
SEKAKUORO, säestyksettömät 
 
AALTONEN, Erkki (1910-1990) 
Arktisen meren äärellä (S078) 
 
AALTONEN, Ilkka (*1957) 
Erä nuotteja - edullisesti (S853) 
(Elämää Huippuvuorilla/Jäätäviin korkeuksiin/Veden sylissä) 
 
ACHTÉ, Lorenz Nikolai (1835-1900) 
Suksimiesten laulu (S001/7) 
- sov/arr H.Klemetti 
 
CHYDENIUS, Jussi (*1972) 
Kaivonkatsoja (S1848) 
Kaksi laulua Aaro Hellaakosken runoihin (S675) 
  (Talviaurinkoa/Kevättä katsomassa) 
Läksin minä kesäyönä käymään sov/arr (S1448) 
Sininen taika (S706) 
Ukko Nooan arkistossa (S1100) 
 
CHYDENIUS, Kaj (*1939) 
Laulu oravasta (S1826) 
- sov/arr Jussi Chydenius 
 
CRUSELL, Bernhard Henrik (1775-1838) 
Oi, terve Pohjola! (S001/1) 
 
EHRSTRÖM, Fredrik August (1801-1850) 
Vid en källa/Lähteellä (swe/fin) (S291) 
- sov/arr T.I.Haapalainen 
 
EIMELE, Fredrik (1804-1871) 
Metsämiehen laulu (S001/3) 
- sov/arr H.Klemetti 
 
ELOKAS, Ossi (1904-1991) 
Kesäyö (SL121) 
Rajan rauha (SL126) 
 
FREEMAN, Alex (*1972) 
Neljä laulua Aaro Hellaakosken runoihin (S2195) 
 (Ensimmäinen tähti/Kuutamo metsässä/Sade/Niin pieniksi) 
 



FUHRMANN, Annika (*1986) 
Minä laulan sun iltasi tähtihin (S1686) 
Pikku juttu (S1986) 
 
GENETZ, Emil (1852-1930) 
I, i, illall' (SL086) 
Illansuussa (SL052) 
 
GUSTAFSSON, Kaj-Erik (*1942) 
All mark är helig (swe) (S1246) 
Den blomstertid nu kommer sov/arr (swe) (S1831B) 
En vänlig grönskas rika dräkt sov/arr (swe) (S1832B) 
Jo joutui armas aika sov/arr (S1831A) 
 
HANNIKAINEN, Pekka Juhani (1854-1924) 
Suloisessa Suomessamme (W036) 
 
HAPUOJA, Jukka (1914-2002) 
Kuku minun kullallein sov/arr (S207) 

- kokoelma karjalaisia kansanlauluja 
(Koivu se kasvoi/Koivumetsässä/Älä luule, että riijaan/Kuku minun käköseni/Mansikka) 
 
HILANDER, Juha (*1957) 
Till en fågel (swe) (S679) 
 
HILDÉN, Sakari (*1954) 
Järven rannalla - viisi kansanlaulua sov/arr (S258) 
(Soutelin/Nyt on mun mielestäni/Tukkipoika/Istun järven rannalla/Taivas on sininen ja valkoinen) 
 
HOLMA, Juha (*1960) 
A Mermaid’s Song (eng) (S1210) 
Hilipati hippa sov/arr (S634) 
Karhunpeijaispolska sov/arr (S2193) 
Lapponia-Suite (S1662) 
Suen syntysanat (S406) 
Suviyö (S863) 
 
HULKKONEN, Jaakko (1927-2008) 
Suviaamuna (H007) 
Tyttö istui kivellä (H008) 
 
HURME, Mikko (*1937) 
Läksin minä kesäyönä käymään sov/arr (S455) 
Tuonne taakse metsämaan sov/arr (S454) 



Yksi ruusu on kasvanut laaksossa sov/arr (S457) 
 
HYÖKKI, Matti (*1946) 
On suuri sun rantas autius sov/arr (S293) 
 
HÄMÄLÄINEN, Kalervo (1917-2015) 
Laulu joutsenelle (KH013) 
Laulu muuttolinnuille (KH004) 
Unohdetut niityt (KH012) 
 
IKONEN, Lauri (1888-1966) 
Hanhipaimen (SL056) 
Joutsenet (S002/1) 
 
