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SATB

SEKAKUORO, säestyksettömät
MIXED CHOIR without 
accompaniment (a cappella)

AALTOILA, Heikki (1905-1992)
Akselin ja Elinan häävalssi (S212)

AALTONEN, Erkki (1910-1990)
Arktisen meren äärellä (S078)
Lacrimosa (S076)

AALTONEN, Ilkka (*1957)
Erä nuotteja - edullisesti (S853)
(Elämää Huippuvuorilla/Jäätäviin korkeuksiin/Veden 

sylissä)
Marian yksinpuhelu tallissa (S1687B)

ACHTÉ, Lorenz Nikolai (1835-1900)
Suksimiesten laulu (S001/7) - sov/arr H.Klemetti

AHO, Kalevi (*1949)
Hiljaisuus (S945)
Sheherazade (S946)

ANTOLA, Iida (*1990)
Epätoivoisen rukous (Ps.88) (S1623)

BACH, J.G.H
Piippulaulu (W028)

BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
Fuuga (S203)
- sov/arr J.Hulkkonen

BIKKEMBERGS, Kurt (*1963)
Festival & Commemoration Sentences (eng) (S2244)
 (In you our fathers trusted/When a strong man fully 

armed/For what great nation is there)
Illuminare Jerusalem (eng) (S2313)
Stufen (ger) (S2314)
Tombeau à 5 (Klage) (ger) (S2263)

BORG, Kim (1919-2000)
Stabat mater (lat) (U016)

BORTNIANSKI, Dmitri (1751-1825)
Monia vuosia (W026)

BRAHMS, Johannes (1833-1897)
Käy nukkumaan (W041)

BROWNE, A.H.
In exelsis gloria (lat) (W009)

BULL, Ole (1810-1880)
Kun maan melu haipuu (SL046)
- sov/arr H.Klemetti

CHYDENIUS, Jussi (*1972)
Ei runo rahatta laula (S2346)
Kaivonkatsoja (S1848)
Kaksi laulua Aaro Hellaakosken runoihin (S675)
 (Talviaurinkoa/Kevättä katsomassa)
Laulan voiessani (S673)
Läksin minä kesäyönä käymään sov/arr (S1448)
Schwarze Vision (ger) (W052)
Sininen taika (S706)
Ukko Nooan arkistossa (S1100)

CHYDENIUS, Kaj (*1939)
Laulu oravasta (S1826) - sov/arr Jussi Chydenius
Stabat mater (lat-fin) (S919)

COPI, Ambroz (*1973)
Pie Jesu (Messa da Requiem) (lat) (S493)
Psalmus 108 (lat) (S494)

CRUSELL, Bernhard Henrik (1775-1838)
Oi, terve Pohjola! (S001/1)

CSEMICZKY, Miklós (*1954)
Ave Maria (in E) (lat) (S995)
Ave, verum corpus (lat) (S996)
Bicinium (Sweet Little Dabadaba...) (S784)
Da pacem, Domine (lat) (S997)
Deus, creator omnium (lat) (S998)
Missa in C (lat) (S790)
O beata virgo Maria (lat) (S446)
Regina coeli (lat) (S447)
Salve Regina (lat) (S783)
Two Motets (lat) (S445)
 (Hodie Christus natus est/Ave Regina caelorum)
Vox dilecti mei (lat) (S999)

DESMOND, Eoghan (*1989)
Mother Goose’s Melodies (eng) (S2260)
 (A comic triptych/Bobby Shafto – A sailor went to 

sea/Hey! Diddle-diddle)
More Mother Goose’s Melodies (eng) (S2261)
 (A trio of Bourgeois waltzes/One misty, moisty mor-

ning/Ladybird, ladybird/I love little pussy/Taffy’s 
canon)

EDELMANN, Casimir (1917-1967)
Kolme hautauslaulua (S2014)
 (Kun…/Maan hiljaisen kutsu on soinut/Sankariva-

najalle)

EDELMANN, Toni (*1945)
Kolme laulua Kaarlo Sarkian runoihin (S2216)
 (Ensi lumi – Uponneet puistot – Sydän)

EHRSTRÖM, Fredrik August (1801-1850)
Laulun voima (S001/2)
Vid en källa/Lähteellä (swe/fin) (S291)
- sov/arr T.I.Haapalainen
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EIMELE, Fredrik (1804-1871)
Metsämiehen laulu (S001/3)
- sov/arr H.Klemetti

ELOKAS, Ossi (1904-1991)
Kesäyö (SL121)
Rajan rauha (SL126)

ELOVAARA, Toivo (1907-1978)
Taivaassa ratki taivaassa (S009)

ENGLUND, Einar (1916-1999)
Valvokaa (S352)

EVÉN, Kerstin
A different light (eng) (S2269)

FREEMAN, Alex (*1972)
Neljä laulua Aaro Hellaakosken runoihin (S2195)
 (Ensimmäinen tähti/Kuutamo metsässä/Sade/Niin 

pieniksi)
O magnum mysterium (lat) in preparation

FRIDERICI, Daniel (1584-1638)
Sis anima euge (lat) (SL069)

FUHRMANN, Annika (*1986)
Minä laulan sun iltasi tähtihin (S1686)
Pikku juttu (S1986)

GENETZ, Emil (1852-1930)
I, i, illall' (SL086)
Illansuussa (SL052)

GRIEG, Edvard (1843-1907)
Ave maris stella (lat) (SL111)

GRUBER, Franz (1787-1863)
Stille Nacht (S1432)
- sov/arr Thomas Hanelt

GUEVARA, Gerardo (*1930)
Seis canciones / Six Songs (esp) (S481)
 (Apamuy shungu/Danzante/Sanjuanito de mi pueb-

lo/Ojos azules/Quito arrabal del cielo/Se va con 
algo mio)

GUSTAFSSON, Kaj-Erik (*1942)
3 Motetten (ger) (S2017)
All mark är helig (swe) (S1246)
Ave, verum corpus (lat) (S958)
Behåll oss, Herre (swe) (S963)
Carmen saeculare (S292)
Convenite (S610)
Den blomstertid nu kommer sov/arr (swe) (S1831B)
En vänlig grönskas rika dräkt sov/arr (swe) (S1832B)
God rest you merry gentlemen, sov/arr (eng) 

(S380/36)

Herra Pii Poo (S1231)
Jo joutui armas aika sov/arr (S1831A)
kerro minulle (S1645)
Kolme Maria-laulua (lat) (S1207)
 (Ave, maris stella/Ave, Regina caelorum/Ave Maria)
Kuusi suomalaista koraalitoisintoa (S812)
 ( Jos tahdot hartain mielin/Kiitos, karitsa kuollut/

Koska valaissee kointähtönen/Kunnian Herraa 
palvelkaa/Niin ihanaa on ylistää/Voisinpa Jeesukses-
tani)

Nyt kansat kaikki laulakaa sov/arr (S1832A)
Salve, mater misericordiae (lat) (S811)
Se vi gå nu upp till Jerusalem (swe) (S2086)
Två sånger till dikter av Tomas Tranströmer (swe) 

(S1026)
Varhaiskesä (S781)
Viisaus – alkuvoima (S1911)

HAAPANEN, Perttu (*1972)
Readymade Alice (eng) (S1713)

HALME, Heikki (*1942)
Viritysvokaliiseja kuoroille (S1652)

HAMILTON, David (*1955)
Caliban's Song (eng) (S499)
Got a home in that rock (eng) (S1055)
Lux aeterna (lat) (S500)
Me He Manu Rere sov/arr (maori) (S1580)
A new commandment (eng) (S1302)
Rakiura (S1712)
Set me as a seal (eng) (S1057)
Veni, sancte Spiritus (lat) (S1315)

HANELT, Thomas (*1962)
Ich bin das Licht (ger) (S1434)
Laudate Dominum (lat) (S1323)
Weihnachtslied (ger) (S1435)
Voce mea (lat) (S1450)
Zwei Lieder zu Gedichte von Joseph von Eichendorff 

(ger) (S1449)
 (In einem kühlen Grunde/Komm Trost der Welt)
Zwei liturgische Stücke (lat) (S1433)
 (Sanctus/O bone Jesu)

HANNIKAINEN, Ilmari (1892-1955)
Pentin serenadi (S208)
- sov/arr S.Hildén
Oli juhla ja juhannusilta (S244)
- sov/arr S.Hildén

HANNIKAINEN, Jorma (*1956)
Paina minut sinetiksi (S1395)

HANNIKAINEN, Mauri (*1946)
Iloitkaa aina Herrassa (S102)
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HANNIKAINEN, Pekka Juhani (1854-1924)
No, onkos tullut kesä (W010)
- sov/arr E. Pullinen
Suloisessa Suomessamme (W036)
Suojelusenkeli (S1264)
- sov/arr P.Kostiainen

HAPUOJA, Jukka (1914-2002)
Kuku minun kullallein sov/arr (S207)
- kokoelma karjalaisia kansanlauluja
 (Koivu se kasvoi/Koivumetsässä/Älä luule, että rii-

jaan/Kuku minun käköseni/Mansikka)

HARTIKAINEN, Jarkko (*1981)
Atrium (S1398)

HELASVUO, Esa (*1945)
Prometheus-kaanon (S1607)

HELLBERG, Jan (*1964)
Den 23. Psalmen (swe) (S953)
Laulun aloitus (S867B)
Lauloa minä lupasin (S1067)
Marjatta's Son (eng) (S538)
Salmo 23 (por) (S953B)

HERMANN (HÄRMA), Miina (1864-1941)
Meeste laul (est) (SL039)

HILANDER, Juha (*1957)
Herra on hyvä paimen, Ps.23 (S559)
Joulurukous (S285)
Kaksi kalevalaista laulua (S720)
 (Kuullessa käkeä/Ikirunon ilo)
Kolme laulua Eino Leinon runoihin (S721)
 (Laulajan lohdutus/Meren maininki/Toinen - toi-

nen)
Kyrie & Agnus Dei (lat) (S2276)
Nocturne (S551)
Till en fågel (swe) (S679)

HILANDER-TERESKA, Marja-Liisa (*1958)
Joulujuhla sov/arr (S497)
Jouluyö (S1124)
Suomalaisia lauluja sov/arr (S2284)
 (Aamulla varhain/Oman kullan silmät/Venehellä 

soudan/Itkevä huilu/Tääll’ yksinäni laulelen)
Syysmetsässä (S2332)

HILDÉN, Sakari (*1954)
Järven rannalla - viisi kansanlaulua sov/arr (S258)
(Soutelin/Nyt on mun mielestäni/Tukkipoika/Istun 

järven rannalla/Taivas on sininen ja valkoinen)
Talikkalan markkinoilla sov/arr (W006)

HILLI, Peter (*1956)
Ave Maria (lat) (S1638)

HOLMA, Juha (*1960)
A Knight and a Bonny Lass (eng) (S942)
A Mermaid’s Song (eng) (S1210)
Ahertaja (S692)
Amerikkaan (S1509)
Astronomy (S1846)
Beat! Beat! Drums! (eng) (S1633)
Belle qui tiens ma vie (fr) (S632)
Dimba (gmb) (S633)
Heinillä härkien kaukalon sov/arr (S2038)
Hilipati hippa sov/arr (S634)
Joulun lahja (S1506)
Jouluvirsi (S2037)
Kaksi suomalaista kansanlaulua sov/arr (S1842)
 (En voi sua unhoittaa poies/Kylä vuotti uutta kuuta)
Karhunpeijaispolska sov/arr (S2193)
Lapponia-Suite (S1662)
Missa (lat) (S1188)
Nukkui vaan (S1252)
O magnum mysterium (lat) (S2218)
Suen syntysanat (S406)
Surffienkelit (S1610)
Suviyö (S863)
Sweet Afton (eng) (S1507)
Viikon viivyin Viipurissa sov/arr (S635)
Älä lapsi paljon laula (S1052)

HONGISTO, Mauri (1921-2001)
Kaksi Piae Cantiones –laulua sov/arr (S2134)
 (Nyt valo kirkas, iäinen/Luokse neitseen enkeli)

HULKKONEN, Jaakko (1927-2008)
Jeesus-lapsen joululahjat (H001)
Kun Herra vain mua paimentaa (H003)
Kyrie - Gloria (lat) (H004)
Marian kiitosvirsi (Magnificat) (H005)
Matalan torpan balladi (H006)
Suviaamuna (H007)
Tyttö istui kivellä (H008)
Ylistäkää Herran nimeä (H009)

HURME, Mikko (*1937)
Läksin minä kesäyönä käymään sov/arr (S455)
Mökit nukkuu lumiset (S937B)
Suomalaisia kansanlauluja (S1247)
Tuoll' on mun kultani sov/arr (S456)
Tuonne taakse metsämaan sov/arr (S454)
Yksi ruusu on kasvanut laaksossa sov/arr (S457)

HYÖKKI, Matti (*1946)
Arvon mekin ansaitsemme sov/arr (S366)
O Bethlehem du kleine Stadt sov/arr (ger) (S1716)
On suuri sun rantas autius sov/arr (S293)

