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Jaakko Elias Salo (22. helmikuuta 1930 Viipuri – 13. kesäkuuta 2002 Helsinki) oli 

suomalainen äänilevytuottaja, säveltäjä, kapellimestari ja sovittaja.  

Jaakko Salo on ollut merkittävä vaikuttaja sodanjälkeisessä suomalaisessa 

musiikkimaailmassa.  

Hän toimi Scandia-yhtiön levytyspäällikkönä 1950-luvun lopulta alkaen ja Musiikki 

Fazerilla äänilevytuottajana vuodesta 1973 alkaen. Hän oli Uuden iloisen teatterin 

perustajajäsen ja toimi UIT:n revyiden käsikirjoittajana, musiikin sovittajana ja 

kapellimestarina vuosina 1979–2002. Lisäksi hän vaikutti ns. jazziskelmän  

Salo ei juuri esiintynyt sooloartistina, mutta hän oli säveltäjänä, sovittajana ja 

pianistina musiikkielämän hyvin merkittävä taustavaikuttaja. Salo sovitti musiikkia 

valtavan määrän erilaisiin produktioihin ja artisteille, joista mainittakoon muun 

muassa Eino Grön, Arja Saijonmaa ja Juha Vainio. Jaakko Salo säveltänyt musiikkia 

n. 40 elokuvaan ja erityisesti hänet tunnetaan Spede Pasasen useiden elokuvien 

musiikista.  

Jaakko Salon arkisto laajuus on 107 koteloa ja se on lahjoitettu kirjastolle Salon 

perikunnan toimesta keväällä 2008. Arkisto koostuu sävellyskäsikirjoituksista ja 

niihin liittyvästä aineistosta kuten luonnoksista, laulujen sanoista ja lehtileikkeistä.  

Anna Järvinen 

17.6.2009 
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Sisällysluettelo 

 

1. Artisteille tehdyt kappaleet/sovitukset 
 

Taisto Ahlgren s.9-10          
Mappi ”Taisto Ahlgren”                                 

      

Fridrich Bruk s.10-12 
Mappi “Fr Bruk”                                                   

 

Ilkka ”Danny” Lipsanen s.12-15 
Mappi ”Danny’95”                                                 

Mappi 229. ”Danny”                                             

Mappi 230. ”Danny”                                               

Mappi ”Danny”                                                       

Mappi  ”Tämä taivas, tämä maa”                         

     

Toni Edelmann s.15-17 
Mappi ”2000-01. Toni Edelmann.                   

Einari Vuorela                                                       

Mappi ”Toni Edelmann- CD”                                                                                    

 

Eini (Pajumäki o.s. Orajärvi) s. 31 
Mappi ”Eini’89”                                                   

 

  Eino Grön s.17-31           

   Mappi ”Eino Grön”                                       

   Mappi 269 ”Eino”                                                                                                                                    

Mappi ”Eino Grön. Konsertti 8.10.1982. 16.10.1982. Reposaaren Tuulikki.” 

Yyterin rannoilla”                                                                             

Mappi 287 ”Eino Grön-83. Merellä ja…”                   

Mappi ”Bandeon. Orkesterisovitukset, 

tangot”                                                                  

Mappi ”Eino Grön. Laulemat-88”                                                             

Mappi ”Eino Grön. Laulemat-89. 

Mustarastas”                                                                                                

Mappi ”Eino Grön. Sininen ja valkonen”         

Mappi ”Eino Grön. 1991. Tuomaslauluja”       

Mappi ”Eino Grön. Konsertti 8.10.1992”                     

Mappi ”Eino Grön. Konserttikiertue. 

M. Larivaara. S.H. Veljestä”                             

Mappi ”Eino Grön. 1995.  

Kuinka kaunista on”                                            

Mappi ”Eino Grön. Materiaaleja”                     

Mappi 272 ”Eino Grön”                                                 

Mappi 273 ”Eino Grön”                                                           

Mappi ”Grön-joulu”                                            

Eino Grön”                                                                           

Mappi ”Eikan sikermä”                                      
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Mappi ”Eikka Porin maisemissa”                      

 

Kari Haverinen s.31-32     

Mappi ”Kari Haverinen”                                     

 

Olli H. (Heikkilä) s.32 

Mappi ”Olli H.”                                                  

        

Pedro Hietanen s.32-33   

Mappi ”Pedros’93”                                               

   

Pekka Himanka s.33-34    

Mappi 233 ”Pekka Himanka. 

Vanhat ja uudet – 84-85                                      

 

Hortto Kaalo s.35-39 

Mappi 259 ”Hortto Kaalo”                               

Mappi 250 ”Hortto Kaalo ja Adlonin konsertti”                                          

Mappi 237. ”Anneli Sari. Hortto Kaalo. Konserttimateriaalia”                                         

Mappi 249. ”Hortto Kaalo ja Anneli Sari. Konsertti 1971”                                                   

                                                

Lauri Jauhiainen s.40-48   

Mappi ”L.J. (Lauri Jauhiainen)”                                                 

Mappi ” (Lauri Jauhiainen)”                        

 

Tapani Kansa s.48-53        

Mappi ”Tapani Kansa - 85”                             

Mappi 274 ”Tapani Kansa”                             

Mappi ”TAP…Tapani Kansa”                        

Mappi ”T.K.”                                                     

 

Laila Kinnunen s.53-57      

Mappi 227. ”Laila Kinnunen”                         

Mappi nimetön                                                   

Mappi ”Unhotum. (Laila Kinnunen)”                   

 

Paula Koivuniemi s.58-58             

Mappi ”Koivuniemi. Konsertteja. 1988.” Solisti E. Grön”                                                  

             

Timo Koivusalo s.58-60    

Mappi ”Timo Koivusalo”                                   

 

Arja Koriseva s.60-61       

Mappi ”Arja Koriseva. Joulu LP”                    

Mappi ”Arja Koriseva. Me kaksi vain”           

 

Kari Kuuva s.61-65           

Mappi ”K.K. (Kari Kuuva)                                

 

Toivo Kärki s.65-66         
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Mappi ”Toivo Kärki…muistoissamme”           

 

Veikko Lavi s.66-68         

Mappi ”Veikko Lavi”                                         

  

Reijo Lehtovirta s.69-69  

Mappi ”Emppa. Lehtovirta  in str. Lp levy. 7-8/2 1990 ”                               

 

Kai Lind  s.69              

Mappi ”Kai Lind”                                             

     

Erik Lindström s.69-73    

Mappi ”E.L.”                                                     

     

Vesa-Matti Loiri ”Vesku” s.73-75        

Mappi 255 ”Vesku”                                            

 

Sonja Lumme s.75-76       

Mappi ”Sonja + Taneli”                                      

 

Juhani Markola s.79-80    

Mappi ”Juhani Markola, Viihdeork. Sov.”                           

Mappi 298 ”Juhani Markola -83.                       

Lat.am. LP” 

                                                 

Georg Malmsten s.76-79   

Mappi ”Merimiesvalssit. 1993”                         

Mappi ”Georg Malmsten”                                  

Mappi ”G.M. Nuotteja”                                

     

Reino Markkula s.80-83    

Mappi ”R.M.”                                                      

   

Unto Mononen s.83-84     

Mappi ”Unto Mononen”                               

    

Anna Mutanen  s. 84-85     

Mappi 265. ”Anna Mutanen. Marjatta Leppänen. Mari Laurila”            

                                                                         

Teuvo Oinas s.85-86         

Mappi ”Teuvo Oinas. Tango. 

Sovelluksia. K.W. – J.S.”                      

Mappi 300. ”Teuvo Oinas”                                

     

Esa Pakarinen s.86-87      

Mappi ”ESAP. Aappo I. Piippo”                        

 

Petri Petersson s.87-88    

Mappi ”Petri Petersson. Cornelius Wreswisk. Pauli Virta” 
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Lasse Pihlajamaa s.88-92 

Mappi ”Pihlajamaa-86. Muistojen                    

Harmonikka. Unelmat” 

Mappi ”L.P. Hanurisooloja. Lasse  

Pihlajamaa. Veikko Ahvenainen”                          

 

Jukka Raitanen s.92-93      

Mappi 262 ”Jukka Raitanen”                                                                                                    

Mappi 292 ”Raitanen – 82/Tunteella – 83 Jos tuopin nyt saan” 

 

Jussi Rasinkangas s.93-94  

Mappi ”J.Rasinkangas”                                      

 

Christopher Romberg s.94-95      

Mappi ”Christopher Romberg”                            

               

Aili Runne s.95-96           

Mappi ”Aili Runne”                                             

      

Arja Saijonmaa  s.99-103   

Mappi 295 ”Arja Saijonmaa-83-                         

Ystävän laulu” 

Mappi ”Saijonmaa’94”                                        

Mappi ”Arja Saijonmaa ”La Cumparsita”      

CD/orkesterisovitukset” 

     

Matti Salminen s.103    

Mappi 296 ”Matti Salminen – 83.”                     

 

Anneli Sari  s.103-107          

Mappi ”Anneli Sari. Tunteita. LP” 

Mappi 247 ”Anneli Sari”                                      

Mappi 257 ”Anneli Sari”                                      

Mappi 252 ”Vera Telenius ja Anneli Sari”                                      

 

Raimo Sirkiä s.107      

Mappi 297 ”Raimo Sirkiä - 84”                            

 

Jori Sivonen  s.107-108    

Mappi ”Jori Sivonen”                                             

 

Carola (Carola Standertskjöld-Liemola) s.39-40   

Mappi ”CAR.Carola”                                

 

Reijo Taipale s.108-109      

Mappi ”Reijo Taipale”                                          

 

Jorma Toivanen s.109-110  

Mappi ”J. Toivanen”                                       
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Juha Vainio  s.110-123       

Mappi 219 ”Juha Vainio – LP-83”                       

Mappi ”Juha Vainio - 85”                                     

Mappi ”J. Vainio – TV – konsertti. 16.3.1986                                                                  

Mappi ”Juha Vainio’90.” Viisikymppisen viisut”                                            

Mappi 235. ”Juha Vainio”                                      

Mappi ”Juha. Esittelyt”                                          

Mappi ”Juha. Maateriaalia”                                   

Mappi ”Juhan textit (käsikirj.ym)”                       

Mappi ”Lapsenusko. Johan Norras, Juha Vainio, sov. J. S.”                                            

 

Olavi Virta s.123-124         

Mappi ”Olavi Virta”                                                   

  

Kai Westerlund s.124-126 

Mappi ”Kai Westerlund. Sekalaista”                      

     

Erillisiä sovituksia eri artisteille ks. Mapit 200-223                                        

 

2. Musiikkiproduktiot 
 

Sovituksia eri kokoonpanoille s.145-161 

 

Mappi ”Jääjuttu” s.150                                                          

Mappi ”HEB…Juutalaisia (kansan) (israelilaisia) lauluja s.149-150                                                      

Mapit ”Helsinki – LP – 1991” s.145-146                                       

Mappi 280 ”Koski I – 8. Go – Go. Jaakko Salon ork.” s.152                                                        

Mappi ”Musiikki Jaakko Salo Oy” s.158-159                              

Mappi ”Nimetön” s.159-160                                                           

Mappi ”Salon Musique” s.162                                                

Mappi 282 ”Sauna & Koskis” s.163                                       

Mappi ”ORA. Saukki ja pikkuoravat” s.163                        

Mappi ”I Tenor sax + Flute” s.170                                          

Mappi ”Sam Sihvo Goes Latin” s.163                                    

Mappi ”Pääskynen” s.161                                                                                                                                              

Mappi 301 ”Ryhmä Tapiolan yhteiskoulun oppilaita. Fazerin musiikkikerho” s.161                               

Mappi ”Run away heart…” s.161                                             

 

Yhtyeet s.164-170                

 

Mappi ”Vanhoja J.S. – bändisov.” s.170                                

Mapit ”Seitsemän seinähullua veljestä” s.164-168                      

Mapit ”Seitsemän seinähullua. Bändinumeroita”        

Mappi ”7. Seinähullua”                                           

         

Tanssimusikki s.146-170   

Mappi 227 ”Jenkkoja”  s.146                                                  

Mappi 243 ”Karibu” s.151-152                                               

Mappi ”J.S. I Lat. am. Latinalais- amerikkalaisia instrumentaaleja” s.157                                 

Mappi ”Säkkijärven polkka” s.168                                         
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Mappi ”Tango/ Instl.”  s.168                                                   

Mappi ”Tango Scoret”  s.169                                                  

Mappi ”Tango-84”  s.169                                                         

Mappi ”Tangon kotimaa - 84” s.170                                       

     

Joulumusiikki  s.146-147     

Mappi ”Joululaulu Oy (J. Salo)”                                

Mappi ”Joulutahdet’94”                                                  

 

Elokuva- ja TV- musiikki s.157-198 

Mappi ”Arkipäivä s.174                                                       

Mappi ”Tp.3. En kerro.TV.1. Me krokotiilit” s.175-176         

Mappi ”Erittäin vaarallista” s.176                                       

Mappi ”Fennada” s.177                                                        

Mappi ”Jaakko Salo. Tema Nova”  s.157.158                           

Mappi ”Tp.1. Jeing TV.2.” s.180-181                                           

Mappi ”Ossi Harkimon elokuva” s.177                               

Mappi ”3 Muskettisoturia” s.187                                         

Mappi ”Kulkuri ja Joutsen” s.181.182                                        

Mappi ”Matti Kassila” s.185                                                

Mappi ”Matti Kuuslan Posteljooni-show” s.190-191                

Mappi ”Myrskyluodon Maija” s.188-189                                  

Mappi ”Nimetön” s.188-189                                                         

Mappi ”Noin 7 veljestä, kesällä -68” s.195                          

Mappi ”Pekko’97. Unissakävelijä” s.191                            

Mappi ”Pähkähullu Suomi” s.160                                       

Mappi ”Spede – Musat - 78”  s.196-198                                     

Mappi ”Uuno’98. Pisnismies” s.199                                                                                        

Mappi ”Näköradiomies” s.189-190                                            

Mappi ”Oi kuusipuu. TV-2” s.182-183                                      

Mappi ”Tp.2. Locomotion” s.192-193                                       

Mappi ”Rahaa-Money/2-63” s.192-193                                     

 Mappi ”Sek. TV musiikkeja” s.193.194                                    

 

Teatterimusiikki s.172-202   

Mappi ”Albatrossi ja heiskanen” s.172-173                              

Mappi ”Amor-ikiliikkuja” s.173                                         

Mappi ”Hymy-smile.Montreux-64” s.181                         

Mappi ”Nimetön”                                                        

Mappi ”Punahilkka” s.191-192                                                   

Mappi ”Risteysasema” s.193                                              

Mappi ”Setäni on samaa maata” s.194-195                              

Mappi ”Soi, polkka, soi” s.195                                            

Mappi ”Viira-teollisuusiihde. Harmiherra” s.199-200            

Mappi ”Viulu 1” s.200-201                                                         

Mappi ”Yövartija” s.201-202                                                     

 

Musiikkikilpailut s.152-156, s177          

Mappi ”Lahden sävel - 85”                                         

Mappi ”Lahden sävel - 86”                                         
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Mappi ”Lahden sävel - 88”                                         

Mappi ”Eurovision laulukilpailu - 64” s.177                     

           

Missikilpailut s.185-187     

Mappi ”Miss Scandinavia - 63”                                  

Mappi “Miss Suomi – 64.DM valaste”                       

 

Musiikkia erilaisiin juhlatapahtumiin s.177-201   

Mappi ”Finnair show – 66. Riemurasia – 68. Junajuttu - 68”                                                                                                     

Mappi ”Firmajuhlien käsikset”                                

Mappi ”Sotasankarit -67. Kuningas Herodes - 67”                                                               

Mappi ”Teosto 50-v. Esittelly - 78”                           

Mappi ”Yht. kuvalehdet 50 v. juhla”                        

 

Mainosmusiikki  s.183-185               

Mappi ”Mainos”                                                         

Mappi ”Mainos-TV”                                                  

                                               

3. Sekalaista s. 203-213                                                                            
 

 

 

 

Aineisto                                                                   Aika                             Signum 

 

                                                                                                    

 

Sisällys                                                                                    

”Mapin nimi” Sovitus-hakemisto taiteilijoittain                                                   Coll.764.1.                                              
aakkostettuna. Scandia-Finndisc. 

(laululuettelot, hakemistot) 

 

Artistit 
 

 

Taisto Ahlgren 
 

”Mapin nimi” Taisto Ahlgren                                                                                 Coll.764.2.                                              
 

Riitta-Anneli. Mäntylä (Koskimaan säv.)                       1972-1975 

Lapsuudenkodin ovella 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaksi yksinäistä  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Näin kohtalomme leikki 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yö kerran unhoa annoit 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 
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Villit ruusut 

(käsikirjoitus) 

Mennyttä aikaa muistan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tumman orren alla 

(käsikirjoitus) 

Elämäni ihanimmat päivät 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Kuulee sen taivas ja maa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Unohtumaton koti 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Vanha riimupenkki 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Vaaralliset huulet 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Orvon koti 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Irja-tango 

(käsikirjoitus) 

On siellä armain 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Pihapihlaja 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Ei saavu hän 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Keinumorsian 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Syyspihlajan alla 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Virvaliekkejä 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kesällä kerran 

(käsikirjoitus) 

 

Fridrich Bruk 
 

”Mapin nimi” Fr Bruk                                                                                              Coll.764.2.                                              
 

Virran joutsenet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tangokesä. 12 uutta tangoa.  

(kirjekuoressa) 

Valoisa yö 

(käsikirjoitus) 

Sydän 

(käsikirjoitus) 

Kuihtunut ruusu 

(käsikirjoitus) 

Muistosi 

(käsikirjoitus) 

Kun viestini saat 
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(käsikirjoitus) 

Vain unelmaa 

(käsikirjoitus) 

Ei näkemiin vaan hyvästi 

(käsikirjoitus) 

Tangorakkaus 

(käsikirjoitus) 

Toivon säde 

(käsikirjoitus) 

Vanha levy 

(käsikirjoitus) 

Rakkauden kellot 

(käsikirjoitus) 

Viime toivomus 

(käsikirjoitus) 

Kukkakimppu (Tähtiin kirjoitettu) 

(käsikirjoitus) 

Kotimaa 

(käsikirjoitus) 

Sinivalkoinen valssi pianolle 

(käsikirjoitus) 

Siitä lintu laulanut ei lainkaan 

(käsikirjoitus) 

Kurki-surumielinen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Suloinen unelma 

(tango, käsikirjoitus) 

Tämän laulun pitäisi kertoa rakkaudesta lasta… 

(käsikirjoitus) 

Hellä katse 

(käsikirjoitus) 

Kehtolaulu 

(käsikirjoitus) 

Vala 

(käsikirjoitus) 

Pohjoinen tähti 

(käsikirjoitus) 

Argentiinan aurinko 

(käsikirjoitus) 

Vangittu sielu 

(käsikirjoitus) 

Älä lähde 

(käsikirjoitus) 

Säihkyvät silmät 

(käsikirjoitus) 

Kuutamon alla 

(käsikirjoitus) 

Askeleesi 

(käsikirjoitus) 

Rakkauskirje 

(käsikirjoitus) 

Jäit vierelleen 
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(käsikirjoitus) 

Kippis, pronssit, skål 

(kappaleen sanat) 

Ikuinen laulu 

(käsikirjoitus) 

Kirjeenvaihto, lehtileikkeet, valokuvat, postikortit 

 

Ilkka ”Danny” Lipsanen 
 

”Mapin nimi” Danny’95                                                                                         Coll.764.3.                                              
 

Mitä nyt Armi ja Danny 

Puhjennut on ruusu kukaan 

(kappaleen sanat) 

On lupa toisesta huolta kantaa 

(kappaleen sanat) 

Angela 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Häiskä härmästä päin 

(kappaleen sanat) 

Ystävät ja rakastavaiset 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vielä sä syleilet mua 

(kappaleen sanat) 

Tosi tunne kestää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hän oli tuuli 

(kappaleen sanat) 

Ikuisesti sinun 

(kappaleen sanat) 

Kun kuulen makean musiikin 

(kappaleen sanat) 

Saavuit yöni valaisten 

(kappaleen sanat) 

Puhjennut on ruusu kukaan 

(kappaleen sanat) 

On lupa toisesta huolta kantaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vielä sä syleilet mua 

(käsikirjoitus) 

Kalliosaari 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Taattoni maa 

(kappaleen sanat) 

Anniversary song 

(LP-levy) 

Bobby Darin 

(LP-levy) 

 

”Mapin nimi” Mappi 229. Danny                  1966-1976                                      Coll.764.3.                                              
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Mulino a vento 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Jos maailmassa vain ois kahva 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Jo sarastaa (La baraka) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Toivon niin (Nathalie) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Galileo Galilei 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

The many faces of love 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Amor (5 viimeistä minuuttia) 

(käsikirjoitus) 

Good-night kiss 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

I woke up in love this morning 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Sealed with a kiss (Suudelmin suljetut kirjeet) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Liian myöhään 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Totuuteen voit johdattaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Ma Guitarre 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Any day now (Elän hetket) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Nothing rhymed 

(painettu kappale) 

Luciana 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Town without pity 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Tell Laura I love her 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

All my loving 

(käsikirjoitus) 

The 32:nd of May 

(käsikirjoitus) 

Green is the grass 

(käsikirjoitus) 

Live an old time movie 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Born to be wild 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

 

”Mapin nimi” Mappi 230. Danny                                                                        Coll.764.4.                                              
 

Luettelo mapista 230. Danny kappalelista (puutteellinen) 

Kukat nuo voi odottaa 

(käsikirjoitus) 
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Tuo onneton 

(käsikirjoitus) 

Kaikki entinen 

(käsikirjoitus) 

Seitsemän kertaa seitsemän 

(käsikirjoitus) 

Piru valepuvussa 

(käsikirjoitus) 

Kuningaskobra 

(käsikirjoitus) 

Kuinka rakkaus alkoi 

(käsikirjoitus) 

Che male t’ho fatto 

(käsikirjoitus) 

Un aquilone 

(käsikirjoitus) 

Salud dinero y amor 

(käsikirjoitus) 

Yellow River 

(käsikirjoitus) 

Riders in the sky 

(käsikirjoitus) 

I’ll find a place for me someday 

(käsikirjoitus) 

The lonely one 

(käsikirjoitus) 

Angelica 

(käsikirjoitus) 

Tombe la neige (Vain lunta kaikkialla) 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Danny                                                                                                 Coll.764.4. 
 

Danny. Suuri vuosi. 2002 

(CD-levy) 

TDK 

(CD-levy) 

Armi Aavikko 

(CD-levy) 

Minica Z Varsamt 

(CD-levy) 

No goodbyes (Hyvästelty ei) 

(kappaleen sanat) 

Ska nya röster sjunga (taas laulaa äänet uudet) 

(kappaleen sanat) 

Dannyn vuosi 

(mainosjuliste) 

Dannyn levyttämät laulut aakkosjärjestyksessä 

(ehdotuksia ohjelmanumeroiksi) 

Dannyn levytyksiä 

(ehdotuksia ohjelmanumeroiksi) 

Muistilappu, faksi 
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”Mapin nimi” Tämä taivas, tämä maa                                                                  Coll.764.4. 
 

Rod Stewart 

(kasetti) 

Danny 

(laululuettelo) 

Kypsää kauraa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viereeni vielä jää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Se sydämeni laulu on 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tähdet tietävät sen 

(käsikirjoitus) 

Saapuvan tahtoisin yön 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Alku jäähyväisien 

(käsikirjoitus) 

Epätoivon yö 

(käsikirjoitus) 

Suru pitää surra pois 

(käsikirjoitus) 

Radiosta rokin kuulen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Harry’s song  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Villi lintu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mies viisikymppinen 

(käsikirjoitus) 

Whittaker 

(käsikirjoitus) 

nimikortti 

 

Toni Edelmann 
 

”Mapin nimi” 2000-01. Toni Edelmann (Einari Vuorela)                                   Coll.764.5. 
 

Toni Edelmanin lauluja 

(kasetti) 

Taneli Mäkelä/ Edelmann- laulut 

(kasetti) 

Edelmann/Grön 

(kasetti) 

 

Kuiskausten saari 

(käsikirjoitus) 

Ruusu 

(käsikirjoitus) 

Vaeltaja 
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(käsikirjoitus) 

Soi laulu hiljaa 

(käsikirjoitus) 

Laulavan elämä 

(käsikirjoitus) 

Mä ymmärsin kaiken silloin 

(käsikirjoitus) 

 

Toni Edelman. Korpirastas 

(orkesteripartituuri) 

Mä ymmärsin kaiken silloin 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Vaeltaja 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Soi laulu hiljaa 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Ruusu 

(käsikirjoitus, painettu kappale, orkesteripartituuri) 

Kuiskausten saari 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Laulajan elämä 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Einari Vuorela 

(kirjanen) 

Multaista satoa’99 

(kirjanen) 

Muistinlaput 

Pakolainen 

(painettu kappale) 

Lumottu maa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Kevätunta 

(painettu kappale) 

Oi siunattu maa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Usva 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Jäähyväiset 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Silkkikauppias 

(painettu kappale) 

Jouluvirsi korituleen soi 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Toni Edelmann – CD                                                                Coll.764.5. 
 

Kuiuskausten saari 

(käsikirjoitus) 

Vaeltaja 

(käsikirjoitus) 

Lasinen vuori 

(painettu kappale) 
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Hanuri  

(painettu kappale) 

Miten ja miksi 

(käsikirjoitus) 

Itke kaupunkini 

(painettu kappale) 

Sonetti 105 

(painettu kappale) 

Sonetti 61 

(painettu kappale) 

Kevätunta 

(painettu kappale) 

Lumottu maa 

(painettu kappale) 

Jälkeenpäin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Musta orvokki 

(käsikirjoitus) 

Mu kevod 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Romanssi 

(käsikirjoitus) 

Nach der ubung 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pyhiinvaeltaja 

(painettu kappale) 

Maisema 

(käsikirjoitus) 

 

Eino Grön                                                                                                                     
 

”Mapin nimi” Eino Grön                                                   1963-1968                   Coll.764.6.        
 

Luettelo mapista Eino Grön kappalelista (puutteellinen) 

Tango D’amore 

(käsikirjoitus) 

Nyt soi kitarain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat, painettu kappale) 

Kaupungin sävel 

(käsikirjoitus) 

Donna Clara 

(käsikirjoitus) 

Koskaan en koskaan 

(käsikirjoitus) 

Guapita 

(käsikirjoitus) 

On siellä armain 

(käsikirjoitus) 

Kukkanen viestini tuo 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Senuelo 

(käsikirjoitus) 
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Mustalaisviulu 

(käsikirjoitus) 

Kesän vihreät lehvät 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat, painettu kappale) 

On jossakin 

(käsikirjoitus) 

Rakkautta ei se ollutkaan 

(käsikirjoitus) 

Madalena 

(käsikirjoitus) 

En enää vaieta mä voi 

(käsikirjoitus) 

Trumpettitango 

(käsikirjoitus) 

Povas mulle mustalainen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yhä untani seuraan 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Itämaan rakkautta 

(käsikirjoitus) 

Kotiin kun saapuisin illoin 

(käsikirjoitus) 

Nyt riittää näytelmä 

(käsikirjoitus) 

Sun onko helppo unohtaa 

(käsikirjoitus) 

Yön väistyessä 

(käsikirjoitus) 

Kylmät huulet 

(käsikirjoitus) 

Juuri tänään 

(käsikirjoitus) 

Valentino 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Eino Grön. Mappi 269                               1965-1968                  Coll.764.6. 
 

Luettelo mapista Eino Grön. Mappi 269 

kappalelista (puutteellinen)          

Sun onko helppo unohtaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Suljetut ovet 

Juuri tänään 

Penni 

(käsikirjoitus) 

On aina aika 

 (käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kadonnut unelma 

(käsikirjoitus) 

Mustalais- priimas    

(käsikirjoitus) 

Kerro jos luoksesi tulla mä saan 
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(käsikirjoitus) 

Yksinäinen tähti 

(käsikirjoitus) 

Mustalaissoitto  

(käsikirjoitus) 

Valkea satu 

(käsikirjoitus) 

Spanish eyes 

(käsikirjoitus) 

I’m coming home 

(käsikirjoitus) 

 

Luettelo mapista Eino Grön. Mappi 271                              1977 

kappalelista (puutteellinen)    

Valkea sisar 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

 Tulipunaruusu      

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Heili Karjalasta 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Viimeinen kevät 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Pustan poika 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Metsäkukkia 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Kalastaja Eemelin valssi 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, valokopio käsikirjoituksesta) 

Liljan kukka 

(painettu kappale) 

Emma 

(kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi ”Eino Grön. Konsertti 8.10.1982.  

16.10.1982. Reposaaren Tuulikki. Yyterin rannoilla          1982-1986                    Coll.764.7. 
 

Luettelo mapista Eino Grön. Konsertti 8.10.1982…  

kappalelista (puutteellinen) 

Suvisia surija 

(valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Kulkurin kannel  

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, valokopio  

orkesteripartituurista, kappaleen sanat, valokopio sanoista) 

Viimeisestä illasta  

(valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Kyläkahvilan edessä 

(valokopio käsikirjoituksesta) 

Yksinäinen pihlaja 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Saanko ruusut sulle jättää 

(valokopio käsikirjoituksesta) 

Satu raukeuden 
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(käsikirjoitus) 

Orpopojan valssi 

(käsikirjoitus) 

Syyspihlajan alla 

(käsikirjoitus) 

Marizuisella 

(käsikirjoitus) 

All my loving 

(käsikirjoitus) 

Suudelmin suljetut… 

(käsikirjoitus) 

Laivat puuta… 

(käsikirjoitus) 

Moon river… 

(käsikirjoitus) 

Tango sikermä 

(käsikirjoitus) 

Yyterin rannoilla 

1x Tacet 

(käsikirjoitus) 

Kalastaja Eemelin 

(käsikirjoitus) 

Halsholma 

(valokopio orkesteripartituurista) 

Miksi lähdet pois 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Konsertin ohjelma                                                              13.11.1986  

Konsertti ”Yömyssy: tangon taika” aikataulu  

Kirje 

 

”Mapin nimi” Eino Grön – 83. ”Merellä ja … Mappi 287.                               Coll.764.7. 
 

Luettelo mapista Eino Grön – 83. ”Merellä ja … Mappi 287 

kappalelista (puutteellinen) 

Myrskyluodon Maija 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Toiset meistä 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Kolin vaaroille kulkuni johtaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kotimaani tähdet 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Solvikin rannalla 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Suuripäivä 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Purppura purjeet (Punaiset purjeet) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Sunnuntai rauha 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Satama 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 
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Sävellahja  

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Laivani lähdössä on (Skeppet skall segla i natt) 

Merimies kotimaasi on meri 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Heimast ist das Meer 

Meri (La mer) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Laulu merelle 

(painettu kappale) 

Den stora Dagen 

(kappaleen sanat, juliste) 

 

”Mapin nimi” Bandeon. Orkesterisovellukset, tangot       1985-1987              Coll.764.8. 
 

Luettelo mapista Bandeon. Orkesterisovellukset, 

 tangot kappalelista (puutteellinen) 

Ainoa rakkaus 

(orkesteripartituuri) 

Arkipäivän tango 

(orkesteripartituuri) 

Auringon maa 

(orkesteripartituuri) 

Kyläkahvilan edessä 

(orkesteripartituuri) 

Muistojen polku 

(orkesteripartituuri) 

Soi maininki hiljainen 

(orkesteripartituuri) 

Sörkkaan terveiset vie  

(orkesteripartituuri) 

Varjojen tango (futistango) 

(orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Viimeisestä illasta 

(orkesteripartituuri) 

Yön kyyneleet 

(orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Eino Grön. Laulelmat – 88.                                                         Coll.764.9.         
 

Sinun silmiesi tähden 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Taivas on sininen ja valkoinen 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kulkuri ja joutsen 

(käsikirjoitus) 

Suvisia suruja 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kyläkahvilan edessä 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Mökki maantien laidassa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 
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Sellaista elämä on 

(käsikirjoitus) 

Saanko ruusut sulle jättää 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Viimeisestä illasta 

(käsikirjoitus) 

Kulkurin kannel 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Eino Grön. Laulelmat – 89.                         1988                         Coll.764.9. 
 Mustarastas.            

 

Luettelo mapista Eino Grön. Laulelmat – 89 

 Mustarastas kappalelista (puutteellinen) 

Elegia 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Samassa Tuuli se taivutti 

Erotessa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Heijastus 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Laulajan ystävä 

(käsikirjoitus, painettu kappale, orkesteripartituuri) 

Lyhty sateessa 

(valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Mustarastas 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rosa-Marie 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tein lasinkuultavan laulun 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Vanha kalastaja  

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Eino Grön. Sininen ja valkoinen                  1990                        Coll.764.9. 
 

Luettelo mapista Eino Grön. Sininen ja valkoinen 

kappalelista (puutteellinen) 

Satuineen yö (La noche de Luvia) 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Hetki tää (Alfonso) 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Pieni mies 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Elämäni nainen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Houkutus 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Ruusun tango 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Rakkauden rikkaus 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 
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Vanhan vaahteran laulu 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Rantatie 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Muuttolintujen lähtö 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Eino Grön.1991.Tuomaslauluja                  1991                   Coll.764.10. 
 

Oi katsohan lintua oksalla 

(valokopio painetusta kappaleesta, kappaleen sanat) 

Mua tartu käteen herra 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Mä olen niin pienoinen 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tule rauhan Henki 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Armolaulu 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Jeesuksesta laulan 

Siipeni murtuneet 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Herra, armahda kylmän lapsia 

Kirkossa 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Jumala rakastaa maailmaa 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kotikirkkoni  

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Sinun varaasi kaikin laitan 

(käsikirjoitus) 

Usvaisen harsoonsa verhoutua maa 

(käsikirjoitus) 

Tahtoisin olla nöyrä… 

(kappaleen sanat) 

Matkahymni 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Saviruukku 

(käsikirjoitus) 

Sinua Siunata tahdon 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Pidä minusta kiinni 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Levyn luonnokset 

 

”Mapin nimi” Eino Grön. Konsertti 8.10.1992                                                 Coll.764.10. 
 