ISOMÄKI, Pauliina (*1964) 
Kanteletar-lauluja (S2099) 
 (Metsän tyttö, mielineito/Muut ja minä) 
 
JALKANEN, Pekka (*1945) 
Ahomansikoita (S1146) 
 
JANSSON, Paul (*1922) 
Pieni kesäsarja sekakuorolle (S159) 
(Suomen lumpeet/Metsävadelma/Vuokot) 
 
JOUTSENVIRTA, Aarre (*1957) 
Järven takana sov/arr (S517) 
 
JÄRNEFELT, Armas (1869-1958) 
Sirkka (SL125) 
- sov/arr O.Elokas 
 
KANKAINEN, Jukka (*1932) 
Suvinen sarja (S1927) 
 (Kuin kultalehti/Vihreät suihkut/Päivä laski) 
 
KARJALAINEN, Kullervo (*1932) 
Joikaiskaamme – sarja Lapin joikuja (S1721) 
 
KASKI, Heino (1885-1957) 
Kesäyö (S268) 
Tuulen soittoa (S274) 
 
KERKO, Harri (*1968) 



...mutta äänettöminä kuuntelevat kuuset... (S546) 
 
KLEMETTI, Heikki (1876-1953) 
Haavan lehdet sov/arr (SL112) 
Karjanluku (S2128) 
Keltaiset lehdet (S002/3) 
Pienet linnut lehtipuussa sov/arr (SL064) 
 
KOMULAINEN, Juhani (*1953) 
Sade (S549) 
 
KOSTIAINEN, Pekka (*1944) 
Hiilellä piirretyt puut (S372) 
Kansanomaisia lauluja (S2279) 
(mm. Hyljätty vene/Hevonen se kauroja rouskuttaa) 
Lampaan polska (S829) 
Mitkäs nuo merellä uivat sov/arr (S847) 
Suomalaisia kansanlauluja sov/arr (S1538) 
 
KOTILAINEN, Otto (1868-1936) 
Tii tii tikanpoika (S013) 
 
KROHN, Felix (1898-1963) 
Myrskypääskynen (SL037) 
 
KUULA, Toivo (1883-1918) 
Auringon noustessa (SL013) 
Siell on kauan jo kukkineet omenapuut (SL008) 
 
KUUSISTO, Ilkka (*1933) 
Hiljainen ilta (T001) 
Hämyssä Lappeenrannan puiston (T006) 
Löysin onnenapilaan (S236) 
My Dinosaur (S887) 
Phyllodoce caerulea (Kurjenkanerva) (T032) 
Timotei (T002) 
 
KUUSISTO, Taneli (1905-1988) 
Elämän pelto (S139) 
 
LESKELÄ, Timo (1947-2012) 
Neljän tuulen tiellä, neljä joikua sov/arr (S981) 
(Lemmenjoella – Leammegáttis/Juokse kellokas – Boazobigálus/Kautokeinoon – 
Guovdageainnus/Saamen neito – Guoktelogiovcci) 



Nuotiolla istun (S605) 
Saamen neito SAB (S1072) 
Tyttö ja satakieli (S606) 
Yön lintu (S604) 
 
LIIMOLA, Heikki (*1958) 
Oravan laulu (S1776) 
 
LINJAMA, Jaakko (1909-1983) 
Saana-tunturi (S100) 
 
LINJAMA, Jouko (*1934) 
Kesäillan hauskuus (S295) 
 
LINKOLA, Jukka (*1955) 
Marea (S1955) 
Mere, meri, marea (S2060) 
 
LÅNGBACKA, Ulf (*1957) 
Havsmusik (S1196) 
 
LÄNSIÖ, Tapani (*1953) 
Armahan kulku (S758) 
Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta sov/arr (S708B) 
 
MADETOJA, Leevi (1887-1947) 
Leivolle (S1091) 
Läksin minä kesäyönä sov/arr (SL066) 
 
MAKAROFF, Mia (*1970) 
Butterfly (eng) (S971) 
Lintu lauleli lehossa (S1074) 
Mitä kaikata kivonen? (S1039) 
 
MATVEINEN, Liisa (*1961) 
Mesimarjatango (S1120B) 
Peura (S1259) (yhdessä Tellu Turkan kanssa) 
 