HYÖKKI, Saima (*1981)
Itken kurja kullaistani (S1422)
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HÄMEENNIEMI, Eero (*1951)
Alankaaram (snk) (S1278)
Ei ole noista laulajista (S1727)

HÄMÄLÄINEN, Kalervo (1917-2015)
Graniittimarssi (KH008)
Joulun lapsi (KH014)
Katseen kosketus (KH009)
Laulu joutsenelle (KH013)
Laulu muuttolinnuille (KH004)
Testamentti lastenlapsille (KH005)
Tuntematon sotilas (W023)
- sov/arr E.Pullinen
Unohdetut niityt (KH012)
Unteni maa (KH006)
Uusi aamu (Sinun aamusi) (KH007)
Vanhan soturin muisto SATB (KH001)
Vanhan soturin muisto SAB (KH017)
Vanhan soturin muisto (KH003)
- sov/arr R.Kekkonen
Vanhan soturin muisto (W024)
- sov/arr E.Pullinen

HÄNDEL, Georg Friedrich (1685-1759)
Halleluja-kuoro (Messias) (SL130)
Largo (S203)
- sov/arr I.Kuusisto

IKONEN, Lauri (1888-1966)
Hanhipaimen (SL056)
Häälaulu (SL107)
Joulumietteitä (SL102)
Joutsenet (S002/1)
Tupa tanssia kysyvi (S074)

ISOMÄKI, Pauliina (*1964)
Toiveammatteja (S1667)
Kaksi pääsiäislaulua (S1883)
Kanteletar-lauluja (S2099)
 (Metsän tyttö, mielineito/Muut ja minä)
Kuuntele runoa (S2223)

JALAVA, Lasse (*1951)
Annukka (S926)

JALKANEN, Pekka (*1945)
Ahomansikoita (S1146)
Deesis (S2045)
Iloveet (S2273)
Iltasella (S935)
In hoc vitae stadio (lat) (S178)
Punaiset varjot (S1001)
Suomalainen tragedia (S956)
Suomalais-suku (S684)
Valkea hevonen (S1370)

JANACEK, Leos (1854-1928)
Hukvaldilaisia lauluja (W008)

JANSSON, Paul (*1922)
Aarre (S158)
Pieni kesäsarja sekakuorolle (S159)
(Suomen lumpeet/Metsävadelma/Vuokot)

JOHANSSON, Bengt (1914-1989)
De profundis (lat) (S895)
Fyra motetter (swe) (S1144)
Preludium (S1079)

JOUTSENVIRTA, Aarre (*1957)
Antaa rumihin retkahtaa sov/arr (S1817)
Järven takana sov/arr (S517)
Kulkuset sov/arr (S170)
Saku Sammakko sov/arr (S164)

JÄRNEFELT, Armas (1869-1958)
Sirkka (SL125)
- sov/arr O.Elokas

JÄRVI, Ernst E.
Joulun sanoma (S407)
- sov/arr Sakari Ollila

KAHRI, Jalmari (1906-2006)
Soi kaikuen maa (S464)

KAINULAINEN, Kalevi 
Pieni iltalaulu (S1420)
- sov/arr Jorma Kelloniemi

KANKAINEN, Jukka (*1932)
Alleluia (lat) (S485)
Crux (fin+lat) (S1932)
Gloria in excelsis Deo (S1033)
Luukas-passio (S2031)
Rukous (S1110B)
Suvinen sarja (S1927)
 (Kuin kultalehti/Vihreät suihkut/Päivä laski)

KARAI, József (*1927)
Congedo/Ero (ita/fin) (S294)

KARJALAINEN, Kullervo (*1932)
Joikaiskaamme – sarja Lapin joikuja (S1721)
Kiinalainen romanssi in preparation
Syksy (S305)

KASKI, Heino (1885-1957)
Ave maris stella (lat) (S266)
Joulukirkkoon (S278)
- sov/arr R.Kekkonen
Jouluvirsi (S324)
Kesäyö (S268)
Kevätlaulu (S273)
Tuulen soittoa (S274)
Väinämöisen rukous sov/arr (S557)
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KATADA, Yui (*1985)
Ave Maria (lat) (S2044)
Upopo (jap) (S2225)

KAUPPI, Emil (1875-1930)
Kaipaus (SL083)

KEKKONEN, Reijo (*1961)
À toi... (fr) (S855)
An old Celtic blessing (eng) (S1700)
Filio primogenitum (lat) (S828)
Joosefin uni (S1888)
Jos voisin laulaa sov/arr (S262)
Joulu on tullut! sov/arr (S1961)
- 17 jouluista laulua sekakuorolle SAB
Kyrie (lat) (S848)
Marriott-Motet (eng) (S844)
Rainbow Covenant (eng) (S858)

KERKO, Harri (*1968)
Alma redemptoris mater (lat) (S2139)
Ave maris stella (lat) (S1718)
Ave Regina caelorum (lat) (S2251)
Kuvan vaan (S2041)
Kyrie (lat) (S2026)
Manauksia (S1219)
...mutta äänettöminä kuuntelevat kuuset... (S546)
Pitkäperjantai (S1085)
Regina coeli (lat) (S2141)
Salve Regina (lat) (S1968)
Salve Regina, revised (lat) (S1968R)
Valjetessa (S1282)
Valvokaa (S1128)

KILPINEN, Yrjö (1892-1959)
Jeruusalem, Jeruusalem (S2254)

KILPIÖ, Lauri (*1974)
Vaggvisa (swe) (S968)

KIISKINEN, Timo (*1960)
Kolme laulua sekakuorolle (S842)
 (Kansallisurheilua/Hukassa/Huipputaso)
Mary had a baby sov/arr (eng) (S2285)
Taas uudet kielet vievät sanomaa sov/arr (S2286)
Two Motets based on Traditional Spirituals (eng) 

(S1272)
 (I’m a-trav’lin to the grave/Oh, fill my cup)

KLEMETTI, Heikki (1876-1953)
Adventtihymni (fin/swe) (SL109)
Ah autuas riemu taivaan (SL017)
Ah Jeesus aarre armahin  sov/arr (SL004)
Ave maris stella (lat) (SL025)
Betlehemin seimelle (S691A)
- sov/arr S.Hildén
Christus pro nobis passus est (lat) (SL036)
Crucifixus (lat) (SL074)

Disciplinae Filius sov/arr (lat/fin) (SL123)
Dominus illuminatio mea (lat) (SL085)
Exortum est (lat/fin) (SL035)
Gaude et laetare (lat/fin) (SL077)
Haavan lehdet sov/arr (SL112)
Heimovirsi (S002/2)
Herramme Kristus (SL115)
Hyvästi ystäväni (SL079)
Häävirsi sov/arr (SL058)
Ilo taivaassa sov/arr (SL059)
Iloiten veisatkoon (SL122)
Iltalaulu (SL089)
Jerusalem (SL021)
Jesu dulcis memoria sov/arr (lat) (SL062)
Jumala tykös' mielell' surkiall' (SL117)
Karjalan maa (SL104)
Karjalan marssi (SL047)
Karjanluku (S2128)
Keltaiset lehdet (S002/3)
Kirkkahasti tähdet paistaa sov/arr (SL075)
Kohotkoon Herran kansa (SL087)
Kuink' iloinen on sydämen (SL114)
Laetamur omnes socii sov/arr (lat) (SL065)
Lottalaulu (SL119)
Mun ota käten' Herra (SL096)
O crux benedicta (lat) (SL116)
Oi, kuinka olen iloinen! (S2082)
Pienet linnut lehtipuussa sov/arr (SL064)
Porilaisten marssi sov/arr (SL091)
Puer nobis nascitur sov/arr (lat) (SL113)
Rauhaa kaipaan (SL022)
Requiem aeternam (lat) (SL081)
Riemuitkaa Herralle (SL097)
Riemuitkaamm' sydämestä (S043)
Ruuski Kuurtaneelta (SL063)
Suomalainen rukous (SL120)
Surevainen (SL053)
Te Deum sov/arr (SL118)
Tulit narraamaan sov/arr (SL078)
Tuolla mun heilani asustelee (S026)
Vapahtajani Jeesus on (SL071)
Vidi coelum (lat) (S033)
Yöhömme aamu koittaa (SL032)

KLEMOLA, Sami (*1973)
Matka (S651)

KOIVISTOINEN, Eero (*1946)
Suomalainen sarja (S1418)

KOMULAINEN, Juhani (*1953)
Aikoja entisiä (S1777)
Au bord de l’eau (fre) (S2247)
Cycle sur St. Martin (fra/lat) (S737)
Four Ballads of Shakespeare (eng) (S432)
 (To be, or not to be/O weary night/Three words/To-

morrow and tomorrow...)
Haltian herätys (S911)

SATB
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Herra kanssas olkohon (S681)
Herra, minun valoni (S667)
Herraa hyvää kiittäkää (S1559)
Hope is (eng) (S1657B)
Jesu Christe pie (S682)
Keltainen nocturne (S645)
Le Panneau - The Panel (Fantaisies Décoratives I) 

(S724A)
Les Ballons - The Balloons (Fantaisies Décoratives II) 

(S724B)
Lova Gud i himmelshöjd (swe) (S1560)
Matka Eedeniin (S1075)
My Redeemer lives (eng/ger) (S2226)
Nyt ilovirttä veisaten (In dulci jubilo) (S1059)
Nyt ylös sieluni (S1060)
Rukous matkalle lähdettäessä (S2227)
Sade (S549)
Salve, flos et decor (lat/fin) (S181)
Satu (S1076)
Shall I Compare Thee (eng) (S792)
Särkyköön mun sydämeni (S1061)
The Song of Solomon (eng) (S896) 
Three Sonnets of Shakespeare (eng) (S308)
(No longer mourn/That time of year/So are you)
Vaellus (S1077)
Vapahtaja, pelasta maailma (S1569C)
Veljesvirsi (S907)
(Yks on maa/Miettikäämme mennehiä/Tuo ken kuu-

li…)
Vinternatten (swe) (S1565)

KORHONEN, Toivo (1929-2013)
Kahvin ylistys sov/arr (S289)
Tule armaani sov/arr (S310)
Ystävää vailla sov/arr (S309)

KOSTIAINEN, Pekka (*1944)
10 Piae Cantiones -laulua (S468)
130. Psalmen (swe) (S763)
A bárólány és a juhász (hun) sov/arr (S1174)
Agnus Dei (lat) (S1197)
Alfhild (S1275)
Aurinko minun isäni (S096)
Autuaita ovat ne (S789)
Ave verum corpus (lat) (S1944)
Avis aquila de Lappis (lat) (S1485)
Crucifixus (lat) (S1741)
Esto mihi (S787)
Evankeliumimotetti (S762)
Harvoin yhtehen yhymme (S977)
Hiilellä piirretyt puut (S372)
Hoosianna (S506)
Hyvää iltaa kultaseni sov/arr (S374)
Hyökyaalto (S830)
Inkeriläisiä häälauluja 1 & 2 (S2264)
Joulurukous (S627)
Kivinavetan takana sov/arr (S188)

Kolme häälaulua Karjalasta sov/arr (S2280)
 (Ei myö tultu tähä kyllää/Tultii myökii katsomaha/

Mitäs työ ämmät ärritättä)
Kyrie eleison (S1255)
Lampaan polska (S829)
Laudate pueri (lat) (S313)
Litania della Beata Vergine Maria (lat) (S1575)
Mitkäs nuo merellä uivat sov/arr (S847)
Morsiota ootellessa I (S1171)
Morsiota ootellessa II (S1172)
Motetti "Jumalan armo Kristuksessa" (S822)
Mua tartu käteen, Herra – virsiä kuorosovituksina 

sov/arr (S1382)
Mull' on heila ihana (S198)
Noita laulan (S185)
Nun lob, mein Seel, den Herren (ger) (S597)
Näätkö, kuinka hennon yrtin (S821)
O magnum mysterium (lat) (S1717)
Pakkasen luku (S187)
Paronin tytär ja lammaspaimen sov/arr (S1174)
Pater noster (lat) (S809)
Pitkäperjantai (S1497)
Psalm 138 (swe) (S1496)
Psalm 72 (swe) (S1586)
Psalmi 67 (S394)
Rakkaus on kärsivällinen (S788)
Rosa mystica (lat) (S388)
Salus infirmorum (lat) (S938)
Sampo-sarja (S1022)
Sancta Maria, vas spirituale (lat) (S939)
Siitä päivän kiinni saapi (S513)
Sulhasen tulolaulut I (S369)
Sulhasen tulolaulut II (S370)
Suntion Sanna (S823)
Suomalaisia kansanlauluja sov/arr (S1538)
Tahtoisin vieläkin elää (S2278)
Te Deum (lat) (S367)
Tenebrae factae sunt (lat) (S851)
The Cold Told a Tale to Me (fin/lat/eng) (S1426)
Veret tuli mun silimihini sov/arr (S264)
Viel' ei meitä noiat noiu (S201)
Väinämöisen Tuonelanmatka (kar(fin)) (S325)