Luettelo mapista Eino Grön. Konsertti 8.10.1992 

 kappalelista (puutteellinen) 

Mustalaisruhtinatar 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Maliziusella 
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(painettu kappale) 

Vaarallista onnea 

(kappaleen sanat) 

Mona-Lisaksi sua… 

(kappaleen sanat) 

Tango D’amore 

(kappaleen sanat) 

Carina, sua kaikki palvoo  

silmiesi tähden… 

(kappaleen sanat) 

Seinillä on korvat 

(kappaleen sanat) 

Hasta la vista senjora 

(kappaleen sanat) 

Kyyneleet 

(kappaleen sanat) 

Madalena 

(kappaleen sanat) 

Sigorina, Capuccina… 

(kappaleen sanat) 

Soitto seis 

(kappaleen sanat) 

Kirjanen ”Eino Grön”  

 

”Mapin nimi” Eino Grön’93. Konserttikiertue. M. Larivaara. S.H.Veljesta.   Coll.764.11. 
 

laululuettelo 

Signorina Capuccina 

(käsikirjoitus) 

Ilta Saimaalla 

(käsikirjoitus) 

Illan viimeinen tango 

(käsikirjoitus) 

Sellaista elämä on 

(käsikirjoitus) 

Kaunissaari 

(käsikirjoitus) 

Tirolin maass’ jos ruusun saan 

(käsikirjoitus) 

Mökki maantien laidassa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Lapin kesä, elegia  

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Saanko ruusut sulle antaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kulkurin kannel 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Täysikuu 

(käsikirjoitus) 

Hasta la vista senora 

(kappaleen sanat) 

Vaarallista onnea 
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(käsikirjoitus) 

Marina 

(käsikirjoitus) 

Kyyneleet 

(käsikirjoitus) 

Tango D’amor 

(käsikirjoitus) 

Sikermä: Itämaan ruusuja – Carmen Sylva 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Silmäsi odottavat minua 

(käsikirjoitus) 

Rakkautta ei… 

(käsikirjoitus) 

Johnny 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Seinillä on korvat 

(käsikirjoitus) 

Soitto seis 

(käsikirjoitus) 

Muistelo 

(käsikirjoitus) 

Kuiskettasi kaipaan Mariu 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Suudelma 

(käsikirjoitus) 

Aurinkoon 

(käsikirjoitus) 

Sulle lauluni laadin 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Itämaan rakautta 

(käsikirjoitus) 

Naisten tango 

(käsikirjoitus) 

Kohtalon tango 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Madalena 

(käsikirjoitus) 

Loppuelämäni ensimmäinen päivä 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Laulu virran rannalla 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Yyterin rannoilla 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Muistelo (Kas lehdot putoo…) 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Liebe war es hier (Rakkautta ei…) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Laulu virran rannalla 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Sinun silmiesi tähden 

(kappaleen sanat) 

Eino Grön and his orchestra… 
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(laululuettelo) 

Eino Grön 

(juliste) 

Muistojen polku 

(käsikirjoitus) 

Meren rannalla 

(käsikirjoitus) 

Soutuvenheellä Kiinaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ääretön aava ympärieläin 

(käsikirjoitus) 

Kuuma kesä 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Päijänteen rannalla 

(käsikirjoitus) 

Myrskyluodon Maija 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Sä kuulut päivään jokaiseen 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Naisten tango 

(orkesteripartituuri, soittoohje) 

Eino Grön. 35-vuotis taiteilijajuhlakonsertit 

 

”Mapin nimi” Eino Grön. 1995. Kuinka kaunista on.                                       Coll.764.11. 
 

Nainen 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Tää on merkki rakkauden 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Valoa ikkunasta 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Oi tuntematon 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Keskiyön aurinko 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Pieni kukkanen 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Päivä kerrallaan 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Tie 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Kun hämärtää 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, painettu kappale) 

Venezuela 

 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Kuinka kaunista on 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Miller-tango 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale, muistilappu) 

 

”Mapin nimi” Eino Grön. Materiaaleja.                                                       Coll.764.12. 
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Luettelo mapista Eino Grön. Materiaaleja kappalelista (puutteellinen) 

4 tuulen tiellä 

(valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale, orkesteripartituuri) 

Hurmio K.N. 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Kohtalon tango 

(painettu kappale) 

Ääretön aava ympärillään 

(orkesteripartituuri) 

Soi maininki hiljainen 

(painettu kappale) 

Siivet haaveillen 

(painettu kappale, orkesteripartituuri) 

Sinun silmiesi tähden 

(orkesteripartituuri, valokopio orkesteripartituurista) 

Konserttiohjelma ”Eino Grön – 40 vuotta levyuralla.  

Konsertti seinäjoen urheilutalolla”                                8.07.1998 

(valokopio) 

 

”Mapin nimi” Eino Grön. Mappi 272.                                                                  Coll.764.13. 
 

Kenties, kenties, kenties 

(käsikirjoitus) 

Jäljet hiekassa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Näkemiin Moskova 

(valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

On elon retki näin 

Tule 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat, painettu kappale) 

Tahdon sinut vain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kulkurin iltatähti 

(painettu kappale) 

Häätango 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Morsiusvalssi 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tili tuli, tili meni 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kukkian kutsu 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tänään toisin on 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

     

”Mapin nimi” Eino Grön. Mappi 273                                                                 Coll.764.13. 
 

Luettelo mapista Eino Grön. Mappi 273 kappalelista (puutteellinen) 

Kotona taas 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Uudelleen 
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(käsikirjoitus) 

Vain sen mikä kaunista on 

(käsikirjoitus) 

Sinipukuinen neito 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rakkain 

(käsikirjoitus) 

Mexico 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjotusta) 

Love me like a stranger 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Grön-joulu                                                                                   Coll.764.14. 
 

Eino Grön. Lapsuusajan joulu 

(kasetti) 

Lapsuusajan joulu 

(laululuettelo) 

Joululaulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jos aikaa kääntää vois 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Joulurahaa kellot soittaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pieni joulukuusi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Entisajan joulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Helkkää pienet tiu’ut 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rekiretki 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Joululaulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tule, joulu kultainen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Talven ihmemaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Joulumaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sydämeeni joulun teen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Näin lapsuusjouluina laulettiin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Minun jouluni 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tallennusluettelo, laululuettelot, palkkiolistat 

 

”Mapin nimi” Sinfoniaorkesteri. Sovituksia/ Eino Grön                                Coll.764.15. 
 

Viimeisestä illasta 

(painettu kappale) 
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Itämaan ruusuja – Carmen Sylva 

(partituuri, painettu kappale) 

Cherburgin sateenvarjot 

(partituuri, painettu kappale) 

Kuuma kesä 

(partituuri, painettu kappale) 

Suudelma-tango 

(partituuri, painettu kappale, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Eikan sikermä                                                                               Coll.764.16. 
 

Eikan sikermä 

(kasetti) 

Sikermä 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, valokopio orkesteripartituurista) 

Hansholma-valssi 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kun syksy saapuu Helsinkiin 

(käsikirjoitus) 

Liljankukka 

(käsikirjoitus) 

Hernandon salaisuus 

(käsikirjoitus) 

Rakkaani  

(käsikirjoitus) 

Rannalla 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Tytön huivi 

(käsikirjoitus) 

Ossi Tulkki. Mä vielä palaan Helsinkiin 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Tangokonsertti Tampere-talolla 13.10 

(laululuettelo) 

 

”Mapin nimi” Eikka Porin maisemissa                       1996                            Coll.764.16. 
 

Laululuettelo 

Hansholma-valssi 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Yyterin rannoilla 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Ilta kuusiluodossa 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Soi kutsu tynnyrikariin 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Sametinpehmeä yö 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Ilta selyskerissä 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Charlotta 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kansansoutajan suvi 
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(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Enskerin muistoja 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Sinä olet meri 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Merilokki 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Viimeinen valssi 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Synnyinsaarelleni 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Valkoparta ja delfiini 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Laulajan tie 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Yö meren rannalla 

(painettu kappale) 

Tynnyrikari 

(painettu kappale) 

muistilappu 

 

Eini (Pajumäki o.s. Orajärvi) 

”Mapin nimi” Eini’89                                                                                            Coll.764.17. 
 

Hyväille, hyväille vaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lauantai – illan tyttö 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kai vielä kohdataan 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Rakkauden satu 

(käsikirjoitus) 

Joutsenet 

(käsikirjoitus) 

Yksin oon mä vain  

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kylmät huulet 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Sua liikaa rakastan 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tule syyskuu 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Krysanteemi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Isoisän olkihattu 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Kun kohtaat ystäväin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hurts to say goodbye 

(käsikirjoitus) 

I remember the cornfields 

(käsikirjoitus) 
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Olli H. (Heikkilä)                                                                           Coll.764.17.      
 

”Mapin nimi”Olli H. 

 

Ave Maria no morro 

(orkesteripartituuri) 

Aamu tuimaan 

(orkesteripartituuri) 

Granada  

(orkesteripartituuri) 

 

Kari Haverinen  
 

”Mapin nimi” Kari Haverinen                                                                        Coll.764.17. 
 

Finn Disc/J. Salo 

(kasetti) 

Haverinen 

(kasetti) 

Tanssiva rakkaus 

(kasetti) 

Kartanon tyttö 

(kasetti) 

Haver. Oikea tie en hetkeän 

(nauharulla) 

Nuoren tytön leikit. Kiharapää. Tuulen matkaan. Partisaani 

(nauharulla) 

Tanssin niityllä 

(kappaleen sanat) 

Keikka Södertäljeen 

(kappaleen sanat) 

Turhaan 

(kappaleen sanat) 

Soi suvituulet 

(kappaleen sanat) 

Laulu tasa-arvosta 

(kappaleen sanat) 

Oikeitten immeisten kaupunki 

(kappaleen sanat) 

Rock and Roll’ in nostalgiaa 

(kappaleen sanat) 

Soitto soimaan  

(kappaleen sanat) 

Tango 

(kappaleen sanat) 

Kesäseikkailu 

(kappaleen sanat) 

Tahdon tytön luonnonvärisen 

(kappaleen sanat) 

Kun minä… 
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(kappaleen sanat) 

Hekkalaulu 

(kappaleen sanat) 

Maailman tiellä 

(kappaleen sanat) 

Mustalaisten soitto 

(kappaleen sanat) 

Yksinäisyys ja tuska 

(kappaleen sanat) 

Jaskan baari 

(kappaleen sanat) 

Niinhän siinä kävi 

(kappaleen sanat) 

Takaisin kotiin 

(kappaleen sanat) 

Tuulien matkaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Haverisen valssi 

(kappaleen sanat) 

En hetkeäkään 

(kappaleen sanat) 

Suukkonen sun 

(kappaleen sanat) 

Nuoren tytön teikit 

(kappaleen sanat) 

Seikkailujen juna 

(kappaleen sanat) 

En hetkeäkään 

(kappaleen sanat) 

Olen askelet 

(kappaleen sanat) 

Kirjeet, postikortti 

 

Pedro Hietanen                                                                                     Coll.764.17. 
 

”Mapin nimi” Pedros’93 

 

Toivo Kärki. Naisten tango 

(käsikirjoitus) 

Unto Mononen. Tähdet meren yllä 

(käsikirjoitus) 

Unto Mononen. Satumaa 

(käsikirjoitus) 

Arvo Koskimaa. Syyspihlajan alla 

(käsikirjoitus) 

Arvo Koskimaa. Kesäinen muisto 

(käsikirjoitus) 

G. Malmisten. Muistelo 

(orkesteripartituuri) 

Toivo Kärki. Tule hiljaa 

(käsikirjoitus) 

Toivo Kärki. Hiljainen kylätie 
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(käsikirjoitus) 

Toivo Kärki. Tähdet meren yllä 

(käsikirjoitus) 

Unto Mononen. Kohtalon tango 

(käsikirjoitus) 

Olavi Virta. Punatukkaiselle tytölleni 

(käsikirjoitus) 

Kaarlo Vallama. Valkovuokot 

(käsikirjoitus) 

Unto Mononen. Kangastus 

Kaarlo Vallama. Valkovuokot 

(käsikirjoitus) 

Luettelo soittokunnasta 

Artikkeli 

 

Pekka Himanka                                                                                        
 

”Mapin nimi” Pekka Himanka. Mappi 233. Vanhat ja uudet – 84-85           Coll.764.18. 
 

Arvon osa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Koillismaan sinisilmä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rantasaunassa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kansa parhaan toverin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Runon ja rajan tie 

(käsikirjoitus) 

Pienessä pirtissä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Valkoiset kielot 

(käsikirjoitus) 

Jätkien maa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lohimaan valssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viimeinen lossari 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pirkko-Leena 

(käsikirjoitus) 

Majakanvartijan tytär 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojen kalla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muista sydäntäsi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lehtolapsi 

(käsikirjoitus) 

Kotikoivun luona 

(käsikirjoitus) 

Syksyinen tuuli 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Terveeks 

(käsikirjoitus) 

Syysikävä 

(käsikirjoitus) 

Laulu nuoruuden ystävälle 

(käsikirjoitus) 

Täältä tullaan – sikermä 

(käsikirjoitus) 

Elämän onni 

(käsikirjoitus) 

En sydämillä kauppaa tee 

(käsikirjoitus) 

Vanhan pennin tarina 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Me eronneet  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Toukokuun tyttö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Piilopirtille 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kun suvi saapuu pohjolaan 

(käsikirjoitus) 

Rakkauden rannalla 

(kappaleen sanat) 

Vanhansoittajan tarina 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kesämuistoja kotijärveltä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kauniin Ingan laulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pekka Himanka / Rantasaunassa 

(laululuettelo) 

Joutsen laulu 

(käsikirjoitus) 

Moskovan valot 

(käsikirjoitus) 

Fade 

(käsikirjoitus) 

Lappeenranta – punahousut 

(kappaleen sanat) 

Jäi Lappiin sydämen 

(kappaleen sanat) 

Muista sydäntäsi 

(kappaleen sanat) 

Aikuisten tanssit 

(kappaleen sanat) 

 

Hortto Kaalo 
 

”Mapin nimi” Mappi 259. Hortto Kaalo                                                       Coll.764.18. 
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Ruusutarha lakastui 

(käsikirjoitus) 

Linnan sydämesi rakennan 

(käsikirjoitus) 

Tunne enää ei voi elää 

(käsikirjoitus) 

Mama 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ystävyytees eron jälkeen luotan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tätä maata rakastan 

(käsikirjoitus) 

10 vuotta tien päällä 

(käsikirjoitus) 

Pyyhi tuuli kyyneleet 

(käsikirjoitus) 

Jäi muisto onnesta vain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Samassa Sormus 

(käsikirjoitus) 

Matalan Majan tanssit 

(käsikirjoitus) 

Ei raha tekis pahaa 

(käsikirjoitus) 

Vapaa mustalainen 

(käsikirjoitus) 

Kaikki kukat poimin 

(käsikirjoitus) 

Luonnonluomaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Mappi 250. Hortto Kaalo ja Adlonin konsertti                       Coll.764.19. 
 

Bessarabia 

(painettu kappale) 

Tieni päättyy 

(painettu kappale) 

Maredzenza 

(painettu kappale) 

Kahden nuoren juhla 

(painettu kappale) 

Lyotsa pensnajä 

(painettu kappale) 

Miksi ovet ei aukene meille 

(painettu kappale) 

Kohtalon tiellä 

(painettu kappale) 

Soita balalaikka 

(painettu kappale) 

Kättä päälle ja käsirahaa 

(painettu kappale) 

Sokolovin kitara 
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(painettu kappale) 

Laulellaan kun erotaan 

(painettu kappale) 

Nuoskaamme vaunuun 

(painettu kappale) 

Jälleen kun olet vapaa 

(painettu kappale) 

Kysyt aina miksi 

(painettu kappale) 

Köyhän pojan tsardas 

(painettu kappale) 

Hai hortto kaalot 

(painettu kappale) 

Vuodet mä reissaan 

(painettu kappale) 

Näin tietäni käyn 

(painettu kappale) 

Varo vain 

(painettu kappale) 

Disco sikermä 

(painettu kappale) 

Ei kukaan kerjää ei kukaan lainaa 

(painettu kappale) 

Toto toi – veto vei 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hortto Kaarlo 

(painettu kappale) 

Ei kenenkään lähimmäinen (Pregonera) 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Tummat silmät 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Miksi mennä naimisiin? 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Älä soimaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kaksi kitara 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Soittajapoika 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Es wird Nacht, Senarita 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Hai horttokaalot 

(kappaleen sanat) 

Valkolaislaulujen sikermä… 

(kappaleen sanat) 

Kaunis sunnuntai 

(kappaleen sanat) 

Jäin hypnoosiin 

(kappaleen sanat) 

Tie amarillon 

(kappaleen sanat) 

Laululuettelo 



 37 

Liikkui mustalaiset vaunuillaan 

(käsikirjoitus) 

Rattaanpyörä, taivas ja maa 

(käsikirjoitus) 

Paljonhan maailma tarjoaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Käy joukkoon tummaan 

(kappaleen sanat) 

Mä vapaa oon mustalainen 

(kappaleen sanat) 

Nouskaamme vaunuun 

(kappaleen sanat) 

Jälleen kun olet vapaa 

(kappaleen sanat) 

Vuodet mä reissaan 

(kappaleen sanat) 

Laulellaan kun erotaan 

(kappaleen sanat) 

Kysyn aina miksi 

(kappaleen sanat) 

Ei kukaan kerjää, ei kukaan lainaa 

(kappaleen sanat) 

Vano 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Caavo Gantsaabve 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Kaikki käyvät tummain riemuun 

(käsikirjoitus) 

Okontshen poots 

(painettu kappale) 

Laulaen tietäni käyn 

(painettu kappale) 

Gari gari 

(painettu kappale) 

Maredzenza 

(painettu kappale) 

Onni potkaisee 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kättä päälle ja käsirahaa 

(käsikirjoitus) 

Kauan sitten 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, valokopio orkesteripartituurista, kappaleen sanat) 

Köyhän pojan tsardas 

(käsikirjoitus) 

Romany choro 

(käsikirjoitus) 

Kohtalon tiellä 

(käsikirjoitus) 

Kahden nuoren juhta 

(käsikirjoitus) 

Bala-bala-laika  

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Laulellaan kun erotaan 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoitus) 

Nouskaamme vaunuun 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoitus) 

Jälleen kun olet vapaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Hai hortokaalot 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoitus) 

Vuodet mä reissaan 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoitus) 

Disco sikermä 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoitus) 

Ei kukaan kerjää, ei kukaan lainaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 237. Anneli Sari & Hortto Kaalo. Konserttimateriaalia Coll.764.19. 
 

Miksi ovet ei aukene 

(käsikirjoitus) 

Ei kukaan keräjää 

(käsikirjoitus) 

Hai hortto kaalot 

(käsikirjoitus) 

Jälleen kun olet vapaa 

(käsikirjoitus) 

Sokolovin kitara 

(käsikirjoitus) 

Nouskaamme vaunuun 

(käsikirjoitus) 

Kasvot kertoo kaiken 

(käsikirjoitus) 

Sikermä 

(käsikirjoitus) 

Intro rubato-tacet 

(käsikirjoitus) 

Maa romaanin 

(käsikirjoitus) 

Pregonera 

(käsikirjoitus) 

Hai Menge Shastutša 

(käsikirjoitus) 

Kiitoslaulu 

(käsikirjoitus) 

Kohtalon tiellä 

(käsikirjoitus) 

Köyhän pojan tsardas 

(käsikirjoitus) 

Lyotsa pyesnaja 

(käsikirjoitus) 

Romany choro 

(käsikirjoitus) 

Laulellaan kun erotaan 
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(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 249. Hortto Kaalo ja Anneli Sari. Konsertti 1971.    Coll.764.20. 
 

Luettelo mapista  249. Hortto Kaalo ja Anneli Sari. Konsertti 1971 

 kappalelista (puutteellinen)                    

Köyhän pojan tsardas 

(käsikirjoitus) 

Laulellaan kun erotaan 

(käsikirjoitus) 

Nouskaamme vaunuun 

(käsikirjoitus) 

Sokolovin kitara 

(käsikirjoitus) 

Jälleen kun olet vapaa 

(käsikirjoitus) 

Hai hortto kaalot 

(käsikirjoitus) 

Kysyt aina miksi 

(käsikirjoitus) 

Ei kukaan kerjää 

(käsikirjoitus) 

Miksi ovet ei aukene meille 

(käsikirjoitus) 

Kasvot kertoo kaiken 

(käsikirjoitus) 

Sikermä 

(käsikirjoitus) 

Hait-tan nurttan-taa 

(käsikirjoitus) 

Maa Romaanin 

(käsikirjoitus) 

Pregonera 

(käsikirjoitus) 

Hai Menge Schastutša 

(käsikirjoitus) 

Kiitoslaulu 

(käsikirjoitus) 

Kohtalon tiellä 

(käsikirjoitus) 

Ljotsa pyesnaj 

(käsikirjoitus) 

Romany choro 

(käsikirjoitus) 

 

Carola (Carola Standertskjöld-Liemola) 
 

”Mapin nimi” CAR. Carola                                                                                 Coll.764.20. 
 

Luettelo CAR. Carola kappalelista (puutteellinen)                    

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 
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Mohair sam 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Aqua de Beber 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Summer Madness 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

En automne a Paris 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Rakkauden jälkeen 

(käsikirjoitus) 

Nuori tumma 

(käsikirjoitus) 

Jerusalem 

(käsikirjoitus) 

Tuutulaulu 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Sirkusprinsessa 

(käsikirjoitus) 

Jostain vielä laulun kuulen 

(käsikirjoitus) 

Armon aikaa (Onero) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

 

Lauri Jauhiainen 
 

”Mapin nimi” L.J. (Lauri Jauhiainen)                                                            Coll.764.20. 
 

Vanhat ennen sota 

(laululuettelo) 

Kansanlaulu Duurissa ja mollissa   

(käsikirjoitus) 

Kynttilä haudalla 

(käsikirjoitus) 

Elämän onni  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

On Kansas kiva olla 

(käsikirjoitus) 

Amigo mio 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vapaaherran viisu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Taas tuttuun kirkonkylään 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Malja ikävälle 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Oodi ystäville 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

EKYn marssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Koskelan koulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jätkäpoika 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sun silmäs kauniit 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojen Ilseesi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Äitiä ikävä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tavallinen mies 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Entinen tyttöni 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lapinvuokko 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kai huomenna jo helpottaa 

(käsikirjoitus) 

Samassa Sinua ei ole enää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jää hyvästi pääskyseni 

(käsikirjoitus) 

Muistojen Mikado 

(käsikirjoitus) 

Viinerivalssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Valssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jäi sydämeni Karjalaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuuma kaipuu 

(käsikirjoitus) 

Hallayö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jos muistat minua milloinkaan 

(käsikirjoitus) 

Juhannusmuisto 

(käsikirjoitus) 

Kiitos isä ja äiti  

(kappaleen sanat) 

Muistelen sua kuin kesää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuhlaajapoika 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jo monta mennyt on vuotta 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojen vennu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Elämän muuri 

(käsikirjoitus) 

Lisveden kustu 

(käsikirjoitus) 

Olin lämmittäjä pienen höyrylaivan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rakas, pieni homssantuussa 
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(käsikirjoitus) 

Tangopolku 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Äidin ja isän tango 

(käsikirjoitus) 

Ei tulee mittää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

laululuettelo 

Jätkäpoika 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muiston ruusut 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Amurin aallot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Naisia iskemässä 

(kappaleen sanat) 

Ei ou, vuan kohta tulloo 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Paina villaisella 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muuttolintu 

(kappaleen sanat) 

Luopumus aika 

(kappaleen sanat) 

Pieni linnunpoika 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mun isän oli työmies 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ylläksen tuulet 

(käsikirjoitus) 

Myrskyjen lapsi 

(käsikirjoitus) 

Miks et sanonut suoraan 

(käsikirjoitus) 

Kun jäät lähtevät 

(käsikirjoitus) 

Sanaton laulu 

(käsikirjoitus) 

Tumman pojan kehtolaulu 

(käsikirjoitus) 

Kiitosten aika 

(kappaleen sanat) 

Sydänystäväni  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Isin tyttö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Finnamor 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tyttöystäväni 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ei muistella pahalla 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Liian monta vuotta 

(käsikirjoitus) 

Luopumisen aika 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kotirannan laulu 

(kappaleen sanat) 

Markus-sedän aikaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mä oven kiini painoin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Onnellinen sunnuntai 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuf-Tuf-muistoja Pieksämäeltä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ajat liian luja 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Löysin sinussa kultaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Oot mulle kultaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

Kirjeenvaihto 

 

Miten meidän käy 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Elämäni naiset 

(käsikirjoitus) 

En ymmärtänyt sinua silloin 

(käsikirjoitus) 

Kiitosten aika 

(käsikirjoitus) 

Liian varhain 

(käsikirjoitus) 

Valssi 

(käsikirjoitus) 

Syysruusuja 

(käsikirjoitus) 

Kauneimmat muistot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kellot soi 

(käsikirjoitus) 

 

Tuntematon kasetti 

Kiitos isä ja äiti/Kotirannan laulu 

(kasetti) 

 

Laululuettelo 

Yksinäisen tie 

(käsikirjoitus) 

Taas tuttuun kirkonkylään 

(käsikirjoitus) 
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On kassas’ kiva olla 

(käsikirjoitus) 

Amko-mio, ystäväni 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kauneimmat muistot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mun täytyi luokses’ tulla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojen kiteet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hyvästi kaunis lemmenunelma 

(kappaleen sanat) 

Apilaniitty 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Helsingin henki 

(käsikirjoitus) 

En sulle löydä vertaa 

(käsikirjoitus) 

Vaikenevat huulet 

(käsikirjoitus) 

Manne 

(käsikirjoitus) 

Syysikävä 

(käsikirjoitus) 

Natalia 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Heräämisen aika 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Amurin aallot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

On käynyt kuin on käynyt 

(kappaleen sanat) 

Jussin ja Annan balladi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kevätillan muisto 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Meiltähän tämä käy 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Herrojen metkut 

(käsikirjoitus) 

Anita-Boston 

(käsikirjoitus) 

Elämän koulu 

(käsikirjoitus) 

Ils sont passes… 

(käsikirjoitus) 

Entisestä pois 

(käsikirjoitus) 

Kaipuu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kun sä minut hylkäsit 

(käsikirjoitus) 
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Kasaican kehtolaulu 

(käsikirjoitus) 

Mieti vielä kerran 

(käsikirjoitus) 

Traumideale 

(käsikirjoitus) 

Orvon kyynel 

(käsikirjoitus) 

Miksi näin 

(kappaleen sanat) 

Kellot soi 

(kappaleen sanat) 

Syysruusuja 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yön valhe 

(käsikirjoitus) 

Liian varhain 

(kappaleen sanat) 

He kulkivat ohi 

(kappaleen sanat) 

Suruvalssi 

(kappaleen sanat) 

Äidin kukkamaa 

(käsikirjoitus) 

Orvokkeja Anitalle 

(kappaleen sanat) 

Saavu armas takaisin… 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sinä ja minä  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuhkana tuulessa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tyttö lettipäinen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kirje J.Salolle 

Piirros 

 

”Mapin nimi” (Lauri Jauhiainen)                                                                     Coll.764.21. 
 

Kirjeenkuoreessa 

Minun ota joukkoos, herra 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jos rauhan löytäisin 

(käsikirjoitus) 

Kastepäivänä 

(käsikirjoitus) 

En jaksa rukoilla sinua, herra 

(käsikirjoitus) 

Kynttilä haudalla 

(käsikirjoitus) 

 

Naapurikylän poika 
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(kappaleen sanat) 

Apilaniitty 

(kappaleen sanat) 

Hengähätok’ (kohta tuloo Suonejok’) 

(kappaleen sanat) 

Lisveden kutsu 

(kappaleen sanat) 

 

Kirjeenkuoreessa 

Kirje Laarilta 

Laulelma 

(käsikirjoitus) 

Kun sykkeen suoniin saa 

(käsikirjoitus) 

Muistoja nuoruusvuosilta 

(käsikirjoitus) 

Hiljainen ilta 

(käsikirjoitus) 

Valkolumen tuoksuessa 

(käsikirjoitus) 

 

Lauri Jauhiainen. Neljä hengellistä laulua 

(painettu kappale) 

Lauri Jauhiaisen sävelmiä ja sanoituksia. Kotiseutuni 

(painettu kappale) 

Lauri Jauhiaisen sävellyksiä. Osa elämäni 

(käsikirjoitus) 

Naapurikylän poika 

(käsikirjoitus) 

Apilaniitty 

(käsikirjoitus) 

Lauri Jauhiainen. Sinulle Suonenjoki 

(painettu kappale) 

Hengänä tok’ 

(käsikirjoitus) 

Polttavat askeleet 

(käsikirjoitus) 

Kotiseutuni 

(käsikirjoitus) 

Miksi vain haaveilin 

(käsikirjoitus) 

Sauli Tiilikaisen levytyssuunnitelma 

(laululuettelo) 

Äiti meitä rakastaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuu vain jäi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

En jouda kuuntelemaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

muistilaput 

Syysillan tango 

(käsikirjoitus) 
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Pannaan hulinaksi! 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kai huomenna jo helpottaa 

(käsikirjoitus) 

En itsesäälistä itke 

(käsikirjoitus) 

Sua muistelen 

(käsikirjoitus) 

Et jouda kuuntelemaan 

(käsikirjoitus) 

Katso vielä minuun 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viinerivalssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Katso vielä minuun 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kynttilä haudalla 

(käsikirjoitus) 

Matkamuistoihin (laulelma) 

(käsikirjoitus) 

Jos minut sattuisit muistamaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sinulle Suomenjoki 

(käsikirjoitus) 

Kastepäivänä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Faksi 

Kotiseutuni 

(laululuettelo) 

L.P./L.F. 

(käsikirjoitus) 

Perhonen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Toukokuun lapset 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kiilopään kutsu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kun rakastaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Juhannusmuisto 

(käsikirjoitus) 

Apilaniitty 

(käsikirjoitus) 

Jos rauhan löytäisin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Äidin kuva 

(käsikirjoitus) 

Jos minut sattuisit muistamaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kotiseutuni  

(käsikirjoitus) 

Samassa Suomenjok…, Tiki-taki-taa, Jos hän…, Kun…kas te, Juhannus…, Apiniity, Naap.p 
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(käsikirjoitus) 

Usvein Lassin elämän-rooli 

(käsikirjoitus) 

 

Tapani Kansa 
 

”Mapin nimi” Tapani Kansa – 85                                                                      Coll.764.21. 
 

Tapanin valssi 

(kasetti) 

Omat alussa 

(kasetti) 

Minä laulan sun iltasi tähtihin 

(käsikirjoitus) 

Kansansävelmä 

(käsikirjoitus) 

Sunnuntai 

(käsikirjoitus) 

Illalla 

(käsikirjoitus) 

Syystunnelma 

(käsikirjoitus) 

Souda, souda sinisorsa 

(käsikirjoitus) 

Serenadi 

(käsikirjoitus) 

Tule Kansani 

(käsikirjoitus) 

Tuijotin tulehan kauan 

(käsikirjoitus) 

Aamulaulu 

(käsikirjoitus) 

Annina 

(käsikirjoitus) 

Lastu lainehilla 

(käsikirjoitus) 

Sinikan laulu 

(käsikirjoitus) 

Laululle 

(käsikirjoitus) 

Kuin hiipuva hiillos tummentuu 

(käsikirjoitus) 

Lauantai-ilta 

(käsikirjoitus) 

Kesäyö 

(käsikirjoitus) 

Delilah 

(käsikirjoitus) 

Tule taas tyttöni 

(kappaleen sanat) 

Se elämää  

(käsikirjoitus) 
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Samassa Kupletti 

(käsikirjoitus) 

Atlanis 

(käsikirjoitus) 

Sä vielä muistatko sen… 

(kappaleen sanat) 

Uciekaj moje serce 

(käsikirjoitus) 

Eurovisio kappale 

(käsikirjoitus) 

Rakkautta ja rauha 

(kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Tapani Kansa. Mappi 274.                                                             Coll.764.22. 
 

Kun kuulen makean musiikin 

(kasetti) 

Kesän helmiä 

(kappaleen sanat) 

May I come to you (Kerro jos luoksesi tulla mä saan) 

(orkesteripartituuri) 

Sateinen ilta 

(orkesteripartituuri) 

En enää vaieta mä voi 

(orkesteripartituuri) 

Red autumn leave 

(orkesteripartituuri) 

Asuncion 

(orkesteripartituuri) 

Senuelo 

(orkesteripartituuri) 

Kesän helmiä 

(orkesteripartituuri) 

Have I lost you? 

(orkesteripartituuri) 

Good bye 

(orkesteripartituuri) 

Lilan kukka 

(orkesteripartituuri) 

Menneitä muistellessa 

(orkesteripartituuri) 

Romanialainen kitara 

(orkesteripartituuri) 

Päättyneet on päivät 

(käsikirjoitus) 

orkesterikunta 

(muistilappu) 

Kirjeet 

 

”Mapin nimi” TAP…Tapani Kansa                                                                    Coll.764.22. 
 

Pennitön uneksija  
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(käsikirjoitus) 

Syyspihlajan alla 

(käsikirjoitus) 

Puhelinlangat laulaa 

(käsikirjoitus) 

Kultainen nuoruus 

(käsikirjoitus) 

Irja 

(käsikirjoitus) 

Muistatko Monreposin 

(käsikirjoitus) 

Heili Karjalasta 

(käsikirjoitus) 

Iltatuulen viesti 

(käsikirjoitus) 

Vesivehmaan Jenkka 

(käsikirjoitus) 

Muuttolintujen lähtö 

(käsikirjoitus) 

Tunturisatu 

(käsikirjoitus) 

Hiukan hellyyttä voit antaa 

(käsikirjoitus) 

Saapunut oon juurillein 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lorelei 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rakastan tätä maata 

(käsikirjoitus) 

Nuoruuden tango  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Me siltakylän pojat 

(käsikirjoitus) 

Tosi on että Suomi on urheilumaa 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” T.K.                                                                                            Coll.764.22.          
 

Laululuettelot, kirjeet, muistilaput, teosilmoituskortti 

Yhteen niin kasvettiin 

(käsikirjoitus) 

Tango 

(käsikirjoitus) 

Kuin lapsena ennen 

(käsikirjoitus) 

Ei isä haviä jos poika häviää 

(käsikirjoitus) 

Majakanvartijan tytär 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Niin kauan aikaa on 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuivaa kyyneleet 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rakkain terveisin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ei elämä pääty tähän 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ihmisen lapsia 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viimeinen koski 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hyvää päivää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Karjalan ruusu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kodin muistolle 

(käsikirjoitus) 

Pakkoloma 

(käsikirjoitus) 

Elämäni namu 

(käsikirjoitus) 

Leikkipaikka 

(käsikirjoitus) 

Muistot 

(käsikirjoitus) 

Kaksi kynttilää 

(käsikirjoitus) 

Minä postiin pistän kortin 

(käsikirjoitus) 

Tyttö tiskin takaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

…pois 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Saariselkä 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Korven kukkanen 

(käsikirjoitus) 

Se on miehestä  

(käsikirjoitus) 

Laulu pienen ihmisen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sinulle lauluni teen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Minä odotan sinua 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ollaan vieläkin näin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojen kultainen kirja 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Löysin kodin tyhjillään 

(käsikirjoitus) 

Vuoteen taa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lavasoittaja 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Oo aina ihminen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sulle lauluni teen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ei enää koskaan yksin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yön yksinäiset hetket 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tule takaisin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Miksi näin ystäväin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

No sitten siitä vaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

On vihdoin alkaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Wanha hywän ajan laulu 

(käsikirjoitus) 

Nyt kotiin päin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kingi ja queen 

(kappaleen sanat) 

Niiden puolesta ponnista 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Orvon osa 

(käsikirjoitus) 

Vanhan veräjän luona 

(käsikirjoitus) 

Minne tuuli kuljettaa 

(käsikirjoitus) 

Jokin, jokin, jokin 

(käsikirjoitus) 

Näin kai määrätty on 

(käsikirjoitus) 

Kulkurin iltatähti 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Laivat puuta, miehet rautaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Siks’ oon mä suruinen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rakastan tätä maata 

(käsikirjoitus) 

Karjalan Marjaana 

(käsikirjoitus) 

Kaikessa soi blues 

(käsikirjoitus) 

Rovaniemen markkinoilla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Matka kotiin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jos vielä oot vapaa 
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(käsikirjoitus) 

Ei tämän pojan haudalla ruusut kasva 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ohi on 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Äiti, kerro mulle Karjalasta 

(käsikirjoitus) 

Koti Karjala 

(käsikirjoitus) 

Karjalan lumoissa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Karjalan piirakoita 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vieraan vallan tyttöjä ollaan 

(käsikirjoitus) 

Seitsemän vuotta poika survoo 

(käsikirjoitus) 

Kerro, vaari Karjalasta 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kylyn kuccumiine 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Olisi mulla vallan miekka 

(käsikirjoitus) 

Karjala on aina siellä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Karjalan lapsia 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Uni ulkua ryseli 

(käsikirjoitus) 

Tuuti, tuuti lasta 

(käsikirjoitus) 

Kuku, kuku kägözeni 

(käsikirjoitus) 

Onnen tyttö ensimmäini 

(käsikirjoitus) 

Kukus kultani kakeni 

(käsikirjoitus) 

Miepäs laulul lapsev virren 

(käsikirjoitus) 

Oli ennein onnihanni 

(käsikirjoitus) 

Ei ohi ole aika kanteleen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rakastan tätä maata 

(käsikirjoitus) 

 

Laila Kinnunen 
 

”Mapin nimi” Mappi. 227. Laila Kinnunen                                                      Coll.764.23. 
 