MILLIKEN, Sandra (*1961) 
Badagarang (S1073) 
 
MOILANEN, Olli (*1987) 
Kuule minua tuuli (S1668) 
Mä lykkään purteni laineillen (S2067) 



Talven taika (S2073) 
Tuuli kantoi puihin (S2074) 
 
MURTO, Matti (*1947) 
Kymmenen kansanlaulua Op.8 sov/arr  (S169) 
(mm. Käy neitoa kaksi/Paimenlaulu/Läksin minä kesäyönä/Metsän puita/Kaipaus/Täällä 
pohjantähden alla/Ruusu laaksossa/Voi jos ilta joutuisi) 
 
MÄNTYJÄRVI, Jaakko (*1963) 
The Silver Swan (Modern Madrigal no.2) (eng) (S411) 
The Tide Rises the Tide Falls (eng) (S1487) 
To be sung under the water (S2063) 
When I heard the learned astronomer (eng) (S2061) 
Where corals lie (eng) (S927) 
Vlk a krtek (cze) (S2130) 
 
MÄNTYSAARI, Lauri (*1982) 
Kolme laulua Lauri Viidan runoihin Op.27 (S2051) 
 (mm. Pohjan satakieli) 
 
NISSILÄ, Antti (*1969) 
Omenat putoaa (S1366) 
 
NUMMI, Seppo (1932-1981) 
Viisi madrigaalia (U004) 
(Kaunis on täällä maa/Perhoset/Tänä päivänä/Oi, aika ihanin/Laulu) 
 
NURMINEN, Erkki 
Karhun laulut (S1502) 
 
PAAKKUNAINEN, Riikamaria  
Leinikkiseppele (S1371) 

- sov/arr Merzi Rajala 
 
PAAKKUNAINEN, Seppo (*1943) 
Simpelejärven siniset laineet (S1332) 
 
PALMGREN, Selim (1878-1951) 
Kaksi pientä lehteä (SL129) 
Luonterin rannalla (SL031) 
Merellä (SL106) 
Näcken sov/arr (swe) (S1212) 
Poppelit (SL093) 
Takamailla (SL007) 



Talvi-ilta (S012) 
Yökehrääjä (SL010) 
 
PAPPINEN, Kari (*1960) 
Vuoksen pintaa pitkin (S1583) 
 
PESOLA, Väinö (1886-1966) 
Lemmikit (SL057) 
Vainiolla (S008) 
 
PIHA, T. Helmeri (*1909) 
Auringonnousu merellä (S093) 
Näköala ulapalle (S085) 
Suomi-äiti (S088) 
 
POHJOLA, Seppo (*1965) 
Oravan laulu (S772) 
 
RAJALA, Merzi (*1972) 
Karjalan kunnailla sov/arr (S1034) 
Suvivirsi sov/arr (S1015) 
 
RAUTAVAARA, Einojuhani (1928-2016) 
Katso minun kansani on puu (S251) 
Sommarnatten (swe) (U001) 
Suomalainen rukouskirja (S1870) 
 (Tuo’os mettä kielelläsi/Saunarukous/Taivahan ilohon (myös S059)) 
 
SARIOLA, Soila (*1977) 
Pakkanen (S1582) 
Surma juoksi suota myöten (S1800) 
 
SIDOROFF, Mikko (*1985) 
Hyvä on hiihtäjän hiihdellä (S1182) 
Kalakukon naatintaohje (S1761) 
 
SIHVOLA, Holger (1917-1996) 
Tunturilähde (S161) 
 
SIMOLA, Satu (*1980) 
Kuorolauluja (S1797) 
 (mm. Hirvi/Tapaamispaikka) 
 
TANSKANEN, Raimo (*1937) 



Viisi laulua sekakuorolle (S183) 
(mm. Ihminen/Silmät/ Vanha kevätlaulu/Käki) 
 
TIKANMÄKI, Anssi (*1955) 
Maan laulu (S1558) 
 
TURKKA, Tellu (*1969) 
Mehiläinen (S728) 
Peura (S1259) (yhdessä Liisa Matveisen kanssa) 
 
TUUKKANEN, Kalervo (1909-1979) 
Isänmaan virsi (S089) 
Oravan laulu (S028) 
 