KOTILAINEN, Otto (1868-1936)
Tii tii tikanpoika (S013)

KROHN, Felix (1898-1963)
Myrskypääskynen (SL037)

KROHN, Ilmari (1867-1960)
Joudu jo Jeesu (SL020)
Karjalan rukous (SL110)

KRULL, Arkadius (1895-1975)
Muinaisjutt (est/fin) (SL095)
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KUITUNEN, Kari "Benny"
Viisi joululaulua (S696)
( Juhlakellot/Poronmaan joulu/Joulu kiipeää kyntti-

lään/Yhteinen joulu/Rauhan joulu) 
- sov/arr R.Kekkonen

KUORIKOSKI, Ahti (*1939)
Lauluja sekakuorolle (S2290)
Matteus-passio (S1939)

KUULA, Toivo (1883-1918)
Auringon noustessa (SL013)
Karavaanikuoro, orig.versio (SL138)
Karavaanikuoro (SL060)
- sov/arr L.Madetoja
Meren virsi (SL014)
Meren virsi (SL132)
- sov/arr L.Madetoja
Nuku (S038)
Siell on kauan jo kukkineet omenapuut (SL008)
Rukous (SL042)
Tuuti lasta tuonelahan (SL034)
Virta venhettä vie (S1250)
- sov/arr L.Madetoja

KUUSISTO, Ilkka (*1933)
Elämän iloa ikävöin (T011)
Four Psalms (eng) (T023)
(Answer me, o God/O Lord, rebuke me not/Preserve 

me, o God/Blessed be the Lord)
Halsterilaulu - Halstervisa (fin/swe) (T005)
Hiljainen ilta (T001)
Hymni Satakunnalle (T008)
Hämyssä Lappeenrannan puiston (T006)
Kaksi satiiria sekakuorolle (S179)
 (Kyltyyri/Tarhapöllö)
Koululaulurondo opettajasekakuorolle (S1920)
Kultani kutsu (S242)
Laulumailta (S1270)
Löysin onnenapilaan (S236)
Maailman sylissä (T013)
Miksi? - Varför? (fin/swe) (T007)
Mustalaiset (S127)
My Dinosaur (S887)
Mä kanssa paimenten (T014)
Phyllodoce caerulea (Kurjenkanerva) (T032)
Rakkauden korkea veisu (S810)
Syvyydestä minä huudan (Introitus) (T017)
Teinilaulu (T018)
The Land of Music (eng/fin/swe) (S287)
Timotei (T002)
Vuotaa armo, taivaan ilo (T028)
Yölento (T009)

KUUSISTO, Taneli (1905-1988)
Elämän pelto (S139)
Kiitoslaulu (S534)

KUUSNIEMI, Heikki (1869-1946)
Se autuas (S037)

KYLLÖNEN, Timo-Juhani (*1955)
Ave Maria Op.24 (esp/fin) (S613)
Finnish Suite (S1118)
(Tarhapöllö/Kyltyyri)
Innisfree (eng) (S340)
Munch-svit Op.76 (nor) (S1866)

KÄLLSTRÖM, Martti (1900-1940)
Perintö (S080)

LAFONT MENA, Freddy
Lloraras (O. de Leon) sov/arr (esp) (S1342)
Osain sov/arr (esp) (S1341)

LAIHO, Timo (*1957)
Touch me... (eng) (U017)

LAMPELA, Teppo (*1969)
Veni, veni, Emanuel sov/arr (lat) (S1213)

LASSO, Orlando di (1532-1594)
Kaiku (W032)
Laulun kun kuulet neito (W037)

LEMBA, Andres (*1968)
Miserere (lat) (S2054)

LESKELÄ, Timo (1947-2012)
Ave Maria (lat) (S698)
Herää sydämeni/Mu süda, ärka üles sov/arr (fin/est) 

(S722A)
Iltalaulu (S806A)
Joulupuu on rakennettu sov/arr (S1482)
Kiitoslaulu (S602)
Kolme suomalaista joululaulua sov/arr (S1421)
 ( Jouluaamuna/Enkelikello/Tulkoon joulu)
Kosiolaulu (S603)
Motetti (S1847)
Mä eksyksissä kuljen (S1464)
Neljän tuulen tiellä, neljä joikua sov/arr (S981)
(Lemmenjoella – Leammegáttis/Juokse kellokas – 

Boazobigálus/Kautokeinoon – Guovdageainnus/
Saamen neito – Guoktelogiovcci)

Nuotiolla istun (S605)
Nyt lailla paimenten (S991)
Oi Herra, luoksein jää (W.H.Monk) sov/arr (S1480)
Pojalleni kaupungissa (S676)
Saamen neito SAB (S1072)
Syksy (S677)
Tyttö ja satakieli (S606)
Täyttymys (S807)
Yön lintu (S604)
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LESKINEN, Juice (1950-2006)
Kuorolauluja 1 (S333)
- sov/arr Timo Lehtovaara ja Ahti Pajala
(Kulttuuri saapui Ähtäriin/Juankoski Here I Come/

Hauho/Ei elämästä selviä hengissä/Risainen elämä/
Syksyn sävel)

Kuorolauluja 2 (S353)
- sov/arr Timo Lehtovaara ja Ahti Pajala
(Olipa kerran/Jyrki Boy/Anne ja Jacques/Valssaaja 

konepajalla/Viidestoista yö/ Pyhä toimitus)

LIIMOLA, Heikki (*1958)
Kaksi joululaulua (S700)
 ( Jouluruno/Sun etehes, lapsi Beetlehemin)
Kaksi joululaulua (S1958)
 ( Jouluna/Valjetessa)
O magnum mysterium (lat) (S1876)
Oravan laulu (S1776)

LINJAMA, Jaakko (1909-1983)
Joko laululle lähemmä (S054)
Saana-tunturi (S100)
Viisi joululaulua (S570)
 ( Joululaulu/Joululaulu tuhlaajapojalle/Ensimmäinen 

joulu/Neitsyt Marian kehtolaulu/He lauloivat voit-
toa taivaan)

LINJAMA, Jouko (*1934)
Cantate, annuntiate (lat) (S1902)
Ilman etelää tai pohjoista (S1154)
Kesäillan hauskuus (S295)
Kirkkauden tiellä (U008)
La sapienza (it) (U007)
Laulukomsio Op.106 – 10 komsiolaulua (S1453)
Se rackaudhen korkia weisu (S568)
Viisi joululaulua Op.102 (S571)
( Jeesus, lapsi Marian/Älä pelkää/Seimen ihme/Rau-

han joulu/Beetlehemiin)

LINJAMA, Jyrki (*1962)
Eskon häälaulu (S716)
Helavalkea (S964)
In hoc natali gaudio, 4 joulunajan motettia Piae Can-

tiones -sävelmien pohjalta (lat) (S504) (Congaude-
at/Ave maris stella/Personent hodie/Puer natus)

Jumalanpalvelusmusiikkia Piae Cantiones -sävelmien 
pohjalta (S723)

Kun saavumme tähän hetkeen (Turkulainen iltalaulu) 
(SL139)

Miserere (lat) (S1133)
Pater noster (lat) (S1379)
Venetsialainen yölaulu (S386)

LINKOLA, Jukka (*1955)
Agnus Dei (lat) (S1707)
Boogie woogie waltz (S1818)
Elokuun yö (S2339)

Ilo (S874)
Jamjoik (S1443)
The Joiku (S2242)
Marea (S1955)
Mere, meri, marea (S2060)
Mieliteko (S952)

LINTINEN, Kirmo (*1967)
Halahippan (S1838)

LOUHIVUORI, Hemmo (1910-1981)
Kesän lauluja (S057)
 (Kuin virit ilmojen aavan/Öinen soutaja/Ei veden 

kalvoa)

LÅNGBACKA, Ulf (*1957)
Dagen då vinden vänder (swe) (S1820)
Facie ad faciem (lat) (S1115)
Havsmusik (S1196)
Motetti 1809/2009 (S1546)
No man is an island (eng) (S1549)
Tre sånger om natten (swe) (S649)
 (En stund/Du natt/Sova?)

LÄNSIÖ, Tapani (*1953)
Armahan kulku (S758)
Ave Maria (lat) (U009)
Credo (lat) (U003)
Jorma (S1676)
Kale (S1916)
Kolme Hotakaista (S1917)
 (Taksi/Kale/Jorma)
Kolme koraalia/Drei Choräle (fin/ger) (S307)
Kolme laulua kotimaasta (S697)
(Kotimaa/Puhdas sattuma/Tarja!)
Lux aeterna (lat) (S1611)
Lux aeterna II (lat) (S1953)
Onpa tietty tietyssäni (S1401)
Re-re-re (lat) (S782)
Suomen hakemus EY:n jäseneksi (S429)
Taksi (S1915)
Uni, uneksi... (S430)
Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta sov/arr 

(S708B)

MAASALO, Armas (1885-1960)
Epilogi (S035)
Iltarukous (S036)

MAASALO, Valter (*1977)
Of their music (eng) (S1108)

MADETOJA, Leevi (1887-1947)
Ei mitään multa puutu (SL018)
Erkki paimen (SL024)
Etelä-Pohjanmaan laulu (S075)
Hautalaulu (SL026)
Ihmisen henki (SL051)
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Integer vitae (lat) (SL098)
Isänmaan virsi (SL028)
Jeesus, lapsi armahin sov/arr (S590)
Keinutan kaikua (SL127)
Kevätunta (S1311)
Kotiseudun laulu (S1127)
Kukka haudalla (SL016)
Leivolle (S1091)
Läksin minä kesäyönä sov/arr (SL066)
Minun sieluni odottaa (SL088)
Oma maa (SL050)
Onnelliset (SL019)
Sun eestäs' Suomi (S044)
Sypressiportilla (S1273)
Tuhanten rantain partahilla (SL033)
Tuonen venho (SL045)
Uni kysyy uunin päältä (SL084)
Vanha luostari (SL128)
Voi, jos ilta joutuisi sov/arr (SL076)

MAKAROFF, Mia (*1970)
Armottoman osa (Alahall’ on allin mieli) (S1040)
Butterfly (eng) (S971)
Kaikki maat te riemuitkaatte (S1189)
Lintu lauleli lehossa (S1074)
Mitä kaikata kivonen? (S1039)
Were you there? sov/arr (S1038)
You can’t stop me (S1041)

MARTTINEN, Tauno (1912-2008)
Meedio, kamariooppera a cappella (S1430)

MATSUSHITA, Ko (*1962)
Ave Maria (S1269A)
Christus factus est (S2311)
Haec dies (S2312)
Miserere mei (S2309)
Missa tertia (S1441)
Tantum ergo (S2310)

MATVEINEN, Liisa (*1961)
Ilomäellä (S1265)
Laulun kipinöitä (S1262)
Mesimarjatango (S1120B)
Peura (S1259) (yhdessä Tellu Turkan kanssa)
Unen manaus (S1266)
Vellamo (S1261)

MERIKANTO, Oskar (1868-1924)
Jos tietäisit (SL092)
Vallinkorvan laulu (W012) - sov/arr Erkki Pullinen

MIKKOLA, Viljo (1871-1960)
Koraalimotetti (S039)
Kulkurin kosinta (S002/6)

MILLER, Philip (*1961)
Three Poems by Walt Whitman (eng) (S330)

MILLIKEN, Sandra (*1961)
Badagarang (S1073)
Bora Ring (S899)
Herran armo on suuri (S1068)
In paradisum (lat) (S912)
Kolme laulua ikävästä (S768)
 (Kun hän lähtee/Sydän hiljenee yöksi/"Y")
Laulu rakkaudesta (S1239)
Rock Song (S1069)
The Old Prison (eng) (S886)
Waiting for the Sun (eng) (S933)

MIROLA, Pekka (1908-2004)
Loistaa tähdet korkeat (S448B)

MOILANEN, Olli (*1987)
Hullujen juna (S2075)
Katsokaa nyt me tulemme SSAbar (S2201)
Kipeän loihtu (S2064)
Kuule minua tuuli (S1668)
Muista olla rohkea (S2066)
Mä lykkään purteni laineillen (S2067)
Paimenen laulu (S2078)
Pakkanen puhurin poika (S2068)
Pyhä piika (S2070)
Silence (eng) (S2071)
Talven taika (S2073)
Tuuli kantoi puihin (S2074)

MORLEY, Thomas (1557-1602)
Kevään aika (W030)

MURTO, Matti (*1947)
Kymmenen kansanlaulua Op.8 sov/arr  (S169)
(Minun kultani/Käy neitoa kaksi/Paimenlaulu/Läk-

sin minä kesäyönä/Metsän puita/Kaipaus/Täällä 
pohjantähden alla/Hyljätty/Ruusu laaksossa/Voi jos 
ilta joutuisi)

MUSTONEN, Aimo (1909-1994)
Sillanpään marssilaulu (W004)
- sov/arr Erkki Pullinen

MÅRTENSON, Lasse (*1934)
Myrskyluodon Maija (S213)
Stormskärs Maja (swe) (S214)

