. 

- piano   

 

The Roses of Tralee  s.a. 1 s. 

- melodia 

 

Ruhtinaan viulu  s.a. 1 s. 

- melodia ja sointumerkit 

 

Rumänisches   s.a. 1 s. kääntöpuoli: melodioita 

- alttosaksofoni 

 

Siperian lakeus on laaja…  s.a. 2 s. 

 

Släckta fyrar   s.a. 2 s. 

- hanuri-, kitarastemmat 

 

Smoke gets in your eyes  s.a. 2 s. 

- melodia 

 

Spring serenade  s.a. 1 s. kääntöpuoli: merkintöjä 

- melodia 

 

Stadin kundi   s.a. 2 s. 

- melodia ja sointumerkit 

 

Svenska folksången  s.a. 1 s. 

 

Säkkijärven polkka  s.a. 12 s. 

- melodia ja sointumerkit. 

  stemmoja eri soittimille 

 

Tango   s.a. 4 s. 

- melodia ja sointumerkit 

 

Tango romantique  s.a. 4 s. 

- piano 
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Those were the days  s.a. 6 s. 

- stemmoja eri soittimille 

 

Torna, Piccina!  s.a. 4 s. 

- stemmoja eri soittimille 

 

Tukkilaisjenkka  s.a. 5 s.  kääntöpuoli: I don’t see me  

- stemmoja eri soittimille    in your eyes any more 

 

Tummat silmät  s.a. 9 s. kääntöpuolet: Perhonen 

- melodia ja piano, stemmoja    

 

Tyttöäni muistellessa, valssi s.a. 2 s. 

- kitara 

 

Two guitars   s.a. 2 s. 

- bassostemma 

 

Valkea sisar   s.a. 1 s. 

- alttosaksofoni 

 

Valse-lento   s.a. 1 s. kääntöpuoli: Marssilaulu 

- laulu ja piano 

 

Valssi   s.a. 1 s. 

- melodia ja sointumerkit 

 

Valssi viululle ja pianolle  s.a. 8 s. 

 

Värmlandsvisan  s.a. 2 s. 

- tuuba, hanuri 

 

 

 

MUISTIINPANOT     COLL. 583.4 

 

Nuottivihkoja  s.a. 3 kpl yksi huonokuntoinen 
 

Sekalaisia muistiinpanoja: laulujen 

  melodioita, teoriaa ym.  s.a. 23 kpl 

 

Painamista varten puhtaaksi-  

  kirjoitettuja sävellyksiä ja 

  niiden sivuja:   73 s. 

 

- New York forever  1967 29 s. Dedicated to the governor of 

- partituuri ja stemmoja    New York, N.A. Rockefeller 
 

- Percussion polka 

- partituuri ja stemmoja   21 s. valokopioita 23 s. 

     merkintä: April 17
th

 1969 
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Selvittämättömät nuottisivut,  

  luonnokset, stemmat & muut s.a. 113 kpl huonokuntoiset, 4 kpl 

   

Selvittämättömät partituurit, s.a. 11 s.   

  partituurisivut 

 

Selvittämättömät valokopiot s.a. 28 kpl 

 

 

 

 

PAINATTEET     COLL. 583.5 

 

Painetut nuotit 

Josef Kaartisen sävellykset 

 

Percussion polka: marimba solo 1964 2 kpl 

 

Piikana Tukholmassa, jenkka 

  elokuvasta Suomalaistyttöjä 

  Tukholmassa  s.a. 1 

 

 

 

Muiden sävellykset 

 

Malcolm Arnold, The river Kwai 

  March   1957 1 kpl 

G. Bizet, Song of the toreador s.a. 1  

J. Brahms, Waltz Op. 39, No. 15 s.a. 1 

Nicholas Brodszky, Sig kun ja 1950 1  

F. Chopin, Nocturne Op. 9, No. 2 1924 3 joista kaksi sovituksia alttosak-

     sofonille ja pianolle 

 - Valse Op. 34, No. 2 1955 1 

M. Glinka, Pièces de Piano 1941 1 

George de Godzinsky, Balladi 

  Rosvo-Roopesta  1964 1 

P.J. Hannikainen, Karjalaisten laulu 1960 1 Westerlundin soittokunta- 

  ym.     kortisto No. 19  

Vaughn Horton, Se vain on varmaa 1957 1 

Jerry Högsted, En visa från i fjol s.a. 1 

Jan Johansson, Här kommer Pippi 

  Långstrump   1970 1  liitteenä suom.sanat 

 

Toivo Kuula, Aamulaulu  s.a. 3 

  Syystunnelma   

Lauluja siltä ajalta  s.a. 1 

G. Puccini, Che tua madre dovrà 1944 1 

 - Un bel dì vedremo 1974 1 

Gabriel Ruiz, Amor, amor  s.a. 1 
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Johan Strauss, Kevään ääniä Op. 410 1936 1 

Evert Taube, Visor  1938 1 

Tschastuschki – Russische Couplets 

  und Scherzlieder  1969 1  

Rudy Wiedoeft, Series of  

  saxophone solos  s.a. 1 

- Valse Mazanetta s.a. 1  

- Valse Vanité s.a. 1 

 

 

Valokopiot nuottipainatteista 

 

Gabriel-Marie, La Cinquantaine s.a. 1 kpl 

Joe Garland, In the mood  s.a. 1  

Hager-Ring, Gloria  s.a. 1 

Scott Joplin, The entertainer s.a. 1  

W.A. Mozart, Turkish March s.a. 2 

W.H.Myddleton, Down south s.a. 1 

Onni Tervonen, Hawaiji-Dream s.a. 1 

 - Sunset  s.a. 1 

Rudy Wiedoeft, Dans l’Orient s.a. 1 

 