Bajoskij Bajo 

(soittolevy, painettu kappale) 
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Isoäiti laulu 

(kappaleen sanat) 

Muistojen Bulevardi 

(ohjeen käsikirjoitus) 

Tanssilaulu 

(kappaleen sanat) 

Rauno Lehtinen. Lauluni 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Laila Kinnunen CD 

(laululuettelo) 

MTV/Kuukauden suositut 1964 ja 1966 

(laululuettelo) 

Laila Kinnunen – levytykset 1957-1980  

(laululuettelo) 

Laila Kinnusen 20 suosikkia… 

(laululuettelo) 

Tiet 

(painettu kappale) 

Ken lie? 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Lennä mun lempini laulu 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Muistojen Bulevardi 

(kappaleen sanat) 

Jazz-basilli (Tuomisaari) 

(kappaleen sanat) 

Romantica 

(kappaleen sanat) 

Soittajapoika 

(kappaleen sanat) 

Tiet 

(kappaleen sanat) 

Keskiyön aurinko 

(kappaleen sanat) 

Pojat 

(kappaleen sanat) 

Kun 

(kappaleen sanat) 

En vastaa, jos soitat 

(kappaleen sanat) 

Valoa ikkunassa 

(kappaleen sanat) 

Toiset meistä 

(painettu kappale) 

Idän ja lännen tiet 

(kappaleen sanat) 

Marina 

(kappaleen sanat) 

Pikku pikku bikinissä 

(kappaleen sanat) 

Kaipaus 

(painettu kappale) 
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Katkenneet kielet 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Pikku ikkuna 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Tietä poikia… 

(käsikirjoitus) 

Artikkeli, lehtileikkeet 

 

”Mapin nimi” Unohtum. (Laila Kinnunen)                                                  Coll.764.23. 
 

Kirjeet, mainosjulisteet, lehtileikkeet, Tv-ohjelmien luettelo, postikortit, laululuettelot, valokuvat, 

faksit, lehtileikevalokopiot, tuotantoselosteet, tuotantotilaus, ilmoitus tuotantopäätöksestä, CD-

levyn laululuettelot, palaveripaperit 

Kinnunen Laila. Täydellinen diskografia 

(kirjanen) 

Laila Kinnunen - musiikkitallenteita 

(laululuettelo) 

Laila Kinnunen ”Unohtumattomat” 

(kirjanen) 

Laila Kinnunen – levytyksiä 

(kirjanen) 

Epävireiset Sydämet 

(kirjanen) 

20 suosikkia / Tapio Rautavaara 3/tuo aika toukokuun 

(laululuettelo) 

New finnish graffiti 

(kirjanen) 

Esittävän säveltaiteen edistämissäätiö 

(kirjeet) 

Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK           25.08.1995 

(luonnos, asiakirjat) 

Taisto tammi 

(CD-levyn laululuettelo) 

Sota-ajan lauluja 

(CD-levyn laululuettelo) 

Iskelmäpoikia 

(laululuettelo) 

Suomalaisten huumorilevytysten diskografia 

(laululuettelo) 

Anita Hirvonen 

(laululuettelo) 

Tuula-Anneli Rantanen, Tuula Siponius 

(laululuettelo) 

Timo Jämsen 

(laululuettelo) 

Seppo Hanski 

(laululuettelo) 

Lasse Liemola 

(laululuettelo) 

Ragni Malmsten 

(laululuettelo) 

Irmeli Mäkelä 
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(laululuettelo) 

Seija Karpiomaa 

(laululuettelo) 

20 suosikkia 

(laululuettelo) 

20 iskelmätyttöä 

(laululuettelo) 

Laila Kinnunen 

(laululuettelo) 

Valmis kokonaisuus 

(laululuettelo) 

Ann Christine 

(laululuettelo) 

Kristina Hautala 

(laululuettelo) 

Dannylox’90 

(laululuettelo) 

Olavi Virta’96/120 parasta 

(laululuettelo) 

Olavi Virta/100 parasta 

(laululuettelo) 

Olavi Virta – kootut levyt 

(laululuettelo) 

20 suosikkia/Einö Grön/Seinillä on korvat 

(laululuettelo) 

Parhaat/Eino Grön 

(laululuettelo) 

Einö Grön – Tupla ”Parhaat päältä” 

(laululuettelo) 

Reino Markkulan sävellykset 

(laululuettelo) 

Veikko Lavi/Unohtumattomat - CD 

(laululuettelo) 

Veikko Lavi/Finnlevydiscografia 

(laululuettelo) 

Veikko Lavi/Jokainen ihminen on laulun arvoinen 

(laululuettelo) 

CD-levyt ja Back-katalogi 

Mafiosot Jaakko/Jaakko 

(laululuettelo) 

Iskelmäpoikia 

(laululuettelo) 

Veikko Lavi ”Unohtumattomat” 

(laululuettelo) 

A.Aimo ”Unohtumattomat” 

(laululuettelo) 

Henry Theel ”Unohtumattomat” 

(laululuettelo) 

Tapio Rautavaara ”Unohtumattomat 2 ” 

(laululuettelo) 

Olavi Virta. Kootut levyt… 

(laululuettelo) 
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Hanurin taitureita… 

(laululuettelo) 

Arvi Tikkala… 

(laululuettelo) 

Vieno Kekkonen 

(laululuettelo) 

Anna Mustonen 

(laululuettelo) 

Jorma Lyytinen 

(laululuettelo) 

50-luvun iskelmätytöt 

(laululuettelo) 

Juha Eirto 

(laululuettelo) 

50-luvun iskelmä-pojat 

(laululuettelo) 

Unohtumattomat’94 

(laululuettelo) 

Dallape 

(laululuettelo) 

ESEK/Unohtumattomat’94 

(kirjeenvaihto) 

Suomalainen Jazz 1929-1959 

(käsikirjoitus) 

Kotimainen äänilevy- ja kasettiluettelo 

(kirjanen) 

 

Paula Koivuniemi 
 

”Mapin nimi” Koivuniemi. Konsertteja. 1988.                     1988             Coll.764.24.                   
Solisti E.Grön.      

 

Luettelo mapista  Koivuniemi. Konsertteja. 1988. 

 Solisti E. Grön kappalelista (puutteellinen)                    

Laulu 2.pennista  

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Eikka-Paula-Sikermä 

(käsikirjoitus) 

Hei Buona notte 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Poika varjoiselta kujalta 

(painettu kappale) 

Miksi tuhlata aikaa 

(käsikirjoitus) 

Viulut yössä 

(valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Kuolleet lehdet  

(valokopio käsikirjoituksesta) 

Signorina capuccina 

(Big band, valokopio käsikirjoituksesta) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Timo Koivusalo 
 

”Mapin nimi” Timo Koivusalo                                                                           Coll.764.24. 
 

Isänmaa/Koomikon kyyneleet 

(kasetti) 

Taksimies, andreada, nuoruuden kuvat 

(kasetti) 

Timo/kons. 

(kasetti) 

Koivusalo (Taksimies, Iho muistaa, Johtajaopettaja Johansson, Eiliseen, Nainen ja mies, Karaoke 

ilta, Rouva Viljanen) 

(kasetti) 

Kotkan lentää joskus… 

(kasetti) 

Pekko aikamiespoika II 

(kasetti) 

Koivusalo 

(kasetti) 

Taksimies (Täittemme, Johtajaopettaja Johansson, Iho muistaa, Nimeni huulillasi, Nainen ja mies) 

(kasetti) 

Koivusalo 

(kasetti) 

Koivusalo 

(kasetti) 

Kotiseutuni 

(käsikirjoitus) 

So what 

(kappaleen sanat) 

Pelimies pärjää aina 

(kappaleen sanat) 

Katariina 

(käsikirjoitus) 

Kaarnalaivat katoaa 

(käsikirjoitus) 

Ota pois nämä kahleet 

(käsikirjoitus) 

 Pekko 

(käsikirjoitus) 

Osoitteluettelo, juliste, lehtileikkeet 

 

Pekko’96 

Pako 

(käsikirjoitus) 

Tulipalo 

(käsikirjoitus) 

Iso muistaa 

(kappaleen sanat) 

Entä sitten (nopea versio) 

(käsikirjoitus) 

 

Pekko’95 
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Koomikon kyyneleet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojen niitty 

(käsikirjoitus) 

Kotkan lentää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viimeinen juna 

(käsikirjoitus) 

Nainen ja mies 

(kappaleen sanat) 

Valitan Makkonen 

(kappaleen sanat) 

Tähti ei syttynyt ollenkaan 

(kappaleen sanat) 

Taxi 

(käsikirjoitus) 

Rouva Viljanen 

(kappaleen sanat) 

Yöperhonen 

(kappaleen sanat) 

Pelimannin peti 

(kappaleen sanat) 

Hiljanen niitty 

(kappaleen sanat) 

Muistojen niitty 

(kappaleen sanat) 

Johtajaopettaja Johansson 

(kappaleen sanat) 

Eiliseen 

(kappaleen sanat) 

Taksimies 

(kappaleen sanat) 

Pelimies pärjää aina 

(kappaleen sanat) 

On niin monta syytä jatkaa 

(kappaleen sanat) 

Fiksut pärjää aina 

(kappaleen sanat) 

Jos kuulet 

(kappaleen sanat) 

Rouva Reunanen 

(kappaleen sanat) 

Kansantaiteilija 

(kappaleen sanat) 

Aina on notkosta noustu 

(kappaleen sanat) 

Karaoke-ilta 

(kappaleen sanat) 

Kadonnut kesä 

(käsikirjoitus) 

Juliste, kirje, muistilappu 
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Arja Koriseva 
 

”Mapin nimi” Arja Koriseva. Joulu LP                          1991                              Coll.764.25.                              
 

Saa joulu aikaan sen… 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tule joulu kultainen 

(orkesteripartituuri) 

Pikkutontun joulupas 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Samassa Joulu metsämaille saapui 

(kappaleen sanat) 

Marian poika 

(käsikirjoitus) 

Samassa Joululaulu 

(kappaleen sanat) 

Tonttu Torvinen 

(käsikirjoitus) 

Sydämeeni joulun teen 

(käsikirjoitus) 

Kolme yötä jouluun 

(käsikirjoitus) 

Joulun rauhaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tonttu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Saa joulu aikaan sen 

(orkesteripartituuri) 

Santtu-sauna tonttu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Arja Koriseva. Me kaksi vain                                                     Coll.764.25. 
Kevätvalssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Enkelin silmin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Se on rakkautta oikeaa 

(käsikirjoitus) 

Hymy vain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Taakse taivaarannan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hienohelma 

(käsikirjoitus) 

Lähde pois 

(käsikirjoitus) 

Wanhaan malliin 

(käsikirjoitus) 

Me kaksi vain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Amore 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuljen lapsuuteni päiviin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Se rakkautta on oikeaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lähde pois 

(kappaleen sanat) 

Huomiseen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

I’m in love now 

(kappaleen sanat) 

Saarenmaan valssi 

(käsikirjoitus) 

Nousee päivä… 

(käsikirjoitus) 

Pikku midineiti 

(käsikirjoitus) 

Yö saaristossa 

(käsikirjoitus) 

Harhakuva 

(kappaleen sanat) 

Anna kaikkien kukkien kukkia 

(kappaleen sanat) 

When is meant love it find an end? 

(kappaleen sanat) 

Kaunis on luoksesi kaipuu 

(käsikirjoitus) 

Abbracciami amore mio 

(käsikirjoitus) 

Laululuettelo, kirje 

 

Kari Kuuva 
 

”Mapin nimi” K.K. (Kari Kuuva)                                                                      Coll.764.25. 
 

Sarjanen 

(kasetti) 

Tukka hulmuten (Kari Kuuva) 

(kasetti) 

Kuuva – Huhtola – 92 

(kasetti) 

K.Kuuva – orig. 

(kasetti) 

Kuuva LP hahmotelma 

(kasetti) 

Tuntematon kasetti 

(kasetti) 

Kuuva-82 

(kasetti, lappu) 

Kuuva LP: Ehd. 

(kasetti) 

Pakenetko jotain (van Morrison, T.B. Sheets) 
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(kasetti) 

Pakenetko jotain (Kuuva), tahdon takuun (Kuuva) 

(kasetti) 

Playgirl: K. Kuuva. Suosikivi mun siipimies 

(kasetti) 

Kuuva:n sävellyksiä 

(kasetti, lappu) 

Kuuva – (Lehtimummo…Rahaa kuin roskaa…) 

(kasetti) 

Kuuva – uudet tuulet… 

(kasetti) 

Sua enää kiusaa en, Rekkakuskin arki. Piippo – Kuuva 

(kasetti) 

 

Kuuva 4/2 

(nauharulla) 

Kuulut pieneen kaupunk. 

(nauharulla) 

 

On kierros tullut täyteen näin 

(kappaleen sanat) 

Pakenetko jatain 

(kappaleen sanat) 

On ovi auki sulle sisimpääni 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

Kirjekuoressa 

Tunteiden tulkki 

(kappaleen sanat) 

Pisara vierasta verta 

(kappaleen sanat) 

Minne kaivata voin 

(kappaleen sanat) 

Vanha iskelmätähti 

(kappaleen sanat) 

Pitkäntien kulkija 

(kappaleen sanat) 

Minne katos viikko 

(kappaleen sanat) 

Tää on muu tie  

(kappaleen sanat) 

Aamu on viisaampi ilta… 

(kappaleen sanat) 

Tuulen poika 

(kappaleen sanat) 

Sade on täynnä odotusta 

(kappaleen sanat) 

Yöbaarin tyttö 

(kappaleen sanat) 

 

Ehdotuksia Dannyn levylle… 

Tuhannet kitarat, miljoonat viulut… 



 63 

(kappaleen sanat) 

 Sanat… 

(kappaleen sanat) 

Seikkailija II 

(kappaleen sanat) 

Raduvarren tulo 

(kappaleen sanat) 

Aika virtaa kaihoten 

(kappaleen sanat) 

Olet elämä mun 

(kappaleen sanat) 

Isän Kansa juteltiin 

(kappaleen sanat) 

Luulin todeks minkä kuulin 

(kappaleen sanat) 

Simsalabin 

(kappaleen sanat) 

Omat kanat 

(kappaleen sanat) 

Tanssi huolesi pois 

(kappaleen sanat) 

Laitimmaiset ne kyytiä saa 

(kappaleen sanat) 

 

Kari Kuuva Scandia levytykset 

Alvar Kuminen 

(kappaleen sanat) 

Tukka Hulmuten 

(kappaleen sanat) 

Ei ihan mutta melkein 

(kappaleen sanat) 

Karkkipussi 

(kappaleen sanat) 

Borta bra, men hemma best 

(kappaleen sanat) 

Univelat 

(kappaleen sanat) 

Mies …minna 

(kappaleen sanat) 

Digitaalimies 

(kappaleen sanat) 

Keinuhauskaa 

(kappaleen sanat) 

Näytösrukkatta 

(kappaleen sanat) 

Maantiesuolaa 

(kappaleen sanat) 

Tankki täynnä unelmia 

(kappaleen sanat) 

Rupsahda rauhassa rakkain 

(kappaleen sanat) 

Takaisin vankilaa? 
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(kappaleen sanat) 

Tule luokseni kuuntelemaan yötä 

(kappaleen sanat) 

Perhonen 

(kappaleen sanat) 

Jengin viimeinen jäsen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Toimittajaparka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kerro, että palaan 

(kappaleen sanat) 

Sun enää kiusaa en 

(kappaleen sanat) 

 

Kirjekuoressa 

Yhdessä mut yksin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat, kasetti) 

Mainilla 

(kappaleen sanat) 

Ensikertalainen 

(kappaleen sanat) 

Väliin kansien 

(kappaleen sanat) 

Älä pistä kapulaa ratkaisisin 

(kappaleen sanat) 

Oli piikki kaikkein pahin 

(kappaleen sanat) 

Suomiäiti ja äidin lapset 

(kappaleen sanat) 

Kuulun pieneen kaupunkiin 

(kappaleen sanat) 

Nään levitse sun 

(kappaleen sanat) 

Jos rakkautta riittää 

(kappaleen sanat) 

Jos vain vielä kerran saan aitouden 

(kappaleen sanat) 

Suutelin maata 

(kappaleen sanat) 

Sua kaipaan niin 

(kappaleen sanat) 

Voi kaiken kadottaa 

(kappaleen sanat) 

Tahdon takuun 

(kappaleen sanat) 

Anna niin saat 

(käsikirjoitus) 

Hetkessä ymmärsin kaiken 

(kappaleen sanat) 

Jack pot 

(kappaleen sanat) 

Kotikylä 
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(kappaleen sanat) 

Lainakitara 

(kappaleen sanat) 

En teet tunnen 

(kappaleen sanat) 

Hän ei hukkaa tyyliään 

(kappaleen sanat) 

Huolta kaikille tuotät sa väin 

(kappaleen sanat) 

Kupla vain 

(kappaleen sanat) 

Tule tasaiselle 

(kappaleen sanat) 

muistilaput 

 

Toivo Kärki 
 

”Mapin nimi” Toivo Kärki …muistoissamme                                               Coll.764.26. 
 

Laululuettelo Toivo Kärki …muistoissamme 

Anna kaikkien kukkien kukkia 

(käsikirjoitus) 

Kaksi vanhaa tukkijätkää 

(käsikirjoitus) 

Vanhan myllyn taru 

(käsikirjoitus) 

Lauluni aiheet 

(käsikirjoitus) 

Kärki-sikermä 

(käsikirjoitus) 

Sinun silmiesi nähden  

(käsikirjoitus) 

Samassa 

Kulkurin ilta 

(käsikirjoitus) 

Rakkauden rikkaus 

(käsikirjoitus) 

Liian paljon rahaa 

(käsikirjoitus) 

Liljankukka 

(käsikirjoitus) 

Aurinko laskee länteen 

(käsikirjoitus) 

Harhakuva 

(käsikirjoitus) 

Anna-Liisa 

(käsikirjoitus) 

Kaikessa soi blues 

(käsikirjoitus) 

Lapin jenkka 

(käsikirjoitus) 

Siks’ oon mä suruinen 
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(käsikirjoitus) 

Onni jonka annoin pois 

(käsikirjoitus) 

Täysikuu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Artikkeli 

 

Veikko Lavi 
 

”Mapin nimi” Veikko Lavi                                                                                Coll.764.26. 
 

Vepan uudet Finnlavy 

(kasetti) 

Varis ja varatyömies 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ota löysin rantein 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kotipihan kivellä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vanhat rytmit 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Neljä itkua 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lemin leski 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Huomenna on taas kaikki hyvin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Onnen jenkka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Älä hyvä ystävä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kulkuri Kalle Paratiisissa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Prinsessan sukkanauha 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pilvet ja sielut 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Samassa - kirje 

Hyväntuulen laulajat 

(laululuettelo) 

Veikko Lavi viihdekonsertti 

(kirjanen) 

Helismaa-Lavi 

(juliste) 

Kirjeenvaihto, artikkeli, lehtileikkeitä 

 

”Mapin nimi” Lavi                                                                                           Coll.764.26. 
 

Harmony sisters 

(teatterijuliste) 

Veikko Lavi – kabaree. Takinkääntäjä. 
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(juliste) 

Tekijänoikeus oikeudet, lehtileikkeet, muut asiakirjat 

Kirjeenvaihto 

Nauharulla 

Joulutango 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Onnen pipanoita 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sataman sinfonia 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Huomenna on taas kaikki hyvin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kahvibaarin kaunotar 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Suviaamuna 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Onnen Jenkka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ilman aiheita 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kotikuja 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ensimmäinen tukki 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Nuku kivimiehet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pitkäkorvat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Roskalaatikko morte 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuttu tuomari  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ma pieni toukka oon 

(kappaleen sanat) 

Baza-Bogga 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Inhoiltavat naapurit 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ihania päiviä 

(kappaleen sanat) 

Ukko ja sorsa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Varis ja varatyömies 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Onni ja minä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Merten taituri 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lemmen välitys 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ah tuskaa oli Tuska 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Köynnösruusu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kotkanpoika ilman siipiä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sytisen virsi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sumuinen yö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Soittajan muistot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistatko säveleen? 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Riisitilanne 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Depressio tango 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mä toukka oon 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Bai-bai kansa ja kulttuuri 

(kappaleen sanat) 

Nälkälinna 

(kappaleen sanat) 

Älä hyvä ystävä 

(kappaleen sanat) 

Laulajan testamentti 

(kappaleen sanat) 

Dementia senilis 

(kappaleen sanat) 

Laitonta, moraalitonta ja lihottavaa 

(kappaleen sanat) 

 

Reijo Lehtovirta 
 

”Mapin nimi” Emppa. Lehtovirta in str. LP levy. 7-8/2 1990                         Coll.764.27.                            
 

Näin kai määrätty on 

(käsikirjoitus) 

Viimeinen kevät 

(käsikirjoitus) 

Ei kauniinpaa 

(käsikirjoitus) 

Särkyneitä toiveita 

(käsikirjoitus) 

Oi tuntematon 

(käsikirjoitus) 

Sulamith 

(käsikirjoitus) 

Valoa ikkunassa 

(käsikirjoitus) 

Surun pyyhit silmistäni 

(käsikirjoitus) 

Katson autiota hiekkarantaa 
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(käsikirjoitus) 

Jimmy Banjoaan hän soittaa 

(käsikirjoitus) 

 

Kai Lind 
 

”Mapin nimi” Kai Lind                                                                                      Coll.764.27. 
 

Niin käy - Kai Lund-show 

Teosto-ilmoitus 

Cute 

(käsikirjoitus) 

Tuhon tietä kuljen 

(käsikirjoitus) 

Joka päivä samanlainen 

(käsikirjoitus) 

Get me to the church on time 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Gotta move 

(käsikirjoitus) 

The march of siamess children 

(käsikirjoitus) 

Bach goes to town 

(käsikirjoitus) 

Luck be a lady 

(kappaleen sanat) 

Jos sais 

(käsikirjoitus) 

I dig rock’roll music 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

I’m a fool to want you 

(kappaleen sanat) 

Every day I have to cry 

(käsikirjoitus) 

Cincinnati kid 

(käsikirjoitus) 

 

Erik Lindström                                                       
 

”Mapin nimi” E.L.                                                                                             Coll.764.27.                                                                                 
 

Kirjeenkuoreessa 

Kirje 

Janatuisen jälkeen 

(kappaleen sanat) 

Venatuisen jali 

(kappaleen sanat) 

Menneitten muistoissa 

(kappaleen sanat) 

Se on jatsia nyt 

(kappaleen sanat) 
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Janatuisen lullaby 

(kappaleen sanat) 

Janatuisen tumma blues 

(kappaleen sanat) 

 

Kirjeenkuoreessa 

Serenadi merellä (barcarole) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Erik Lindström, Saukki. Etsin sinua 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Until a new love comes along 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Soi yössä hiljaa bandoneon 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

Erik Lindström. Iskelmiä 

(painettu kappale) 

Kotimaista. Vanhaan malliin 

      -    Sonja 

(kappaleen sanat) 

- Enkö koskaan 

- Poema, nuku, sydänparkani 

(kappaleen sanat) 

- Vain yhden elämän 

- Saan kesän uudelleen 

- Se muistokseni jää 

- Kuunsilta 

- Kaksi onnellista päivää 

- Mun täytyy uneksia van 

- Menneen talven lunta 

- Sä oot ainoa mulle 

- Miksi kerroit mulle valheen? 

- Valse Musette 

- Pikku Midinetti 

- On yö 

- Maalaismasurkka 

- Kaivolla kahden  

- Korven kuuset 

Muistilappu 

Vilkkuvat majakat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ruska-aika 

(kappaleen sanat) 

Aavoja päin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tango kannella 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rekka-humppa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rauhan lähetti 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sä oot ainoa mulle 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Saan kesän uudelleen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mun täytyy uneksia vain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojen hetket 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Suru 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaksi onnellista päivää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yön värit 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kerro mulle, oi mustalainen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Niin tyhjä on mun maailmaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muisto eilinen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mennen talven lunta 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Riku hörökorva 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viimeinen kirje 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hyvää Joulua 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Joulupukin lahjapuuhat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Joulusauna 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kotimaan joulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Aatonaatto 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Joulumuorin oivallus 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Isoisän joululaulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sydämellistä Joulua 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Joulun saapuessa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Joulumuistojen laulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

Toivo Honkosen sävellyksiä 

Joki haaveeni vei 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jälkeenpäin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaipaan kesää 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Älä hoppuile 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kajastava kaupunki 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ilta kotikujalla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Soittajan veli 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistellen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lapsosena 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Katselin kauan tielle 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sano, rakastathan mua 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Maailmanpyörä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Saariston jenkka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kesämökki 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yölinnun lento 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hiljaiset aallot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Heinäkuun yö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Valot sammuvat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojen hetket 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pettymys 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Häävalssimme 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tili tuli, tili meni 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Morsiusvalssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Roineen Rannalla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Juhannusruusut 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kauko Vihonen. Sävel ja sanat 

Kostamuksen tyttö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Unelmien tango 

(käsikirjoitus) 

Paris, la Seine, l’Amore 

(käsikirjoitus) 
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En sång om Paris 

(käsikirjoitus) 

Ilta Ahvenkoskella 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Oot kaukaisin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Krinjitsa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Neidon lähde 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yötön yö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tule luokseen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

I hear music (Kuulen laulun) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vaeltava soittoniekka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kihlajaisliina 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lehtolapsi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vanhan Viipurin muistiksi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kruuna vai Klaava 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hääkellot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Humppa-helki 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuutulaulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Norsunluiset nopat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kerrotaan niin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

Jouko Kuusela, Tuomo Viljanen 

(kasetti) 

Unohtumat joki 

(kasetti) 

Mustalaislauluja 

(kasetti, kirje) 

 

 

Vesa-Matti Loiri ”Vesku” 
 

”Mapin nimi” Mappi 255. Vesku                                                                       Coll.764.28. 
 

Polttava liekki 

(käsikirjoitus) 

Savukuva 
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(käsikirjoitus) 

Kenties kerran 

(käsikirjoitus) 

Kohtalon tango 

(käsikirjoitus) 

Ensi rakkaus 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tango Unton muistolle 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jos luoksien jäät 

(käsikirjoitus) 

Antaumus 

(käsikirjoitus) 

Murheeni silmillä näen 

(käsikirjoitus) 

Pilvinen ilta 

(käsikirjoitus) 

Japanilainen iltapäivä 

(käsikirjoitus) 

Hämäläinen balladi 

(käsikirjoitus) 

Kun silmäsi näin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yhteinen matkamme 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuumeen polte 

(käsikirjoitus) 

Kotitie 

(käsikirjoitus) 

Kenties kerran 

(käsikirjoitus) 

Kohtalon teitä 

(käsikirjoitus) 

Syvä kuin meri 

(käsikirjoitus) 

Lapin tango 

(käsikirjoitus) 

Yön tummat siivet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kujia onneni ohi 

(käsikirjoitus) 

Jos jätät minut 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kangastus 

(käsikirjoitus) 

Tähdet silmissäsi 

(käsikirjoitus) 

Kohtalon tango 

(käsikirjoitus) 

Valehtelevat silmät 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Satumaa 
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(käsikirjoitus) 

Ikkuna kadulle 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaupunkitango 

(käsikirjoitus) 

Onni vaihtuu 

(käsikirjoitus) 

Laivatango 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuin tähden lento 

(käsikirjoitus) 

Oikukas sydämeni 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tyttö keitaalla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lehti, artikkelit, laululuettelot 

 

Sonja Lumme 
 

”Mapin nimi” Sonja + Taneli                                                                               Coll.764.28. 
 

Tinasotilaat. Kehtolaulu 

(kasetti) 

Sara per amore. E non si finische mai 

(kasetti) 

Hector 

(kasetti) 

Sonja 

(laululuettelo) 

Rakkauden bulevardi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Särkyneet sydämet 

(kappaleen sanat) 

Mua jättää et saa 

(kappaleen sanat) 

Sonja Lumme 

(artikkeli) 

Adagio. Laulujoutsenen maa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viimeinen hetki 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Sara per amore (niin rakkaus alkaa) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Keskiyön jälkeen 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Et kai voi mua väärinymmärtävä 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Tinasotilaat 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Ootan laivaa saapuvaa 

(kappaleen sanat) 

Amor amor 
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(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Näin rakkaus alkaa 

(käsikirjoitus) 

Vie kauas arjen taa 

(käsikirjoitus) 

Tähän aamuun 

(käsikirjoitus) 

Mia mamma 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Otan laivaa saapuvaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Kevään tahdoin – talven sain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vie kauas arjen taa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Mua jättää et saa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kun luonas oon 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Vuodet muuttaa muistot… 

(kappaleen sanat) 

Keltaiset lehdet 

(kappaleen sanat) 

Lähtösi jälkeen 

(käsikirjoitus) 

Kaipaus hiljaisuudessa 

(käsikirjoitus) 

Vattolan lavalla 

(käsikirjoitus) 

Korpimaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Mitä tilaa – sitä saa 

(käsikirjoitus) 

Samassa On sielussani 

(käsikirjoitus) 

Syys 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Kirje, mainosjulisteet, laput 

 

 

Georg Malmsten 
 

”Mapin nimi” Merimiesvalssit. 1993                                                                Coll.764.29. 
 

On armas mulle aallon tie 

(painettu kappale) 

Solvikin rannalla 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Merimieslaulu 

(painettu kappale) 

Merimiesrakkautta 

(painettu kappale) 
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Perämies Kallen valssi 

(painettu kappale) 

Kerran saavun satamaan 

(painettu kappale) 

Suomen joutsen 

(painettu kappale) 

Koster-valssi 

(painettu kappale) 

Kotirannan heila 

(painettu kappale) 

Kalastaja Eemelin valssi 

(painettu kappale) 

Tyyssaaren tyttönen 

(painettu kappale) 

Baklahdets vackra Maja 

(painettu kappale) 

Heijallerii (turalleri) 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Keväthuumaus 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Svartö Rudolf 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Yli aaltojen 

(painettu kappale) 

Kaukomaita kohti 

(käsikirjoitus) 

Kerran saavun satamaan 

(käsikirjoitus) 

Tähti ja meripoika 

(käsikirjoitus) 

Aamu Airistolla 

(käsikirjoitus) 

Terveisiä ulapalta 

(käsikirjoitus) 

Perämiesmallien valssi 

(käsikirjoitus) 

Vanha merimies muistelee 

(käsikirjoitus) 

laululuettelo 

laululuettelo Saaristo soi / Merimiesvalsseja hanurilla 

Jorkan paatissa 

(käsikirjoitus) 

Laivaston tanssiaiset 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Georg Malmsten                                                                          Coll.764.29. 
 

Pennitön uneksija 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kiltin sedän kilttiauto 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Opin uimaan 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Aapiskukko 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tip-Tip-Tipisen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Laulu pikku-hukasta 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mikki-Hiiri lentäjänä 

(käsikirjoitus) 

Saariston sirkka 

(käsikirjoitus) 

Leila 

(käsikirjoitus) 

Seiskarin valssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Saaristo soi 

(käsikirjoitus) 

Luoksein käy armain 

(käsikirjoitus) 

Fessalonika 

(käsikirjoitus) 

Laulu parantaa 

(käsikirjoitus) 

Lankakerä 

(käsikirjoitus) 

Kun Jeesus oli vauva 

(käsikirjoitus) 

Lapsi ja lintu 

(käsikirjoitus) 

Kolme pientä sanaa 

(käsikirjoitus) 

Rakkaus on onnenkauppaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Nötö-valsen 

(käsikirjoitus) 

Kalasaaren kaunis Anni 

(käsikirjoitus) 

Meidän Maija 

(käsikirjoitus) 

Terveisiä ulapalta  

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi”G.M. Nuotteja.                                                              Coll.764.29. 
 

Aapiskukko munii 

(painettu kappale, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Georg Malmsten. Persoona 

(laululuettelo) 

Tip tip tipisein 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Nuku, pikkumies 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 



 79 

Mikki Hiiri lentäjänä 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Mikki Hiiri ja vuodenpeikko 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Mikki Hiiri merihädässä 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Georg Malmsten 100 v. konsertti 

(laululuettelo) 

Nukkumatti 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Jänöjussin mäenlasku 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kiltin sedän kiltti auto 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Opin uimaan 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Sairas karhunpoika 

(painettu kappale) 

Artikkeli, lehdistötiedote 

Georg Malmsten-säätiön hallituksen jäsenet 

(asiakirja) 

Georg Malmsten. Diskografia 

(laululuettelo) 

Karhunpoka sairastaa. Georg Malmsten lastenlauluja 

 

 

Juhani Markola 
 

”Mapin nimi” Juhani Markola. Viihdeork. Sov.                                             Coll.764.30. 
 

Luettelo Juhani Maekda. Viihdeork. Sov.  kappalelista (puutteellinen)                    

Mulle suostuthan Maria 

(käsikirjoitus) 

Tähden kotimaan 

(orkesteripartituuri) 

La mama (äiti) 

(käsikirjoitus) 

Viihdekonsertti 

(juliste) 

 

”Mapin nimi” Mappi 298. Juhani Markkola – 83. Lat. am LP                          

 

Luettelo Mappi 298. Juhani Markkola – 83. Lat. am LP kappalelista (puutteellinen)                    

Cubanacan 

(käsikirjoitus) 

Vaya con dios 

(käsikirjoitus) 

Kirje ruotukavereille 

(käsikirjoitus) 

Verikihlat 

(käsikirjoitus) 

Miks leikit syömmelläin 
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(käsikirjoitus) 

Kauneimmat kiitokset (Kehtolaulu) 

(käsikirjoitus) 

Aila-neito 

(käsikirjoitus) 

Saavu vielä kerran 

(käsikirjoitus) 

Surun kahleet 

(käsikirjoitus) 

Valheen kyyneleet 

Kaikki minkä omistan 

(käsikirjoitus) 

Siipirikko vain 

(käsikirjoitus) 

Mucho, mucho 

(käsikirjoitus) 

Without you 

(käsikirjoitus) 

Sibonen 

(käsikirjoitus) 

Caminemos 

(käsikirjoitus) 

Score in C 

(käsikirjoitus) 

 

Reino Markkula 
 

”Mapin nimi” R.M.                                                                                                 Coll.764.30. 
 