MÄENPÄÄ, Roope 
Oi Pyhä Henki, Herramme (S1768)

MÄNNISTÖ, Jori (*1970)
Arvon mekin ansaitsemme (S2151)



13

SATB

MÄNTYJÄRVI, Jaakko (*1963)
Agnus Dei in combinationibus (lat) (S1220)
Akari (jap) (S1710C)
Alarum bells (eng) (S1865)
Alleluia delle pietre dure (lat) (S1224)
Alta trinità beata sov/arr (it) (S578)
Amerikan ihmemaa, sov/arr (S2343)
Announcement (eng) (S715)
Announcement II (eng) (S776)
Announcement III (eng) (S1123)
Announcement IV (eng) (S1314)
Announcements, version 2011 (eng) (S1624)
Antigonish (The little man who wasn’t there) (eng) 

(S2342) in preparation
Armahda meidän päällem' (S834)
Ave Maria (lat) (S345)
Ave Maria d’Aosta (lat) (S989)
Ballad of the Oysterman (eng) (S770)
Benedic anima mea Domino (lat) (S417)
Canon indeed (lat) (S2350) in preparation
Canticum calamitatis maritimae (lat) (S433)
CCCX (S714)
Come, live with me (Modern Madrigal no.1) (eng) 

(S410)
Dagen svalnar (swe/eng) (S344)
Death may dissolve (eng) (S836)
Deux ballades de François Villon (fr/eng) (S637)
Die Stimme des Kindes (ger) (S444)
Dormi, dormi (ita) (S1131)
Ecce magnus presbiter (lat) (S683)
El Hambo (S387)
Erlkönig (L. van Beethoven / Reinhold Becker) (ger) 

(S2333)
Evening Hymn (eng) (S544)
Face the music (eng) (S1363)
- simple version, double version, Copenhagen version
First ten waka (jpn) (S2351) in preparation
Four Shakespeare Songs (eng) (S343)
(Come Away, Death/Lullaby/Double, Double Toil 

and Trouble/Full Fathom Five)
Förbarma digh öfwer oss (swe) (S834B)
Herbsttag (ger) (S1489)
Hommage à Edith (swe) (S2344) in preparation
I Was Glad (eng) (S929)
Introitus et Kyrie Missae Sancti Henrici (lat) (S1000)
Iste mundus (lat) (S1900)
Jätti kantelon jälille (S2129)
Kirjoittaa on minull' miel' (S845)
Kolme romanttista laulelmaa (S515)
(Häätanhu/Tikanpolkka/Nocturno)
Kosijat - The Suitors (S775)
Liber Primum Motectorum (lat) (S623)
(Ave verum corpus/Aufer immensam/Iustorum ani-

mae/Tantum ergo/Kyrie)
Maan päällä kuljen, etsin (S381)
More Shakespeare Songs (eng) (S434)
(Fear no more/Over hill, over dale/Time/Who is 

Silvia?/A scurvy tune)

Nine dawn watercolours – Nine sunset watercolours 
(eng) (S1604)

No More Shakespeare Songs? (eng) (S621)
Now is the time (eng) (S2352) in preparation
O fader wår, barmhärtig och god (swe) (S840)
O infant, I am in possession of the ultramarines 

(S622)
O Lord, have mercy on my soul (eng) (S990A)
O magnum mysterium (lat) (S1312)
Oi Herra, armos mulle suo (S990A)
Oi vauva, minulla on ne siniset (S622)
Omnes gentes plaudite minibus (lat) (S475)
Piece found on the back of a flier (eng) (S2122)
Polska & Fuuga f-molli (S442)
Profane & Profaner (eng) (S1868)
Prologue to ‘Romeo and Juliet’ (eng) (S2200)
Psalmi 103 (S413)
Psalm 150 in Grandsire Triples (lat) (S474)
Psalm 150 in Kent Treble Bob Minor (lat) (S473)
Pseudo-Yoik (S326)
Remember me (eng) (S1357)
Ring the joyful Christmas bells (eng) (S2114)
Runo alotteleikse (S412)
Salvat 1701 (S773)
Seven Last Words (from the Century Dictionary) 

(eng) (S2222)
Smoking can kill (Modern Madrigal No.3) (eng) 

(S1488)
spiro – 3. Ansbachiches Konzert für Chor a cappella 

(ger) (S1963)
Staffan var en stalledräng (swe) (S2345) in preparati-

on
Stuttgarter Psalmen (ger) (S1459)
 (Warum toben die Heiden/Mein Gott, warum hast 

du mich verlassen?/Richte mich, Gott)
Sökande vandrar jag uppå vår jord (swe) (S381B)
Tentatio, for 40-part chorus (lat) (S2001)
The Lord’s Prayer (eng) (S928)
The Silver Swan (Modern Madrigal no.2) (eng) 

(S411)
The Tide Rises the Tide Falls (eng) (S1487)
To a Locomotive in Winter (eng) (S1603)
To be sung under the water (S2063)
Tórramat do nóebaengil (ir) (S544)
Train to Morrow (eng) (S2140)
Tvenne ballader sov/arr (swe) (S1552)
 (Konungen och trollkvinnan/Herr Olof )
When I heard the learned astronomer (eng) (S2061)
Where corals lie (eng) (S927)
Villancicos (S1065)
Vlk a krtek (cze) (S2130)
Väinämöinen uneksii lentävästä veneestään (S2233)
Zwei deutsche Volkslieder (ger) (S835)
(Ach bittrer Winter/Heißa Kathreinerle)
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MÄNTYSAARI, Lauri (*1982)
Johannekse joululaul (+ bar. solo) (S2050)
Kehtolaulu Op.7 (S1484)
Kolme laulua Lauri Viidan runoihin Op.27 (S2051)
 (Pohjan satakieli/Kukunorin unilaulu/Onni)

NEVONMAA, Kimmo (1960-1996)
Psalmi 103 (S726)

NISSILÄ, Antti (*1969)
Ei mahda kukaan tietää (S1097)
Hiljainen Gloria (S1035)
Kysymys (S1365)
Luullahan jotta on lysti olla sov/arr (S1096)
Magnificat (S1037)
Nihil esse melius (S1251)
Omenat putoaa (S1366)

NUMMI, Seppo (1932-1981)
Viisi madrigaalia (U004)
(Kaunis on täällä maa/Perhoset/Tänä päivänä/Oi, 

aika ihanin/Laulu)

NURMINEN, Erkki (*1969)
Karhun laulut (S1502)
Songs from Hitchhiker’s Galaxy (eng) (S1503)

NYKÄNEN, Olli (*1931)
Karjala (W007)
- sov/arr Jukka Hapuoja

OHLS, Petter (*1948)
Kyläkuoro 1 (S332)
(Lähtiessä laulamahan/Aamulaulu/Kun ensi kerran/

Täällä Pohjantähden alla/Pikku Lauri/Vedä verkaa/
Kalliolle, kukkulalle/Soutelin, soutelin/Kun minä 
kotoani läksin/Eikä sitä sanaa/Varas/ Tuomi on 
virran reunalla/Suru on menny/Katselin taivaan 
tähtiä/Silloin minä itkin/Kuku käköseni/Aa tuuti 
pientä/Kesäilta/Oi, jos ilta joutuisi/Kesäillan aurin-
ko/Tää, tää, tää kylä ämmät/Synnyinmaan laulu/
Oi, katsele lintua/Päivä vain/Kukaan ei muu/Olen 
kuullut/Soihdut sammuu/Sinivuorten yö/Heinillä 
härkien/Joulu, joulu tullut on)

Saima Harmaja –sarja (S1948)
(Mun poveltani/Odotus/Paisuvat silmut/Odotuksen 

jälkeen/Oi, sinä kauan itkemäni)

O'REGAN, Tarik (*1978)
Ave Maria (lat) (S537)
Gratias tibi (lat) (S629)
Infelix ego (lat) (S490)
Locus iste (lat) (S491)
Sylver Raine (eng) (S766)

PAAKKUNAINEN, Riikamaria 
Leinikkiseppele (S1371)
- sov/arr Merzi Rajala

PAAKKUNAINEN, Seppo (*1943)
Ille vocat (lat) (S422)
Kaks’ ol’ kaunista (S1233)
Luojan kukku (S2282)
Simpelejärven siniset laineet (S1332)
We have a dream (eng) (S1331)

PACIUS, Fredrik (1809-1891)
Suomen laulu (SL100)

PALMGREN, Selim (1878-1951)
Juhannus (SL073)
Kaksi pientä lehteä (SL129)
Keinu (SL009)
Kevätaavistus (SL090)
Kevätsävel (S132)
Kevättuuli (S046)
Lumisateella (S133)
Luonterin rannalla (SL031)
Merellä (SL106)
Näcken sov/arr (swe) (S1212)
Poppelit (SL093)
Rauhanruhtinas (S014)
Rukous (S134)
Suru (SL001)
Takamailla (SL007)
Talvi-ilta (S012)
Tilinpäätös (S002/7)
Tuutulaulu (S015)
Viime sana (S011)
Yökehrääjä (SL010)

PANULA, Jorma (*1930)
Jaakko kulta sov/arr (S296)
Luominen (S1554)
Pastorale finnico (S1555)
Syksy (S144)

PAPPINEN, Kari (*1960)
Vuoksen pintaa pitkin (S1583)
Yhdessä (S1666)
 (Vuoropuhelu/Käsi kädessä)

PESOLA, Väinö (1886-1966)
Heiju kiikku heijapuinen (SL040)
Hiljaisia heijastuksia (S055)
Lemmikit (SL057)
Vainiolla (S008)
Yksinäisyyden ääni (S007)

PIHA, T. Helmeri (1909-2003)
Auringonnousu merellä (S093)
Näköala ulapalle (S085)
Suomi-äiti (S088)

POHJOLA, Seppo (*1965)
Oravan laulu (S772)
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POKELA, Martti (1924-2007)
Tuuti, tuuti (S237)
- sov/arr R.Kekkonen

PULLINEN, Erkki (*1939)
Astu purteen - Vieni sulla barchetta sov/arr (W027)
Fregatin kannella sov/arr (W005)
Muistojen kultainen maa sov/arr (W038)
Nuijamaa-valssi (T.Martin) sov/arr (W035)
Päätä särkee sov/arr (fra/fin) (W013)
Voi kun mie mokoman saisin sov/arr W033

PUTRO, Mooses (1848-1919)
Herra Jumalamme (SL061)
Ole kanssamme Jeesus (S005/17)

PYLKKÄNEN, Tauno (1918-1980)
Rukous yölle (S077)
Yöjalassa (S101)

RAJALA, Merzi (*1972)
Karjalan kunnailla sov/arr (S1034)
Kiiriminna-räp (S814)
Suvivirsi sov/arr (S1015)

RAPI, Pekka (*1948)
Kaksi laulua sekakuorolle (S643)
(Ehtoolla/Kirkkauden maassa)

RAUHALA, Urpo (*1955)
Hidas valssi (S1514)

RAUTAVAARA, Einojuhani (1928-2016)
Canticum Mariae virginis (lat) (U002)
Katso minun kansani on puu (S251)
Liber fennicus precationum (lat) (S1870L)
 (Profer mella lingua tua/Preces balnei/In aeternum 

gaudium)
Lähtö (fin/eng) (S118)
Morsian (fin/eng) (S116)
Sommarnatten (swe) (U001)
Suomalainen rukouskirja (S1870)
 (Tuo’os mettä kielelläsi/Saunarukous/Taivahan ilo-

hon (myös S059))

RECHBERGER, Herman (*1947)
Gloria (lat) (S1192)
Oda I (gre) (S297)
Omnia (lat) (S1105)
Postojna (U006)
Seis canciones de anochecer (esp) (U011)

REPO, Eija (*1952)
Isä meidän (Pater noster) (S1377)

RIIHIMÄKI, Ilmo (*1946)
Isä meidän –rukous (S1089)

RISSANEN, Säde (*1965)
Jabberwocky (eng) (S654)
Olen löytänyt sen (S592)
Through the Darkness and Fear (eng) (S593)

RUNEBERG, Johan Ludvig (1804-1877)
Hyljätty (S001/5)
- sov/arr H. Klemetti
Maamme (S001/4)
- sov/arr H. Klemetti
Sotilaspoika (SL103)
- sov/arr H. Klemetti

RUNNE, Aili (1920-1999)
Täällä kantele kaihoin soi (W021)
- sov/arr E.Pullinen
Viipuri, Tammisuo... (W020)
- sov/arr E.Pullinen

RUOTTINEN, Timo (*1947)
La caridad (esp) (S1757)

RUUTU, Martti (1910-2005)
Nocturno (S665)

RÄIKKÖNEN, Arvo (1906-1978)
Keväälle (S053)
21 laulua sekakuorolle (S200)
(En mie voi ilotta olla/Houkot/Joutsenlaulua/Juures-

sa Jeesuksen jalkain/Karjalan maa/ Keväälle/Laulu 
oravasta/Lehtimajan juhla/Pohjolan häät/Psalmi 
86/Rantojen laulu/Suomen linna/Sä, Herra meitä 
johtanut/Talviaamu/Tule, Jeesus/Ulapat merten/
Univirsi/Vaelluslaulu/ Veräjän suulla/ Voi, että olen 
outo/Ylösnoussut)