VAINIO, Jennah Marie (*1972) 
Två sånger om havet (swe) (S1416) 
 (Det underliga havet/Endast havet) 
 
VALPOLA, Heikki (*1946) 
Pääskölintu, päivälintu (S1087) 
 
WESSLIN, Taisto (1941-2010) 
Viisi laulua sekakuorolle (S897) 
(Kohtalon tuulet/Sinivalkoinen laulu/Häälaulu/Leijona ja lampaat/Sambanapa) 
- myös harjoitus-cd:n kanssa / also with rehearsing cd 
 
WESSMAN, Harri (*1949) 
Kesäisiä eläimiä - Sommarens djur (fin/swe) (S238) 
(Kastemato parka - Stackars daggmask/Hauki - Gäddan/Hyttynen - Myggan/Lehmän minä 
kohtaan - Jag möter kon) 
 
VIITASAARI, Markku (*1966) 
Viiman viemä, tuulen tuoma (S878) 
 
VILÉN, Asko (*1946) 
Kolme merilaulua 1 (S336) 
(Keinuva tie/Meren kehtolaulu/Meri uinahtaa) 
Kolme merilaulua 2 (S337) 
(Merimiehen laulu/Merelle menen/Viimeinen meri) 
 
 
MIESKUORO, säestyksettömät 
 
AALTONEN, Erkki (1910-1990) 



Ennen talvea (S079) 
 
AALTONEN, Ilkka (*1957) 
Hummeripojat luonnon helmassa (S317) 
(Mies ja pöllö/Ryypätkääpä ja naitatti/Yksi varjo - kaksi polkua) 
 
AHO, Kalevi (*1949) 
Veet välkkyy taas (PKY002) 
 
BACKMAN, Hjalmar (1882-1935) 
Chrysanthemum (S052) 
 
BERGMAN, Erik (1911-2006) 
Hevonen, hevonen sov/arr (YL147) 
 
ELOKAS, Ossi (1904-1991) 
Kuutamolla (YL113) 
Käy kanssain kukkanurmelle sov/arr (PKY010) 
 
FOUGSTEDT, Nils-Eric (1910-1961) 
Siell’ on kauan jo kukkineet omenapuut (S2136) 
 
HANNIKAINEN, Ilmari (1892-1955) 
Erämiehen iltalaulu (S950) 
 
HILANDER, Juha (*1957) 
Metsämiehen laulu (S2138) 
 
HOLMA, Juha (*1960) 
Harju (S1912) 
 
HURME, Mikko (*1937) 
Ol kaunis kesäilta sov/arr (S685) 
Suomalaisia kansanlauluja (S1249) 
Tuonne taakse metsämaan sov/arr (S462) 
 
JOHANSSON, Bengt (1914-1989) 
Meren laulu (S719) 
 
JÄRNEFELT, Armas (1869-1958) 
Kesäilta (S941) 
Mieskuorolauluja (fin/swe/ger) (S486) 
(De lyckliga-Onnelliset/Den flydda-Mennyt/Han sjönk i havets sköte-Pois meni merehen 
päivä/Jes siunatkoon/Laulajan koti/Matkalla/Monimorsiamellinen/Nyt valitkaa!/Paimenen 



pyhä/Paimenten ilo/Peltomiehen syyslaulu/Sirkka/Vill du komma med mig?/Vaeltajan yölaulu-
Wanderers Nachtlied) 
 
KAHRI, Jalmari (1906-2006) 
Haavan lehdet sov/arr (S616) 
 
KASKI, Heino (1885-1957) 
Lapsuuteni maa (S269) 
Merenkävijä (S277) 
Synnyinmaa (S276) 
 
KATILA, Evert (1872-1945) 
Vielä ne huojuu honkapuut (YL043) 
 
KEKKONEN, Reijo (*1961) 
Gebet des Waldes (S898) 
 
KILPINEN, Yrjö (1892-1959) 
Häät niityllä (YL109) 
Kesä-yö (YL105) 
Lintu (YL104) 
Savu sininen (YL108) 
 
KIRVESSALO, Eino (1915-1977) 
Peltoniemen Hintriikan surumarssi sov/arr (S099) 
 
LINNALA, Eino (1920-1972) 
Yli maiden ja metsien käy (YL035) 
 
MOILANEN, Olli (*1987) 
Puun matka (S2079) 
 