Olet ihminen onnellinen 

(käsikirjoitus) 

Nostajaiset 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Olen oppinut metsään reitin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kesäjuhlat kalarannassa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Veren, perintö 

(käsikirjoitus) 

Viestejä tuulessa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lihakauppias Jorolainen Joulunalla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Taistelevat metsot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Reino Markkulan sävellyksiä 

(laululuettelo) 

Tietäni kuljen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Valkea laiva 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuletko mukaan! 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Olet ihminen – ole onnellinen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaiken sait 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hyvät yöt 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sinun Kansasi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viimeinen motti 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Auringon pimennys 

(käsikirjoitus) 

Valo auringon sammui pois 

(kappaleen sanat) 

Totut pottuina 

(käsikirjoitus) 

Puolesta Pieksämäen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lappilaisten laulu 

(käsikirjoitus) 

Pieksämäen laulu 

(käsikirjoitus) 

Taipaleen taimi 

(käsikirjoitus) 

Luoksesi takaisin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Reissumiehen lomapäivä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuusulan järven rantaan 

(käsikirjoitus) 

Terveiset Huittisista 

(käsikirjoitus) 

Menneitä muistellen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Orvokki humppa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yölinnun lento 

(käsikirjoitus) 

Mistäs turhista 

(käsikirjoitus) 

Sinun Kansasi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kylmien tähtien tarhaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuusamo-valssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lauantaina tanssitaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Saariston muistot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lappu-Liisa 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Karjalaan ja takaisin 

(käsikirjoitus) 

Keskiyöllä kerran 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Laula reilusti vaan 

(käsikirjoitus) 

Onnen maljat 

(käsikirjoitus) 

Morsiusvalssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sinun Kansasi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ei se mitään 

(käsikirjoitus) 

Jäähyväiset haitarille 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Näin lentävän taivaalla tähden 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viestejä tuulessa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kesä taikka talvi 

(käsikirjoitus) 

Viimeisen päälle 

(käsikirjoitus) 

Vaasan valssi  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Totut pottuina 

(käsikirjoitus) 

Ikuinen kakkonen 

(käsikirjoitus) 

Loimaan humppa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pannaas soittain 

(käsikirjoitus) 

Joroisten laulu 

(käsikirjoitus) 

Piilopirtille 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kun suvi saapuu pohjolaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Luonnon luomaa 

(käsikirjoitus) 

Matalan majan tanssi 

(käsikirjoitus) 

Tietäni kuljen 

(käsikirjoitus) 

Vipinää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pohjan tuuli soittaa 

(käsikirjoitus) 

Laula reilusti vaan 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kyllä maailma 

(käsikirjoitus) 

Kesälahja 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hyvää yötä ja kiitos 

(käsikirjoitus) 

Hyljätyn laulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Syksyn valssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kirjeet, muistilappu, laululuettelo 

 

Unto Mononen 
 

”Mapin nimi” Unto Mononen                                                                                Coll.764.31. 
 

Unto Monosen lauluja 

(painettu kappale) 

Unto Mononen 

(kirjanen) 

Laululuettelo 

Satumaa 

(käsikirjoitus) 

Uusi virsi 

(käsikirjoitus) 

Kaipuuni tango 

(käsikirjoitus) 

Sammunut nuotio 

(käsikirjoitus) 

Tripolis 

(käsikirjoitus) 

Tuulen tyttö 

(käsikirjoitus) 

Sateenkari 

(käsikirjoitus) 

Erottamattomat 

(käsikirjoitus) 

Onni vaihtuu 

(käsikirjoitus) 

Kakskymmentä suvea 

(käsikirjoitus) 

Polttava liekki 

(käsikirjoitus) 

Syvä kuin meri 

(käsikirjoitus) 

Juomalaulu 

(käsikirjoitus) 

Viimeistä illasta 

(käsikirjoitus) 

Jos nähdä voisin 

(käsikirjoitus) 
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Kaukomerten laulu 

(käsikirjoitus) 

Kirjekuoressa 

Julisteet 

Meren rannalla 

(käsikirjoitus) 

Kohtalon tango 

(käsikirjoitus) 

Kenties kerran 

(käsikirjoitus) 

Lapin tango 

(käsikirjoitus) 

Kuljin onneni ohi 

(käsikirjoitus) 

Yö ikkunan takana 

(käsikirjoitus) 

Iltaan syttyvät lamput 

(käsikirjoitus) 

Yhteinen matkamme 

(käsikirjoitus) 

Petolliselle ystävälle 

(käsikirjoitus) 

 

Anna Mutanen                                                                                     Coll.764.31. 
 

”Mapin nimi” Mappi 265. Anna Mutanen. Marjatta Leppänen. Mari Laurila  

 

Luettelo mapista  265. Anna Mutanen. Marjatta Leppänen. Mari Laurila kappalelista 

(puutteellinen) 

Sunnuntai 

(käsikirjoitus) 

Marjaliisa 

(käsikirjoitus) 

Samassa Linnuilla on pesänsä 

(käsikirjoitus) 

Paimentyttö 

(käsikirjoitus) 

Kullannuppu 

(käsikirjoitus) 

Tuku tuku lampaitani 

(käsikirjoitus) 

Laps olen Karjalan 

(käsikirjoitus) 

Karjalan kunnailla 

(käsikirjoitus) 

Peppi pitkätossun jäähyväislaulu 

(käsikirjoitus) 

Peppi pitkätossu 

(käsikirjoitus) 

Hämaille 

(käsikirjoitus) 
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Teuvo Oinas 
 

”Mapin nimi” Teuvo Oinas. Tango. Sovituksia. K.W.- J.S.                              Coll.764.32. 
 

Ututuulen viesti 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kuin kukka toukokuun  

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Haave rakkaudesta 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viimeinen kierros 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tahtitango 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Rakkauteni viimeinen 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Tie menneeseen 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Yksi valkoruusu 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Kaunein tango (Musta rakkaus) 

(käsikirjoitus) 

Jäätyneet kyyneleet 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

 

”Mapin nimi” Mappi.300. Teuvo Oinas                                                                Coll.764.32. 
 

Luettelo Mappi 300. Teuvo Oinas kappalelista (puutteellinen) 

Yön kulkuja                    

(käsikirjoitus) 

Anna aikaa rakkaudelle 

(käsikirjoitus) 

Kaunein tango 

(käsikirjoitus) 

Musta rakkaus 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tämä läheisyys 

(käsikirjoitus) 

Jäätyneet kyyneleet 

(käsikirjoitus) 

Tie menneeseen  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yksi valkoruusu 

(käsikirjoitus) 

Jospa kertoa voisin sen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tähti tango 

(käsikirjoitus) 

Haave rakkaudesta 

(käsikirjoitus) 

Elämäni tango 
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(käsikirjoitus) 

Pettäviä haaveita 

(käsikirjoitus) 

Juhannushäät 

(käsikirjoitus) 

Spider of the night 

(käsikirjoitus) 

Viimeinen kierros 

(kappaleen sanat) 

En sulle uskoton olla vois 

(kappaleen sanat) 

Lapsuuden kultaiset vuodet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vain yksi tunti 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lapsuuden kultaiset ajat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Idän ja Lannen tiet 

(kappaleen sanat) 

Vaahteravanhuksen luona 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Maailman parhain nainen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Unelma jostakin 

(kappaleen sanat) 

Ilta rannalla 

(kappaleen sanat) 

Anna aikaa rakkaudelle 

(kappaleen sanat) 

Taas kohdattiin 

(kappaleen sanat) 

Luettelo lauluista  

 

Esa Pakarinen 
 

”Mapin nimi” ESAP. Aappo I. Piippo                                                                  Coll.764.33. 
 

Ote radio-ohjelmasta ”Suomen Elvis. Marraskuu – 94. Esa Pakarinen” 

(kasetti) 

Esa Pakarinen 

(kasetti) 

Laulut 

(kasetti) 

Piippo 

(kasetti) 

Rautee/a.i.p. 

(kasetti) 

Ei ole merkkejä päälle 

(kasetti) 

Laulu maantiellä. Kauppila-Piippo 

(kasetti) 

Laulu Maanti..ssä 
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(kasetti) 

Ei ole merkkejä päälle 

(kasetti) 

Lehtileikkeet, kirjeet, valokuva, kappaleen sanat, artikkelit, nuotit, asiakirjat 

 

Petri Petersson 
 

”Mapin nimi” Mappi 286. Petri Petersson. Cornelius Wreswisk. Pauli Virta   Coll.764.33.       
 

Epätoivonen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jalat heikot ja laihat on mulla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kun kauneus tuli kylään 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pelkää muodollisuus 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Malja meille ja elämälle 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuolleet oksat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pihasoittajan laulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kevätriimit 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kiertolaisen valssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Harhaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Siili 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pikkuinen renki 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Peppu ja reissumies 

(käsikirjoitus) 

Konstan parempi valssi 

(käsikirjoitus) 

Sininen uni 

(käsikirjoitus) 

Isoisän olkihattu (isoisä) 

(käsikirjoitus) 

Laulun aiheet 

(käsikirjoitus) 

Päivänsäde ja menninkäinen 

(käsikirjoitus) 

Ontuva Eriksson 

(käsikirjoitus) 

Tuopin jäljet 

(käsikirjoitus) 

Totisen pojan jenkka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Itkevä huilu 
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(käsikirjoitus) 

Katsastus 

(käsikirjoitus) 

Viatonten valssi 

(käsikirjoitus) 

Kuu ja minä 

(käsikirjoitus) 

Lumipyryssä 

(käsikirjoitus) 

Iltäpäiväntango 

(käsikirjoitus) 

Ne puhuvat 

(käsikirjoitus) 

Veljeilyä 

(käsikirjoitus) 

Rakastaja 

(käsikirjoitus) 

Kysymys 

(käsikirjoitus) 

Pyhät päät 

(käsikirjoitus) 

Kohtalokas samba 

(käsikirjoitus) 

Reissumies ja kissa 

(käsikirjoitus) 

Desperados 

(käsikirjoitus) 

En valsmelodi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tammenterho 

(kappaleen sanat) 

Tre dagar (Kolme päivää) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

Lasse Pihlajamaa 
 

”Mapin nimi” Pihlajamaa – 86. Muistojen harmonikka. Unelmat                    Coll.764.34. 
 

Lasse-Merja-Raimo 

(kasetti) 

Kirjeenkuoreessa 

Aamorveitikka 

(painettu kappale) 

Meren peilisalissa 

(käsikirjoitus) 

Oodi suomen suvelle 

(käsikirjoitus) 

6 hyvää hanurille 

(painettu kappale) 

Isännän polkka 

(painettu kappale) 

Lassen sävelkansio 
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(painettu kappale) 

Lasse Pihlajamaan 70-vuotisjuhlakonsertti 

(kirjanen) 

Oikea rakkaus 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Sodan muisto 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Muistatko sen? 

(käsikirjoitus) 

Yön hiljaisina hetkinä 

(kappaleen sanat) 

Nuo kauniit kukkaniityt 

(käsikirjoitus) 

Kyynelsilmin  

(kappaleen sanat) 

Muistojen romanssi 

(käsikirjoitus) 

Kun pilvet itkee… 

(käsikirjoitus) 

Oikea rakkaus 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Porin-pirin polkka 

(käsikirjoitus) 

Tuuli meitä vei!vei! 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Päivänsankarin valssi 

(käsikirjoitus) 

Se on niin ihanaa kun toistaan 

(käsikirjoitus) 

Rakastaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ruusuja sinulle 

(käsikirjoitus) 

Elämän jyskettä jenkka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kun pilvet itkee… 

(käsikirjoitus, muistilappu) 

Elämän helmiä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pääskysiä 

(käsikirjoitus) 

Manun Masurkka 

(käsikirjoitus) 

Tunnelma Tango 

(käsikirjoitus) 

Elämää ruotsalaismetsissä 

(käsikirjoitus) 

Teema rakkaudelle 

(käsikirjoitus) 

Kevään ensi kukkia 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lapsuuteni laguunilla 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Onnen hetket 

(käsikirjoitus) 

Aamu-unisella järvellä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Aamorveittikka 

(käsikirjoitus) 

Sinä lupasithan ottaa vaikka kuunkin taivaalta 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rakkauden aamu 

(käsikirjoitus) 

Matka muistoihin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sireenikesä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Meidän laulumme 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rakkauden kosketus 

(käsikirjoitus) 

Unohduksen lintu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Meren peilisalissa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Soi harmonikka 

(käsikirjoitus) 

Pieni laulu suuresta legendasta 

(kappaleen sanat) 

Päivänsankarin valssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Oodi Suomen suvelle 

(käsikirjoitus) 

Muisto äidille 

(käsikirjoitus) 

Muistojen romanssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaunotar valssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaupungin lapsi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ihana eilispäivä 

(käsikirjoitus) 

Päivänsankarin valssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Elämäni päivät 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kiitosvalssi 

(käsikirjoitus) 

Suu ei kulu suudellessa! 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jamijärven jenkka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Onnen hetket 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kevään ensi kukkia 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Joutsenen lähtö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hiljaistentähtien alla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Unohduksen lintu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuutamotanssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kirjeet 

Valokuvat 

 

”Mapin nimi” L.P. Hanurisooloja. Lasse Pihlajamaa. Veikko Ahvennainen.   Coll.764.34. 
 

Cornelita 

(käsikirjoitus) 

Anoranza 

(käsikirjoitus) 

San Fernando 

(käsikirjoitus) 

Guapita 

(käsikirjoitus) 

Jalousie 

(käsikirjoitus) 

Tango 

(käsikirjoitus) 

Sikermä suomalaisia valsseja 

(käsikirjoitus) 

Sikermä englantilaisia valsseja 

(käsikirjoitus) 

Sikermä ranskalaisia valsseja 

(käsikirjoitus) 

Salzburgin kukkia 

(käsikirjoitus) 

Kyllikki 

(käsikirjoitus) 

Menneiltä ajoilta 

(käsikirjoitus) 

Tanssiaisten jälkeen 

(käsikirjoitus) 

Tangosikermä 4 

(käsikirjoitus) 

Tangosikermä 3 

(käsikirjoitus) 

Tangosikermä 2 

(käsikirjoitus) 

Tangosikermä 1 

(käsikirjoitus) 

Kulkurin valssi 

Tangosikermä Kaunis on luoksesi kaipuu 
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(käsikirjoitus) 

Orpopojan valssi 

(käsikirjoitus) 

Metsäkukkia 

(käsikirjoitus) 

Unelmat ihmisen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojen harmonikka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hanurin kertoo Argentiinasta 

(käsikirjoitus) 

 

Jukka Raitanen 
 

”Mapin nimi” Mappi 262. Jukka Raitanen                                                       Coll.764.35. 
 

Ma che freddo fa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Wanted 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Sixteen tons 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Jambalaya 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Dream day (Päin päivää parempaa) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Suonauan le chitarre 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Tamara tanssi 

(käsikirjoitus) 

I close my eyes and count to ten 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Luna d’argento 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 292. Raitanen -82/ Tunteella – 83/Jos tuopin nyt saan    Coll.764.35. 
 

Luettelo mapista 292. Raitanen -82/ Tunteella – 83/Jos tuopin nyt saan 

kappalelista (puutteellinen)                    

Pohjantuuli laulaa (Pohjantuuli soittaa) 

(käsikirjoitus) 

Ensimmäinen kevät 

(käsikirjoitus) 

Samanlaiset päivät 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kerran saavun takaisin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Orvon osa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Evään murut 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Pieni kiharapää 

(käsikirjoitus) 

Partisaanityttö 

(käsikirjoitus) 

Seikkailujen juna 

(käsikirjoitus) 

Viidentoista olit 

(käsikirjoitus) 

Päivät hukkaan virranneet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

On kyyneleet turhia 

(käsikirjoitus) 

Kuka on viaton 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rantamainingit 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kulkurin kitara 

(käsikirjoitus) 

Tanssi vain 

(käsikirjoitus) 

Matkalaukkumies 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

Jussi Rasinkangas 
 

”Mapin nimi” J. Rasinkangas                                                                                 Coll.764.36. 
 

Hymy auttaa 

(kasetti)  

Perämeren kansa 

(kasetti)  

Teetä illalla 

(kasetti)  

Vanhanaikainen tyttö 

(käsikirjoitus) 

Perämeren kansa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tässäkö taas 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mä ikivihreää rakkautta hain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Selkosten sankarit 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hymy auttaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Laulajan sydän 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Suomalainen mies 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vanha maitolaituri 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kalliit kyyneleet 
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(käsikirjoitus) 

Teetä kahdelle 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Missä on vihreät pellot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Peikkojen kulkue 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Nalle 

(käsikirjoitus) 

Aapeli 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kirje, muistilappu 

 

Christopher Romberg 
 

”Mapin nimi” Christopher Romberg                                                                     Coll.764.36. 
 

Jag ska måla mitt sommartov 

(kasetti) 

Skomakarn’ Anton 

(kasetti) 

Musik skall byggas… 

(käsikirjoitus) 

Solgnuttan och trollet 

(kappaleen sanat) 

Kuinka kaunista on 

(käsikirjoitus) 

Kvällsbön 

(käsikirjoitus) 

I stanna hos mej 

(käsikirjoitus) 

Jag ska måla hela världen lilla mamma 

(käsikirjoitus) 

Anything 

(käsikirjoitus) 

Where is love? 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vardör klaga? 

(käsikirjoitus) 

Musik skall buggas glädje 

(käsikirjoitus) 

Menninkäinen 

(käsikirjoitus) 

The happy wanderer 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

I’d do anything 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

En spännande dag för josefine 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Skoda människor 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vilken underbar värld 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Gabrielle 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Morning has broken 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pomppasen roope 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Samassa Skomakar’ Anton 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mainokset, faksit, lehtileikkeet 

 ”Oliver” 

(juliste) 

 

Aili Runne 
 

”Mapin nimi”Aili Runne                                                                                     Coll.764.36. 
 

Triana, Triana 

(kasetti) 

La Muerte de Vargas Heredia 

(kasetti) 

Barcarola 

(kasetti) 

Annelitte 

(kasetti) 

Sen kuinka kertoisin 

(kasetti) 

Anne II 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Säilytä minulle hellyytesi 

(kappaleen sanat) 

On rytmi veressäin 

(kappaleen sanat) 

Laula rakkaalleni 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lintu vapaa nyt oon… 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuhon hetki  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sen kuinka sulle kertaisin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Toute la vie (Koko elämän) 

(kappaleen sanat) 

Sinun ansiostasi lähden seikkailuun 

(kappaleen sanat) 

Vargas Haradian kuolema 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaikki syttyy 

(kappaleen sanat) 

Baikal 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sinua rakastin (romanssi) 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuuli kertoo 

(kappaleen sanat) 

Anneli 

(kappaleen sanat) 

Oli kesä ja rakkaus 

(kappaleen sanat) 

Valse triste 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Jo joutaa tähdet sammumaan 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Baalbekin Ruusut ja satakieli 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Hän mennyt on… 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Laula rakkaalleni, satakieli 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tango Anatolia 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Sua rakastan 

(käsikirjoitus) 

Oi, Satakieli Sinua Rakastin 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Anneli Sari/Espanjatar 

(laululuettelo) 

Los piconeros 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Triana…triana 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Alfonsina y el mar (Merenneito) 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Espanjatar 

(kappaleen sanat) 

Sydän ja yö 

(kappaleen sanat) 

Laulun tein 

(kappaleen sanat) 

Oon Valentino (tango) 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tango Anatolia 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tuhon hetki 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Meri, tähdet ja yö 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tahdothan… 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tabuu/Taboo 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tule, vietämme juhlaa… 

(painettu kappale) 

Baccanale/Rooman pidot 
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(kappaleen sanat) 

Lintu vapaa nyt oon 

(painettu kappale) 

Älä sano ei 

(kappaleen sanat) 

Et kieltää saa 

(kappaleen sanat) 

Odota  

(kappaleen sanat) 

Kummeksun 

(kappaleen sanat) 

Jumaloin 

(kappaleen sanat) 

On rytmi veressäin (Romano choro) 

(kappaleen sanat) 

Annoit lantin taskustani 

(kappaleen sanat) 

Hääjuna on saapunut 

(kappaleen sanat) 

Oh lele lelle 

(kappaleen sanat) 

Hora soi 

(kappaleen sanat) 

Sammua saa tähdet taivaan 

(kappaleen sanat) 

Jos menet Bembašuun… 

(kappaleen sanat) 

Satakiel, satakiel 

(kappaleen sanat) 

Kun vapaa olla saa… 

(kappaleen sanat) 

Olit kesä ja rakkaus 

(kappaleen sanat) 

On rytmi veressäin 

(kappaleen sanat) 

Kaipaan kotiin Unkariin 

(kappaleen sanat) 

On kuolleet ruusut Baalbekin 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Nuku pieni muslimin 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Ilomantsin maisemissa 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tuhon hetki 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Siikalahdelta sirkutus kuuluu 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Merelle päin (valssi) 

(kappaleen sanat) 

Sen kuinka kertoisin 

(kappaleen sanat) 

Laula rakkaalleni, satakieli 
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(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Rytmi veressäin 

(kappaleen sanat) 

Hän mennyt on 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Olit kesä ja rakkaus 

(kappaleen sanat) 

Tule, vietämme juhlaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Kerro nyt, Maria 

(kappaleen sanat) 

Yön syliin Kansasi jään 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kohtalon arpa 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kaukana on pustan maa 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Sydän 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Barcarola 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Taas joikuen joutsenet palaa 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Meksiko-rumba 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Nyt tanssimaan 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Espalla kukkii rakkaus 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Loch Nessiin tässä matkataan 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Prahan kevät 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Aili Runne 

(laululuettelo) 

Triana, triana 

(kappaleen sanat) 

Etelkalle 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Oon pustan poika 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Oisin puu, jos 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Puron Heljät helmet 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kuljen soittoniekat myötä 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

On metsän lehdoll’ oma lintunen 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kummun kupeella ruusupuu 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Synnyinseudullani 
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(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Maata tyhjää jalkani nyt käy 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

On jo ammoin iltakellot hiljenneet 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Liitää Korkealla pilvi pieni 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kylän paasi on Krouvi tuolla 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Hämärän on hetki tullut 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Tahdon leimahtaa kuin tammikuu 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Mull ei muuta kaunis kulta vain 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Aili Runne. Viisitoista laulua Sandor Petöfin runoihin 

(laululuettelo) 

Aili Runne. Valamon ja Laatokan lauluja 

(laululuettelo) 

Kirjeet, muistilaput 

 

Arja Saijonmaa 
 

”Mapin nimi” Mappi 295. Arja Saijonmaa-83-Ystävän laulu                        Coll.764.37. 
 

Luettelo Mappi 295. Arja Saijonmaa-83-Ystävän laulu kappalelista (puutteellinen)                    

Ystävä 

(kappaleen sanat) 

Älä kiirehdi 

(käsikirjoitus) 

Yksinäinen harmonikka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuulella ei ole ystävää 

(käsikirjoitus) 

Tuska 

(käsikirjoitus) 

Tänään en voi luokses tulla 

(käsikirjoitus) 

Jäit vierelleen 

(käsikirjoitus) 

Yksinäinen pihlaja 

(käsikirjoitus) 

Kaipaan sinne takaisin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kirje itselleni 

(käsikirjoitus) 

Mustanmeren valssi 

(käsikirjoitus) 

Tähtien rakkaus 

(käsikirjoitus) 

Maestro 

(käsikirjoitus) 
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Kumman sä oot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jag vill tacka livet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Partisaanivalssi 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Saijonmaa’ 94                                                                                 Coll.764.37. 
 

Puun minulle rakkaudetta 

(käsikirjoitus) 

Toivotaan, Johanna 

(käsikirjoitus) 

Yhteinen taivas ja maa 

(käsikirjoitus) 

(Kevät) 4 vuodenaikaa 

(käsikirjoitus) 

Nicolas 

(käsikirjoitus) 

El choclo 

(kappaleen sanat) 

Nainen 

(kappaleen sanat) 

Juopuu ja kesä 

(kappaleen sanat) 

Puolustus 

(kappaleen sanat) 

Baret 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kwinnen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Den hemmelige sommer 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Regn 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Minuttene 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Prankezen og sommeren 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Du skal vaǽre tro 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vindpustet og stenen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Til gjenmǽle 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ordet du aldri sang 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Avant de mourir 

(käsikirjoitus, juliste) 

Hjärtat 

(kappaleen sanat) 

Eifersucht 
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(kappaleen sanat) 

Lass mich frei 

(kappaleen sanat) 

Liebe war es nie…(Rakkautta ei se ollut, Kärteken var lögn) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Öiset kitarat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

La Cumparsita 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat, artikkeli) 

Kylmät huulet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yö saaristossa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ennen kuolema 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

La Paloma (Kyyhkynen) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Suudelma 

(kappaleen sanat) 

Tango notturno 

(kappaleen sanat) 

Tummat silmät 

(kappaleen sanat) 

Du svarta zigenare 

(kappaleen sanat) 

Mustalaispriimas 

(kappaleen sanat) 

Munnen var röd 

(kappaleen sanat) 

Svarta ögon 

(kappaleen sanat) 

Det lilla hjärtat (Pieni sydän) 

(kappaleen sanat) 

En gitarr i natten 

(kappaleen sanat) 

Julisteet, artikkelit, faksit, kuitit, lehtileikkeet, kirjeet 

 

”Mapin nimi” Arja Saijonmaa ”La Cumparsita” – CD/orkesterisovitukset     Coll.764.38. 
 

Rakkautta ei se ollut (Liebe war es hier) 

(orkesteripartituuri) 

- Fred Markush, Fritz Rotter, suom. Pekka Saarto, sov.J. S. 

- Jousiorkesteri + komppi 

Yö saaristossa (Kasztany) 

(orkesteripartituuri) 

- Zbigniew Korepta, suom. Saukki, sov.J. S.  

      -     Jousiorkesteri + komppi 

La cumparsita 

(orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

      -    G.H.Matos Rodriques, suom. S.-L. Krapinooja-Sass, sov. J.S. 

      -    Viulu, band., elg. + komppi 

Mustalaispriimas (Du schwarzer Zigeuner) 
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(orkesteripartituuri, painettu kappale, kappaleen sanat ) 

      -    Karel Vacek, suom. San. Saukki, sov.J. S. 

      -    Jousiorkesteri + komppi 

Pieni sydän 

(painettu kappale, kappaleen sanat ) 

- Walter Rae, Tatu Pekkarinen, sov.J. S. 

- Viulu, elg. + komppi 

Kyyhkynen (La Paloma) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat ) 

- S. Yradier, san. Sirkka-Liisa Krapinoja-Sass, sov.J. S. 

- 1.-2. kitara + komppi 

Syyspihlajan alla 

(painettu kappale, kappaleen sanat ) 

      -     Arvo Koskimaa, Veikko Virmajoki, sov.A. Ekdahl 

      -     Flute, jousiorkesteri + komppi 

Satumaa 

- Unto Mononen, sov. Anders Ekdahl 

- Jousiorkesteri + komppi 

Kotkan ruusu 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

- Helvi Mäkinen, Leo Anttila, sov. Olli Heikkilä 

- Sinf.ork., tai jouset + komppi 

Ystävän laulu 

   (orkesteripartituuri, valokopio orkesteripartituurista, kappaleen sanat ) 

   valokuvat 

 

”Mapin nimi” Arja Saijonmaa/orkesterisovitukset 2                                           Coll.764.38. 
 

Tango notturno 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, painettu kappale, kappaleen sanat ) 

- Hans-Otto Borgmann, Saukki 

- Jousiorkesteri, synth. + komppi, sov. J.S. 

Ennen kuolema (Avant de mourir) 

- Georges Boulanger, Kullervo, sov. J.S. 

- Viulu, kitara + komppi 

Kylmät huulet (Tango Roulette) 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat ) 

- Rene Roulette, Rauni Kouta, sov. J.S. 

- Jousiorkesteri, elg., elv. + komppi 

Mustasukkaisuutta (Tango Jalousie) 

(orkesteripartituuri, painettu kappale) 

- Jacob Gade, Kullervo, sov. Kalevi Nyqvist 

- Jousiorkesteri, 1.-2.-3. acc., piano, basso 

Tummat silmät 

      -     Oscar Strok, Saukki, sov.J. S. 

      -     Viulu + komppi 

Öiset kitarat (Nächtliche Gitarren) 

- Josef Rixher, Kerttu Mustonen, sov. J. S. 

- Jousiorkesteri + komppi 

 

Matti Salminen 
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”Mapin nimi” Matti Salminen – 83. Mappi 296                                              Coll.764.39. 
 

Luettelo Matti Salminen – 83. Mappi 296 kappalelista (puutteellinen)                    

Yö saaristossa 

(käsikirjoitus) 

Jokainen ihminen on laulun arvoinen 

(käsikirjoitus) 

Pustan sävel 

(käsikirjoitus) 

Suopursu 

(käsikirjoitus) 

Rantakoivun alla 

(käsikirjoitus) 

Pilven päällä taivaan alla 

(käsikirjoitus) 

Kaunis on luoksesi kaipuu 

(käsikirjoitus) 

Rattaanpyörä 

(käsikirjoitus) 

Riippakoivun alla 

(käsikirjoitus) 

 

Anneli Sari 
 

”Mapin nimi” Anneli Sari. Tunteita. LP.                       1991                                Coll.764.39. 
 

Laululuettelo 

Jos sadetta ois kyyneleet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojeni ruusut 

(käsikirjoitus) 

Si el ilanto fuera iluvia 

(kappaleen sanat) 

Ei mitään yksin ole ihminen 

(kappaleen sanat) 

Kun tummat saapuu taivaaseen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mun luoksein jää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Niin paljon ajattelin 

(käsikirjoitus) 

Liian myöhään 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tunteita vain  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Antonio Vargas 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Niin sammui rakkaus 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mä toivon 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Sua suutelen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Oot rakkain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ei mitään yksin ole ihminen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viva syksy 

(kirjanen) 

 

”Mapin nimi” Mappi 247. Anneli Sari.                                                                 Coll.764.40. 
 

Luettelo Mappi 247. Anneli Sari kappalelista (puutteellinen) 

Luonnonlapset 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ken oli hän 

(käsikirjoitus) 

 Pieni laulu                   

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuollut rakkaus 

(käsikirjoitus) 

Akropolis nyt jää    

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kasvot kertoo kaiken 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tunteita vain 

(käsikirjoitus) 

Gelem Gelem 

(käsikirjoitus) 

Tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset 

(käsikirjoitus) 

Soutario Joe 

(käsikirjoitus) 

Kielletyt leikit 

(käsikirjoitus) 

Menin raiteittain 

(käsikirjoitus) 

Ciao bambino, sorry 

(käsikirjoitus) 

Scandia 

(käsikirjoitus) 

Costa brava 

(käsikirjoitus) 

Zajores 

(käsikirjoitus) 

Dutšiatši 

(käsikirjoitus) 

Niin paljon kaunista 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Silkkiliina 

(käsikirjoitus) 

Mustalaisäidin kehtolaulu 

(käsikirjoitus) 
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Varo vain 

(käsikirjoitus) 

Näin tietäni kuljen 

(käsikirjoitus) 

Maa Romaanin 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 257. Anneli Sari                                                                  Coll.764.40. 
 

Luettelo Mappi 257. Anneli Sari kappalelista (puutteellinen)                    

Vain lunta kaikkialla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Menin raiteiltaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mustalaiskaravaani 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vain joka sunnuntai (I really love you stop) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yksin rannalla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Musta kylä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Näin on käynyt sorry (Ciao bambino sorry) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kun nainen tahtoo 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Akropolis nyt jää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Musta yö ja meri ääretön 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojeni ruusut 

(käsikirjoitus) 

Ken oli hän? 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Neito ja kuolema 

(käsikirjoitus) 

Iltasilla kun kävelin  

(käsikirjoitus) 

Samassa Vienan virta 

(kappaleen sanat) 

Koputtelin koputtelin aittasi oveen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Samassa Liinaharja hevonen 

(kappaleen sanat) 

Huiskihan ne koivukin lakoat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viisitoista vuotiaana vangittu 

(käsikirjoitus) 

Samassa Huiskin huiskin 

(kappaleen sanat) 

Soutario Joe 

(käsikirjoitus) 
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Kun nainen tahtoo 

(kappaleen sanat) 

And she was dancing 

(kappaleen sanat) 

Love don’t come 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vain yksi palasi 

(kappaleen sanat) 

Lost in France 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Mappi 252. Vera Telenius ja Anneli Sari                                      Coll.764.41. 
 

Luettelo Mappi 252. Vera Telenius ja Anneli Sari kappalelista (puutteellinen)                    

Luokses nyt jään 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ei huomista voi tietää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tumma ikävä 

(käsikirjoitus) 

Kielletyt leikit 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Voin rakkauden antaa 

(käsikirjoitus) 

Muisto 

(käsikirjoitus) 

Yön laulajatar 

(käsikirjoitus) 

Itke en lemmen tähden 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ruusuinen hetki 

(käsikirjoitus) 

Meripojan laulu 

(käsikirjoitus) 

Domino 

(käsikirjoitus) 

Hymni rakkaudelle 

(käsikirjoitus) 

En kadu mitään  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Valkoliljaseppele 

(käsikirjoitus) 

Tunteita vain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kultakäädyt 

(käsikirjoitus) 

Sä muistat vielä varmaan 

(käsikirjoitus) 

Niin paljon ajattelin 

(kappaleen sanat) 

Jos sadetta ois kyyneleet 

(käsikirjoitus) 
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Kuollut rakkaus 

(käsikirjoitus) 

Vain yksi palasi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mä olen nainen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

Raimo Sirkiä 
 

”Mapin nimi” Mappi 297. Raimo Sirkiä – 84                                                     Coll.764.41. 
 

Luettelo Mappi 297. Raimo Sirkiä – 84 kappalelista (puutteellinen)                    

Heijastus 

(käsikirjoitus) 

Nadirin romanssi 

(käsikirjoitus) 

Palaja Sorrontoon 

(käsikirjoitus) 

Romanssi (Tšaikovskin romanssi) 

(käsikirjoitus) 

Serenata 

(käsikirjoitus) 

Kertokaa se hänelle 

(käsikirjoitus) 

Valaistu ikkuna 

(käsikirjoitus) 

Aurinkoni 

(käsikirjoitus) 

Kesäyö 

(käsikirjoitus) 

Palaa luokseni 

(käsikirjoitus) 

Catari 

(käsikirjoitus) 

Tosellin serenadi 

(käsikirjoitus) 

Kaunis kotimaani 

(käsikirjoitus) 

 

Jori Sivonen 
 

”Mapin nimi” Jori Sivonen                                                                                    Coll.764.41. 
 

4 joululaulua 

(kasetti) 

Sydämeni lapsuusmaisema 

(kasetti) 

Tango, haikea, kummisetä 

(kasetti) 

Jouluyö 2 

(kasetti) 
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Harras Jouluyö 2 

(kasetti) 

Mustan vielä joulun 

(LP-levy) 

Jotain kuiskaus sydän 

(kappaleen sanat) 

Kun tango soi 

(kappaleen sanat) 

Harras 

(käsikirjoitus) 

 

Anneli Sari 

(painettu kappale) 

Anneli Sari 

(kasetti) 

Sivonen 

(kasetti) 

Tenava tähti 

(kasetti) 

Diskotyyppinen 

(kasetti) 

Jorin tango 

(kasetti) 

 

Reijo Taipale 
 

”Mapin nimi” Reijo Taipale                                                                                  Coll.764.42. 
 

Maarit 

(käsikirjoitus) 

Kesäinen muisto 

(käsikirjoitus) 

Tango lumiko 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tähdet meren yllä 

(käsikirjoitus) 

Monika, Monika, Monika 

(käsikirjoitus) 

Moskovan valot 

(käsikirjoitus) 

Olet haave vain 

(käsikirjoitus) 

Muistelen sinua Marketta 

(käsikirjoitus) 

Satu ruskeista silmistä 

(käsikirjoitus) 

Joka ilta voi olla se ilta 

(käsikirjoitus) 

Nuo talviset päivät 

(käsikirjoitus) 

Niin monta pitkää iltaa 

(käsikirjoitus) 
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Jospa kerran 

(käsikirjoitus) 

Ethän minua unhoita 

(käsikirjoitus) 

 

Jorma Toiviainen 
 

”Mapin nimi” J. Toiviainen                                                                                   Coll.764.42. 
 