SAAR, Mart (1882-1963)
Koduta (est) (S041)

SAARENPÄÄ, Toivo (1882-1948)
Laula, laula veitoseni (S019)

SAARI, Jouko (*1944)
Kolme joululaulua (S600)
(Hetkeksi hiljene, maa/Jouluhymni/Uuden toivon 

joulu)

SAARINEN, Harri (*1960)
Shalhevet-Ja (fin/eng/lat/hbr) (S1568)

SALMENHAARA, Erkki (1941-2002)
Hämärä tanssii (W001)
Joulun kellot (W011)
Sententiæ Trimalchionis (lat) (W015)
Två dikter av J.L.Runeberg (swe/fin) (S241)
(Grumla icke flickans själ/Vid en källa)

SATB
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SALMENKANGAS, Janne (*1984)
Missa Symbolum Apostolorum (lat) (S2006)

SALMINEN, Jonna (*1983)
Katselin taivaan tähtiä sov/arr (S1570)
Vem kan segla förutan vind sov/arr (swe) (S1139)

SALMINEN, Jutta (*1986)
Odotan (adventtilaulu) (S1987)

SARIOLA, Soila (*1977)
Kivinen tie in preparation
Laulua lopettaessa (S1799)
Nouse lauluni (S1452)
Pakkanen (S1582)
Surma juoksi suota myöten (S1800)
Väinämöisen veneretki (S1801)

SARMANTO, Heikki (*1939)
Hoosianna I-III (S2148)
Un-Wishing Well (eng) (S1415)
- sov/arr Jussi Chydenius

SCHANTZ, Johan Filip von (1835-1865)
Nuorten vartio (S001/6)
- sov/arr H.Klemetti

SCHEIDT, Samuel (1587-1654)
Enkeli sanoi paimenille (W019)

SCHRÖTER, Leonhardt (n.1532-1601)
Joosef-kulta, autathan/Josef, lieber Josef mein (W017)
 
SCHÜTZ, Heinrich (1585-1672)
Loppukuoro Luukas-passiosta (W018)
Matteus-passio (W022)

SCHWALM, Robert (1845-1912)
Luojan luo (SL054)
Nyt ylös murheen alta (SL055)

SEGERSTAM, Leif (*1944)
Missa piccola SAB (lat) (S957)

SEGERSTRÅLE, Martin (*1984)
Magnificat Op.54 (S2027)
Salve, Regina (lat) (S1922)

SEMMARIT
Tiramm es' no ajoren (S441)

SERMILÄ, Jarmo (*1939)
Kolme laulua sekakuorolle (S1658)
 (Ohjaslaulu/Näppäillen/Arvostelma)
Puhetta (S312)

SIBELIUS, Jean (1865-1957)
Suur' olet Herra/Den höga himlen (fin/swe) (S068)

SIDOROFF, Mikko (*1985)
Cherubic Hymn No.6 (S2336)
The Great Lent (eng) (S2183)
Hyvä on hiihtäjän hiihdellä (S1182)
Joulukanoni (S2337)
Joulun tropari (S2335)
Kaksi joululaulua (S2030)
 ( Joulusatu/Jouluyö)
Kalakukon naatintaohje (S1761)
Kerubiveisu n:o 6 (S1956)
Ortodoksisia kirkkolauluja (S1195)
Panihida, ortodoksinen muistopalvelus (S1180)
Pyhä yö (S1532)
Pyhän Johannes Krysostomoksen liturgia (S1539)
Suuri paasto (S1985)
Valamolaisia sävelmiä (S1183)

SIHVO, Samuli (Sam.) (1892-1927)
Viini, laulu, naiset (W042)

SIHVOLA, Holger (1917-1996)
Tunturilähde (S161)

SIMOLA, Satu (*1980)
Kuorolauluja (S1797)
 (Ajaton joulu/Hieno ihminen/Hirvi/Kirje/Kuulkaa/

Minun lauluni/Siskokset/Sävel/Tapaamispaikka)
Sisilia-fantasia (S1798)
Sävel, lauluja nuorisokuorolle (S1745)
 (Ajaton joulu/Elli Nilla/Kesä/Kevättä rinnassa/

Kuulkaa/Kuutamo/Minun lauluni/Sävel/Siskokset)

SIPPOLA, Laura
A Poison Tree (S1225)

SIVORI, Emil (1864-1929)
Kevätaamu (S002/8)

SONNINEN, Ahti (1914-1984)
Pelkuri (S032)

STADEN, Johann (1581-1634)
Kiitoslaulu (Ps.93) (W031)

SÖDERSTRÖM, Eric-Olof (*1957)
Aamu (S1267)
Talvilaulu (S1268)

TALVITIE, Riikka (*1970)
Kolme laulua Uuno Kailaan runoihin (S652)
(Pienessä maassa/Pieniä hautoja/Ihmisen määrä)
Kuun kirje (S2152)
Kuvan kuva (fin&swe) (S653)
Même mort (eng/fin/fra) (S2153)
- dto. Mais je suis mort (fra) (S2153/3)
Pinnan alla (S2156)
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TANSKANEN, Jari
Kahdeksan laulua Hilja Haahden runoihin (S1494)
- sov/arr Raimo Tanskanen
 (Koske, Herra, kielihin/Meren tiedän/Golgatan 

kummulla/Ristin juurella/Käsiisi piirsit mun/Lap-
sen lailla/Lapselle/Iltarukous)

TANSKANEN, Raimo (*1937)
Tule jouluni (S631)
(Tule jouluni/Jeesuksen seimellä/Joulurukous/Lasten 

joulurukous/Tule sydänten seimehen, Herra/Sydä-
meni joulu)

Viisi laulua sekakuorolle (S183)
(Pyyntö runoilijalle/Ihminen/Silmät/ Vanha kevät-

laulu/Käki)

THORSTEINSSON, Hreidar Ingi (*1978)
Ubi caritas (lat) (S1090)

TIKANMÄKI, Anssi (*1955)
Aarretaivas (S1556)
Maan laulu (S1558)

TIKKA, Kari (*1946)
I pääsiäispäivän introitus, solistille ja sekakuorolle 

(S1918)
Armolaulu - Lauluja sekakuorolle 2 (S519)
(Adoramus te/Armolaulu/Anna Jumalan uudistaa/

Armahda, armahda meitä/Herra, annoit rakkau-
den/Herra Jeesus armahda/Herran siunaus/Herra 
armahda/Hiljaa, kuunnellen/Huuto hädässä Herran 
puoleen/Isän kämmenellä/Kaikki me/Pelastettu, so-
vitettu/Sinun luoksesi, Herra, saan tulla/Sun etehes, 
lapsi Betlehemin/Pyhä/Tien me sinne tiedämme)

Iloitkohot taivahat - Lauluja sekakuorolle 3 (S871)
Isä meidän SATB (S298)
Kaksi kevätlaulua (S710)
(Kevätfanfaari/Kevät on!)
Minä uskon - Lauluja sekakuorolle 1 (S469)
(Anokaa, niin teille annetaan/Hyvä on Herraa kiit-

tää/Iloitkaa aina Herrassa/Jeesuksen nimessä/
Kiitetty olkoon Herra joka päivä/Kiitoslaulu/Mikä 
on alusta ollut/Minä uskon/Pietarin kirje/Siitä me 
puhumme: elämän sanasta/Uhraa Jumalalle kiitos/
Veri Jeesuksen/Vielä on tilaa)

The Great Commission - Lauluja sekakuorolle 4 
(S872)

(Him We Proclaim/One mbo mwa silw' ohenda/The 
Great Commission/Älskar du mig)

Tämän iltamme iloksi (S1774)
Yhteinen pöytä – Lauluja sekakuorolle 6 (S2239)
(Yhteinen pöytä/Elämän leipä/Usko on ilmaista/Vas-

tasyntyneet lapset)

TIKKA, Teuvo (1933-2004)
Elämän kuoro (S252)

TOMMOLA, Teemu (*1972)
Arnolfinin kihlaus (S1092)
Liebes-Lied (ger) (S1523)
Väsynyt ritari (S1276)

TORMIS, Veljo (1930-2017)
Kutse jaanitulele I (est) (S302)
Kutse jaanitulele II (est) (S303)

TUOMINEN, Harri (1944-2006)
Kuuntelen huilua yöllä (S113)
Sureva puutarha (S114)

TURKKA, Tellu (*1969)
Luurankonainen (S1628)
Mehiläinen (S728)
Minä laulan (S1286)
Peura (S1259) (yhdessä Liisa Matveisen kanssa)

TURUNEN, Martti (1902-1979)
Karjalan kunnailla sov/arr (S020)
Karjalan kunnailla sov/arr (+Ssolo) (S021)
Kotimaani ompi Suomi sov/arr (S045)
Suomalainen rukous (SL135)

TUUKKANEN, Kalervo (1909-1979)
Aavikon ilta (S050)
Helavalkea (S2158)
Isänmaan virsi (S089)
Keinu (S083)
Oravan laulu (S028)
Sunnuntai (S2159)

TÖRMÄLÄ, Jouko (*1938)
Tanssilaulu sov/arr (est) (S097)

TÖRNUDD, Aksel (1874-1923)
Alene Jumalan aika (SL067)
Kirkonkäynti (S002/9)
- sov/arr S.Carlsson

VAARI, Patrik (*1991)
Sarastaa. Tai oikeastaan (S1562)

VAINIO, Jennah Marie (*1972)
Två sånger om havet (swe) (S1416)
 (Det underliga havet/Endast havet)

VALPOLA, Heikki (*1946)
Pääskölintu, päivälintu (S1087)

WALLENIUS, Hiski (*1996)
Leino-psalmi (S1773)

VANONEN, Juuso 
Päiväkirjasta (S2052)
The Second Coming (eng) (S2049)
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WATT, Fraser
Kaipaus, laulusarja sekakuorolle (S1629)

VEHKAVAARA, Olli (*1941)
Joulukellot (S986)
Joulurukous (S1941)
Jälkeenpäin (S987)

WAGNER, Richard (1813-1883)
Pyhiinvaeltajien kuoro (S1933)
- sov/arr Ilkka Kuusisto

WENNÄKOSKI, Lotta (*1970)
Ennen vettä (S757)
Ommel in preparation
Uusi sointu (S756)
Valossa (S2047)

WESSLIN, Taisto (1941-2010)
Viisi laulua sekakuorolle (S897)
(Kohtalon tuulet/Sinivalkoinen laulu/Häälaulu/Lei-

jona ja lampaat/Sambanapa)
- myös harjoitus-cd:n kanssa / also with rehearsing cd

WESSLUND, Minna (*1962)
För att ingen som tror på mig (swe) (S2084)
Kun rakkaus koskettaa (S1592)
Syyslaulu (S1593)

WESSMAN, Harri (*1949)
Kaksi laulua Marianna Kalliolan runoihin (S390)
(Raskas, raskas on/Kehtolaulu levottomalle)
Kesäisiä eläimiä - Sommarens djur (fin/swe) (S238)
(Kastemato parka - Stackars daggmask/Hauki - Gä-

ddan/Hyttynen - Myggan/Lehmän minä kohtaan 
- Jag möter kon)

Kolme laulua V.A.Koskenniemen runoihin (S391)
(Katulyhty/Nää, oi mun sieluni, auringon korkea 

nousu!/Laula mulle laulut nuoruuteni)

WHITTALL, Matthew (*1975)
A cradle song (eng) (S1511)
As one listens to the rain (eng) (S1540)
Huron carol (eng) (S2147)
In the bleak mid-winter (eng) (S1528)
Love is little (eng) (S1529)
Simple gifts sov/arr (eng) (S1530)
This Advent moon (eng) (S1975)
Två psalmer (swe) (S1527)

VIITASAARI, Jukka (*1961)
Rakkautta ja anarkiaa (S2252)

VIITASAARI, Markku (*1966)
Hyvä pahan kasvoilla (S1978)
Inkerin joulukuu (S286)
Lentävän Roopen tarina (S2032)
Miten olis joulurauha (S2011)

Onnellinen (SA+TTBB) (S2012B)
Puolivälissä (S2013)
Silloin minä itkin sov/arr (S1971)
Viiman viemä, tuulen tuoma (S878)
Äänet auki! (S1966)

VILÉN, Asko (*1946)
Kolme merilaulua 1 (S336)
(Keinuva tie/Meren kehtolaulu/Meri uinahtaa)
Kolme merilaulua 2 (S337)
(Merimiehen laulu/Merelle menen/Viimeinen meri)

VINTTURI, Juha
Sinisiä, punasia ruusunkukkia sov/arr (S376)
Täällä Pohjantähden alla sov/arr (S342)

VIRTANEN, Markus (*1984)
Uusi sointu (S1429)

VRHUNC, Larisa (*1967)
Ubi est? (S492)