MÄNTYJÄRVI, Jaakko (*1963) 
Hauen laulu (S415) 
 
PANULA, Jorma (*1930) 
Hintriikan surumarssi sov/arr (S1833) 
 
SARMANTO, Heikki (*1939) 
Hauen laulu (S2149) 
 
VIITASAARI, Markku (*1966) 
Rannalla itkijä sov/arr (S948) 
 



 
 
NAIS/LAPSIKUORO, säestyksettömät 
 
ALA-PÖLLÄNEN, Kari (*1940) 
Kansanlauluja muilta mailta sov/arr (S979) 
(A la nanita nana/Au jardin de mon père/Jerakina/Det var en lördag aften/Tuutilaulu/Långdans 
från Sollerön/Karavaani/Haidschi Bumbaidschi/Sulle laulu soi/Ratsuani juota/Y bore glas) 
 
ALMARK-MANNILA, Johanna (*1966) 
Serenad (Smultrondoft…) (swe) (S2154) 
 
ANTILA, Aaro (1896-1962) 
Sirkan häämatka (NKL044) 
 
ENGLUND, Einar (1916-1999) 
Herrojen kanssa sov/arr (swe/fin) (S166) 
 
HAMILTON, David (*1955) 
Läksin minä kesäyönä käymään sov/arr (fin/eng) (S341) 
 
HARTIKAINEN, Jarkko (*1981) 
Metsän tyttö (S1399) 
 
HELASVUO, Henna (*1992) 
Lintu-sarja (S1979) 
 (Pajupuu/Maailma kiertää ympyrää/Taivaanrantaan) 
 
HELKIÖ, Pauli (1916-1984) 
Piirilauluja Kurkijoelta sov/arr (S145) 
(Musta lintu, pikkarainen/Oi, tulkaa ystävät leikkimään/Ruusuja minä istuttelin/Tyttöjä pyörii 
piirissä) 
 
HELLBERG, Jan (*1964) 
Det gingo två flickor i rosende lund sov/arr (swe) (S793) 
 
HOLMA, Juha (*1960) 
Karhunpeijaispolska sov/arr (S521) 
Korpin synty (S523) 
 
HYÖKKI, Matti (*1946) 
Ruusu laaksossa sov/arr (S359) 
Suomalainen kansanlaulu (Tuonne taakse metsämaan) sov/arr (S361) 
 



JALKANEN, Pekka (*1945) 
Lapin valkeat yöt (S1364) 
 
JARVOLA, Jukka (1940-1997) 
Ilta (S246) 
Suviyö (S245) 
 
JOUTSENVIRTA, Aarre (*1957) 
Corvus corone - Varis sov/arr (S516) 
 
KANKAINEN, Tauno (1907-2009) 
5 laulua luonnosta sov/arr (S171) 
(Mirri sairastaa/Lintu ruutuun koputtaa/ Kuu ja tähdet/On pesä pieni puussa/ Kotivarpunen) 
 
KASKI, Heino (1885-1957) 
Kuunsirppi (S267) 
Sinikello (S071) 
 
KEKKONEN, Reijo (*1961) 
Juokse porosein sov/arr (Kaksi suomalaista kansanlaulua n:o 2) (S488) 
 
KOMULAINEN, Juhani (*1953) 
Ruhtinaan nuorimman tyttären merkintöjä poimimistaan niittykukista (S1373) 
Sade (S549A) 
Syyskesän ilta (S658) 
The Tide Rises, the Tide Falls (eng) (S655) 
 
KOSTIAINEN, Pekka (*1944) 
Hiihtojuustoa syönyt lehmä tuli hieman levottomaksi (S301) 
Lohi ui ohi (S1021) 
 (Särki/Ankerias ei ole mikään kyy/Ahven/Lohi ui/Kampelavalssi/Tuoreimmat kalat) 
Maalaiskissan salainen kalainen haave (S967) 
Mehiläinen, meiän lintu (S199) 
Menninkäisen kuutamotanssit (S284) 
Peipposen pesä – kolme laulua naiskuorolle (S1173) 
 (Pitkittyi moni yö/Peipposen pesä/Kesä irtoaa) 
Revontulet – Aurora borealis – Northern lights (fin/eng) (S300) 
Satakieli (S265) 
 