Uudet metsäpirtti… 

(kasetti, kirje) 

Samassa Sininen lyhty 

(kappaleen sanat) 

 Löysin rantein 

(kappaleen sanat) 

Bella Donna. Kujama-Toivanen 

(kasetti, kirje, kappaleen sanat) 

Siinä meni Riihimäki. Jorma Toivianen 

(kasetti, kirje, kappaleen sanat) 

2 song. Tapani Kansa 

(kasetti, 2 kirjettä) 

Samassa Tarpeton atleetti 

(kappaleen sanat) 

Päiväuni 

(kappaleen sanat) 

 

Mies tunteeton en ole minäkään 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kesätuuleen hymyilevä puu 

(kappaleen sanat) 

Hauras kuin lasi 

(kappaleen sanat) 

Lähde kansain kulkemaan merenrantaan 

(kappaleen sanat) 

Valssi 

(käsikirjoitus) 

Samassa Luulin tunteiden lakastuneen 

(kappaleen sanat) 

Himassa känää 

(kappaleen sanat) 

Kaupungista kaupunkiin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tässä tulee vingerhousu 

(kappaleen sanat) 

Meidän talon porukka 

(kappaleen sanat) 

Ystävystymislaulu 

(kappaleen sanat) 

Anna anteeksi orava 

(kappaleen sanat) 

Vierailulla täti Efrosyynellä 

(kappaleen sanat) 
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Hu huu, hu huu, hu, huu 

(kappaleen sanat) 

Mä istun kivellä 

(kappaleen sanat) 

Ei me tykätä likoista 

(kappaleen sanat) 

Atsipoppaa 

(kappaleen sanat) 

Hiluveijaa 

(kappaleen sanat) 

Parane pian mummo 

(kappaleen sanat) 

Polkupyörä akrobatiaa 

(kappaleen sanat) 

Kohta tulee kottaraiset 

(kappaleen sanat) 

Näin toivoo vingerhousu 

(kappaleen sanat) 

 

Juha Vainio 
 

”Mapin nimi” Mappi 219. Juha Vainio- LP-83.                                                  Coll.764.43. 
 

Vanhoja poikia viiksekkäitä 

(käsikirjoitus) 

Naapurin sähköurut 

(käsikirjoitus) 

Eräänlainen sotaveteraani 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kööpenhamina 

(käsikirjoitus) 

Lentoemäntä 

(käsikirjoitus) 

Viiden vuoden päästä 

(käsikirjoitus) 

Kaunissaari 

(käsikirjoitus) 

Sellaista elämä on 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vaitelias vallesmanni 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kotkan poikii – ilman siipii 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yleisessä saunassa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Matkalla pohjoiseen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Juha Vainio – 85                                                                              Coll.764.43. 
 

Mies joka tapasit dingon 
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(käsikirjoitus) 

Kun aurinko lämmittää 

(käsikirjoitus) 

Mä voisis olla amerikkal 

(käsikirjoitus) 

Yksinäinen saarnipuu 

(käsikirjoitus) 

Pankinjohtajan vapaa ilta 

(käsikirjoitus) 

Ramsö-Rabbe 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Laihian keikka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Heiskasen Kansa 

(käsikirjoitus) 

Elämää ja erotiikkaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mummun aineet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Aleks ja Jaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” J.Vainio – TV- konsertti. 16.3.1986       1986                                  Coll.764.44. 
 + Juha              

 

Laulujoutsen maa 

(kappaleen sanat) 

Rapurapu rallaa 

(kappaleen sanat) 

Mä en muista mitään 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Isoäiti ihme on 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Syys surumielinen 

(kappaleen sanat) 

Ei maha mitään 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kun ma rupesin ryyppäämään 

(kappaleen sanat) 

Viiden vuoden päästä 

(kappaleen sanat) 

Hei vaan heilani suloinen 

(kappaleen sanat) 

Kauan sitten 

(kappaleen sanat) 

Kesäkatu 

(kappaleen sanat) 

Laulujoutsenen maa 

(kappaleen sanat) 

Tumman orren alla 

(kappaleen sanat) 

Tahdon olla sulle hellä 
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(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale, kappaleen sanat) 

En päivääkään vaihtaisi pois 

(kappaleen sanat) 

Kertoisin sanoin suoraan sen 

(kappaleen sanat) 

Varsinaiset… 

(kappaleen sanat) 

Me vain 

(kappaleen sanat) 

Kaiken sulle antaisin 

(kappaleen sanat) 

Meren… 

(kappaleen sanat) 

Yhdessä päätimme sen 

(kappaleen sanat) 

Tämä läheisyys 

(kappaleen sanat) 

Vain sinua varten 

(kappaleen sanat) 

Silloin vasta kaiken saan 

(kappaleen sanat) 

Sitä tuntuu 

(kappaleen sanat) 

Riisu ikäväni pois 

(kappaleen sanat) 

Paljon sun luonasi sain 

(kappaleen sanat) 

Parhaat puolet 

(kappaleen sanat) 

Niin kuume nousee 

(kappaleen sanat) 

Nyt kun aikaa on 

(kappaleen sanat) 

Leikkitoveri 

(kappaleen sanat) 

Kerro kenen syy 

(kappaleen sanat) 

Kertoisin sanoin suoraan sen 

(kappaleen sanat) 

Kun kohtaan ystäväin 

(kappaleen sanat) 

Kun lintu rakkaalleen 

(kappaleen sanat) 

Sheikki tai don 

(kappaleen sanat) 

Oikeat mitalit näkyvät 

(kappaleen sanat) 

Loppuelämäni ensimmäinen päivä 

(kappaleen sanat) 

Lentoemäntä 

(kappaleen sanat) 

Eräänlainen sotaveteraani 
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(kappaleen sanat) 

Kun mä rupesin ryyppäämään 

(kappaleen sanat) 

Elämää ja erotiikkaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viimeinen lättähattu 

(kappaleen sanat) 

Ei ole Kööpenhamina kuin ennen 

(kappaleen sanat) 

Slussenin sissit 

(kappaleen sanat) 

Heiskasen Kansa kun heiluttiin 

(kappaleen sanat) 

Antaa palaa vaan 

(kappaleen sanat) 

Laulut kun kuolevat 

(kappaleen sanat) 

Kuljin onneni ohi 

(kappaleen sanat) 

Ensimmäinen 

(kappaleen sanat) 

Kaksi yksinäistä sydäntä kun kohtaa 

(kappaleen sanat) 

Tunteita vain 

(kappaleen sanat) 

Tähdet silmissäsi 

(kappaleen sanat) 

Guapita 

(kappaleen sanat) 

On aina aika 

(kappaleen sanat) 

Hyvin menee kuitenkin 

(kappaleen sanat) 

Ihminen on tehnyt sen 

(kappaleen sanat) 

Vanhoja poikia viiksekkäitä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ramsö-Rabba 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yleisessä saunassa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Aleks ja Jaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Paljon on mennyt 

(kappaleen sanat) 

Mun sydämeni tänne jäi 

(kappaleen sanat) 

Kaunissaari 

(kappaleen sanat) 

Keurusselän sini 

(kappaleen sanat) 

Siitä on jo aikaa 
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(kappaleen sanat) 

Mustarastas 

(kappaleen sanat) 

Siniset linnut 

(kappaleen sanat) 

Miettinen ja nortamaa 

(kappaleen sanat) 

Ölman 

(kappaleen sanat) 

Portsari 

(kappaleen sanat) 

Soita mulle sorpas 

(kappaleen sanat) 

Votkaturistit 

(kappaleen sanat) 

Ei Pohjan poikia palele 

(kappaleen sanat) 

Uudelleen jos luokses tulla voisin 

(kappaleen sanat) 

Silloin päivänsäteen näin 

(kappaleen sanat) 

Mun sydämeni laulu 

(kappaleen sanat) 

Kulkurin kitara 

(kappaleen sanat) 

Joutsenet 

(kappaleen sanat) 

Katson autiota hiekkarantaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Sanat eivät riitä kertomaan 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kotkan poikii ilman siipii 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Syys surumielinen 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kolmatta linjaa takaisin 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

En päivääkään vaihtaisi pois 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Yksinäinen saaripuu 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Minne tuuli kuljettaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Keurusselän sini 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Seuramatka 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Juhannustanssit 

(käsikirjoitus) 

Piilopaikka 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kihloin kipakka 
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(käsikirjoitus) 

Herrat Helsingin 

(painettu kappale) 

Pankinjohtajan vapaailta 

(painettu kappale) 

Sellainen ol’ Viipuri 

(painettu kappale) 

Vanha salakuljettaja Laitinen 

(painettu kappale) 

Tulta päin 

(painettu kappale) 

Turistit tuppikylään 

(painettu kappale) 

Ohjelma konsertista 

Kertomus  

Artikkeli ”Kotkan pojat nousivat siivilleen” 

 

”Mapin nimi” Juha Vainio’90. Viisikymppisen viisut.                                      Coll.764.44. 
 

Santalahteen uudestaan 

(käsikirjoitus) 

Entiset merimiehet 

(käsikirjoitus) 

Ooko käynyt oopperassa 

(käsikirjoitus) 

Mies itäsaariston 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaiken yllä, aarnikotka liittää 

(käsikirjoitus) 

Viiskymppisen viisu 

(käsikirjoitus) 

Rajaseudun rambo 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

007 maalainen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Valtavaaran valssi 

(käsikirjoitus) 

Janatuinen Svengaa jälleen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kirje palmurannalta (miten siellä Suomessa) 

(käsikirjoitus) 

Kauan sitten 

(käsikirjoitus) 

muistilappu – Juha - LP 

 

”Mapin nimi” Juha Vainio. Mappi 235.                                                       Coll.764.45. 
 

Kun mä rupesin ryyppäämään 

(käsikirjoitus) 

Viimeinen lättähattu 

(käsikirjoitus) 

Kaverit on komeasti palkittu 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Panaman konsuli 

(käsikirjoitus) 

Siitä on jo aika 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Laps suuren synnyinmaan 

(käsikirjoitus) 

Käyn ahon Laitaa 

(käsikirjoitus) 

Veljet keskenään 

(käsikirjoitus) 

Albatroosi 

(käsikirjoitus) 

Jaska ja Eetu ja Eikka 

(käsikirjoitus) 

Apteekin ovikello 

(käsikirjoitus) 

Perunalaulu 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Juha. Esittelyt.                                                                            Coll.764.45. 
 

Lehtileikkeet, julisteet, artikkelit, kirje,  

Juha ”Watt” Vainio. Diskografia 

(laululuettelo) 

 

”Mapin nimi” Juha. Maateriaalia.                                                                     Coll.764.45. 
 

Sellaista elämä on 

(kappaleen sanat) 

Mustarastas 

(kappaleen sanat) 

Ääretön aava ympärilläin 

(kappaleen sanat) 

Kun aurinko lämmittää 

(kappaleen sanat) 

Me siltakylän pojat 

(käsikirjoitus) 

Mä laihdutan 

(käsikirjoitus) 

En vastaa jos soitat 

(käsikirjoitus) 

Maailma on lapsen 

(käsikirjoitus) 

Tulta päin 

(käsikirjoitus) 

Nuotiotunnelma 

(käsikirjoitus) 

Kotiinpäin äiti 

(käsikirjoitus) 

Kun (Du) 

(käsikirjoitus) 
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Keurusselän sini 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ei tämän pojan haudalla ruusut kasva 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Paista päivä 

(käsikirjoitus) 

Pankinjohtajan varaa ilta 

(käsikirjoitus) 

Turistit tuppikylään 

(käsikirjoitus) 

Isoäiti ihme on 

(käsikirjoitus) 

Varsinaiset… 

(käsikirjoitus) 

Vanha tangoystäväin 

(käsikirjoitus) 

Mikään ei entiseltä tunnu 

(käsikirjoitus) 

Is it really over 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sukkula Venukseen 

(käsikirjoitus) 

Kiihkeät tuulet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Aito frendi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mä haluun viihdyttää 

(käsikirjoitus) 

Siitä on jo aikaa 

(käsikirjoitus) 

Veljet keskenään 

(käsikirjoitus) 

Kaverit on komeasti 

(käsikirjoitus) 

Jaska ja Eetu ja Eikka 

(käsikirjoitus) 

Vain sorsa lentää pohjoiseen 

(käsikirjoitus) 

Viimeinen lättähattu 

(käsikirjoitus) 

Panaman konsuli 

(käsikirjoitus) 

Laps suuren syyninmaan 

(käsikirjoitus) 

Kulkurin kitara 

(käsikirjoitus) 

Kun mä rupesin ryyppäämään 

(käsikirjoitus) 

Muisto vain jää (Only a fool…) 

(käsikirjoitus) 

Sä olet ensimmäinen 

(käsikirjoitus) 
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Veit sydämen 

(käsikirjoitus) 

Me siltakylän pojat 

(käsikirjoitus) 

I will wait for you 

(käsikirjoitus) 

Little boy lost 

(käsikirjoitus) 

The windmills of your mind 

(käsikirjoitus) 

Nyt run aikaa on 

(käsikirjoitus) 

Ilta viimeinen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Apteekin ovikello 

(kappaleen sanat) 

Ei maha mittää 

(kappaleen sanat) 

Ei tämän pojan haudalla ruusut kasva 

(kappaleen sanat) 

Elämättä halua en enempää 

(kappaleen sanat) 

Ei koskaan  

(kappaleen sanat) 

Hiiohoi 

(kappaleen sanat) 

Hyvää huomenta Suomi 

(kappaleen sanat) 

Jos nähdä voisi 

(kappaleen sanat) 

Juhannustanssit 

(kappaleen sanat) 

Kaiken yllä aarnikotka kiitää 

(kappaleen sanat) 

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa 

(kappaleen sanat) 

Kauan sitten  

(kappaleen sanat) 

Kaunissaari 

(kappaleen sanat) 

Kuin joutsenlaulu 

(kappaleen sanat) 

Kun päättyy työ 

(kappaleen sanat) 

Laihian keikka 

(kappaleen sanat) 

Laulujoutsenen maa 

(kappaleen sanat) 

Loppuelämäni ensimmäinen päivä 

(kappaleen sanat) 

Matkalla pohjoiseen 

(kappaleen sanat) 



 119 

Me teimme sen 

(kappaleen sanat) 

Mies itäsaariston  

(kappaleen sanat) 

Mun sydämeni tänne jää 

(kappaleen sanat) 

Mä en muista mitään 

(kappaleen sanat) 

On elämä laulu 

(kappaleen sanat) 

Ookko käynny oopperassa 

(kappaleen sanat) 

Perunalaulu 

(kappaleen sanat) 

Pienet onnen hetket 

(kappaleen sanat) 

Rajaseudun Rambo 

(kappaleen sanat) 

Rapurapu rallaa 

(kappaleen sanat) 

Samanlainen onni 

(kappaleen sanat) 

Santalahteen uudestaan 

(kappaleen sanat) 

Syys surumielinen 

(kappaleen sanat) 

Tulta päin 

(kappaleen sanat) 

Unen erämaa 

(kappaleen sanat) 

Vanha salakuljettaja Laitinen 

(kappaleen sanat) 

Veit sydämen 

(kappaleen sanat) 

Vielä jossain kohdataan 

(kappaleen sanat) 

Viimeinen lättähattu 

(kappaleen sanat) 

Yksinäinen saarnipuu 

(kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Juhan textit (käsikirj.ym.)                                                            Coll.764.46. 
 

Lare Grönin auto 

(kasetti) 

Mitä muuta sä silloin näit? Juha 

(kasetti) 

Toivo Kärki – Juha Vainio. Ei tämän pojan haudalla ruusut kasva 

(kasetti) 

Maailma on lapsen 

(kasetti) 
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On viimeinen hetki jää 

(kappaleen sanat) 

Sydämeni tänne jää 

(kappaleen sanat) 

Yksin kun nyt olet jäänyt 

(kappaleen sanat) 

Oli kylä ja kylässä lampi… 

(kappaleen sanat) 

Ma otin esiin… 

(kappaleen sanat) 

Luonnon luomaa… 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Akkurait 

(kappaleen sanat) 

Häävalssi 

(käsikirjoitus) 

Ilta viimeinen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Minä tulen kotiin 

(kappaleen sanat) 

Yksinäinen tähti 

(kappaleen sanat) 

Könnin kello 

(kappaleen sanat) 

Casablanca 

(kappaleen sanat) 

Dannyn kersantti 

(kappaleen sanat) 

Siitä on aikaa 

(kappaleen sanat) 

Elämä on purjehdus 

(kappaleen sanat) 

Mukaan ja muuttumaan 

(kappaleen sanat) 

Kotkan ei lennä taivaassa 

(kappaleen sanat) 

Näin syytä minua siitä 

(kappaleen sanat) 

Kellastuneet lehdet 

(käsikirjoitus) 

Tässä muuttuvassa maailmassa 

(käsikirjoitus) 

Pollet pottuina 

(kappaleen sanat) 

Tunnen värinää 

(käsikirjoitus) 

Taas karhuviinapullo pompotti… 

(kappaleen sanat) 

…kaikki… 

(käsikirjoitus) 

Lähemmäs vielä 

(käsikirjoitus) 
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Sanatulisen blues 

(käsikirjoitus) 

Sydän ystävänsä tuntee 

(käsikirjoitus) 

Sellistin vapaus 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Entiset merimiehet 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Janatuinen 

(käsikirjoitus) 

Kerta ja karkuun  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Himanka 

(käsikirjoitus) 

Vanha salakuljettaja Laitinen 

(käsikirjoitus) 

Hyvää pataa 

(käsikirjoitus) 

Eiköhän jo ruvettaisi makaamaan 

(kappaleen sanat) 

Aavepamputtaja 

(kappaleen sanat) 

Sulle tahtoisin kaiken antaa 

(kappaleen sanat) 

Aamulaulu 

(kappaleen sanat) 

Bella mamma mia 

(kappaleen sanat) 

Hiihtohissi 

(kappaleen sanat) 

Härmän chanson 

(kappaleen sanat) 

Joulupukin hipat 

(kappaleen sanat) 

Jyskysaara 

(kappaleen sanat) 

Kalastaja Mattson 

(kappaleen sanat) 

Kansi kiini ja kuulemiin 

(kappaleen sanat) 

Keskussairaalassa 

(kappaleen sanat) 

Kihniön kipakkaa 

(kappaleen sanat) 

Kun kotkalainen kerran on 

(kappaleen sanat) 

Laitinen lähti kallaan 

(kappaleen sanat) 

Lapin Ringo 

(kappaleen sanat) 

Lettumestari 

(kappaleen sanat) 
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Merisusi 

(kappaleen sanat) 

Miks et jätkä itke 

(kappaleen sanat) 

Muistan Janatuisen 

(kappaleen sanat) 

Mä uskon huomispäivään 

(kappaleen sanat) 

Opettajan huone 

(kappaleen sanat) 

Paavo Paavo 

(kappaleen sanat) 

Paras rautalanka yhtye 

(kappaleen sanat) 

Pikku kemisti 

(kappaleen sanat) 

Pummi 

(kappaleen sanat) 

Rahtari-Kalle 

(kappaleen sanat) 

Ruotsiin, Ruotsiin 

(kappaleen sanat) 

Ruotsi Suomi 

(kappaleen sanat) 

Savusauna 

(kappaleen sanat) 

Suolaa, suolaa enemmän suolaa 

(kappaleen sanat) 

Tangokauppias 

(kappaleen sanat) 

Tankkeri-tango 

(kappaleen sanat) 

Tarzan senkin porskuttaa 

(kappaleen sanat) 

Tulin, näin ja soitin 

(kappaleen sanat) 

Vanha tangoystäväin 

(kappaleen sanat) 

Vanha mies ja liukkaat saappaat 

(kappaleen sanat) 

Vanhat mestarit 

(kappaleen sanat) 

Viimeinen sairaanhoitaja 

(kappaleen sanat) 

muistilaput 

kirjeenvaihto 

 

”Mapin nimi” Lapsenusko. Johan Norras, Juha Vainio, sov.J. S.                    Coll.764.46. 
 

2 CD-levyä 

Kasetti 

J. Norras 
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(valokuva) 

Lapsenusko 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

Vähän venäläisittäin 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Tähdenlento 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Pieni päähänpisto 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Muistojen sävel 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Miksi näin… 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Yhdessä löydämme tien 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Lapsenusko 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Einö Grön 

(kirjanen) 

 

Olavi Virta 
 

”Mapin nimi” Olavi Virta                                                                              Coll.764.46. 
 

Luettelo Olavi Virta kappalelista (puutteellinen)                    

Hopeinen kuu 

(käsikirjoitus) 

Syvä meri 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Angelique 

(käsikirjoitus) 

Vihreät niityt 

(käsikirjoitus) 

Soria-Moria 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Luonnonlapsi 

(käsikirjoitus) 

Moody river 

(käsikirjoitus) 

Tummansininen sävel 

(käsikirjoitus) 

Amor amor 

(käsikirjoitus) 

Pullover 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Leirinuotiolla 

(käsikirjoitus) 

Hymy, kuka ja rakkaus 

(käsikirjoitus) 

Tulethan 

(käsikirjoitus) 

Jää hyvästi armas 
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(käsikirjoitus) 

Menneitä muistellessa 

(käsikirjoitus) 

Sä et kyyneltä nää 

(käsikirjoitus) 

Syysillan muistoja 

(käsikirjoitus) 

Solitariness 

(käsikirjoitus) 

Min älskades porträtt 

(käsikirjoitus) 

 

Kai Westerlund 
 

”Mapin nimi” Kai Westerlund. Sekalaista                                                          Coll.764.47. 
 

I remember when I loved her 

(käsikirjoitus) 

Taneli Mäkelä, Topi Sorsakoski 

(kirjeenkuori, laululuettelo) 

Vaikene sydän 

(käsikirjoitus) 

Varjojen yö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Askelees kuulu ei 

(käsikirjoitus) 

Kielletty rakkaus 

(käsikirjoitus) 

Syvä kuin meri 

(käsikirjoitus) 

Jo riittää 

(käsikirjoitus) 

I love how you love me 

(käsikirjoitus) 

Lumottu meri 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuo onneton 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tyhjää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sulle aatoksien suon 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Päivät ilman sinua 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuin yö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vain yksin me kaksi 

(kappaleen sanat) 

Tuulen viemää 

(kappaleen sanat) 
Nyt kaikki muuttunut 

(kappaleen sanat) 
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Muistilappu 

Lapsuuskuva 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Miks on kyynel suolainen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Paista päivä 

(kappaleen sanat) 
Linnunpoika 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hän on niin kaunis 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Delfiinipoika 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Moottorin laulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Iltanuotiolla 

(kappaleen sanat) 

Isän Kansa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rehtorin luiseva salli 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Paista päivä – Helli Helle 

(käsikirjoitus) 

Nainen sä oot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Only you can make me smile 

(käsikirjoitus) 

Do me good 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Haloo, onko luontoillassa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Josef! Josef! 

(käsikirjoitus) 

Pot, pot, pol 

(käsikirjoitus) 

Sinun Kansasi tähtisilmä 

(käsikirjoitus) 

Musta ruusu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Piove 

(käsikirjoitus) 

Yö altailla 

(käsikirjoitus) 

Erämaajärven mökki 

(käsikirjoitus) 

Muhoksen mimmi 

(käsikirjoitus) 

Se oli silloin 

(käsikirjoitus) 

Kaunis pesijätär 

(käsikirjoitus) 

Bamboleo 
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(käsikirjoitus) 

Soitit laulun rakkauden 

(käsikirjoitus) 

Kesän kauneimman Kansasi koin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Voimaa syksystä saan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Syksy voimani vie 

(käsikirjoitus) 

Ei toinen sua saa 

(käsikirjoitus) 

Sinivalkoinen (Rakkauden värit ) 

(kappaleen sanat) 

Yöbaarin tyttö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Never the less 

(käsikirjoitus) 

You always hurt 

(käsikirjoitus) 

 

Sovituksia eri artisteille 

 

”Mapin nimi” Mappi 200                                                                                    Coll.764.48. 
 

Luettelo Mappi 200 kappalelista (puutteellinen)         

Kultainen kuu  

(käsikirjoitus)           

Senuelo  

(käsikirjoitus)           

Aurinko, tähdet ja kuu 

(käsikirjoitus)           

Minne tonkan laineiden laulu 

(käsikirjoitus)           

Kuiskaten 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat)         

Kotiin kun saapuisin illoin 

(käsikirjoitus)           

Samum (diga-diga-doo) 

(käsikirjoitus)           

Soi, viulu, soi 

(käsikirjoitus, painettu kappale)    

Buona sera         

(käsikirjoitus, painettu kappale)    

Samassa Jambalaya 

(kappaleen sanat) 

Siboney 

(käsikirjoitus)           

Ilta Santa Cruzissa 

(käsikirjoitus, painettu kappale)           

Hilpeä paimenhuilu 

(painettu kappale, kappaleen sanat)  
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Lähteenpäin vaunut     

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat)  

Poika varjoisalta kujalta 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Jim, Jouni ja Joonas      

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

 

”Mapin nimi” Mappi 201                                                                                Coll.764.48. 
 

Maruzzella 

(käsikirjoitus) 

Juna Lunera 

(käsikirjoitus) 

Delfiinipoika 

(käsikirjoitus) 

Budapestin yössä 

(käsikirjoitus) 

Rakkauskirjeitä hiekassa 

(käsikirjoitus) 

Minka 

(käsikirjoitus) 

Etkö voisi alkaa uudelleen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lazzarella 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistojen virta 

(käsikirjoitus) 

Tummia ruusuja 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tupa Kanadassa 

(käsikirjoitus) 

Kuutamossa sulla laulan 

(käsikirjoitus) 

Sävel rakkauden 

(käsikirjoitus) 

Havaijilainen sotalaulu 

(käsikirjoitus) 

Havaijin unelmia 

(käsikirjoitus) 

Havaijin sininen hämärä 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 202                                                                                Coll.764.49. 
 

Illalla, illalla  

(käsikirjoitus) 

Sylissäs sun 

(käsikirjoitus) 

Yllin kyllin 

(käsikirjoitus) 

Afrikan tähti 

(käsikirjoitus) 
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Kaarina ja kuningas 

(käsikirjoitus) 

Lumikuva 

(käsikirjoitus) 

Kaunis on luoksesi kaipuu 

(käsikirjoitus) 

Valkoisia sireenejä 

(käsikirjoitus) 

Taivaan sinessä 

(käsikirjoitus) 

Rakkauden jos saisinkaan 

(käsikirjoitus) 

Malizziusella 

(käsikirjoitus) 

Laulaen sateessa 

(käsikirjoitus) 

Alla tähdenlennon 

(käsikirjoitus) 

Läheisyytesi 

(käsikirjoitus) 

Unissakävelijä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Mappi 203                                                                                       Coll.764.49. 
 

Viidakon rummut 

(käsikirjoitus) 

Capri 

(käsikirjoitus) 

Nukkuos rakas 

(käsikirjoitus) 

Tango nocturno 

(käsikirjoitus) 

Lannevanne laulu 

(käsikirjoitus) 

Seiskari-metsäpiirtti-saariston sirkka 

(käsikirjoitus) 

Amalia armas-heilini sinisistä silmistä-erokirje heilille 

(käsikirjoitus) 

Pieni polku-suurin onni-tulipuna ruusut  

(käsikirjoitus) 

Meripojan preivi-sing-song-jimmy ba… 

(käsikirjoitus) 

Aron lempeä 

(käsikirjoitus) 

Aina ei voi päivä paistaa 

(käsikirjoitus) 

Valkea satu-muistelo 

(käsikirjoitus) 

Suo sana vain-kaunis satu vain 

(käsikirjoitus) 

Revontulten maa-usein itken-kaunis vaihe 
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(käsikirjoitus) 

Luutnantin sydämiä-saaristolaisrakkautta-rakkauden valtakunta 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 204                                                                                        Coll.764.50. 
 

Pustan sävel 

(käsikirjoitus) 

Neljä pientä kirjainta 

(käsikirjoitus) 

Tällaista on rakkaus 

(käsikirjoitus) 

Katinka 

(käsikirjoitus) 

Sua päästä en 

(käsikirjoitus) 

Kertokaa se hänelle 

(käsikirjoitus) 

Niin rakastunut sinuun 

(käsikirjoitus) 

Jambalaya 

(käsikirjoitus) 

Ikävä 

(käsikirjoitus) 

Särkyneen toiveen katu 

(käsikirjoitus) 

Sataman valot 

(käsikirjoitus) 

Meidän maailmamme 

(käsikirjoitus) 

Uinu lapsein 

(käsikirjoitus) 

Peppikarhun aamutossut 

(käsikirjoitus) 

Ollin marjamatka 

(käsikirjoitus) 

Bää, bää karitsa 

(käsikirjoitus) 

Hiljaa virtaa joki 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 205.                                                                                 Coll.764.50. 
 

Luettelo mapista 205 kappalelista (puutteellinen)                    

Pieni kukkanen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 laulaja Laila Kinnunen 

Lännen kultakaupunki 

(käsikirjoitus) 

laulaja Laila Kinnunen 

Kiitomatoidylli 

(käsikirjoitus) 
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Laulaja Paul Lincke 

Neidon oikut 

(käsikirjoitus) 

laulaja Laila Kinnunen 

La cumparsita 

(käsikirjoitus) 

laulaja Veino Kekkonen 

Kuinka paljon rakkautta 

(käsikirjoitus) 

laulaja Brita Koivunen 

Tummat silmät 

(käsikirjoitus) 

laulaja Oscar Strole 

Kun kukkii puiston puu 

(käsikirjoitus) 

laulaja Annikki Tähti 

Charlie Brown 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

laulaja Eino Virtanen 

Sä kauneihin oot  

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

laulaja Eino Virtanen, Brita Koivunen 

Retki tähtiin 

(käsikirjoitus) 

laulaja Laila Kinnunen 

Setä Satchman kehtolaulu 

(käsikirjoitus) 

laulaja Ervin Hallez 

Olisin voinut tanssia koko yön 

(käsikirjoitus) 

laulaja Veino Kekkonen 

Mitä vain sydän kuiskaan 

(käsikirjoitus) 

laulaja Annikki Tähti 

Saavu vielä kerran 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 206                                                      1958-1960               Coll.764.51. 
 

Seison sateessa 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Laulaja Seija Karpiomaa 

Kay tanssimaan 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Kun liekki sammuu 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Laulaja Seija Karpiomaa 

Cow cow Boogie 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Laulaja Laila Kinnunen 

Marina 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 



 131 

Laulaja Laila Kinnunen 

Jee kun olis ihanaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Laulaja Vieno Kekkonen 

Pikku-pikku-bikinissä  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jos vain hyvä tuuri käy 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Matti Lehtinen 

Ehdin jo tottua häneen 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Matti Lehtinen 

Espanjan miekkamies 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Vieno Kekkonen 

Unteni tiellä 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Laulaja Annikki Tähti 

Romanssi mollissa  

(käsikirjoitus) 

Laulaja Annikki Tähti 

Miksi näin  

(käsikirjoitus) 

Laulaja Vieno Kekkonen 

Lennä mun lempeni laulu 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Kauko Holm 

Yön väistyessä 

(käsikirjoitus) 

Kitarani soi hiljaa 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Seija Kapriomaa 

Rakkauden viulu 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Annikki Tähti 

 

”Mapin nimi” Mappi 207                                                                                Coll.764.51. 
 

Luettelo Mappi 207 kappalelista (puutteellinen)         

Sydämen sävel 

(käsikirjoitus) 

Savukuva 

(käsikirjoitus) 

Neiti, neiti 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Romantica 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Olen kuullut on kaupunki… 

(käsikirjoitus) 

Suuri rakkauden meri 

(käsikirjoitus) 

Musta Saara 
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(käsikirjoitus) 

Tom pillibi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yö on jo cherie 

(käsikirjoitus) 

Yksinäinen kylä 

(käsikirjoitus) 

Lapin äidin kehtolaulu 

(käsikirjoitus) 

Pajunköyttä 

(käsikirjoitus) 

Iltajuttelua 

(käsikirjoitus) 

Mustat silmät 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 208                                                       1960                     Coll.764.52. 
 

Luettelo Mappi 208 kappalelista (puutteellinen)         

Kun kevät saapuu 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Ei koskaan sunnuntaina 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Laulaja Veino Kekkonen 

Pikku nokipoika 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Mirja-Liisi Soininen 

Clementine 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Mirja-Liisi Soininen 

Mustasulka tanssi  

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Laulaja Mirja-Liisi Soininen 

Ain laulain työtäs tee 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Mirja-Liisi Soininen 

Troikka  

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Laulaja Berta Koivunen 

Isä tykkää äidistä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Laulaja Berta Koivunen 

Laulellen sikermä N 1 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Olavi Virta, Annikki Tähti 

Laulellen sikermä N 2 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Olavi Virta, Annikki Tähti 

Mä olen nainen  

(käsikirjoitus) 

Laulaja Ritva Kinnunen 

Hampurin tyttö  
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(käsikirjoitus) 

Laulaja Ritva Kinnunen 

Stenka Rasin  

(käsikirjoitus) 

Laulaja Annikki Tähti 

Baikalin kulkuri 

(käsikirjoitus) 

Laulaja Annikki Tähti 

 

”Mapin nimi” Mappi 209                                                                                 Coll.764.52. 
 

Neiti Sievänen ja minä  

(käsikirjoitus) 

Miksen saisi 

(käsikirjoitus) 

Rakkautta Kööpenhaminassa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Apassi 

(käsikirjoitus) 

Kesäyö Palmassa 

(käsikirjoitus) 

Kaikkialla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tähtien kertomaa 

(käsikirjoitus) 

Kesän vihreät lehvät 

(käsikirjoitus) 

Pepe 

(käsikirjoitus) 

Sucu-sucu 

(käsikirjoitus) 

Kenties kerran 

(käsikirjoitus) 

Ken lie? 

(käsikirjoitus) 

Viimeinen mohikaani 

(käsikirjoitus) 

Saku sammakko 

(käsikirjoitus) 

Kansasi saippuakuplassa 

(käsikirjoitus) 

Aatu ja Iita 

(käsikirjoitus) 

Sinä et ymmärrä 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 210                                                                                  Coll.764.53. 
 

Sitä ymmärrä en 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Brigitte Bardot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Äidin luo 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vanha vahti 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Alppiruusu 

(käsikirjoitus) 

Menneet illat 

(käsikirjoitus) 

Monica 

(käsikirjoitus) 

Kohtalon tähti 

(käsikirjoitus) 

Tuollainen tyttö 

(käsikirjoitus) 

Piilosilla 

(käsikirjoitus) 

Tuoll’ on mun kultani 

(käsikirjoitus) 

Läksin minä kesäyönä käymään 

(käsikirjoitus) 

Kaikki muuttuu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuu-ukko 

(käsikirjoitus) 

Yömusta tango 

(käsikirjoitus) 

Perho ja liekki 

(käsikirjoitus) 

Granada 

(käsikirjoitus) 

Käy tanssimaan 

(käsikirjoitus) 

Ihmelapsi 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 211                                                                                   Coll.764.53. 
 

Seitsemän lauluani 

(käsikirjoitus) 

Alla suojaavain kuusten 

(käsikirjoitus) 

Kirjeeni polta kun saat sen 

(käsikirjoitus) 

Suuret sotaurhot 

(käsikirjoitus) 

On keskiyö 

(käsikirjoitus) 

Tipitii 

(käsikirjoitus) 

Entäs sitten 

(käsikirjoitus) 

Muistojen päiväkirja 
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(käsikirjoitus) 

Ensimmäinen rakkaus 

(käsikirjoitus) 

Sen vuoksi 

(käsikirjoitus) 

Kun twistataan 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 212                                                                            Coll.764.54. 
 