VÄISÄNEN, A.O. (1890-1969)
Sukukansain lauluja (SL099)
(Miksi mun kasvatit?/Vjatkan tytöt/Missä sinut koh-

dannen?/Komin kieli)

SEKAKUORO, säestykselliset
MIXED CHOIR with accompaniment

ANTTILA, Martti (*1980)
Pimeydestä valoon (+ pno) (S1882)

EESPERE, Renee (*1955)
Ärkamise aeg - Heräämisen aika (est/fin) (+ piano) 

(S253)

GRANDELL, Åke (1937-2015)
Spelmannens aftonbön (swe) (+ 2 vl, cb) (S1004)
- sov/arr Jan Hellberg

GUSTAFSSON, Kaj-Erik (*1942)
Espoo Te Deum (+ org)
- partituuri / score (S817)
- kuoropartituuri / choral score (S817A)
Esbo Te Deum (swe) (+ org)
- partitur / score (S817B)
- körpartitur / choral score (S817C)
Herra on mun paimenein (+ org) (S1621)
Herren är min herde (swe) (+ org) (S1622)
Jultrilogi (swe) (+ org, fl, str) (S875)
Laulakaa Herralle uusi laulu! (+ org) (S1753)
Missa hominis (lat+swe) (+ fl, org) (S1906)
Requiem (lat) (+ org, 2 trb, perc) (S1044)
Sällhetens lov (swe) (+ fl, piano) (S905)
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GUSTAFSSON, Kaj-Erik – HAAPASALO, Juhani
Kirkkovuoden psalmeja 1 – Joulujakso (+ org) 

(S1705)
Kirkkovuoden psalmeja 2 – Pääsiäisjakso (+ org) 

(S1738)
Kirkkovuoden psalmeja 3 – Helluntaijakso (+ org) 

(S1769)

HAAPASALO, Juhani (*1950)
Vanha jouluvirsi (+ piano) (S1596)
Viisi koraalisovitusta Op.67 (+piano / org) (S1598)

HAMILTON, David (*1955)
Christmas Cradle Song (eng) (+ piano) (S540B)
Love Came Down at Christmas (eng) (+ org) (S539)

HANNIKAINEN, Ilmari (1892-1955)
Pentin serenadi (+ piano) (S208)
- sov/arr S.Hildén
Oli juhla ja juhannusilta (+ piano) (S244)
- sov/arr S.Hildén

HELLBERG, Jan (*1964)
We Come Before You - A Jazz Mass (eng) (S518) (sop 

& bar solo, jazz quintet (tr/flh, ten.sax, piano, bs, 
drs))

HILANDER, Juha (*1957)
Minun turvani on ikiaikojen Jumala (+ org) (S1957)
Psalmi 73 (+ org) (S678)

HILDÉN, Sakari (*1954)
Gaude, fantasia per due cori (lat) (+ instr.) (S180)

HOLMA, Juha (*1960)
On nyt miestä miekan alla (+ tr & snare dr.) (S1211)
Stabat mater (lat) (+ str) (S791)

HULKKONEN, Jaakko (1927-2008)
Kirkkokantaatti (+ org) (H002)

HÄNDEL, Georg Friedrich (1685-1759)
Messias, pianopart. (eng/fin) (+ orch) (SMES)

JOHANSSON, Bengt (1914-1989)
Lacrimosa  (Requiem) (lat) (+org) (W002)
- sov/arr Erkki Pullinen

JÄMSÄ, Osmo (*1943)
Pyhä yö (+ piano / org) (S1520)

KANKAINEN, Jukka (*1932)
Autuaita ovat… (+ org) (S1372)
Luukas-passio (+ org) (S2031)

KANKAINEN, Tauno (1907-2009)
Ahdistetun rukous (+ org / piano) (S147)

KARJALAINEN, Kullervo (*1932)
Arktisia näkyjä (+ vl & vcl / fl & fg) (S1720)

KEKKONEN, Reijo (*1961)
Psalmus 128 (lat) (+ org) (S1393)

KERKO, Harri (*1968)
Ave maris stella (+ piano) (lat) (S1718)

KLAMI, Uuno (1900-1961)
Herraan minä turvaan - Psalmi 11 (fin) (S260)
In Domino confido - Psalmus 10 (lat) (S260) (se-

kakuoro, urut, jousiorkesteri / mixed choir, organ, 
string orchestra)

KLEMETTI, Heikki (1876-1953)
Jouluaaton tahi joulun vesper (+ org) (S1333)
Riemuvirsi (+ org) (SL094)
Ylennä ristinlippu (+ org) (S131)

KOMULAINEN, Juhani (*1953)
Joulun odotus (+ piano) (S1639)

KORTEKANGAS, Olli (*1955)
Via, Oratorio (2 choirs, 5 soloists, organ & symphony 

orchestra) (S2288)

KOSTIAINEN, Pekka (*1944)
Helluntai-introitus (+ org) (S755)
Magnificat (+ ob, org, str) (S1587)
Nuorisomessu (fin & lat) (+ guit, bs, drs, org) (S437)
Pääsiäiskantaatti (+ fl, vl, org) (S436)
Triduum Paschale, oratorio (+ orch) (S914)

KROHN, Felix (1898-1963)
Herran temppeli (+ org) (S084)

KUULA, Toivo (1883-1918)
Joululaulu (Chanson sans paroles) (+ org) (S816C)
- sov/arr Kaj-Erik Gustafsson & Märt Krell

KUUSISTO, Ilkka (*1933)
Kiitoslaalu Kuopijolle (+ piano / wind band)
Kun minä olin lapsi (+ org) (T022)

KUUSISTO, Taneli (1905-1988)
Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi op.52, kantaatti 

(+ org) (S866)

LEHTOVAARA, Timo (*1965)
Kaksi Jean Sibeliuksen joululaulua (+ org/piano)
 ( Joulu saapuu portin luo/Tervehtii jo meitä)

LIIMOLA, Heikki (*1958)
Jouluvirsi (+ org) (S701)
Kyrie (+ org) (S1703)
Preludi ja Psalmi (+ org) (S1682)
Psalmi 34 (+ org) (S1683)
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LINJAMA, Jaakko (1909-1983)
Mooseksen viimeinen laulu (+ org) (S1458)
Neljä joululaulua kahdelle lauluäänelle ja pianolle 

(+piano) (S1380)
(Nyt käymme, Jeesus, toivoen/He lauloivat voittoa 

taivaan/Katso, kuinka valo loistaa/Päällä synnin 
maan rauhaa kaivataan)

- sov/arr Jouko Linjama
Olympiahymni (+ orch) (S049)
Psalmi 119 (+ org & small orch) (S1457)

LINJAMA, Jari
Jeesuksen seurassa Getsemanesta ylösnousemuksen 

iloon – Oratorio (+ soli, org & orch) (S2150)

LINJAMA, Jouko (*1934)
Muunelmia virrestä ”Oi Pyhä Henki, Herramme” 

Op.135 (+ org) (S1934)
Suomalainen Requiem (+ org) (S477)

LINJAMA, Jyrki (*1962)
Adventtimusiikkia (+ org) (S2022)
Autuaaksijulistamiset, Pyhäinpäivän evankeliumimo-

tetti (+ org) (S974)
Heijastuksia Sakariaan kiitosvirrestä, ehtoollismusiik-

kia (+ org) (S955)
Helluntain introitus (+ org) (S2039)
Juhlakantaatti / Canticum festicum (fin/lat) (+ org) 

(S542)
Pääsiäismotetti / Easter Motet (+ org) (S438)
Totuuden henki, Helluntain valmistuspäivän evanke-

liumimotetti (+ org) (S954)
Tulkaa, palatkaamme – 1. pääsiäispäivän lektio (+ 

org) (S975)
Vesper (+ bar.solo & instr.) (S815)

LINJAMA, Jouko – LINJAMA, Jyrki
Neljä laulua rakkaudesta Raamatun sanoihin 

(fin+ger) (+org) (S1988)

LINTINEN, Kirmo (*1967)
Fiuu! (+ acc, arpa, tb) (S1841)

LÄNSIÖ, Tapani (*1953)
Erlkönig (ger) (+ str) (S785)

MAASALO, Armas (1885-1960)
Adventtivesper (+ org) (S22
Jouluvesper (+ org) (S22

MARTTINEN, Tauno (1912-2008)
Psykiatri, yksinäytöksinen koominen ooppera (+ fl, 

perc, str) (S1431)

MILLIKEN, Sandra (*1961)
In paradisum (lat) (+ org) (S912)

MÄNTYJÄRVI, Jaakko (*1963)
The Famous Tay Whale (eng) (+ 2 pianos) (S2015)
Iubilemus Deo salutari nostro (lat) (+ org / brass) 

(S591)
Korkea ja ylhäinen, tekstikantaatti (+ org, fl) (S754)
Kouta (fin/eng) (+ orch) (S435)
Kyrie in memoriam (lat) (+ org) (S690)
Käärmeen synty (+ perc) (S1339)
Stabat mater (lat) (+ str) (S502)
Zwei deutsche Volkslieder (ger) (+ cl) (S835)

NISSILÄ, Antti (*1969)
If truth in hearts (+ piano) (S1367)

NORTALA, Urho (1886-1959)
Lennä, laulu (+ org) (S022)

O'REGAN, Tarik (*1978)
Care Charminge Sleepe (eng) (+ org) (S764)
Confirma hoc Deus (lat) (+ org) (S536)
Magnificat & Nunc Dimittis (lat) (+ vcl) (S765)

PAPPINEN, Kari (*1960)
Kuusimetsä (+ cl, acc) (S1466)

POKELA, Martti (1924-2007)
Tuuti, tuuti (+ str) (S237)
 - sov/arr R.Kekkonen

RAUTAVAARA, Einojuhani (1928-2016)
Katso minun kansani on puu (+ piano) (S251)

RECHBERGER, Herman (*1947)
Postojna (+ tape) (U006)

RÄIKKÖNEN, Arvo (1906-1978)
Tulkaa Herran eteen riemulla (+ org) (R)

SARMANTO, Heikki (*1939)
Givin' Me Trouble (eng) (+ jazz ens.) (U014)
Where the Heart Abides (eng) (+ piano)
- partituuri / score (S813A)
- kuoropartituuri / choral score (S813B)

SERMILÄ, Jarmo (*1939)
Matkalla - On the Road (+ tr, perc, electronics) 

(S1122)

SIMOLA, Satu (*1980)
Sävel, lauluja nuorisokuorolle (SAB/SATB + instr.) 

(S1745)

SONNINEN, Ahti (1914-1984)
Tempus adest floridum (lat) (+ brass) (S168)
Virttä uutta tuulet toivat (+ brass) (S103)
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TIKKA, Kari (*1946)
Herran siunaus (oopp. Frieda) (+ org) (S2143)
Isä meidän (SB + org) (S431)
Kaksi laulua profeetta Jesajan tekstiin (+ org/pno) 

(S1755)
(Meille on syntynyt Vapahtaja/Hoosianna)
Lauluja sekakuorolle 5 (+ org/pno) (S873)
(Sanctus/Come and Bless the Holy Name of God!)
Taistelu Golgatalla (+ str orch) (S2340)
Uusi laulu! (+ org) (S2142)

TOLONEN, Osmo (*1943)
Pyhä Birgitta, kantaatti (+ org) (S837)

TOMMOLA, Teemu (*1972)
Liebes-Lied (ger) (+ 2 vl) (S1523)

WESSLUND, Minna (*1962)
För att ingen som tror på mig (swe) (+ piano) (S2084)

VIITASAARI, Markku (*1966)
Hiljaisuuskin laulaa voi (+ piano) (S2004A)
Äänet auki! (S1966) (+ piano)

VRHUNC, Larisa (*1967)
O-A (+ perc) (S541)

MIESKUORO, säestyksettömät
MALE CHOIR without 
accompaniment (a cappella)

AALTONEN, Erkki (1910-1990)
Ennen talvea (S079)

AALTONEN, Ilkka (*1957)
Hummeripojat lasin ääressä (S315)
(Tule jo tarjoilija!/Maljat taas täyttyy/Viinamäen 

virsi/Himasen juomalaulu)
Hummeripoikien kauneimmat serenadit  (S316)
(Lasinkuultava laulu/Under himlen så blå och skön 

(Sinitaivaan alla)/Uniprinsessa)
Hummeripojat luonnon helmassa (S317)
(Mies ja pöllö/Ryypätkääpä ja naitatti/Yksi varjo - 

kaksi polkua)
Hummeripojat uransa lakipisteessä (S318)
(Valomerkin jälkeen/Huhtikuussa 1932/Edustusto 

valvoo)
Hummeripojat maailmalla (S319)
(Tarragona!/Pyhä paikka/Onneton oranki)
Hummeripojat baaritiskillä (S320)
(Bacchuksen henki/Hei, sä ystävämme tarjoilija/Piilo-

matemaatikko Manninen)
Hummeripoikien joulu (S321)
(Maailma jääkukkien takana/Repolan ketun-poikien 

joulu/Meidän firman pikkujoulu)
Hummeripojat herkkänä (S348)
(Hetket joita ei saa olla ollutkaan/Iltatunnelma/Viisi-

toistavuotiaana)
Aika etninen ei koskaan enää palaa (S349)
(Neekeri-idylli/Ma ori oon/Viimeisen inkan kirous)
Rikos ei kannata, Hummeripojat (S351)
(Murto Eremitaasiin/Mikkitesti Disneyworldissa/