KUUSISTO, Ilkka (*1933) 
Iltalaulu (T015) 
 
KUUSISTO, Taneli (1905-1988) 
Kesäyö (S107) 



Tähti (S141) 
 
LESKELÄ, Timo (1947-2012) 
Kukapa se saunan lämmittääpi sov/arr (S1383) 
 
LÄNSIÖ, Tapani (*1953) 
Oravan hirmuteko (S509) 
 
MAKAROFF, Mia (*1970) 
Butterfly (eng) (S2008) 
 
MATVEINEN, Liisa (*1961) 
Mesimarja-tango (S1120) 
Päivä paimenessa (S856) 
Telkän tekemä (S1263) 
Tuliukko, sarja naiskuorolle (S1121) 
 (Tulen synty/Tulikipuna/Neitsyt Maaria) 
  
MERIKANTO, Aarre (1893-1958) 
Metsätieni (S136/10) 
Sydänmaan lampi (S136/8) 
 
MOILANEN, Olli (*1987) 
Pilvet (S2069) 
Tahdon kiivetä tunturiin sov/arr (S2072) 
 
MÄNTYJÄRVI, Jaakko (*1963) 
Kriivari ja neito (fin/eng) (S545) 
The Lament of the reed (S852) 
 
MÄNTYSAARI, Lauri (*1982) 
Sensemayá (esp) (S2077) 
 
NISSILÄ, Antti (*1969) 
Flowers Preach (eng) (S1661) 
 
PANULA, Jorma (*1930) 
Taivas on sininen ja valkoinen sov/arr (S142) 
 
PAPPINEN, Kari (*1960) 
HesaSSA (S1665) 
Tunturilla (S1664) 
 
PYLKKÄNEN, Tauno (1918-1980) 



Kurkien kiila (S104) 
 
RAUTIO, Matti (*1922) 
Perhonen, hassu varpunen (S122) 
(Maukas kaali/Kuoriainen ja kaste/Sirkka/Kimalaisen kehtolaulu/Laskentoa) 
 
RISSANEN, Säde (*1965) 
Lammasidylli (S595) 
 
SAARI, Jouko (*1944) 
Meri ja ranta (S423) 
 
SALLINEN, Aulis (*1935) 
Lauluja mereltä (S111) 
(Älä tuule tyttö tuuli/Sympaatti/En minä meryttä kiitä/Balladi) 
 
SALMENKANGAS, Janne (*1984) 
Kuningattaren ääni (S1954) 
 
SARIOLA, Soila (*1977) 
Tanssit taivaan alla (S1811) 
 
SIDOROFF, Mikko (*1985) 
Graniitti (S2028) 
 
SIMOLA, Satu (*1980) 
Kesä (S1878) 
Kesää odotellessa (S2135) 
 (Heinien laulu/Kesäleiribiisi/Kevättä rinnassa/Ötököiden yö/Yhdessä) 
Lähdethän…, 2-3-äänisiä lauluja lapsikuorolle 
 (Ajaton joulu/Kesäyö/Kuulkaa/Lähdethän/Parsimon/Rannalla/Siskokset/Tanssi) 
 
SIVÉN, Jani (*1971) 
Kolme balladia mereltä / Three Ballads from the Sea (S630) 
 
TANSKANEN, Raimo (*1937) 
Käki (S190) 
 
TIKKA, Teuvo (1933-2004) 
Lintujen konsertti (S403) 
 
TIRILÄ, Tapani (*1947) 
Ruoho kasvaa pehmoinen (S2208) 
 



TORMIS, Veljo (1930-2017) 
Karjan kotiinkutsu (S249) 
 
TURKKA, Tellu (*1969) 
Aallotar (S1626) 
Harakka (S1284) 
Hiekanjyvä (S1627) 
Kivilintu (S1285) 
Marjankukka (S819/1) 
Mehiläinen (S728) 
 
VEHKAVAARA, Olli (*1941) 
Kun kävelin kesäillalla sov/arr (S961) 
 
WESSMAN, Harri (*1949) 
Piu pau, viisi suomalaista lastenlorua (S420) 
(Kis kis kissanpoika/Kukko puuron keittää/Körö körö kirkkoon/Kellot/Papupata) 
 
VIRKKALA, Tellu (*1969) 
Suden aika (S395) 
 
 
 