Luettelo Mappi 212 kappalelista (puutteellinen)     

Olet ihme häikäisevin 

 (käsikirjoitus) 

Joka hetki 

(käsikirjoitus) 

 

Suomalaisia kansanlauluja 

Silloin minä itkin 

(käsikirjoitus) 

Yksi ruusu  

(käsikirjoitus) 

Aamulla varhain 

(käsikirjoitus) 

En voi sua unhoittaa 

(käsikirjoitus) 

 

Sä kauneihin oot 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Samassa Lauantai 

(käsikirjoitus) 

Tango keskiyöllä 

(käsikirjoitus) 

Kevättuulella 

(käsikirjoitus) 

Huomata sitä ei saa 

(käsikirjoitus) 

Renatta 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 213                                                                                   Coll.764.54. 
 

Luettelo Mappi 213 kappalelista (puutteellinen)     

Epävireiset sydämet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hauska Jose 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vilma 

(käsikirjoitus) 

Jauhan kahvia 

(käsikirjoitus) 

Meidän katti 

(käsikirjoitus) 
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Elegantti-elefantti 

(käsikirjoitus) 

Peppi-karhun kalamatka 

(käsikirjoitus) 

Uuden samban satu 

(käsikirjoitus) 

Yhden nuotin samba 

(käsikirjoitus) 

Rinnakkain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pojat 

(käsikirjoitus) 

Täydenkuun juhla 

(käsikirjoitus) 

Pepino 

(käsikirjoitus) 

Tanssilaulu 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 214                                                                                      Coll.764.55. 
 

Yksi vai kaikki 

(käsikirjoitus) 

Tanssilaulu 

(käsikirjoitus) 

Hän on niin hassun kultainen 

(käsikirjoitus) 

Yö taigalla 

(käsikirjoitus) 

Kun sinua katselen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yksin oon mä vain 

(käsikirjoitus) 

Kuunpimennys 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jos cowboyn tyttö olisin 

(käsikirjoitus) 

Tämän päivän tyttö 

(käsikirjoitus) 

Sukiyaki 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kultainen rengas 

(käsikirjoitus) 

Ykkönen 

(käsikirjoitus) 

16 ruusua 

(käsikirjoitus) 

Ota pois nämä kahleet 

(käsikirjoitus) 

Tositarkoituksella 

(käsikirjoitus) 
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”Mapin nimi” Mappi 215                                                                                       Coll.764.55. 
 

Buona notte, bambino 

(käsikirjoitus) 

Danke schön 

(käsikirjoitus) 

Nainen-mies 

(käsikirjoitus) 

Malinki malchik 

(käsikirjoitus) 

Pieni punainen auto 

(käsikirjoitus) 

Tee kaikki tuo uudelleen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Näen silmissäsi taivaan 

(käsikirjoitus) 

Taikaa 

(käsikirjoitus) 

Nasta mesta 

(käsikirjoitus) 

Vartiomies 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ei sanaakaan 

(käsikirjoitus) 

Jornmy pitää minkä lupaa 

(käsikirjoitus) 

Sydän 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pieni palanen kultaa 

(käsikirjoitus) 

Lennä mun lempeni laulu 

(käsikirjoitus) 

Ikävä 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 216                                                                                     Coll.764.56. 
 

Luettelo Mappi 216 kappalelista (puutteellinen)    

Rautalankatango 

(käsikirjoitus) 

Sä muistatko metsätien 

(käsikirjoitus) 

Kun sun mä näin 

(käsikirjoitus) 

Vanha tuttu tunne               

(käsikirjoitus) 

Seiska 

(käsikirjoitus) 

Urdjan ukko 

(käsikirjoitus) 

Pieni sydän  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Torstai-ilta Porvoossa 

(käsikirjoitus) 

Brasilian fiesta 

(käsikirjoitus) 

Takaisinpaluu 

(käsikirjoitus) 

Niin monta pitkää iltaa 

(käsikirjoitus) 

Yksin tielle tuijotan 

(käsikirjoitus) 

Kultainen tango 

(käsikirjoitus) 

Ei kaipuuta näyttää saa 

(käsikirjoitus) 

Katkeraa 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 217                                                                                  Coll.764.56. 
 

Luettelo Mappi 217 kappalelista (puutteellinen)         

Tahdon sinun sellaisena kuin olet 

(käsikirjoitus) 

Kasvot hämärässä 

(käsikirjoitus) 

Kenties 

(käsikirjoitus) 

En yksin löydä onneani 

(käsikirjoitus) 

Pikku midinetti 

(käsikirjoitus) 

Taas on aika auringon 

(käsikirjoitus) 

Hei, on meillä bailut 

(käsikirjoitus) 

Krysanteemi 

(käsikirjoitus) 

Pikkuprinssi päivänpaiste 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kotkan ruusu 

(käsikirjoitus) 

Vieraalla maalla 

(käsikirjoitus) 

Itkuwirsi tulevan pahan ajan takia 

(käsikirjoitus) 

Voi näitä aikoja 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 218                                   1964-1969                                   Coll.764.57. 
 

Tulitikkulaatikollinen onnea 

(käsikirjoitus) 

Yöllä, yöllä 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat, laput) 

Ei ajatella huomispäivää 

(käsikirjoitus) 

Syntymäpäivävalssi 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Ikkunassa illalla 

(käsikirjoitus) 

Rannat 

(käsikirjoitus) 

Havis Amanda 

(käsikirjoitus) 

Vielä vain 

(käsikirjoitus) 

Liian lyhyt aamu 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Dannyn kersantti 

(käsikirjoitus) 

Pienen pieni tuli tulitikku 

(käsikirjoitus) 

Leikkimajan aikaan 

(käsikirjoitus) 

Pienet nuolet 

(käsikirjoitus) 

Olen syytön 

(käsikirjoitus) 

Vilma 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Ciribim ciribom 

(käsikirjoitus) 

Belle 

(käsikirjoitus) 

Niin kauaksi luotasi joutua sain 

(käsikirjoitus) 

Vaieten (Marianne) 

(käsikirjoitus) 

Voinko luottaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kenen syy 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Hupsu sydämeni 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Älä kiusaa tee 

(käsikirjoitus) 

Kurkota kuuhun 

(käsikirjoitus) 

Idän ja lännen tiet 

(käsikirjoitus) 

Alaska 

(käsikirjoitus) 

Tyttö järven takaa 

(käsikirjoitus) 

Kenen syy 



 140 

(käsikirjoitus) 

Tiikerihai 

(käsikirjoitus) 

Kaiken kauniin rinnalla 

(käsikirjoitus) 

Vastatuuleen 

(käsikirjoitus) 

Ovi auki on 

(käsikirjoitus) 

Jean 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Vaarin humupappaa 

(käsikirjoitus) 

Nooakin arkki 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

 

”Mapin nimi” Mappi 219                                                                                  Coll.764.58. 
 

Et vielä tiedä 

(käsikirjoitus) 

Judy ystäväni 

(käsikirjoitus) 

Sanoit liian paljon 

(käsikirjoitus) 

Hyvin menee kuitenkin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kahden sateessa 

(käsikirjoitus) 

Ei se kesää tee 

(käsikirjoitus) 

Mitä sitten teet 

(käsikirjoitus) 

Kun aurinko polttaa 

(käsikirjoitus) 

Hymyilen 

(käsikirjoitus) 

Hymyhuulet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Iltaseuraa 

(käsikirjoitus) 

Entinen jää 

(käsikirjoitus) 

Muistot vain jää 

(käsikirjoitus) 

Satutango 

(käsikirjoitus) 

En osaa olla yksinäinen 

(käsikirjoitus) 

Pipsa 

(käsikirjoitus) 

Rakkauden tie 

(käsikirjoitus) 
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Kyynelten jäljet 

(käsikirjoitus) 

Ota vastaan 

(käsikirjoitus) 

Sen voi vain aavistaa 

(käsikirjoitus) 

Luota Aleksiin 

(käsikirjoitus) 

Asfalttia ja sementtiä 

(käsikirjoitus) 

Humbuugi 

(käsikirjoitus) 

Pustan yö 

(käsikirjoitus) 

Paikka kuussa 

(käsikirjoitus) 

Ei päivää parempaa 

(käsikirjoitus) 

Haitari-dance 

(käsikirjoitus) 

Kahden kauniimpi 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 220                                                                                     Coll.764.58. 
 

Lapsuuden Vala 

(käsikirjoitus) 

Marianne 

(käsikirjoitus) 

Kauempaa ja kauempaa 

(käsikirjoitus) 

Tuli sammui 

(käsikirjoitus) 

Päättyneet on päivät 

(käsikirjoitus) 

Mene takaisin 

(käsikirjoitus) 

Näin katseen vain 

(käsikirjoitus) 

Uskon unelmiin 

(käsikirjoitus) 

Silloin 

(käsikirjoitus) 

Ruusu 

(käsikirjoitus) 

Kun lähdit pois 

(käsikirjoitus) 

En henno heittää mitään pois 

(käsikirjoitus) 

Katson vuorilta laaksoon 

(käsikirjoitus) 

Milloinkaan ei enää 
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(käsikirjoitus) 

Onni yksille jää 

(käsikirjoitus) 

Menetetty rakkaus 

(käsikirjoitus) 

Et surun päivää nähdä saa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vangin toive 

(käsikirjoitus) 

Huuto kiven sisältä 

(käsikirjoitus) 

Kahlittu tie 

(käsikirjoitus) 

Tyhjässä huoneessani 

(käsikirjoitus) 

Ei lakkaamatta voi päivä paistaa 

(käsikirjoitus) 

Hanget loistaa 

(käsikirjoitus) 

Roope-karhu 

(käsikirjoitus) 

Kertokaa se hänelle 

(käsikirjoitus) 

Mä meidän maalle tahdon takaisin 

(käsikirjoitus) 

Viimeinen mahdollisuus 

(käsikirjoitus) 

Kun katsoo mua hän silmiin 

(käsikirjoitus) 

Soi kitarani, soi 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 221                                                                                    Coll.764.59. 
 

Siinä ruutia on kun rakastun 

(käsikirjoitus) 

En ole maalla ollut koskaan 

(käsikirjoitus) 

Dream maker 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ketään ei voi omistaa 

(käsikirjoitus) 

Jos vielä Karjalassa olla vois 

(käsikirjoitus) 

Muistatko? 

(käsikirjoitus) 

Sydämeni jäi San Franciskoon 

(käsikirjoitus) 

Kuinka voit sä ulkomailla 

(käsikirjoitus) 

Anna-Katriinan Risti 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Kiireiden lapsi 

(käsikirjoitus) 

Simpeleen siiat ja Parikkalan piiat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vaikenevat huulet 

(käsikirjoitus) 

Lattiajenkka 

(käsikirjoitus) 

Muistojen pihlajan alla 

(käsikirjoitus) 

Tunturilampi 

(käsikirjoitus) 

Ruunaan savotat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lappeenrannan punahousut 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ravihaaveita 

(käsikirjoitus) 

No jopa sattui 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Syksyn saapuessa 

(käsikirjoitus) 

Kesäjenkka  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Taipaleen taimi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Me elämme musiikista 

Luettelo Mappi 217 kappalelista (puutteellinen)         

Tyttö Nilsiän 

(käsikirjoitus) 

Haakilaalu 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 222                                                                                   Coll.764.59. 
 

Luettelo Mappi 222 kappalelista (puutteellinen)  

Tyhjät sanat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hän  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Uudet tuulet 

(käsikirjoitus) 

Äidin ihmekauha 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Olen jäänyt oven taa 

(käsikirjoitus) 

Missä nään sun tanssivan 

(käsikirjoitus) 

Turhaan mua seuraat     

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Isonveljen rokkilevy 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Voi ku onnistus  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Konstan parempi valssi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Valtakunnallinen toveruusviikko 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Voi saasta 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jos olisin työtön mies 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Paulin taikakaulin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Totisen pojan jenkka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaikessa soi blues 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Uuno Turhapuro  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Roudari Roope ja Hengari Hertta 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rakkautta kaipaan oikeaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kirkonkylän tanssi 

(käsikirjoitus) 

Häätanhu 

(käsikirjoitus) 

Jerikon muurit 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Anna-Maija ja Ismo 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Eikös niin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mummon iltasatu 

(käsikirjoitus) 

Sinä lapseni pieni 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pielisen rannalla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Foggy mountain breakdown 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mappi 223                                                                                        Coll.764.60. 
 

Julianne 

(käsikirjoitus) 

Suuret setelit 

(käsikirjoitus) 

Nyt limbo soi 

(käsikirjoitus) 

Sydämeni ovi on sinulle avoin 

(käsikirjoitus) 

En tahdo nähdä huomispäivää 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Suurten uutisten päivää 

(käsikirjoitus) 

Vanha Sam 

(käsikirjoitus) 

Kesämuisto 

(käsikirjoitus) 

Untamon sormus 

(käsikirjoitus) 

Lohikäärme puff 

(käsikirjoitus) 

Liian kauan, liian kauas 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pikku-Kalle 

(käsikirjoitus) 

Lähdettiinpä ruunalla Helsinkiin 

(käsikirjoitus) 

Lippalakki 

(käsikirjoitus) 

Huomenta tyyny 

(käsikirjoitus) 

Viulutyttö 

(käsikirjoitus) 

Pustan poika 

(käsikirjoitus) 

Ensi suudelma 

(käsikirjoitus) 

Raikulipoika 

(käsikirjoitus) 

Keltainen jäänsärkijä 

(käsikirjoitus) 

Pornolaulu 

(käsikirjoitus) 

Minä olen paakari 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat ) 

Tenka-tenkka-poo 

(käsikirjoitus) 

Politiikkalaulu 

(käsikirjoitus) 

Suurena miehenä 

(käsikirjoitus) 

 

Musiikkiproduktiot 
 

 

”Mapin nimi” HELSINKI – LP- 1991                         1991                              Coll.764.61. 
 

Muistojen Bulevardi 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Helsinki-valssi 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Mä vielä palaan Helsinkiin (Helsingin kesä) 
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(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Katupoikien laulu 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” HELSINKI – LP- 1991                         1991                              Coll.764.62. 
 

Luettelo mapista HELSINKI – LP- 1991 kappalelista (puutteellinen)      

Rööperiin (Penny Lane)               

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Herrat Helsingin 

(painettu kappale, orkesteripartituuri) 

Kolmatta linjaa takaisin 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Stadin kundi 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Helsinki jump 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Mappi 227. Jenkkoja                                                                  Coll.764.63. 
 

Iloinen laulaja 

(käsikirjoitus) 

Talikalan markkinoilla 

(käsikirjoitus) 

Vesivehmaan jenkka 

(käsikirjoitus) 

Totisen pojan jenkka 

(käsikirjoitus) 

Viisi Heilaa 

(käsikirjoitus) 

Nikkelimatka 

(käsikirjoitus) 

Finnbeat 

(käsikirjoitus) 

Erokirje Heilille 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Joululaulu Oy (J. Salo)                                                               Coll.764.63. 
 

Joulupaketti 

(käsikirjoitus, painettu kappale,  

orkesteripartituuri)                                                     1961 

Pikku-Eevan salaisuus 

(orkesteripartituuri)                                                    1961                                                 

Mörri-Möykky                                                            1961 

(käsikirjoitus) 

Joulun rauhaa 

(kappaleen sanat) 

Pikkuoravien linkomäki                                            1978 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Joulupukin maa                                                         1967 
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(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kulkuset                                                                     1957 

(käsikirjoitus) 

Enkel’ kellot 

(käsikirjoitus, painettu kappale,                        1957-1958 

orkesteripartituuri)                  

Joulupukki matkaan ja käy                                         1959 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri)                  

Näinpäs Minä                                                              1959 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri)                  

Takapuolella 

Stella by starlight 

Valkea joulu 

(käsikirjoitus, painettu kappale,                                   1957              

orkesteripartituuri)                  

Takapuolella 

I’m dreaming…, Rekipolska 

Tonttuparaati                                                                1960 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri)                  

Joulupolkka                                                                   1958 

(orkesteripartituuri) 

Tip-Tap (Tonttujen jouluyö) 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri)                  

Jollei joulua ole lunta                                                   1961 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri)                  

Rauhanpäälle maan 

(käsikirjoitus, painettu kappale,                                   1973                   

kappaleen sanat) 

Sleigh ride (Rekiretki) 

(käsikirjoitus, painettu kappale,  

orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Children’s Kristmas Song                                            1966 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Ding-dong 

(kappaleen sanat) 

Kaksi tonttulakkia 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Joulutahdet’94                                                                       Coll.764.64. 
 

Ronimus/airas 

(kasetti) 

Kaksi kynttilä 

(kasetti) 

Joululauludemot 

(kasetti) 

Joulu 

(kasetti) 

Jouluna vasta 

(kasetti) 

Joululaulut 

(kasetti) 
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Huopatossurock 

(kasetti) 

Kyyneleitä joulupuurossa 

(kasetti) 

 

Joululaulu 

(käsikirjoitus) 

Marian poika 

(käsikirjoitus) 

Helkkää pienet tiu’ut 

(käsikirjoitus) 

Joulun tähdet 

(laululuettelo) 

Kyyneleitä joulupuurossa 

(käsikirjoitus) 

Taas joulu saapuu 

(käsikirjoitus) 

Muistojen kultaajat joulut 

(käsikirjoitus) 

Valkea joulu 

(käsikirjoitus) 

Tähti tähdistä kirkkain 

(käsikirjoitus) 

Oikea joulupuu 

(kappaleen sanat) 

Tuo meille jouluksi lunta 

(kappaleen sanat) 

Joulu ikkunan takaa 

(kappaleen sanat) 

Jouluna vasta 

(kappaleen sanat) 

Joulu saa aikaan sen 

(kappaleen sanat) 

Haaveistaan joulupuun rakennan 

(kappaleen sanat) 

Muistojen kultaamat joulut 

(kappaleen sanat) 

Lapsuuden jouluyö 

(kappaleen sanat) 

Huopatossurock 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Milloin on joulukuu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaksi kynttilää 

(käsikirjoitus) 

Vanhan ajan joulu 

(kappaleen sanat) 

Joulupuun haaveistaan rakennan 

(kappaleen sanat) 

Vasta silloin oikea joulu on 

(kappaleen sanat) 

Mitä miettii joulumuori 
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(kappaleen sanat) 

 

Joululauluja 

- Joulun odotus 

(käsikirjoitus)  

- Joulupukin käskynjako 

(käsikirjoitus)  

- Joulurauha 

(käsikirjoitus)  

- Hiljaa, hiljaa maa 

(käsikirjoitus)  

- Hankien maa 

(käsikirjoitus)  

- Lapsuuden joulu 

(käsikirjoitus)  

- Hiljaa, hiljaa kuunnellaan 

(käsikirjoitus)  

- Tonttujen joulukiire 

(käsikirjoitus)  

- Lumikukka 

(käsikirjoitus)  

 

”Mapin nimi” HEB…Juutalaisia (kansan)        1969-1975                                   Coll.764.64. 
 (israelilaisia) lauluja 

 

Luettelo HEB…Juutalaisia (kansan) 

(israelilaisia) lauluja kappalelista (puutteellinen)      

Balalaikka  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kapernaumin häät 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Symbaalini kertoo 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kaikki laulamaan  

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Luotan auringon nousuun  

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Morsiamen laulu 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Ensi vuonna 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Päivä painuu, yö jo saapuu 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Rabbi Uurin ilo 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Aakkoset 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Muistilappu 

Laululuettelo 

Jordanin ruusu 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Kukkanen viestini tuo 
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(kappaleen sanat) 

Eilatin laulu 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Juutalaisia kansan lauluja 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Israelilaisia lauluja 

(käsikirjoitus) 

Kohtaus asemalla 

(käsikirjoitus) 

Kaunis morsian 

(käsikirjoitus) 

Kasvot sumussa 

(käsikirjoitus) 

Kuuden ikäinen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Joseph! Joseph! 

(käsikirjoitus) 

Häämuistojen valssi 

(käsikirjoitus) 

Eeva 

(käsikirjoitus) 

Yllin kyllin 

(käsikirjoitus) 

On katseessa äidin… 

(käsikirjoitus) 

Sä kaunehin oot 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Jääjuttu                                                                                          Coll.764.64. 
 

Kabare 

(kappaleen sanat) 

Mies tavaton toope on 

(kappaleen sanat) 

Vappurieha 

(käsikirjoitus) 

Iloinen kupariseppä 

(käsikirjoitus) 

Hernandos hideway 

(käsikirjoitus) 

Tipi-Tii 

(käsikirjoitus) 

Vodaa janoon 

(kappaleen sanat) 

Vitsit 

Hurahuhhahhei 

(orkesteripartituuri) 

Cool water 

(käsikirjoitus) 

Temptation ragxyl 

(käsikirjoitus) 

Kun silloin ennen 
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(käsikirjoitus) 

Vallesmanni 

(käsikirjoitus) 

Teqiula 

(käsikirjoitus) 

Jääjuttu 

(orkesteripartituuri) 

Niin kauan minä tramppaan 

(käsikirjoitus) 

After the ball 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Karibu. Mappi 243                                                                    Coll.764.565. 
 

Amilcar Cabrai 

(kappaleen sanat) 

Tindi kashesue 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

E mie ninalia 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Omujajaro 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

I’ll come along 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Vijana twendeni 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Mayo wa Malaika 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Omumaisho ga Abazale bawe 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Sungura  

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Africa I am your son 

(painettu kappale) 

Choma moto 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Nazikuwa oitwale 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Chwi chwi chwi 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Timsifu Kambarage 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Sura yako yaumiza  

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Lauluja Tansaniasta 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Kommentit lauluille 

Kertomus Tansaniasta 

”Karibu”  

(levyn luonnokset) 

 

”Mapin nimi” Mappi 280. Koski I – 8. Go – Go. Jaakko Salon ork.               Coll.764.66. 
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Koskis 1 

(käsikirjoitus) 

Koskis 2 

(käsikirjoitus) 

Koskis 3 

(käsikirjoitus) 

Koskis 4 

(käsikirjoitus) 

Koskis 5 

(käsikirjoitus) 

Koskis 6 

(käsikirjoitus) 

Koskis 7 

(käsikirjoitus) 

Koskis 8 

(käsikirjoitus) 

Go Go sikermä 

- Valkovuokot 

           (käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

      -    Takaisin paluu 

      (käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

- Amalia 

           (käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

- Puiston poika 

     (käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

-    Ruusut… 

     (käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

- Sä kuulut päivään jokaiseen 

     (käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

 

”Mapin nimi” Lahden sävel-85                                                                            Coll.764.67. 
 

Tangokavaljeeri 

(käsikirjoitus) 

Liljan kukka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Itämaista rakkautta 

(käsikirjoitus) 

Rakasta kärsi ja unhoita 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Syvä kuin meri 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Siks oon mä suruinen 

(käsikirjoitus) 

Tule milloin vaan 

(käsikirjoitus) 

Tummat silmät 

(käsikirjoitus) 

Mustalaisviulu 

(käsikirjoitus) 

Pieni sydän  
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hiljaa soivat balalaikat 

(käsikirjoitus) 

Myllärin Irene 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tangosikermä 

- Kangastus 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

- Yön hetket 

(käsikirjoitus) 

- Sateen tango 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

- Jos jätät minut 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Erottamattomat 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Että sinut juuri kohtasin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Annabella 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kultaisen korvarenkaat 

(käsikirjoitus) 

Lapin tango 

(käsikirjoitus) 

Yksinäinen pihlaja 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

La iltima curda 

(käsikirjoitus) 

Muistojeni ruusut 

(käsikirjoitus) 

Valkoakasiat 

(käsikirjoitus) 

Sirpale onnea 

(käsikirjoitus) 

Kotkan ruusu 

(käsikirjoitus) 

Hyväile, hyväile vaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Lahden sävel-85                                                                            Coll.764.67. 
 

Jousikvartetti 

(käsikirjoitus) 

I-II-III Acc. 

(käsikirjoitus) 

P.-B. 

(käsikirjoitus) 

 

Tapani Kansa 

Nuoruuden tango 

(käsikirjoitus) 

T. Kärki-sikermä 
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(käsikirjoitus) 

Muuttolintujen lähtö 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Hiljainen kylätie 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

 

Reijo Taipale 

Tulivuori 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, valokopio orkesteripartituurista, kappaleen sanat) 

Kesäinen muista 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

Onni jonka annoin pois - sikermä 

(käsikirjoitus) 

Urdjan ukko 

(käsikirjoitus) 

Eron hetki on kaunis 

(käsikirjoitus) 

Onni, jonka annoin pois 

(käsikirjoitus) 

Unohtaakseni 

(käsikirjoitus) 

Kutsu 

(käsikirjoitus) 

Muista minua 

(käsikirjoitus) 

 

Mapin nimi ”Lahden sävel -85”      Coll.764.67b 
 

Kultaiset korvarenkaat 

Lapin tango 

Sirpale onnea 

Hyväile, hyväile vaan 

 

 

”Mapin nimi” Lahti – 85                                                                                     Coll.764.68. 
 

Lahden IV Sävel 30.6.-3.07.88 

(kirjanen) 

Mappi 

(mainokset, lehtileikkeet, sanomalehdet, ) 

Lahti 25-28.6.87 

(kirjanen) 

Lehtileikkeet, valokopiot lehtileikkeistä, muistilaput, lehdet, kirjeet, julisteet, lomakkeet, faksit, 

exlibris, festivaaliohjelmat, postikortit, osoitteenlaput, luettelo osoittajilta, näyttämön kaava, 

muistilaput, laskut, festivaalin aikataulu, muistiot, esitysjärjestys, ehdotukset, kutsulomake, 

festivaalikertomus, suunnitelma, informaatiot 

Suomen Tangofestivaalit ry 

(toimintakertomus) 

Yleisradio Ab. Suomen Tangofestivaalit ry 

(sopimus) 

Lähden sävel 
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(päätoimikunnan kokous) 

Lahden sävel’86 

(kirjanen) 

Robertino. Vent’anni di applausi 

(kirjanen) 

Viimeisestä illasta 

(käsikirjoitus) 

Lahden sävel-87 

(raportti) 

If home was here 

(kappaleen sanat) 

(Feeling) wild and alive 

(käsikirjoitus) 

Eternity till morning 

(kappaleen sanat) 

Bulletin N 245/87 

Finland festivals ‘84 

(mainos) 

Sata-Häme Soi 

(mainos) 

 

”Mapin nimi” Lahden sävel-86                                                                           Coll.764.69. 
 

Eino Grön 

Kaunein iltamme 

Cherbourgin sateenvarjot 

(käsikirjoitus) 

Yö jokainen (Parrasvalot) 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Mökki maantien laidassa (Jag har bott vi den Laudsung) 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Tapani Kansa 

Pikku Nina 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Oi niitä aikoja 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Markku Aro 

Vihreät niityt 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Yli aaltojen 

 

”Mapin nimi” Lahden sävel-86                                                                          Coll.764.69. 
 

Anneli Saaristo 

Kotkan ruusu 

(käsikirjoitus) 

Juliska 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Angelitos hegros (Mustat enkelit) 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Lea Laven 

Jambalaya 
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(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Paljon kuuluu 

(orkesteripartituuri) 

Rakkauteen (Niin paljon kuuluu rakkauteen) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

I can’t stop  

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Kohtalon tango (’89) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Lahden sävel-88                                           1989                         Coll.764.70. 
 

La strada  

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, valokopio orkesteripartituurista) 

Lui 

(orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Odota en 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Maruzella 

(käsikirjoitus) 

Kun aika on  

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Non ho l’eta 

(käsikirjoitus) 

100 kelloa (C ja D) 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, valokopio orkesteripartituurista, kappaleen sanat, painettu 

kappale) 

Valaistu ikkuna 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

O sole mio (aurinkoni) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Cento Conpane 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

You break my heart 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

On the wind’s screen 

(käsikirjoitus) 

Ikuisuus aamuun 

(käsikirjoitus) 

I’ve played rock and roll 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Whenever in with you  

(käsikirjoitus) 

What do ya’ say? 

(painettu kappale) 

This is my prayer 

(painettu kappale) 

Finaali 

(käsikirjoitus) 

Un bacio piccolissima 

(käsikirjoitus) 

Romantica 
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(käsikirjoitus) 

Palaja Sorrentoon 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Tangova  

(kasetti) 

nauharulla 

Etääntyä laiva 

(käsikirjoitus) 

Kertapas 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mustasukkaisuus 

(käsikirjoitus) 

Rakkauden juna 

(käsikirjoitus) 

Valssi 

(käsikirjoitus) 

Nuotio 

(käsikirjoitus) 

Kuihtunut ruusu 

(käsikirjoitus) 

Rakkauden kellot 

(käsikirjoitus) 

Tuntemattomat sotilaan marssi 

(käsikirjoitus) 

Valtion miehet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ihmeet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Balalaikka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuuli 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Polku 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Päiväkukkapolulla 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kirjeet, teosilmoituskortti, muistilaput 

 

”Mapin nimi” J.S. I Lat. am.                                        1957-1958                     Coll.764.71. 
Latinalais-amerikkalaisia instrumentaaleja  
Rumba-ketju. Carioca-ole ole’ – siboney 

(orkesteripartituuri) 

Bolero-ketju. Luna Lunera – Cubanacan- Buana Sera 

(orkesteripartituuri) 

Sintu amor (afrikantähti) 

(orkesteripartituuri) 

Boleroa. Linda Mujer – Luna Bossa - Tambourin – Adios Marqita Linda 

(orkesteripartituuri) 

Nightingale 

(orkesteripartituuri) 

Canto indio 

(orkesteripartituuri) 
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Green eyes 

(orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Jaakko Salo. Tema Nova                                                           Coll.764.71. 
 

Luettelo Jaakko Salo. Teema Nova kappalelista (puutteellinen)         

Bossa-nova-ohjelma 

Nuotia Jamba 

(käsikirjoitus) 

Adieu tristesse 

(käsikirjoitus) 

Right now 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Mosquito (hyttyssinfonia) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jungl drums 

(käsikirjoitus)           

Biabrubey 

(käsikirjoitus)           

Desafinado 

(käsikirjoitus)           

Heartaches 

(käsikirjoitus)           

Bye bye love 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat)           

Taboo 

(käsikirjoitus)           

Yesterday 

(käsikirjoitus)           

Bimbobey 

(kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Musiikki Jaakko Salo Oy                                                               Coll.764.72. 
 

Seinähullujen. Mahd. levybiisejä. 

(kasetti) 

Halonen Salmi 

Vanha kyläkoulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hymyä huuleen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sisukkaita sissejä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Minihame ja väärät sääret 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Galina 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tuiskuun ja tuuleen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Shampanjaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

En kommentoi 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Nettirakkautta 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Miljoona ruplaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Päivä matkaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sambalaijaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

laulaja – Susanna Heikki 

 

Sauvakävelen 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Yks sun ex 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Smaili 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Fajita 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Mikrotukihenkilö 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Duiraduu 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Ota köyhä ja ruma 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Papin Samba 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Anja & eläimet 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Cajun 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Polunimurikauppias 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Lada 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Karkkipussi 

(kappaleen sanat) 

Lampaanlapapalapata 

(kappaleen sanat) 

Bulevardin usva 

(kappaleen sanat) 

Lady vaihtoi nuorempaan 

(kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” nimetön mappi (Isaskar Keturin ihmeelliset seikkailut)         Coll.764.72. 
 

Isaskar Keturin ihmeelliset seikkailut 

(orkesteripartituuri) 

Opettajatar seikkailee 

(orkesteripartituuri, muistilappu) 

 

”Mapin nimi” nimetön mappi                                                                                 Coll.764.72. 
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Orkesterin esittely 

(käsikirjoitus) 

Samassa Selvitys käsikirjoitukselle 

Mun sydämeni tänne jää 

(käsikirjoitus) 

Nuoruuden tango 

(käsikirjoitus) 

Artikkeli 

Konserttiohjelma Fridrich Bruk 

 

”Mapin nimi” nimetön mappi                                                                                 Coll.764.73.                                               
 

Jazzia vanhassa talossa  

(käsikirjoitus) 

Laila 

Hikipohja 

(orkesteripartituuri) 

Alkumusiikki 

(orkesteripartituuri) 

Panimo 

(käsikirjoitus) 

Lapponian walz 

(käsikirjoitus) 

Kiskoja pitkin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yöjuna 

(orkesteripartituuri) 

Fishin 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjotusta) 

Samassa Lapponia walz, Prologi 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjotusta) 

Jutaamakeino 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjotusta, orkesteripartituuri) 

Ansoja lumessa 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Pähkähullu Suomi                                                                       Coll.764.73. 
 

Lavatango 

(käsikirjoitus) 

Samassa Fanfaari 

(käsikirjoitus) 

Hullu Suomi 

(käsikirjoitus) 

The walzing Fugitive 

(käsikirjoitus) 

F-B-II 

(käsikirjoitus) 

Fugitive-Blues 

(käsikirjoitus) 

Marimba 
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(käsikirjoitus) 

Welcome to Finland 

(käsikirjoitus) 

Ihana Suomi 

(käsikirjoitus) 

Maalaistalo 

(käsikirjoitus) 

Cha-cha 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Pääskynen                                                                                       Coll.764.74. 
 

Pääskynen 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Swallow 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Run away heart…                                                                         Coll.764.74. 
 

Run away heart 

(orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Mappi 301. Ryhmä Tapiolan yhteiskoulun oppilaita.                Coll.764.74. 
Fazerin musiikki kerho 

                 

 

Luettelo Mappi 301. Ryhmä Tapiolan yhteiskoulun oppilaita. Fazerin musiikki kerho kappalelista 

(puutteellinen)  

Pii Pii Pikkuinen lintu 

(käsikirjoitus) 

Pillipiiparit 

(käsikirjoitus) 

Kolme varista 

(käsikirjoitus) 

Lysti leikki 

(käsikirjoitus) 

Joko ruvennen runolle 

(käsikirjoitus) 

Saunavihdat 

(käsikirjoitus) 

Vokaalilaulu 

(käsikirjoitus) 

Posteljooni 

(käsikirjoitus) 

Elonkorjuu 

(käsikirjoitus) 

Marjukka 

(käsikirjoitus) 

Tillin tallin 

(käsikirjoitus) 

Poro juoksee tunturilla 
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(käsikirjoitus) 

Viikonpäivät 

(käsikirjoitus) 

Kuukaudet 

(käsikirjoitus) 

Minä soitan harmonikkaa 

(käsikirjoitus) 

Bim bam 

(käsikirjoitus) 

Kanoottilaulu 

(käsikirjoitus) 

Hattutanssi 

(käsikirjoitus) 

Teetkö näin 

(käsikirjoitus) 

Sammakkokuoro 

(käsikirjoitus) 

Möyri möykky enkeli 

(käsikirjoitus) 

Lensi maahan enkeli 

(käsikirjoitus) 

Kolme opettajaa 

(käsikirjoitus) 

Satu 

(käsikirjoitus) 

Pöllö-rock 

(käsikirjoitus) 

Hyvin hiljaa 

(käsikirjoitus) 

Orvokkini tummasilmä 

(käsikirjoitus) 

Piiri pieni pyöri 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Salon Musique                                                                               Coll.764.75. 
 

Pot R (Potting on the Ritz) 

(käsikirjoitus) 

Salon musique 

(käsikirjoitus) 

Armi 

(käsikirjoitus) 

Ei sitten kenenkään, kultit 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ihanaa olla nainen 

(käsikirjoitus) 

Pretty baby 

(käsikirjoitus) 

Ain’t she sweet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Naisen silmät 

(käsikirjoitus) 
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Alkulaulu 

(käsikirjoitus) 

Loppulaulu 

(käsikirjoitus) 

Heat wave 

(käsikirjoitus) 

Walking shoes 

(käsikirjoitus) 

Emma 

(käsikirjoitus) 

muistilaput 

 

”Mapin nimi” Sam Sihvo Goes Latin                                                                    Coll.764.75. 
 