Ratsupoliisi Kingin vaahterasii-rappi)
Kevättä hummerinnassa (S377)
(Kissat kuutamolla/Kevätesikon kaipaus/Meksikolai-

nen kuutamoyö)
Hummeripojat oopperassa (S453)
(Toreadorin pulma/Työn kuninkaan aaria/Falstaffin 

juomalaulu)
Hummeripojat melodramaattisina (S507)
(Veden sylissä/Turkkulainen farssi/Mun eukkoni on 

maalla)
Hummeripojat väärinkäsitysten viidakossa (S531)
(Voi kun olis viulu/Into Turvasen juomalaulu/Järky-

tys kassulla/Mäen Anna)
Hummeripojat Makeiden juomien alkolähteillä 

(S661)
(Munkki(li)köörin synty/Sen siiderin!)
Maalaisromantiikkaa (S663)
(Serenadi Helunalle/Runkomäen iltamat/Marketan 

kautta kotiin)
Hummeripoikien tusinahutit (S1670)
Marian yksinpuhelu tallissa (S1687A)
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AHLBERG, Rolf Wilhelm
Ave Maria (lat) (S2176)
Yleinen sauna (S404)

AHO, Kalevi (*1949)
Veet välkkyy taas (PKY002)

APAJALAHTI, Matti (*1965)
Tiernapojat sov/arr (S280)

BACKMAN, Hjalmar (1882-1935)
Chrysanthemum (S052)

BERGMAN, Erik (1911-2006)
Hevonen, hevonen sov/arr (YL147)
Hyssyttää (YL146)

COPI, Ambroz (*1973)
De Maria virgine (lat) (S495)
(Totus tuus/Sub tuum praesidium)

ELOKAS, Ossi (1904-1991)
Kuutamolla - Im Mondschein (fin/ger) (YL113)
Käy kanssain kukkanurmelle sov/arr (PKY010)

EMERY, Matthew (*1991)
A Pickthall Triptych (eng) (S2056)
(Thoughts/Song/Stars)

ENGELBERG, August (1817-1850)
Kuusi laulua mieskuorolle (S1042)
(Riemuitkaamme/Isännän malja/Iltahuokaus/Jahti-

laulu/Merimiesten lähtö/Keväinen auringonnousu)

ENGLUND, Einar (1916-1999)
Merkkituli (PKY013)

ERNESAKS, Gustav (1908-1993)
Hakkame, mehed, minema! (est) (S092)
Mu isamaa on minu arm (est) (YL)
Sibeliuse ausamba jalamil (est) (YL193)

FAGERLUND, Sebastian (*1972)
Sinnlighetens fest (swe) (PKY018)

FALTIN, Rikhard (1835-1918)
Arg kosilane sov/arr (YL073)

FOUGSTEDT, Nils-Eric (1910-1961)
Siell’ on kauan jo kukkineet omenapuut (S2136)

GENETZ, Emil (1852-1930)
Karjala (YL059)
Kehtolaulu (YL061)
Minun kultani kaunis on sov/arr (YL096)

GUSTAFSSON, Kaj-Erik (*1942)
A la nanita nana sov/arr (esp) (S740)
Ave Maria (lat) (S798)
Ave maris stella (lat) (S741)
Cantate Domino (+ S solo) (lat) (S743)
Canticum Simeonis (lat) (S192)
Communio (lat) (S738)
Gaudeamus omnes (lat) (S739)
Gungsånger (swe) (S943)
(Visa vid bygungan/Vi sitter i gungan/Vaggvisa)
Hyvä on aina kiittää Herraa (S1198)
Ihr Musici, frisch auf ! (ger) (S742)
Kuin linnut tumman veen (S1024A)
Magnificat (lat) (S749)
Neljä laulua Eino Leinon runoihin (S869)
(Hanget soi/Meri kuutamolla/Omenankukat/Kuka 

on hän?)
Nordost (swe) (S1301)
Pange lingua, gloriosi (lat) (S748)
Päivä viilenee (+ S solo) (S1381)

HAAPALAINEN, Väinö (1893-1945)
Ave, maris stella (S067)
Hakkapeliittain marssi (S010)
Lemminkäisen sotalaulu (S003/1)
Miserere (S069)

HAAPANEN, Toivo (1889-1950)
Kangasalan virsi (YL049)

HAGFORS, Erik August (1827-1913)
Krouvilan ämmälle sov/arr (S186)

HAKASALO, Teuvo (1908-1972)
Jouluyönä (YL201)

HALME, Heikki (*1942)
Viritysvokaliiseja kuoroille (S1652)

HAMILTON, David (*1955)
Across the line – Three NZ folk songs sov/arr (eng) 

(S1303)
Four New Zealand Maori songs sov/arr (maori) 

(S1632)
(Haere mai ra/Pokarekare ana/Hine e hine/Tutira 

mai)
May the Road Rise to Meet You (eng) (S498)
Time Pieces (eng) (S1316)
 (Old Man Know-All/Song/The Judgement Flood)

HANNIKAINEN, Ilmari (1892-1955)
Erämiehen iltalaulu (S950)

HANNIKAINEN, Jorma (*1956)
Hän levittää siipensä (S831)
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HANNIKAINEN, Pekka Juhani (1854-1924)
Joulun kellot (S2009) - sov/arr Aatto Nietos
Tuikkikaa, oi joulun tähtöset (S476)
- sov/arr Matti Hyökki

HARLIS, B.
Deews, swehti Latviju (Latvian kansallislaulu) (ltv) 

(YL074)

HEINIÖ, Mikko (*1948)
Kinerva (S299)

HELLBERG, Jan (*1964)
Laulun aloitus (S867A)

HILANDER, Juha (*1957)
Enkä mä ollu ku viirentoista sov/arr (S930)
Metsämiehen laulu (S2138)
Nocturne (S551C)

HILDÉN, Sakari (*1954)
Sitisviitti (S156)

HJELT, Yrjö (*1953)
Ulvosi upehen jouhet (S1694)

HOLMA, Juha (*1960)
Armaan läheisyys (S1208)
Ash grove sov/arr (wal) (S1844)
Harju (S1912)
I luften (swe) (S1257)
 (Guldskyar/En fågel)
Kaksi laulua kuolemasta (S659)
(Laulaja taivaan portilla/Musta tuonenkurki)
Kyltyyri (S694)
Lapsen rukous seimellä (S1046)
Löylyloitsu (S405)
Metsien joulu (S solo) (S1960)
Mies naipi pahanki naisen (S1048)
Nähe des Geliebten (ger) (S1208)
Pohojalaasia (S864)
(Ihanainen impi/Minä olen Härmän Kankaapäästä)
Psalmi 23 (S695)
Punssipullon kuolemasta (S746)
Saviruukun tarina (S747)
Swing low (eng) sov/arr (S1843)
The last rose of summer (eng) sov/arr (S1050)
Tule sydänten seimehen, Herra (S1053)
Täyttymys (S693)

HONGISTO, Mauri (1921-2001)
Nyt enkeljoukot taivaasta (Piae Cantiones) sov/arr 

(S2132)

HULKKONEN, Jaakko (1927-2008)
Kolme suomalaista kansanlaulua sov/arr (YL194-

196) - Three Finnish Folk Songs  (Kaipaava/Niin 
kauan minä tramppaan/ Tyttö istui kivellä)

HURME, Mikko (*1937)
Mökit nukkuu lumiset (S937A)
Niin minä neitonen sinulle laulan sov/arr (S463)
Ol kaunis kesäilta sov/arr (S685)
Suomalaisia kansanlauluja (S1249)
Tuonne taakse metsämaan sov/arr (S462)

HYÖKKI, Matti (*1946)
Ilta on tullut, Luojani sov/arr (YL197)
Isä meidän sov/arr (S614)
Jouluyö, juhlayö sov/arr (S465)
Jouluyönä (Adeste fideles) sov/arr (S282)
Natus est Rex (lat) sov/arr (S1946)
Oi kuusipuu - O Tannenbaum sov/arr (S529)
On suuri sun rantas autius sov/arr (S528)
Psallite (Piae Cantiones 1625) sov/arr (lat&fin) 

(S283)
Raatikkoon sov/arr (S365)
Soi iltakellot - Santa Lucia sov/arr (S530)
Stille Nacht sov/arr (ger) (S465)
The First Nowell sov/arr (eng) (S354)
Toivioretkellä (Maa on niin kaunis) sov/arr (S346)
Tuikkikaa oi joulun tähtöset sov/arr (S476)
Tule kanssani, Herra Jeesus sov/arr (YL197)
What shall we do with the drunken sailor sov/arr 

(eng) (S364)

HÄMEENNIEMI, Eero (*1951)
Joukahainens ramsa (swe) (S1361)
Rakentaja (PKY001)

HÄMÄLÄINEN, Kalervo (1917-2015)
Joulun lapsi (KH015) SA soli + TTBB
Vanhan soturin muisto (KH002)

HÄNDEL, Georg Friedrich (1685-1759)
Halleluja-kuoro (YL135)

IKONEN, Lauri (1888-1966)
Mennyt päivä (YL050)

ISOMÄKI, Pauliina (*1964)
Kanteletar-lauluja (S2098)
 (Akat sanovat/Kun saisin Savosta naia/Täytyi ruupu-

hun ruveta)
Mikä ei pidä paikkaansa (S2115)
Sulpicia’s Lament (lat/eng) (S2228)

JALKANEN, Pekka (*1945)
Balladi uusista vaatteista (S1318)
Katrin parannus (S1157)

JOHANSSON, Bengt (1914-1989)
Gratia vobis (lat) (U013)
Meren laulu (S719)
Vive l'amour (eng/fin) (YL169)
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JÄRNEFELT, Armas (1869-1958)
Kesäilta (S941)
Laulu Vuokselle (YL093)
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/Monimorsia-
mellinen/Nyt valitkaa!/Paimenen pyhä/Paimenten 
ilo/Peltomiehen syyslaulu/Sirkka/Vill du komma 
med mig?/Vaeltajan yölaulu-Wanderers Nachtlied)

Nyt valitkaa! (YL091)
Onneni saari (S704)
Päivän poika (YL092)
Uusi kulta ja vanha kulta (S705)

KAHRI, Jalmari (1906-2006)
Haavan lehdet sov/arr (S616)
Soi kaikuen maa (S464B)

KANKAINEN, Jukka (*1932)
Jouluilta Jukolassa (S288)
Juomarin laulu (S334)
Kaksi hengellistä laulua (S712)
(Ihmeellisiin saleihin/Hämärään peittyy vielä maa)
Kalvea impi (S193)
Laulan, hoikka, huolissani (S482)
Psalmi 146 (S711)
Rukous (S1110)
Viikon viivyin Viipurissa sov/arr (S483)

KARJALAINEN, Ahti (1907-1986)
Humoreski (MS)
Oi, jos oisi (MS)
Tehtävä meidän (MS)

KASKI, Heino (1885-1957)
Lapsuuteni maa (S269)
Laulu hämärissä (S2113)
Merenkävijä (S277)
Synnyinmaa (S276)
Untako vain (PL027)

KATILA, Evert (1872-1945)
Vielä ne huojuu honkapuut (YL043)

KEKKONEN, Reijo (*1961)
Ave Maria (lat) (S567)
Ein Glückwunsch (ger) (S1111A)
Gebet des Waldes (S898)
Onnentoivotus (S1111B)
Två sånger om döda (swe) (S838)
(På likkistan/På gravstenen)

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)

KLEMETTI, Heikki (1876-1953)
Amoris opulentiam sov/arr (lat) (YL047)
Betlehemin seimelle (S691C)
- sov/arr S.Hildén
Disciplinae filius sov/arr (lat) (YL048)
Ero sov/arr (S017)
Jerusalem (SL108)
Kaksi hautalaulua (S2093)
 (Haudalla/Ystävän haudalla)
Karjalan maa (SL105)
Laulajan marssi (S018)
Ukko kultainen kuningas (S152)
Vanha sotilaslaulu sov/arr (S163)

KOMULAINEN, Juhani (*1953)
Hiljainen kumina syvällä ylläni (S1533)
Mä eksyksissä kuljen (S839)
Vapahtaja, pelasta maailma (S1569B)

KORTEKANGAS, Olli (*1955)
Matkalla, viisi Bashon haikua (PKY005)

KOSKELIN, Olli (*1955)
Lacrimosa (PKY006)

KOSOLA, Oskari (*1935)
Balladi (S1760)