Sam Sihvo salsatunnelmissa 

(orkesteripartituuri) 

Sam Sihvo… 

(orkesteripartituuri) 

Sam Sihvo Goes Latin 

(orkesteripartituuri) 

Viihdekonsertti 

(juliste) 

 

”Mapin nimi” Mappi 282. Sauna & Koskis                                                     Coll.764.76. 
Sauna 1 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Sauna 2 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Sauna 3 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Sauna 4 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Sauna 5 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Sauna 6 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” ORA. Saukki ja pikkuoravat                                                    Coll.764.76. 
 

Pikkuoravien joululaulu 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

Jököjukko-rock 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pikkuoravien tuutulaulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Palapelipossu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Villin lännen villitys 

(käsikirjoitus) 

Saukin syntymäpäivä 

(käsikirjoitus) 
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Jee jee jee (Saukki ja oravat) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Pikkuoravien kolmiottelu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Elmerin humppa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat, ohjelman käsikirjoitus) 

Pikkuoravien kuuraketti 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Seitsemän seinähullua veljestä                   1975                     Coll.764.77. 
 

Kake vode ja mä (Goh de Yaka) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Vamos a la playa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Vieras talossani (Stranger in my house) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

No näinhän se on (That’s living alright) 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Linda linda 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Amanda 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Törrönen, Vaasan läänin pienin mies 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Cuba 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Humppasikermä (Lola Pieni - Odessa) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Banaania poskeen – Gimme that banana 

(painettu kappale, kappaleen sanat) 

Astu laivaan – In the navy 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Born to be alive 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Tangorilla 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Meidän sakin seuramatka 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Kääpiöiden kemut 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Matkamuistolaulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kahvia kuuluissa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Rahaa kuin roskaa 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Tarzan on täällä taas (Tarzan ist wieder da) 

(painettu kappale, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Söteem (Je T’aime) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Ei Suomi seiso 
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(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Pus-pus-mies 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Enigma 

(käsikirjoitus) 

Viikon tintu 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

 

”Mapin nimi” Seitsemän seinähullua veljestä                                                Coll.764.77. 
 

Luettelo Seitsemän seinähullua veljestä kappalelista (puutteellinen)  

Kaupungin rumin mies 

(käsikirjoitus) 

Lehtimummo 

(käsikirjoitus) 

Luostarin puutarhassa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Lumikki-jenkka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tulkaa joukolla Kallen kapakkain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muuttanut oot siitä paljon 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hasta la vista 

(käsikirjoitus) 

Mikä puserossa pullottaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Don’t do it alone 

(käsikirjoitus) 

Lyhyt syöksyin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kimalaisen lento 

(käsikirjoitus) 

Persiainalaisella torilla 

(käsikirjoitus) 

Seitsemän seinähullua 

(käsikirjoitus) 

Heipä hei 

(käsikirjoitus) 

Perspirantti Antti 

(käsikirjoitus) 

Karmee 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Seitsemän seinähullua. Bändinumeroita                                   Coll.764.78. 
 

Let’s dance 

(käsikirjoitus) 

La cucaracha 

(käsikirjoitus) 

Hullut/Downtown 

(käsikirjoitus) 
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Granada 

(käsikirjoitus) 

Hullut/Ms Robinson 

(käsikirjoitus) 

Yellow Submarine 

(käsikirjoitus) 

A hard day’s night 

(käsikirjoitus) 

Cha Cha 

(käsikirjoitus) 

Old Field 

(käsikirjoitus) 

Jeepers creepers 

(käsikirjoitus) 

On lautalla 

(käsikirjoitus) 

Muistoja Pohjolasta 

(käsikirjoitus) 

Jimmy 

(käsikirjoitus) 

Vanhan merirosvon 

(käsikirjoitus) 

Syyspihlajan alla 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” 7. Seinähullua                                                                               Coll.764.78. 
 

Enigma/Da ja I’m sexy 

(kasetti) 

Little miss pretty… 

(kasetti) 

Sekalaista keikalta POK 

(kasetti) 

Separaattorien tulo 

(kasetti) 

Tangorilla 

(kasetti) 

Magneettinauharulla 

Zuppa Romana 

(LP-levy) 

Tropiikin yössä 

(laululuettelo) 

Lihavat on leppoisia 

(käsikirjoitus) 

Pentti-Oskari Kangas ja 7 seinähullua veljestä 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Hasta la vista 

(kappaleen sanat) 

Mikä puserossa pullottaa? 

(kappaleen sanat) 

Jos mentäis yhteen 

(kappaleen sanat) 
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Another star 

(käsikirjoitus) 

Nakit ja muusi. 7 seinähullua veljestä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Nakit ja piimä 

(kappaleen sanat) 

Hoi-Laari-Laa 

(kappaleen sanat) 

Safariralli 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Suvituulella 

(kappaleen sanat) 

Satasen satu 

(kappaleen sanat) 

Tolkku 

(kappaleen sanat) 

Helppo Heikin helpot 

(kappaleen sanat) 

Voi Vieno 

(kappaleen sanat) 

Mantan Kansa mansikassa 

(kappaleen sanat) 

Kaks kantoa 

(kappaleen sanat) 

Kalansaalis 

(kappaleen sanat) 

Uneton prinssi 

(kappaleen sanat) 

Kaksintaistelu 

(kappaleen sanat) 

Kivinainen 

(kappaleen sanat) 

Karvainen kaktus 

(kappaleen sanat) 

Velhon malja 

(kappaleen sanat) 

Kallishuvivero 

(kappaleen sanat) 

Mä papanana painun 

(kappaleen sanat) 

Vaseliinissa 

(kappaleen sanat) 

Vantaan rantaan 

(kappaleen sanat) 

Ystävä piirakassa 

(kappaleen sanat) 

Kantakirjakettu 

(kappaleen sanat) 

Jo tok’ 

(kappaleen sanat) 

Opinamme lamaan 

(kappaleen sanat) 
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Muurari 

(kappaleen sanat) 

Vedä nuo viiksesi 

(kappaleen sanat) 

Höllyn pölyn 

(kappaleen sanat) 

Onneni orvokki 

(kappaleen sanat) 

Stressi tietokoneelle 

(kappaleen sanat) 

Touon tonkija 

(kappaleen sanat) 

Pitkä lepo jäykistää 

(kappaleen sanat) 

Sairaskertomus 

(kappaleen sanat) 

Maailmanrannan tango 

(kappaleen sanat) 

En sointuasi enempää 

(kappaleen sanat) 

Pipi tipi 

(kappaleen sanat) 

Levysepät 

(kappaleen sanat) 

Pää on mulla ylettömän hellä 

(kappaleen sanat) 

Kun tuli syttyi 

(kappaleen sanat) 

Värikäs ilta 

(kappaleen sanat) 

Wäinö ja naiset 

(kappaleen sanat) 

Farkkuhurmuri 

(kappaleen sanat) 

Sukkahousublues 

(kappaleen sanat) 

Laulu haikeuksien, surkujen 

(kappaleen sanat) 

Seisomalakko 

(kappaleen sanat) 

Hän hymyili kuin hangon keksi 

(kappaleen sanat) 

Risto tekee atakin 

(kappaleen sanat) 

Postikortit, mainokset, julisteet, kirje 

 

”Mapin nimi” Säkkijärven polkka                                                                        Coll.764.79. 
 

Säkkijärven polkka 

(orkesteripartituuri) 

laskut 
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”Mapin nimi” Tango/Instl.                                                                                     Coll.764.79. 
 

Neljän tuulen tiellä 

(käsikirjoitus) 

Kotkan ruusu 

(käsikirjoitus) 

Öiset kitarat 

(käsikirjoitus) 

Mustasukkaisuutta 

(käsikirjoitus) 

Kylmät huulet 

(käsikirjoitus) 

Tango notturno 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Tango Scoret                                                                                 Coll.764.79. 
 

Kylmät huulet  

(käsikirjoitus) 

Soi maininki hiljainen 

(kappaleen sanat) 

Yö kyyneleet 

(kappaleen sanat) 

Kasvot väkijoukossa 

(kappaleen sanat) 

Yhteiset muistomme 

(kappaleen sanat) 

Tuo päivä kun jäät luokseen 

(kappaleen sanat) 

Sä kuulut päivään jokaiseen 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Tango-84                                                                                      Coll.764.80. 
 

Trekfing 

(kasetti) 

Ei tango 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Unto 

(kappaleen sanat) 

Polku 

(kappaleen sanat) 

A media luz 

(kappaleen sanat) 

Hämärässä 

(kappaleen sanat) 

Käsikkäin 

(kappaleen sanat) 

Mano a mano 

(kappaleen sanat) 

Surullinen, itäni 
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(kappaleen sanat) 

Muuan 

(kappaleen sanat) 

 

Piirros, lehtileikkeet, valokopio lehtieikkeistä, valokuvat, diat, artikkelit, kutsut, teatterijuliste, 

faksit, nimikortit, konserttiohjelma, matkaselostus, kirjeenvaihto, lasku 

 

”Mapin nimi” Tangon kotimaa-84                                                                       Coll.764.80. 
 

Joka ilta kaipaan sua vierellien 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sinipukuinen tyttö 

(käsikirjoitus) 

Tango romano 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kasvot väkijoukossa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Yhteiset muistomme 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ilon kyyneleet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kesätuulen kutsu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” I Tenor sax + I Flute                                                                  Coll.764.80. 
The virgin of the castle (Olavinlinnan balladi) 

(käsikirjoitus, painettu kappale, kappaleen sanat) 

The cold old days 

(kappaleen sanat) 

Snow 

(käsikirjoitus) 

Samassa Mardi 

(käsikirjoitus) 

A trumpeters Lullaby 

(käsikirjoitus) 

Montage 

(käsikirjoitus) 

Holiday 

(käsikirjoitus) 

25 minutes to go  

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Devil’s Galopp 

(käsikirjoitus) 

Pensylvania 6-5000 

(käsikirjoitus) 

Finalissimo 

(käsikirjoitus) 

Samassa Galoppi, fanfaari 

(käsikirjoitus) 

Lumikki 

(käsikirjoitus) 

All alone am I 
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(orkesteripartituuri) 

Mä toivon 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Vanhoja J.S. – bandisov.                                                           Coll.764.81. 
Kuningaskobra 

(käsikirjoitus) 

Rachel’s dream 

(käsikirjoitus) 

Rakkaus 

(käsikirjoitus) 

Opus ½ 

(käsikirjoitus) 

Sikermä Rausk.Säv. 

     - Mademoiselle de Paris 

(käsikirjoitus) 

     - When love has passed you by 

(käsikirjoitus) 

     - Sons les Pouts 

(käsikirjoitus) 

     - Parlemi Diamore 

(käsikirjoitus) 

     - Clopin-Clopant 

(käsikirjoitus) 

     - Tout le long des rues 

(käsikirjoitus) 

Authropology 

(käsikirjoitus) 

Judiana 

(käsikirjoitus) 

What a difference a daymade 

(käsikirjoitus) 

Shiny stocking 

(käsikirjoitus) 

Late-Late show 

(käsikirjoitus) 

Meet B.B. 

(käsikirjoitus) 

Moanin’ 

(käsikirjoitus) 

When the quail came back to S. Q. 

(käsikirjoitus) 

Doctor Livingstone, I presume 

(käsikirjoitus) 

Cute 

(käsikirjoitus) 

It don’t mean a thing 

(käsikirjoitus) 

In a mell…tone 

(käsikirjoitus) 

That old feeling 

(käsikirjoitus) 
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Latinalais 

(käsikirjoitus) 

Let him go 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Peppi 

(käsikirjoitus) 

Fungle Drums 

(käsikirjoitus) 

Jenkkasikermä 

(käsikirjoitus) 

Sugar 

(käsikirjoitus) 

3 jenkkaa 

(käsikirjoitus) 

Olavinlinna 

(käsikirjoitus) 

Tähtisade 

(käsikirjoitus) 

I’ll see you in my dream 

(käsikirjoitus) 

Ol’ man river 

(käsikirjoitus) 

3 valssia 

(käsikirjoitus) 

La Mucura 

(käsikirjoitus) 

L’ame des Pades 

(käsikirjoitus) 

Runoilijan sielu 

(käsikirjoitus) 

 

TV-, teatteri-, elokuva-, juhla- ja mainosmusiikki 
 

”Mapin nimi” Albatrossi ja heiskanen                                                         Coll.764.81. 
 

Albatrossi ja heiskanen 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Albatrossi ja heiskanen 

(kasetti) 

Kulkurin kitara 

(käsikirjoitus) 

Elämää ja erotiikkaa 

(käsikirjoitus) 

Yleisessä saunassa 

(käsikirjoitus) 

Panaman konsuli 

(käsikirjoitus) 

Ääretön aava ympärillään 

(käsikirjoitus) 

Kun aurinko lämmittää 

(käsikirjoitus) 

Santalahteen uudestaan 
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(käsikirjoitus) 

Ookko käyny oopperassa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Vannojapoikia viiksekkäitä 

(käsikirjoitus) 

Kihniön kipakkaa 

(käsikirjoitus) 

Kun mä rupesin ryyppäämään 

(käsikirjoitus) 

Loppuelämäni ensimmäinen päivä 

(käsikirjoitus) 

Heiskasen Kansa kun heiluttiin 

(käsikirjoitus) 

Matkalla pohjoiseen 

(käsikirjoitus) 

Viimeinen lättähattu 

(käsikirjoitus) 

Perunalaulu 

(käsikirjoitus) 

Viisari värähtää 

(käsikirjoitus) 

Viisukymppisen viisu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kotkan poikii ilman siipi 

(käsikirjoitus) 

Mä voisi olla amerikkalainen 

(käsikirjoitus) 

Isoäiti ihme on 

(käsikirjoitus) 

Panaman konsuli 

(käsikirjoitus) 

Matkarakastaja – Koltta 

(käsikirjoitus) 

Keurusselän sini 

(käsikirjoitus) 

Jawohl, jawohl 

(käsikirjoitus) 

Aleks ja Jaan 

(käsikirjoitus) 

Kaiken yllä aarnikotka liittää 

(käsikirjoitus) 

Rajaseudun Rambo 

(käsikirjoitus) 

Varsinaiset seiväsmatkat 

(käsikirjoitus) 

Ei ole Kööpenhamina kuin ennen 

(käsikirjoitus) 

Albatrossi 

(käsikirjoitus) 

Käyn Ahon laitaa 

(käsikirjoitus) 

Siitä on jo aikaa 
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(käsikirjoitus) 

Ronja Ryövärintytär 

(näyttelijäluettelo) 

Tänään muistaa pitää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

50-viisu 

(käsikirjoitus) 

Saanko onnitella 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Varsinaiset 

(käsikirjoitus) 

Kirjeenvaihto, lehtileikkeet, postikortit 

Kotkan kaupunginteatteri 

(kirjanen) 

Katsojien käsikirja. Kevät 1992. 

(kirjanen) 

Muistilappu  

 

”Mapin nimi” Amor-ikiliikkuja                                                                             Coll.764.82. 
 

Käsikirjoitus 

Travelling man 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

The windsors story 

(kappaleen sanat) 

Amor 

(käsikirjoitus) 

Love is a many splendored thing  

(käsikirjoitus) 

Comes love 

(käsikirjoitus) 

C’est Maqnitique 

(käsikirjoitus) 

I love you 

(käsikirjoitus) 

True love I 

(käsikirjoitus) 

Pasadoble 

(käsikirjoitus) 

Kiss of fire 

(käsikirjoitus) 

Love is just around… 

(käsikirjoitus) 

Temptation 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Arkipäivä                                                                                         Coll.764.82. 
 

Laila 

Alkumus = aamulaulu 

(käsikirjoitus) 

Kuhkais-sik 
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(käsikirjoitus) 

Alla behöver en 

(käsikirjoitus) 

Red roses for a blue lady 

(käsikirjoitus) 

 

Veino 

Casa de Lolo 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

At the Cafe-Render-vous 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Vanhanaikaista rakkautta 

(käsikirjoitus) 

Say it with music 

(käsikirjoitus) 

Portratt på pianot 

(käsikirjoitus) 

Music-Music-Music 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Loppumus=Iltalaulu 

(käsikirjoitus) 

YLE Ohjelma  

(käsikirjoitus) 

Alkumusiikki 

(orkesteripartituuri) 

Aamulaulu 

(kappaleen sanat) 

Iltalaulu 

(kappaleen sanat) 

Finale alku 

(käsikirjoitus) 

Lastenlaulu-baletti 

(orkesteripartituuri) 

I’m looking over a 4-leaf closer 

(käsikirjoitus) 

Kukkais-sikermä 

(käsikirjoitus) 

Valokuva Pianolla 

(orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Tp.3. En kerro. TV 1. Me krokotiilit                                             Coll.764.83. 
 

Vartiossa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Liisa pien 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Eldanka 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Uudet tuulet 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Iki-vanha laulukirja 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Piirileikki-sikermä 

(käsikirjoitus) 

Ei ole leskeä 

(käsikirjoitus) 

On neidolla punapaula 

(käsikirjoitus) 

Kalliolle kukkulalle 

(käsikirjoitus) 

Pappa lupasi talon laittaa 

(käsikirjoitus) 

Kaurapellon pientareella 

(käsikirjoitus) 

Baby Elephant walk 

(käsikirjoitus) 

Alley cat 

(käsikirjoitus) 

Crazy MakCrazy 

(käsikirjoitus) 

Mattojuttu. Kyösti Varis 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Kaunis perijätär 

(kappaleen sanat) 

Matot 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Moliendo cafe 

(käsikirjoitus) 

Laiskotellen 

(käsikirjoitus) 

Cherry 

(käsikirjoitus) 

I feel pretty 

(käsikirjoitus) 

Lentäjän valssi 

(käsikirjoitus) 

Kaunis pesijätär 

(käsikirjoitus) 

Lentokenttämarssi 

(käsikirjoitus) 

muistilaput 

 

”Mapin nimi” Erittäin vaarallista                                                                      Coll.764.83. 
 

Erittäin vaarallista 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Yön musta tango 

(käsikirjoitus) 

Somebody bad stole 

(käsikirjoitus) 

Buttons and Bows 

(käsikirjoitus) 

A foggy day 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Orient express 

(käsikirjoitus) 

Rififi 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

West-man-story 

(käsikirjoitus) 

Big-Ben 

(käsikirjoitus) 

Onnittelulaulu 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Eurovision laulukilpailu -64                                                          Coll.764.84. 
 

Bzzz 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Tango keittiössä 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Satelliitti 2:lle 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Tipi-tii 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Pikku Rahastaja 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Fennada                                                                                        Coll.764.84. 
 

Se onnellinen päivä 

(käsikirjoitus) 

Suomi tänään 

(käsikirjoitus) 

Yksi ruusu 

(käsikirjoitus) 

Elokuvan käsikirjoitus 

 

”Mapin nimi” Finnair show – 66. Riemurasia – 68. Junajuttu – 68               Coll.764.85. 
Finnair show 

 

Säkkijärven polkka 

(käsikirjoitus) 

Flying home 

(käsikirjoitus) 

Airmail special 

(käsikirjoitus) 

Tulppaaneja Amsterdamista 

(käsikirjoitus) 

Terylenematka keväiseen Eurooppaan 

 

”Mapin nimi” Ossi Harkimon elokuva                                                             Coll.764.85. 
 

Tappaa jotta eläisi 

(käsikirjoitus) 
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Kaamos-joikuja 

(käsikirjoitus) 

Poison-mixture for motion picture 

(käsikirjoitus) 

Pekka and his school 

(käsikirjoitus) 

Tulipunaruusut 

(käsikirjoitus) 

Andalusian neidot 

(käsikirjoitus) 

 

Tänä päivänä. ”Petteri” 

Petteri ja Karhunen 

(käsikirjoitus) 

Kolari 

(käsikirjoitus) 

Seppä 

(käsikirjoitus) 

Elna 

(käsikirjoitus) 

Kissanpentu 

(käsikirjoitus) 

Talkkari 

(käsikirjoitus) 

Let’s face the music 

(käsikirjoitus) 

Daydream believer 

(käsikirjoitus) 

Patapata 

(käsikirjoitus) 

Asfalttia ja sementtiä 

(käsikirjoitus) 

Beat the clock 

(käsikirjoitus) 

Fur Elise 

(käsikirjoitus) 

When I look in your eyes 

(käsikirjoitus) 

Talk to the animal 

(käsikirjoitus) 

 

Matti Matti marakatti 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Paavon riemurasia 

(käsikirjoitus) 

Cristina 

(käsikirjoitus) 

Mustalaisromanssi 

(käsikirjoitus) 

Tangokuninkaat 

(käsikirjoitus) 

Junajuttu 
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(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Firmajuhlien käsikset                                                                    Coll.764.85. 
 

Philipsin valomeriristeilyn paikkalaisvärilaulu 

Marjatta, Matti ja Jukka talous osakekauppaa 

75-vuotisjuhlassa                                              19.09.76 

 

Finnair tie Kairoon 

(kasetti) 

Finnair (Kairon linjan show) 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Laululuettelo 

Mä ikämaistot 

(käsikirjoitus) 

Fasten seatbelts 

(käsikirjoitus) 

Älä vaahto 

(kappaleen sanat) 

Ei Suomi seiso 

(käsikirjoitus) 

Persialaisella torilla 

(käsikirjoitus) 

 

Mikonpäivän bileet                                                29.09.81 

Vetoketju 

(kappaleen sanat) 

Mikko 

(kirjanen) 

Micromusical Marskissa 

(ohjelman käsikirjoitus) 

 

Sanomatta selvää/Dipoli                                      3.11.79 

(ohjelman käsikirjoitus) 

 

Tikkurilan väri 150 v.                                        26.08.82 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Tuotantomyynti 25-vuotisjuhla 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Muistilappu 

 

Osuuspankkiviikon pääjuhla 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Tikkurilan väritehtaat Oy 

(ohjelma) 

 

Tiernapojat 

(käsikirjoitus) 

Mäkihyppääjä 

(käsikirjoitus) 

Laululuettelo 

Lacugaraxa 
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(kappaleen sanat) 

Tulliaiset 

(kappaleen sanat) 

Hakin-ano-vuara 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Mä lehden luin 

(kappaleen sanat) 

Alkulaulupotpuri 

(kappaleen sanat) 

 

Kerjäläisoopperavoileipä 

Finn-levyn tunti torstai 

(ohjelman käsikirjoitus) 

 

Haklitus 1 vuotta 

Vuosikertaviihdettä 

(ohjelman käsikirjoitus) 

 

WSOY                                                                  29.11.85 

 

Kauppalehti reilusti esiin 

 

Matkailumessut Finlandia-talossa – 83 

Silkkipytty 

(kappaleen sanat) 

Klubin miehiä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tee-äm-laulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Oi mikä mies 

(käsikirjoitus) 

Mies yli laidan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Rovaniemi-rock 

(kappaleen sanat) 

Jääkiekkomies 

(kappaleen sanat) 

Ford-autoilijan laulu 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ford-refrengi 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Aatamin puku-73 

(ohjelman käsikirjoitus) 

muistilaput 

 

”Mapin nimi” Tp. 1. Jeing. TV2                                                                            Coll.764.86. 
 

Icing ”Leijonalle ja kolmelle kruunulle” 

(TV ohjelma, käsikirjoitus) 

Turpiin 
(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Swedish Rhapsady 
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(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Polkkis  

(valokopio käsikirjoituksesta) 

Turnajaiset 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Luistelijat 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Rock-on-go 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Hymy-smile. Montreu-64                                                                Coll.764.86. 
 

Hymy-smile 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Kukas nyt itkee? 

(kappaleen sanat) 

I’ll never smile again 

(käsikirjoitus) 

Who’s sorry now! 

(käsikirjoitus) 

When you’re smiling 

(käsikirjoitus) 

Humoreskes 

(käsikirjoitus) 

Mona Lisa 

(käsikirjoitus) 

A certain smile 

(käsikirjoitus) 

Smile – terry’s theme 

(käsikirjoitus) 

The best things 

(käsikirjoitus) 

Power your face 

(käsikirjoitus) 

ilmoitus 

 

”Mapin nimi” Kulkuri ja Joutsen                            1999                                      Coll.764.86. 
 

Kulkuri ja joutsen 

(kasetti) 

Laul.elok.kulkuri ja joutsen 

(kasetti) 

Kulkuri ja joutsen kas.1/2 

(kasetti) 

Kulkuri ja joutsen kas.1/2 

(kasetti) 

Kulkuri ja joutsen: elokuva Tapio Rautavaarasta ja Reino Helismaasta 

(elokuvakäsikirjoitus) 

Kulkuri ja joutsen 

(muusikkopalkkiot) 

Slaavilainen tanssi 

(käsikirjoitus) 
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Sylvian joululaulu 

(käsikirjoitus) 

Laulu on iloni ja työni 

(käsikirjoitus) 

Peltoniemen hintriikin surumarssi 

(käsikirjoitus) 

Kulkuri ja joutsen. Synopsis 

Kulkuri ja joutsen 

(mielipide) 

Kulkuri ja joutsen 

(musiikit kohtauksittain kronologisesti) 

Valokuvat, lehtileikkeet, liput, kirjeet, muistilaput, osoitteenlappu 

Pekka ja Pätkä 

(käsikirjoitus) 

Lapin jenkka 

(käsikirjoitus) 

Kulkuri ja joutsen 

(painettu kappale, orkesteripartituuri) 

Digo doo 

(käsikirjoitus) 

Soittajan kaipuu 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Oi kuusipuu. TV-2                                                                      Coll.764.87. 
 

Oi kuusipuu! 

(käsikirjoitus) 

Morning of my life 

(käsikirjoitus) 

Kalliolle 

(käsikirjoitus) 

 Nytpä… 

(käsikirjoitus) 

The royal Viking star waltz 

(käsikirjoitus) 

Without you 

(käsikirjoitus) 

Iltamat 

(käsikirjoitus) 

Party-shake 

- Isotalon Antti 

(käsikirjoitus) 

- Ketolan Jukka 

(käsikirjoitus) 

- Hallin Janne 

(käsikirjoitus) 

- High Noon 

(käsikirjoitus) 

Greenfield – Johnny ja upstair Mary 

(kappaleen sanat) 

Hallin Johnny 

(kappaleen sanat) 
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Pohjanmaan Junassa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Iso-Antti ja rannanjärvi 

(kappaleen sanat) 

Iso-Antti… 

(kappaleen sanat) 

Pikku cowboy 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Bonanz 

(käsikirjoitus) 

Keltaruusu 

(käsikirjoitus) 

Square-dance 

(käsikirjoitus) 

Hiljainen kitara 

(käsikirjoitus) 

Tapani Lofuing 

(käsikirjoitus) 

Juomalaulu 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mainos                                                                                  Coll.764.87. 
 

Time for a time 

(käsikirjoitus) 

Samassa 

Heartaches 

(käsikirjoitus) 

Knore-salsa 

(käsikirjoitus) 

Scalestril 

(käsikirjoitus) 

Samassa Viikon lintu 

(kappaleen sanat) 

Toyota tonni 

(käsikirjoitus) 

Texaco 

(käsikirjoitus) 

Avacadon (Hanna ja Niilo) 

(käsikirjoitus) 

Union 

(käsikirjoitus) 

Se maistuu 

(käsikirjoitus) 

Panda III 

(käsikirjoitus) 

Samassa Serlä 

(käsikirjoitus) 

Serlä 

(käsikirjoitus) 

Panadola 

(käsikirjoitus) 
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Polycolor ”Sama väri” 

(mainosmusiikki. käsikirjoitus) 

OKO – nuorisotili 

(käsikirjoitus) 

VADE I 

(käsikirjoitus) 

VADE II 

(käsikirjoitus) 

Vauxhall Viva 

(käsikirjoitus) 

Siemens sivamat 

(käsikirjoitus) 

Naapurin tyttö 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Samassa Kirje 

Gola 

(käsikirjoitus) 

J.S = Aer-show 

(käsikirjoitus) 

Samassa Finnair show 

(käsikirjoitus) 

15-peninkulmaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tietokilpa 

(käsikirjoitus) 

Hot kod 

(käsikirjoitus) 

Primula 

(käsikirjoitus) 

Kultapossu-laulu 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Mainos-TV                                                                                   Coll.764.88. 
 

Liedon liepeillä 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Päivänkakkara, Ismon laulu 

(käsikirjoitus) 

Beautiful dreamer 

(käsikirjoitus) 

Syncopated clock 

(käsikirjoitus) 

Temptation 

(käsikirjoitus) 

Ismo 

(käsikirjoitus) 

Pingetting married… 

(käsikirjoitus) 

With a little bit of luck 

(käsikirjoitus) 

Kalkutta 

(käsikirjoitus) 
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Voi hyvä tavaton (Ascot-gavotte) 

(käsikirjoitus) 

Tammerkosken sillalla 

(käsikirjoitus) 

On Kalkutassa Gangas 

(käsikirjoitus) 

Voi hyvä tavaton 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Matti Kasoila                                                                               Coll.764.88. 
 

Jääkerin Morsian 

(elokuvan käsikirjoitus) 

Jääkerin Morsian 

(kasetti) 

Nimetön kasetti 

Jääkerin Morsian 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Viini, laulu, naiset 

(kappaleen sanat) 

Alkumus 

(käsikirjoitus) 

San Sihvo salatunnelmissa 

(käsikirjoitus) 

Tuulen laulu 

(käsikirjoitus) 

Kaunein muisto 

(käsikirjoitus) 

Kirjeenvaihto 

  

”Mapin nimi” Tp.2. Locomotion                                                                          Coll.764.88. 
 

Loco-motion 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Take 5 

(käsikirjoitus) 

Its …a hard 

(käsikirjoitus) 

Bluesette 

(käsikirjoitus) 

The Flame 

(kappaleen sanat) 

Mobile 

(kappaleen sanat) 

16 tons 

(kappaleen sanat) 

By the sea 

(kappaleen sanat) 

Liekki 

(kappaleen sanat) 
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”Mapin nimi” Miss Scandinavia-63.                                                                      Coll.764.89. 
 

När en stjaina faller (Kruunaus-marssi) 

(käsikirjoitus) 

Din vår är min vår 

(käsikirjoitus) 

Laiskotellen 

(käsikirjoitus) 

Alkufanfaari 

(käsikirjoitus) 

Samassa Marie 

(käsikirjoitus) 

Lyömäsoitin-sommitelma 

(käsikirjoitus) 

Vanne-ohjelma 

(käsikirjoitus) 

Entrance Music (Dansevice) 

 (käsikirjoitus) 

Entrance Music (Blatt lilie blom eitter) 

(käsikirjoitus) 

Entrance Music (Säg det i toner) 

(käsikirjoitus) 

Entrance Music (Gottändsk Sommarnat) 

(käsikirjoitus) 

Entrance Music (Vinarkwedja) 

(käsikirjoitus) 

Kesäyö Palmassa 

(käsikirjoitus) 

Entrance Music (De 1000 sjöars laud) 

(käsikirjoitus) 

Rakkautta Köpiksessä 

(käsikirjoitus) 

Entrance (Angelique) 

(käsikirjoitus) 

Entrance Music (Nidälven) 

(käsikirjoitus) 

Entrance Music (Sulle kauneimman lauluu..) 

(käsikirjoitus) 

Entrance Music (Georg Malmsten metsäpirtti) 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Percussion. Miss Scandinavia. (Kuisma)                             Coll.764.90. 
 

Little girl blue 
(käsikirjoitus) 

Ca c’est l’amorer 

(käsikirjoitus) 

Everything coming up (roses) 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

My favorite thing 

(käsikirjoitus) 

Rullaati 



 187 

(käsikirjoitus) 

Vappurieha 

(käsikirjoitus) 

Gradana 

(käsikirjoitus) 

Ylioppilaan-työ 

(kappaleen sanat) 

Ascot-gavotti 

(käsikirjoitus) 

Chim-chim-cheree 

(käsikirjoitus) 

muistilaput 

merkki Miss Skandinavia - kilpailu 

 

”Mapin nimi” Miss Suomi-64. DM valaste.                             1964                    Coll.764.90.             
 

Potpourr’ 

(instr. sooloketju, käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Ramona 

(instr. sooloketju, käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Charura’ … 

(instr. sooloketju, käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Anna 

(instr. sooloketju, käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

Scandinavian Shuffle 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, kappaleen sanat) 

Sweet Georgia Broron  

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta) 

A beautiful lady in Blue 
(käsikirjoitus)  

Lambeth walk 
(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Put your arms 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Miss Suomi-65 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, painettu kappale) 

Lemmen liekki 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” 3 Muskettisoturia                                                                      Coll.764.91.             
 

Vive la Compagnie 

(orkesteripartituuri) 

Pigalle 

(orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Madam 

(orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Speak low 

(orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

Paris Canaille 

(käsikirjoitus) 
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Sabre-dance-booqie 

(käsikirjoitus) 

BA-Rock 

(käsikirjoitus) 

Samassa Menetti 

(käsikirjoitus) 

Madison 

(käsikirjoitus) 

Townpet blues 

(käsikirjoitus) 

C’est si bon 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Blues in the night 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Menetti 

(käsikirjoitus) 

The three caballeros 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

The last time I saw Paris 

(käsikirjoitus) 

Alkulaulu 

(käsikirjoitus) 

Loppulaulu 

(käsikirjoitus) 

TPT blues 

(käsikirjoitus) 

 

Myrskyluodon Maija                                                                                         Coll.764.91.             
 

Marskinpa miehiä 

(käsikirjoitus) 

Stormskars Maija 

(käsikirjoitus) 

Maja-opening 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” nimetön mappi (Millipilleri)                                                     Coll.764.91.             
 

Millipilleri 

(käsikirjoitus) 

Klaffielokuva 

(käsikirjoitus) 

Villinlännen elokuva 

(käsikirjoitus) 

Happy Herman 

(käsikirjoitus) 

Rollin 

(käsikirjoitus) 

Slow 

(käsikirjoitus) 

Loppumus (loppusoitto) 

(käsikirjoitus) 
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Crazy walk 

(käsikirjoitus) 

Kutsu 

Muistilappu 

 

”Mapin nimi” nimetön mappi (Tulipunakukka)                                                  Coll.764.92.                             
 

Tulipunakukka 

(kappaleen sanat) 

Olavin laulu 

(käsikirjoitus) 

N 5 

(käsikirjoitus) 

N 12 

(käsikirjoitus) 

Humppa 

(käsikirjoitus) 

Olavin laulu N 3-12 

(käsikirjoitus) 

Olavin-teema N 17 

(käsikirjoitus) 

N 10 

(käsikirjoitus) 

N 9 

(käsikirjoitus) 

N 2 Gaselli 

(käsikirjoitus) 

Laulu nuotioon äärellä 

(käsikirjoitus) 

Tukkipojan laula  

(käsikirjoitus) 

Tukkipoika se lautallansa 

(käsikirjoitus) 

Liian harvoin isäpappa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Samassa Muistatko Anna? 

(kappaleen sanat) 

Herrojen metkut 

(käsikirjoitus) 

Meiltähän tämä käy 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Muistatkos Anna? 

(käsikirjoitus) 

Leenan laulu 

(käsikirjoitus) 

Karhunjahdissa reisi järvellä 

(käsikirjoitus) 

Alkumusa 

(käsikirjoitus) 

N 4A 

(käsikirjoitus) 

Polkka 
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(käsikirjoitus) 

Alkumus loppu 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Näköradiomies                                                                               Coll.764.92.             
 

Jos kuusikertaa… 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

…miltä näyttää 

(käsikirjoitus)  

Samassa Ei ole kaikki miltä näyttää 

(kappaleen sanat) 

Rotestilaulu 

(kappaleen sanat) 

Hämeen hitain 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kovakasvoa 

(laululuettelo) 

Huulenheittolaulu 

(kappaleen sanat) 

Pikkutahtivalssi 

(käsikirjoitus)  

Haaskalinnut saalistaa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Samassa Haudat 

(kappaleen sanat) 

Kanjonin Ruusu 

(käsikirjoitus)  

Ski-do (Kahdeksan veljes, Juju) 

(käsikirjoitus)  

Leikkikalut 

(käsikirjoitus)  

Huuli 

(käsikirjoitus)  

Paheellinen tango 

(käsikirjoitus)  

Roomalaisnäytelmä 

(käsikirjoitus)  

Simo visiotunnus 

(käsikirjoitus)  

Speden tulomarssi 

(käsikirjoitus)  

Woodoo 

(käsikirjoitus)  

Ovimikko 

(käsikirjoitus)  

Sotajuttu 

(käsikirjoitus)  

Kovakasvo 

(käsikirjoitus)  

 

”Mapin nimi” Matti Kuuslan Posteljooni-show                                                   Coll.764.93.             
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Kesäillan valssi 

(käsikirjoitus) 

Fascination Marchetti 

(käsikirjoitus) 

Missä oit rakkoihin 

(käsikirjoitus) 

Jo Jo. Miksi miksi niin? 

(käsikirjoitus) 

Vaka-Vauha-Väinämöinen 

(käsikirjoitus) 

Postiljoonin poika 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Poika 

(käsikirjoitus) 

Dano mex 

(käsikirjoitus) 

Tanssi duetto 

(käsikirjoitus) 

Dahomey 

(käsikirjoitus) 

Mohikaani 

(käsikirjoitus) 

Finaali 

(käsikirjoitus) 

Vanhat pienet postivaunut 

(käsikirjoitus) 

Missä oot rakkain? 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Fasciuation 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Pekko ’97. Unissakävelijä                                                              Coll.764.93.             
 

Unissakävelijä vain yhdessä olemme ehjät 

(kasetti) 

Pekko ja unissakävelijä 

(kasetti) 

Timo Koivisalo 

(CD-levy) 

Pekko ja unissakävelijä 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Vain yhdessä… 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mus 25 

(käsikirjoitus) 

Pekko Johtaa 

(käsikirjoitus) 

Pekko 97 

(käsikirjoitus) 

Unissakävelijä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 
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Kirje 

 

”Mapin nimi” Punahilkka                                                                                   Coll.764.94.             
 

Tyttö metsässä 

(käsikirjoitus) 

Bye bye blackbird 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Teosto-ilmoitus musiikista Suomen TV:n ajanvieteohjelmassa ” Punahilkka” 

Ja taaskin ja taaskin 

(kappaleen sanat) 

Pitkin ja potkin 

(kappaleen sanat) 

Big bad wolf 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

A-tisket, A-tisket 

(käsikirjoitus) 

Kukkaisvalssi 

(orkesteripartituuri) 

Red red Robin 

(käsikirjoitus) 

Blackbird 

(käsikirjoitus) 

Hey-ho 

(käsikirjoitus) 

Släkthuset 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Over the rainbow 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

”Mapin nimi” Rahaa-Money/2 – 63                                                                    Coll.764.94.             
 

Muistilaput 

Rahaa… Money… 

(TV-ohjelman käsikirjoitus ) 

Money is the root of all evil 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Brother can/you spare a time 

(käsikirjoitus) 

Pennies 

(käsikirjoitus) 

Three coins in the fountain (Lähde) 

(käsikirjoitus) 

Ten cents a dance 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

I can’t 

(käsikirjoitus) 

Aina ei päivä paistaa voi 

(käsikirjoitus) 

Juto each life 

(käsikirjoitus) 

Laulu kahdesta pennista 



 193 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Hey Good-lookin 

(käsikirjoitus) 

Vaalimusiikkeja  

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Pennies from heaven (Onnenraha) 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Risteysasema                                                                                 Coll.764.95.             
 

Risteysasema 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Take the ”A” train 

(käsikirjoitus) 

Foot, foot, footsie 

(orkesteripartituuri) 

All right OK 

(käsikirjoitus) 

Finaali 

(käsikirjoitus) 

You can’t be in love with a dream 

(käsikirjoitus) 

Belle of the ball 

(käsikirjoitus) 

Pohjanmaan junassa 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Alkulaulu 

(käsikirjoitus) 

Aseman klo 

(käsikirjoitus) 

Topparoikka 

(käsikirjoitus) 

You’d be so nice 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Sek. TV musiikkeja.                                                                       Coll.764.95.             
 

Näin myydään muistoja 

(käsikirjoitus) 

Muistoja Pohjolasta 

(käsikirjoitus) 

Kultaussukeltajat 

(käsikirjoitus) 

Ennakoi tuelta tilanne 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Naked City 

(käsikirjoitus) 

Rytmi ja liikunta 

(käsikirjoitus) 

Naisten vallankumous 

kappaleen sanat)Tallinnan radiossa (Kalliolle kukkulalle, Gabrielle) 

(käsikirjoitus) 
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Oi ankka 

(kappaleen sanat) 

These boots 

(käsikirjoitus) 

Cabaret 

(käsikirjoitus) 

Little man 

(käsikirjoitus) 

I’ve never seen 

(käsikirjoitus) 

Chain of fools 

(käsikirjoitus) 

The Gentleman is a dope (mies tavaton toope on) 

(käsikirjoitus) 

The duck 

(käsikirjoitus) 

Who will buy? 

(käsikirjoitus) 

Sunny 

(käsikirjoitus) 

Daydream 

(käsikirjoitus) 

Satisfaction 

(käsikirjoitus) 

Land of thousand dances 

(käsikirjoitus) 

Top-hat… 

(käsikirjoitus) 

Chabe-cha-cha 

(käsikirjoitus) 

Lähteellä 

(käsikirjoitus) 

Kellot 

(käsikirjoitus) 

Leikki 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Setäni on samaa maata                                                                Coll.764.96.                                                                            
 

Setäni on samaa maata 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Sugar 

(käsikirjoitus) 

Put your arms 

(käsikirjoitus) 

Three o’clock in the morning 

(käsikirjoitus) 

Kädet 

(käsikirjoitus) 

After the ball 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ethän kultasen 
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(käsikirjoitus) 

Sing a little song 

(käsikirjoitus) 

Mitä teet polvellas, rakas Hans? 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Puiston puu 

(orkesteripartituuri) 

 

”Mapin nimi” Noin 7 veljestä, kesällä – 68                                                            Coll.764.96.             
 

7 x 7 

(käsikirjoitus) 

Kaikki leikkimökkelöt 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Seitsemän kertaa seitsemän 

(kappaleen sanat) 

Alkusoitto 

(käsikirjoitus) 

Loppumusiikki 

(käsikirjoitus) 

Koulutusmusiikki 

(käsikirjoitus) 

Kaksinlaulu 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Soi polkka, soi!                                                                          Coll.764.97.             
 

Säkki-Humppa 

(valokuvausmusiikkia, käsikirjoitus) 

Nuorten meno 

(jazz-valssi-sepriisi, käsikirjoitus) 

Tulipunakukka 

(loppumusiiki, käsikirjoitus) 

Viva la Polka 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Odotus musiikki 

(käsikirjoitus) 

Montage kaupunkiin tulosta 

(käsikirjoitus) 

Jousikvartetti 

(käsikirjoitus) 

Zarba-tanhu 

(käsikirjoitus) 

Syntymäpäivä-puheita 

(käsikirjoitus) 

Kellomusiikki 

(käsikirjoitus) 

Marssiketju 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Sotasankarit – 67. Kuningas Herodes – 67.                                Coll.764.97.             
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Tiernapojat Aleksilla 

(käsikirjoitus) 

Tierna-kierros 

(käsikirjoitus) 

Joulu-kavalkadi 

(käsikirjoitus) 

Loppulaulu 

(käsikirjoitus) 

Kaupallista joulua 

(kappaleen sanat) 

Petteri Punakuoro 

(käsikirjoitus) 

When you wish upon a star 

(käsikirjoitus) 

My two front teeth 

(käsikirjoitus) 

Kiitos olkoon 

(käsikirjoitus) 

Tiernapoikalaulut 

(käsikirjoitus) 

Murjaanien kuningas 

(käsikirjoitus) 

Alistaminen 

(käsikirjoitus) 

Kuihdin laulu 

(käsikirjoitus) 

Knihdin laulu 

(käsikirjoitus) 

When you wish upon a star 

(käsikirjoitus) 

Piltin synnytti Betlehem 

(käsikirjoitus) 

On lapsi syntynyt meille 

(käsikirjoitus) 

Pirkan neidot-tausta 

(käsikirjoitus) 

White Christmas 

(käsikirjoitus) 

Jengle Bells 

(käsikirjoitus) 

Tiernapojat 

(käsikirjoitus) 

I’m late 

(käsikirjoitus) 

Alkulaulu. Must be Santa 

(käsikirjoitus) 

Kesäyö 

(käsikirjoitus) 

Sotasankarit 

(käsikirjoitus) 
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”Mapin nimi” Spede – Musat – 78                                                                      Coll.764.98.             
 

Häpy Endkö 

(käsikirjoitus) 

Uuno Turhapuro menettää muistinsa 

(käsikirjoitus) 

Uuno Turhapuron muisti palailee pätkittäin 

(käsikirjoitus) 

Uuno Turhapuro Epsanjassa 

(käsikirjoitus) 

Uuno Turhapuro 

(käsikirjoitus) 

Poliisit, ”Tarmo”, ”Anoppi” 

(käsikirjoitus) 

Uunon poika’93 

(käsikirjoitus) 

Samba’91 Tömisevä 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Onks Viljoon näkynny (Viljo-laulu, Lydia, näkävatsi Rullaati’88) 

(käsikirjoitus) 

 

Uuno-87 

(käsikirjoitus) 

Uuno Turhapuro muuttaa maalle-86 (Johanna, Kantri, Riipola) 

(käsikirjoitus) 

Uuno Turhapuuro Epsanjassa (Rosita, Uuno-tango) 

(käsikirjoitus) 

Disco-Uuno 

(käsikirjoitus) 

Uuno armeijassa-84 

(käsikirjoitus) 

Uuno miliksessä-84  

(käsikirjoitus) 

Lovely-84 

(käsikirjoitus) 

Uuno-83 (Muisti palaa)  

(käsikirjoitus) 

Molly-homma 

(käsikirjoitus) 

Uuno rakastuu 

(käsikirjoitus) 

”Sweet” 

 (käsikirjoitus) 

Mollyblues 

(käsikirjoitus) 

 Hawaiji-Uuno 

(käsikirjoitus) 

Uuno-82(Menettää muistinsa) 

(käsikirjoitus) 

Samba 

(käsikirjoitus) 

Uuno-81(Vesku, Siimes) 
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(käsikirjoitus) 

Lehtileikkeet 

 

Tupakkalakko(Spede) 

(käsikirjoitus) 

Laulusikermä 

(kappaleen sanat) 

Tunnetuista aluista 

(käsikirjoitus) 

Walking 

(käsikirjoitus) 

Unelma-agentti 

(käsikirjoitus) 

Perhosvalssi 

(käsikirjoitus) 

Fakta homma 

(käsikirjoitus) 

Appi 

(käsikirjoitus) 

Simo 

(käsikirjoitus) 

Kortit 

 

”Mapin nimi” Teosto 50-v. Esittelly – 78                                                           Coll.764.99.             
 

Teoston 50-vuotisjuhlaillallisen viihdeohjelma 

Resurssit ja kustannusarvio 

Pirkko-Liisa tikka 

(soolonumero, ohjelma) 

Antaa soittaa 

Sinne onnen valtakuntaan 

(kappaleen sanat) 

Finally 

(käsikirjoitus) 

Ylös ja luomaan 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tahdon olla sulle hellä 

(käsikirjoitus) 

Ne täynnä… 

(käsikirjoitus) 

Muistojen sävel… 

(käsikirjoitus) 

Antaa esittää 

(käsikirjoitus) 

Perhosvalssi 

(käsikirjoitus) 

Muistojen sävel 

(käsikirjoitus) 

Ukko noa 

(käsikirjoitus) 

Muotoseikoista 

(käsikirjoitus) 



 199 

Minä hoilaan 

(käsikirjoitus) 

Musiikissa sävel on… 

(käsikirjoitus) 

Valssi 

(käsikirjoitus) 

Kesäillan idylli 

(käsikirjoitus) 

Finaali 

(käsikirjoitus) 

Karolyn polkka 

(käsikirjoitus) 

Flight for the copyright 

(käsikirjoitus) 

Antaa soittaa 

(käsikirjoitus) 

Musical 

(käsikirjoitus) 

Kaupparatsumies 

(käsikirjoitus) 

Jännäri 

(käsikirjoitus) 

Rock marssi 

(käsikirjoitus) 

Musiikkimenu 

(ohjelma) 

Kirjeet, lasku, asiakirjat, ehdotukset ohjelman järjestämisestä, harjoituksen aikataulu, TV-ohjelman 

työtilaus, muistilaput, kirjekuori, vastauskortti 

 

”Mapin nimi” Uuno’98 ”Pisnismies”                                                                 Coll.764.100.             
 

Uuno Turhapuro pisnismies 
(käsikirjoitus) 

Köyhä laulaja 

(käsikirjoitus) 

Rotestilaulu 

(kappaleen sanat) 

Samassa Uunoshow 

(käsikirjoitus)  

Tytön sietää tietää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

RAP 

(käsikirjoitus) 

Pellenium-laulu 

(kappaleen sanat) 

Lajinsa viimeinen 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

kutsukortit 

 

”Mapin nimi” Viira-teollisuusviihde. Harmiherra.                                            Coll.764.100.             
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Harmiherran ihmeelliset kokemukset… 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Euro 

(käsikirjoitus) 

Frees 

(käsikirjoitus) 

I left my heart in San Francisco 

(käsikirjoitus) 

Intiaanin lemmenkutsu 

(kappaleen sanat) 

Hyvän tuulen laulu 

(kappaleen sanat) 

O, mikä ihana aamu 

(kappaleen sanat) 

Peukalo 

(käsikirjoitus) 

Stormy Weathes 

(käsikirjoitus) 

Let’s fall in love 

(käsikirjoitus) 

The best thing in life (Oh what a beautiful morning) 

(käsikirjoitus) 

Rullaati 

(käsikirjoitus) 

Vielä niitä honkia humisee 

(käsikirjoitus) 

Paper doll 

(käsikirjoitus) 

It’s only a paper moon 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Viulu 1                                                                                           Coll.764.100.             
 

”13”. Salaperäinen show 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Bibbidi bibbidi boo 

(käsikirjoitus) 

Witch doc 

(käsikirjoitus) 

Taikoja tehdään kaikkialla 

(kappaleen sanat) 

Wizard 

(käsikirjoitus) 

Taikurin hattu 

(kappaleen sanat) 

Pakolaulu 

(kappaleen sanat) 

Put the blame (kosketa puuta) 

(kappaleen sanat) 

Plenty o’nuttin (taskut täynnä tyhjää) 

(kappaleen sanat) 

Sä pakoon pääset et… 
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(kappaleen sanat) 

I got plenty o’nuttin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

When you wish upon a star 

(käsikirjoitus) 

Tulipusu 

(käsikirjoitus) 

Amado mio 

(käsikirjoitus) 

Put the blame on Mame 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Little bit of luck 

(käsikirjoitus) 

Some of these days 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Tähdet määräävät sen 

(käsikirjoitus) 

laululuettelo 

 

”Mapin nimi” Yht. kuvalehdet 50 v. juhla                   1984                               Coll.764.101.             
 

Rose Marie Intian love call 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sikermä  

- Pohj. kansanlauluja 

(käsikirjoitus) 

- Anna ruveta… 

(käsikirjoitus) 

- Kurikasta kotoisin 

(käsikirjoitus) 

- Alatalon Manta 

(käsikirjoitus) 

- Friijaripokkaan Polokka 

(käsikirjoitus) 

Bad manners 

(käsikirjoitus) 

Kultainen nuoruus 

(käsikirjoitus) 

Tristesa 

(käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Yövartija (käsikirjoitus)                                                         Coll.764.101.             
 

Luettelo Yövartija (käsikirjoitus) kappalelista (puutteellinen) 

Let’s face the music and… 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Käy tanssimaan  

(tp-solo, käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Two sleepy people  

(käsikirjoitus) 
Lover 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 
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Hit the road, Jack 

(käsikirjoitus) 
N 1 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri) 

Button up your overcoat 

(käsikirjoitus, orkesteripartituuri, kappaleen sanat) 

 

Sekalaista 
 

”Mapin nimi” Augentika                                                                                    Coll.764.102.             
 

Sekalaista                                                         1984-1985 

Faksit, kirjeet, muistilaput, lehtileikkeet, valokopiot lehtileikkeistä, valokuvat, kertomus, piirros, 

mainokset, laululuettelo, ilmoitukset, matkapäiväkirja, nimikortti 

Residance del embajador de Finlandia 

(kava) 

Tango-konsertti “Sininen ja valkoinen” 

(mainosjuliste) 

Casa Blanca de Buenos Aires 

(kirjanen) 

Sata-Hame soi 1988. Susana Rinaldi 

Eino Grön. Jaakko Salon tango-orkesteri 

(mainosjuliste) 

Suuri tangokokiertue ”Sininen ja valkoinen” 

(kirjanen) 

Ainoa rakkaus 

(kappaleen sanat) 

Sininen huvimaja 

(kappaleen sanat) 

Päänmitan verran 

(kappaleen sanat) 

Kuoleman paikka 

(kappaleen sanat) 

Sörkkaan terveiset vie 

(kappaleen sanat) 

Tango 

(kirjanen) 

Casa Rosada 

(kirjanen) 

 

 

”Mapin nimi” ”Kustannus Oy ODESSA”                                                          Coll.764.102.             
 

Lehtileikkeet 

Robert Sabbag. Erään kokaiinisalakuljettajan tarina. 

(kirjan käsikirjoitus) 

 

”Mapin nimi” Sekalaista tekstejä                                                                        Coll.764.103.             
 

Kuka mitä hän? 

(käsikirjoitus) 
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Uutisnäyttämöltä 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Uusi iloinen teatteri ”Yespoks”! 

Yksi lystinpuhelu 

Mietin Finland 

Uit käsipalaveri Fazer-saunassa… 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Albatrossi 

(kappaleen sanat) 

Uit/toinen käsis-istunto 11.11 

Uit/vuoden 1991 produktion aloituspalaveri 27.10… 

Kohtalokas salsa 

(kappaleen sanat) 

Vaarilla on baari 

(kappaleen sanat) 

Tiu tau tilhi 

(kappaleen sanat) 

Yksi pieni elefantti 

(kappaleen sanat) 

Pekan viulu 

(kappaleen sanat) 

Minä olen muistanut 

(kappaleen sanat) 

Vanhoja poikia 

(kappaleen sanat) 

Katupoikien laulu 

(kappaleen sanat) 

Paasalusta/roolijakolista synopsisvaiheessa 

Kansainvälistä kässäkäymistä 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Paasalusta/kohtauslista 26.01.85 

Maakaasuputki/linjavetäjät 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Alvar Aalto ja Pallit 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Röhön rannalla 

(käsikirjoitus) 

Niin Gimis on Stadi 

(kappaleen sanat) 

Jää hyväiset isänmaalle 

(kappaleen sanat) 

Paasalusta 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Odysseuksen kotiin paluu 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Sibeliuksen kotiintulo 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Arabi-ahab 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Kontinentaalit uutiset 

(sketsi) 

Muntii mäntii lätinii 
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(sketsi) 

Ajomies. Tuoksuvat tuomien 

(käsikirjoitus) 

Happy days are here again 

(kappaleen sanat) 

Juontoja 

(sketsi) 

Rakkain Jekateriina 

(kappaleen sanat) 

Bonjour kirvesvartta 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Suomalaiset tarkka-ampujat 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Suomen pojat ja Turkin keisari 

(kappaleen sanat) 

Korvien valliin lisää 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Jukka Virtanen. Omat ja käännetyt 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Jaakko ja Markku Salo. Mutta toisaalta taas 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Haihot tulevat! Haihot tulevat! 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Kuubalainen serenadi 

(kappaleen sanat) 

Pure lenkki+ 

(kappaleen sanat) 

Haiho-laulut 

(kappaleen sanat) 

Mualaisseikkailu 2001 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Kotiharju 

(kappaleen sanat) 

Pakettiratkaisu (maalaiskomedia) 

(ohjelman käsikirjoitus) 

Laululuettelot, sketsit, kappaleen sanat 

 

Luelleto mapista 266                                                                                         Coll.764.104.             
Celviano AP-5 

(digitaalipianon käyttööhje) 

Kauku Käykko. Seidan taika 
(käsikirjoitus) 

Veikko Lavin lauluja 

(painettu kappale) 

Veikko Lavi 

(painettu kappale) 

Kaj Chyde Niut. Tyttö ja tanssiva karhu. 10 laulua 

(painettu kappale) 

Antti Kauppila – Aappo I. Piippo. Väsynyttä jalkaa kenkä hiertää 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Toivo Kärki – Aappo I. Piippo. Mulle riittää 
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(käsikirjoitus) 
T. Kaunisto. P.Matilainen. Lapsuuden aikaan 
(käsikirjoitus) 
T. Kärki – A. I. P. Ei onnen maasta tilata voi pöytää 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

 

Taisto Ahlgren. LP 

Pettäjän tie. Elon polkuja 
(käsikirjoitus) 
Kehtolaulu 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Siipirikko vain 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Aila-neito 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Verikihlat 
(käsikirjoitus) 

Laulun laulaa saan 

(valokopio painnetusta kappaleesta, kappaleen sanat) 

On aamu sumuinen 
(kappaleen sanat) 

 

Aron lempeä 

(käsikirjoitus) 
Korttipakka 

(painettu kappale) 

Kirjeet 

Heijastus 
(käsikirjoitus) 
Anna - Katriinan risti 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Aili Runne. Simpeleen siiat ja parikkalan piiat 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat, valokopio käsikirjoituksesta) 

Maj-Lis, 60v. 
(kappaleen sanat) 

Muistilappu 

Tango humiko 

(käsikirjoitus) 

Olavi Karu – Lauri Jauhiainen. Juomarin tunnustus 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Reimo Markula – Raul Reiman. Kyllä maailma neuvonsa antaa 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Veikko Juntunen. Mua hyväilee toukokuu 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

T. Kärki – A.I.Piippo. Tähän loppuvat töppäilyt 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

J. Salo – R.Reiman. Hyvästi selvä päivä 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

K. Haverinen – K.H. – J. Vainio. Syksyn tuulet 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

T. Kärki – A.I.Piippo. Lemmenjoen tie 
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(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Reino Markkula – R. Reiman. Yhden kesän rakasin 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

K. Haverinen –  J. Vainio. Morsiuskimppu 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

T. Kärki – A.I.Piippo. Putki on nyt poikki 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

T. Kärki – K.Timonen. Lähiolapsi 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Jori Sivonen – Aappo Piippo. Lapsuuden lämpimät päivät 
(käsikirjoitus) 

Kari Haverinen – Juha Vainio. Yhdessä päätimme sen 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Oiva Vasara – Kalevi Eskuri. Rantanen 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kai Haverinen – Juha Vainio. Maailman lirjat. Jo on maailman kirjät sekaisin 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Raitanen. Maailman valtateillä. 1980.  
(käsikirjoitus) 

Tapio Palmroth. Kuollut maa 
(käsikirjoitus) 

T.Kärki – V. Salmi. Viimeinen taival 
(käsikirjoitus) 

Toivo Kärki – J. Vainio. Parhaasta päästä 
(käsikirjoitus) 

A. Vilpas – R. Reiman. Vapaa mies 
(käsikirjoitus) 

Toivo Kärki – Juha Vainio. Paljon on mennyt 
(käsikirjoitus) 

Kun sinun näin ensi kerran 
(käsikirjoitus) 

A. Vilpas – R.Reiman. Parempi päivä 
(käsikirjoitus) 

T. Kärki – K- Timonen. Elämä on iskelmää 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Ahti Kauppila – Aappo I. Piippo. Nyt löysin tieni pään 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

T. Kärki – Aappo I. Piippo. Laulu sinulle 
(käsikirjoitus) 

Ahti Kauppila – A.I. Piipo. Liisa Muistatko sen 
(käsikirjoitus) 

Kari Haverinen – J. Vainio. Luotan aamuun nousevaan 
(käsikirjoitus) 

Iltalaulu 

(orkesteripartituuri) 

Kuunnelkaa, paras hän on 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

She’s a star 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Olen vanhanikäinen 

(orkesteripartituuri) 
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Mies 

(painettu kappale) 

Sam Sinvo salsatunnelmissa 

(painettu kappale) 

 

Markku Marttina 

Trubaduuri 

(orkesteripartituuri, valokopio) 

Minä voin solmia kengännauhoja 

(orkesteripartituuri, valokopio) 

Paljainjaloin 

(orkesteripartituuri, valokopio) 

Hurmaavat varpaat 

(orkesteripartituuri, valokopio) 

Laulu 

(orkesteripartituuri, valokopio) 

Olen jäätynyt puolukka 

(orkesteripartituuri, valokopio) 

Kesäilta kangasalla 

(orkesteripartituuri, valokopio) 

 kappaleen sanat kirjekuoressa 

 

Prinsessa Ruusunen linna. Kari Tuomisaari 

(orkesteripartituuri) 

Laululuettelot 

Pokkana ja paikallaan 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kunto nousee sullakin 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kuntosalin kummajaiset 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Mestari on valmis siis 
(käsikirjoitus) 

Muistilappu, lehtileikevalokopiot, ohjelmistolehti 

Siboneu 

(käsikirjoitus) 

 

 

Toivo Kärki – Aappo I. Piippo. Laulajan taival                                           Coll.764.105.             
(käsikirjoitus) 

T.Kärki – V. Salmi. Runon ja rajan tie 
(käsikirjoitus) 

Toivo Kärki – Aappo I. Piippo. Uitto se on miesten työtä 
(käsikirjoitus) 

L.Mårtenson – Pentti Autio. Merimiehen kirje äidille 
(käsikirjoitus) 

T. Kärki – A.I.P. Myös paremmasta minä haaveilin 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Olavi Karu Pentti Matilainen. Kohtalon kellot 
(käsikirjoitus) 
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Kari Kuuva. Kuulun pieneen kaupunkiin 
(käsikirjoitus) 

Jaakko Salo. Tanssiaiset suomeksi (Dancing in the night sun) 
(käsikirjoitus) 

Jaakko Salo.En voi sua unhottaa poijes 

(orkesteripartituuri) 

Frederick Locwe. On the street, where you 

(orkesteripartituuri) 

Julianne 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Itköy Neitsyt 

(orkesteripartituuri, painettu kappale) 

Laskettakkua brihat hebot 

(orkesteripartituuri, painettu kappale) 

 

Kirjeenkuoreessa UIT:n Millenium-show. 1.1.2000. MTV -3 

UIT:n Millennium-iloittelu 

(orkesteripartituuri, painettu kappale, ohjelman käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Kaikki muuttuu 
(käsikirjoitus) 

Radetzky-marssi 
(käsikirjoitus) 

 

Tanbe. Nocturne 

(orkesteripartituuri, painettu kappale) 

On pumpulia maassa 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Best selections 

(painettu kappale) 

Sunnuntaipäivä 

(painettu kappale) 

Odotan sinua niin 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Minä odotan sinua silloin 
(käsikirjoitus) 

 

 

Jospa kertoa voisin sen                                                                                       Coll.764.106.             
(käsikirjoitus, painettu kappale, painettu kappale) 

Teddykarhujen huviretki 
(käsikirjoitus) 

Diamonds are the girl’s best friend 
(käsikirjoitus) 

Video-orjien kuoro 
(käsikirjoitus) 

Ooppera 

(käsikirjoitus) 

Uusi iloinen teatteri. Mexikon pikajuna 

(orkesteripartituuri, painettu kappale, käsikirjoitus) 

Hymni Suomelle 
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(painettu kappale) 

Kesäkaupunki 
(käsikirjoitus) 

Iltaisin 

(painettu kappale) 

Marjaana ja Haamu 

(painettu kappale) 

Lapsuuden ystävälle 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

K. Havainen/ K.H. – J.Vainio. Köyhänä synnyin, köyhänä kuolen 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

G.Ponomarenko – J.Salo. Mä mistä löytäisin sen laulun 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Matti Piha. Iltanuotiolla 

(käsikirjoitus, painettu kappale) 

T. Kärki – R.Helismaa. Suurin arvoitus 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Erik Lindström – Juha Vainio. Janatuinen svengaa jälleen 
(käsikirjoitus) 
Toivo Honkonen – Matti Hietanen. Kuutamojuna 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Päämaja 

(orkesteripartituuri) 

Finalli 
(käsikirjoitus) 
Viihtykää 
(käsikirjoitus) 
Samassa venessä 
(käsikirjoitus) 

Kaikki muuttuu 
(käsikirjoitus) 
Tšingis-khan 
(valokopio käsikirjoitusksesta) 
Tarzan ist wieder da(Tarzan on täällä taas) 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Red Sails 

(käsikirjoitus) 

In the navy 

(painettu kappale) 

Niin gimis 

(käsikirjoitus) 

Pikku maalari 

(painettu kappale) 

Makeasti oravainen 

(painettu kappale) 

Mitä sanoinkaan 

(painettu kappale) 

Ol’ man river 
(käsikirjoitus) 

Rosvo Roope – Tacet/Puhetta 
(käsikirjoitus) 
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Samassa Älä Vaahto, Hiitaasti kiihdyttäen 
(käsikirjoitus) 

Taskulaskin 
(käsikirjoitus) 

Mikkihiiri 
(käsikirjoitus) 

Humppasikermä 
(käsikirjoitus) 

Pohjolan yö 
(käsikirjoitus) 

Tom Tom Tom – pink champagne 

(painettu kappale) 

Radetzky-marssi 
(käsikirjoitus) 

Nuoruustango 
(käsikirjoitus) 

Ooppera 
(käsikirjoitus) 

Kolme kolikkoa 
(käsikirjoitus) 

Ilmasta rahaa 
(käsikirjoitus) 

Kolmas mies 
(käsikirjoitus) 

Täysikuu 
(käsikirjoitus) 

Kultaa tai kunniaa 
(käsikirjoitus) 

Kun mä kuolen 
(käsikirjoitus) 

Memories of you 
(käsikirjoitus) 

Anteeksi, väärä numero 
(käsikirjoitus) 

Juliste 

Väärä vitonen 
(käsikirjoitus) 

Pihapuu 
(käsikirjoitus) 

Wonderfull world 
(käsikirjoitus) 

Kaalisoppa täyttää mahaa 
(käsikirjoitus) 

Emmanuelle 
(käsikirjoitus) 

Mitä sanoinkaan 
(käsikirjoitus) 

Sibelius ei suengaa.”Jaakkokulta” tacet 
(käsikirjoitus) 

Ilmasata rahaa 
(käsikirjoitus) 
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Elämän valttikotit 
(käsikirjoitus) 

Mulla on muistoja liikaa 
(käsikirjoitus) 

 

Pahvimapissa 

Azulnoche.Tango 

(painettu kappale) 

Octubre 

(orkesteripartituuri, valokopio) 

 

 

Iltaisin                                                                                                                Coll.764.107.             
(käsikirjoitus) 

Myrsky 
(käsikirjoitus) 

Last train to Clarksuille 
(käsikirjoitus) 

Mr Tambourine man 
(käsikirjoitus) 

Video-orjien kuoro 
(käsikirjoitus) 

Glendora 
(käsikirjoitus) 

Samassa Tää on vain maailmaa 
(käsikirjoitus) 

Kaunis Paavo 
(käsikirjoitus) 

Loppupotpourri 
(käsikirjoitus) 

I remember Elvis Presley 
(käsikirjoitus) 

Step by step 
(käsikirjoitus) 

Tulitanssi 
(käsikirjoitus) 

Memories of you 
(käsikirjoitus) 

Much of the cards 

(orkesteripartituuri) 

Oi muistatkos Emma 

(orkesteripartituuri, painettu kappale) 

Keruisen baarissa 
(käsikirjoitus) 

Älä vaantoo 

(käsikirjoitus) 

Pennies from heaven 

(orkesteripartituuri, käsikirjoitus, painettu kappale) 

Please take a letter miss Brown 

(valokopio käsikirjoituksestä, kappaleen sanat) 

Oopperatiivinen toimisto 
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(valokopio käsikirjoituksestä) 

Samassa Jääkärin morsian 
(käsikirjoitus) 

Huulujen päiv. Tango 
(käsikirjoitus) 

Tango terveyskesk. 
(käsikirjoitus) 

Impotentti 
(käsikirjoitus) 

Pieni polku 
(käsikirjoitus) 

Digadiga 
(käsikirjoitus) 

Fre fre Frederik 
(käsikirjoitus) 

Laululuettelot 

It don’t mean a thing 

(valokopio käsikirjoituksestä) 

Can’t by me love 

(valokopio käsikirjoituksestä) 

Jambalaja 

(valokopio käsikirjoituksestä) 

Mack the knife(Puukko Mackie) 

(valokopio käsikirjoituksestä) 

White Christmas 

(valokopio käsikirjoituksestä) 

Rakovalkealla 

(painettu kappale) 

Flickorna i småland 

(valokopio käsikirjoituksestä) 

Laululuettelot, muistilappu 

Take five 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Helsinki 
(kappaleen sanat) 

Arabian henkki 

(käsikirjoitus) 

Vermo 

(käsikirjoitus) 

Tummuvat varjot 

(käsikirjoitus) 

Kävelyretki 

(käsikirjoitus) 

Villi lintu 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksestä) 

Kadonnut rakkain (Lost girl) 

(käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksestä) 

Gringo’s gitar 

(valokopio käsikirjoituksestä) 

Suomi-samba 

(painettu kappale) 
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Marjaana ja Haamu 

(käsikirjoitus) 

Viinilaulu 

(valokopio käsikirjoituksestä) 

Tumman orren alla 
(käsikirjoitus, painettu kappale) 

Toivo Kärki-Juha Vainio. Ei tämän pojan haudalla ruusut kasva 
(käsikirjoitus, kappaleen sanat) 

Sua vain 
(käsikirjoitus) 

Helsingin kesä 
(painettu kappale) 

L’arlesinne 

(painettu kappale) 

Cielito Lindo. Elisabeth lentää 

(käsikirjoitus, kappaleen sanat, valokopio käsikirjoituksestä) 

Suhmuran Santra 
(painettu kappale) 

Mexikon pikajuna 
(painettu kappale) 

Laululuettelot 

Oopperavoileipä 
(käsikirjoitus) 

Twilight time 
(käsikirjoitus) 

Meren tuoksu 
(käsikirjoitus) 

Tioningskolportörens paradmarch 
(käsikirjoitus) 

Jori Sivonen-Juha Vainio. Kun maailma vie 
(käsikirjoitus) 

Regina Rento 
(käsikirjoitus) 

You don’t have to say you 
(käsikirjoitus) 

Sellaista elämä on 

(valokopio käsikirjoituksestä) 

Kun maailmaa vie 

(valokopio käsikirjoituksestä, kappaleen sanat) 

Viimeinen hetki 

(valokopio käsikirjoituksestä, kappaleen sanat) 

Mustarastas 

(valokopio käsikirjoituksestä, kappaleen sanat) 

Viiskymppisen viisu 
(painettu kappale) 

Kun kohtaat ystäväin 
(käsikirjoitus) 

 