KOSTIAINEN, Pekka (*1944)
Christmas Gloria (lat) (S1969)
Kaksi kansanlaulua mieskuorolle (S965)
 (Kopinan, kopinan kuulin/Pikkuinen poika)
Kapina (S566)
Kilvan laulajat (S882)
Koiruuksia (ja pihlajanmarjat) (S966)
Kolm' on miehellä pahoa (S925)
Käy laulamaan (S586)
Soutulaulu (S585)
Vipusen manaukset (S479)
Virgo prudentissima (lat) (S1358)
Väinämöisen tuonelanmatka (TTBB+SSAA) (S325)
Yö alinomainen (S478)

KROHN, Felix (1898-1963)
Kylän lahdella (YL036)
Laulun sanoma (S072)
Maininki (YL041)
Rukous (S070)

KUITUNEN, Kari "Benny"
Juhlakellot (S696A)
- sov/arr R.Kekkonen
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KUPARI, Kari
Aamu tuoksuu ystävälle (S626)
Force, songs for male voices (eng) (S2146)
 (Talking ‘bout love/Soon after rain/Irony of life/Mis-

ty bridge/The day I got lost)
Sikojen rakkaus (S625)

KUULA, Toivo (1883-1918)
Kun maan ja mantereen (YL058)
- sov/arr Martti Turunen

KUUSISTO, Ilkka (*1933)
Hymni Satakunnalle (T010)
Kaksi odotusta (T012)
(Minä odotin sinua kauan/Tulisit)
Kuutamo-simmi (S191)
Miesten laulu (T019)
Niin minä, neitonen, sinulle laulan sov/arr (T026)
Sarja mieskuorolle (S306)
(Purjehdus/Minäkö sanoisin ei/Syksy/Sanoit että 

menet)
Sarja mieskuorolle U. Kailaan runoihin (T003)
(Adagio/Pieni syntinen laulu/Kesäilta/Finaali)
Serenadi sisarille (S1834)
Suomalainen (T004/LM001)

KUUSISTO, Taneli (1905-1988)
Aivan hiljaa (YL112)
Avatkamme aitoamme (YL111)
Elämän pelto (S140)
Kalendarium (YL175)
Käy isänmaataan kohti ain (YL192)
Lennä laulu kaunein (YL115)
Nyt ylös sieluni (YL176)
October (YL140)

KYLLÖNEN, Timo-Juhani (*1955)
Havis Amanda Op.20 (esp/fin) (LM002)

LAFONT MENA, Freddy
Pues llegara el amor (esp) (S1343)

LAGI, Rudolf (1823-1868)
Sa, Herra katse armoinen sov/arr (YL042)

LAIHO, Timo (*1957)
Rakastavaiset (S1240)

LEHTOSALO, Reijo (*1931)
Asla hihto (S157)

LEINONEN, Aatu (1938-2015)
Kolme joululaulua (S617)
 (Armas jouluilta/Joulun sanoma/Joulun valo)

LEMBA, Andres (*1968)
Sanctus (lat) (S2055)

LESKELÄ, Timo (1947-2012)
Iltalaulu (S806A)
Joutukaa sielut (S827)

LESKINEN, Juice (1950-2006)
Laulu (S1837)
- sov/arr Jori Männistö

LINDSTRÖM, Erik (1922-2015)
Aavoja päin (EL002)
- sov/arr A.Fuhrmann
Räätäli Leppä (EL004)
- sov/arr A.Fuhrmann
Tupaantuliaiset (EL001)
- sov/arr A.Fuhrmann

LINJAMA, Jaakko (1909-1983)
Aika (MS)
Kaksi joululaulua (S1921)
 (Neitsyt Marian kehtolaulu/Joulu vieraalla maalla)
Kouta (MS)
Ristilipun alla (MS)
Selvään veteen (MS)
Sotarukous (MS)
Veräjäpuu (MS)
Viimeinen dinosauri (MS)

LINJAMA, Jouko (*1934)
Aamulaulu (PKY012)
Kolme laulua Kalevalasta Op.138 (S2081)
 (Venematka/Tuuittele, tuuli, purtta/Soitti vanha 

Väinämöinen)
Kolme madrigaalia mieskuorolle Op.38b (A.Kivi) 

(S323)
 (Hyvästijättö synnyinmaalle/Jo leimuuvat tuliset vii-

rit/Paluu synnyinmaahan)
Salomaa (LM003)
Suomenmaa (YL198)
Viisi kansanlaulua mieskuorolle Op.40 (S1319)
 ( Jo Karjalan kunnailla lehtii puu/Ol kaunis kesäilta/

Sinun silimät ja minun silimät/Kun ensi kerran sil-
mäs näin/Silikistä, sametista nirunarukengät)

LINJAMA, Jyrki (*1962)
Nuku rapussa, Reiska (S508)

LINKOLA, Jukka (*1955)
Rakkaus on väkevä voima (S1525)

LINNALA, Eino (1920-1972)
Ah taivainen Jerusalem (S066)
Kohtalon tähti (S065)
Meidän maa (YL122)
Mitä minä siitä (YL141)
Yli maiden ja metsien käy (YL035)
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LÅNGBACKA, Ulf (*1957)
Djäknesånger (lat) (S1548)
 (Tempus adest floridum/In vernali tempore)
Musik för manskör (S514)
 (Misterioso/Dolorosa/Presto isterico)

LÄNSIÖ, Tapani (*1953)
17 laulua kesästä (PKY009)
Adagio (PKY014)
Armahan kulku (S2125)
In natali Domini sov/arr (lat) (PKY020)
- viisi joululaulua: In dulci jubilo/Puer natus in Betle-

hem/Psallite/Puer natus est nobis/Locus iste
Kevätlaulu (PKY007)
Maa on niin kaunis sov/arr (S751)
Repetitio (lat) (PKY008)
Tiernapojat (S709)
Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta sov/arr 

(S708A)

MAASALO, Armas (1885-1960)
Kansat kaikki riemuitkaa (YL045)
Käy vuorilla ukkonen (YL051)

MADETOJA, Leevi (1887-1947)
Armas arkussa ajavi - Min kära i kistan köres (fin/swe) 

(YL001)
De Profundis (lat) (YL030)
Elegia (fin/swe/ger) (YL034)
Elli Dunbar (fin/swe/ger) (YL024)
Etelkalle - Till Etelka - An Etelka (fin/swe/ger) 

(YL032)
Etelä-Pohjanmaan laulu (S211) - sov/arr O.Pesonen
Hautalaulu (YL010)
Hiirenpeiaat - Mössets begravningskalas - Mäuslein 

ladet zum Leichenschmaus (fin/swe/ger) (YL031)
Hämärän ääniä - Skymningens röster - Dämmer-stun-

de (fin/swe/ger) (YL017)
Hän kulkevi kuin yli kukkien (YL119)
Hän veitikka on pieno - Hon är en liten spjuver - 

Mein Schätzlein ist zierlich (fin/swe/ger) (YL023)
Ikävyys - Svårmod - Niedergeschlagenheit  (fin/swe/

ger) (YL019)
Iltatunnelma - Aftonstämning - Abendstimmung (fin/

swe/ger) (YL014)
Kaunehin maa (YL018)
Kehtolaulu - Vaggvisa - Wiegenlied (fin/swe/ger) 

(YL003)
Kevät keralla päiväin kuulakkain - Våren tidigt i år - 

Senkt der liebliche Frühling (fin/swe/ger) (YL004)
Kodista erotessa - Avsked från hemmet - Im schönsten 

Wiesengrunde (fin/swe/ger) (YL033)
Korvessa - I ödeskog - Im Walde (fin/swe/ger) 

(YL011)
Kuljen soittoniekat myötä - Genom byn jag går - 

Längs des Dorfs (fin/swe/ger) (YL028)
Kymmenen virran maa (YL009)
Lauluseppele (YL101) 

Limokujassa - På höskullen - Im Laubengang (fin/
swe/ger) (YL016)

Läksin minä kesäyönä käymään sov/arr (YL070)
Megairan laulu - Megairas sång - Lied der Mägere 

(fin/swe/ger) (YL007)
Mirjamin laulu - Mirjams sång - Mirjams Lied (fin/

swe/ger) (YL006)
Mittumaaritulilla - Vid midsommareldarna - Am Jo-

hannisfeuer (fin/swe/ger) (YL013)
Niin jos oisit lauluni (YL120)
Oma maa (SL136) - sov/arr M.Turunen
Paimentyttö - Das Hirtenmädchen (fin/ger) (YL015)
Puron heljät helmet - Bäckens silverpärlor - Baches 

Silberperlen (fin/swe/ger) (YL029)
Rannalta - Från stranden - Vom Strande aus (fin/swe/

ger) (YL005)
Sammon ryöstö (YL106)
Soita somer, helkä hiekka - Klinga grus, och sand, du 

klirra - Halle wieder, Schritt am Strande (fin/swe/
ger) (YL021)

Suvi-illan vieno tuuli - Sommarkvällens milda fläktar - 
Sommerabends laue Lüfte (fin/swe/ger) (YL008)

Syysilta - Hoestaften - Herbstabend (fin/den/ger) 
(YL020)

Tallinna Meestelauluseltsi lipulaul (est) (YL025)
Talvinen Tiber - Vintriga Tibern - Tiber des Winters 

(fin/swe/ger) (YL012)
Tuhanten rantain partahilla (YL116)
Unetar - Slummerfen - Schlummerfee (fin/swe/ger) 

(YL022)
Valkeat kaupungit - Vita städer - Weisse Städte (fin/

swe/ger) (YL002)
Viipurin marssi - Viborgs marsch (fin/swe) (YL027)
Väinölän lapset - Väinöläs barn (fin/swe) (YL026)
 
MAMIYA, Michio (*1929)
Composition for Chorus No. 14 (jap) (YL221)

MARTTINEN, Tauno (1912-2008)
Albatrossi (YL143)
Ilmarisen saunaanlähtö (S2042)
Kaipuuni Karjala (S1695)
Miks’ et laula, Väinämöinen (S1698)
Neljä pohjalaista kansanlaulua kaksoismieskuorolle 

sov/arr (S1378)
Noin lauloi virsikäs Vipunen (S1697)
Sammon synty (S1473)
Saunalauluja mieskuorolle (S1534)
 (Saunassa/Saanassa/Essak löylyyn/Juomalaulu/

Savusaunassa/Yleisessä saunassa/Saunassa/Sörkän 
saunassa)

Taistelu Sammosta (S1696)
Veljesten paluu Jukolaan (S119)

MATSUSHITA, Ko (*1962)
Ave Maria (lat) (S1269C)
Ave Regina coelorum (lat) (S2116)
Miserere mei (lat) (S2308)
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TTBB

MELARTIN, Erkki (1875-1937)
Ota se kaunis kannel taas (YL117)

MERIKANTO, Aarre (1893-1958)
Keinutan kaikua (YL052)
Termopylain laulu (YL144)
Viimeiselle (S311)

MERIKANTO, Oskar (1868-1924)
Annina (YL215)
- sov/arr M.Hyökki
Tyttö parka (YL095)

MIROLA, Pekka (1908-2004)
Loistaa tähdet korkeat (S448C)

MIROLYBOV, Peter (1908-2004)
Neljä ortodoksista joulunajan sävelmää (PKY019)

MOILANEN, Olli (*1987)
Puun matka (S2079)

MÄNTYJÄRVI, Jaakko (*1963)
A scurvy tune (eng) (S2317)
Akari (jap) (S1710B)
Die Stimme des Kindes ATBB (ger) (S443)
Cornish Lullaby (eng) (S1585)
Hauen laulu (S415)
Herr Mårten (swe) (S1313)
Hiru gaukantu euskaldun eta tabernako abesti bat 

(bsk) (S525) - Kolme baskiserenadia ja juomalaulu  - 
Three Basque serenades and a drinking song

(Ilargia, iturria/Emakume bat ikusi dut/ Zure begiak 
maite ditut/Ardotxo txuria)

Hitaat ja karseat hautajaisvalssit (S865)
Hodie Christus natus est (lat) (S414)
Julkisuustango (S736)
O Lord, have mercy on my soul (eng) (S990B)
Oi Herra, armos mulle suo (S990B)
Pseudo-Yoik NT (S399)
Turistitango (S833)
Two by Four Shakespeare Songs (eng) (S992)
 (Come away, death/Lullaby)

MÄNTYSAARI, Lauri (*1982)
Hämärän ääniä (S1982)
 (Tule, tule, iltainen hämy/Uniperhot)
Kaksi serenadia Op.19 (S2048)
 (Viaton/Suutele minulle siivet)

NIETOS, Aatto (*1946)
Kolme joululaulua mieskuorolle sov/arr (S2095)
 (Sylvian joululaulu/Varpunen jouluaamuna/Taas 

kaikki kauniit muistot)

NISSILÄ, Antti (*1969)
Kauvan kauvan (+ bar. solo) (S1036)

NORDGREN, Pehr Henrik (1944-2008)
Odotus op.78 (S587)

PAAKKUNAINEN, Seppo (*1943)
Dalvi duoddar luohti - Talvitunturin joikha (YL217)
joikaa, rakas lintuni (S2307)
Minun silmäni ovat nähneet Jumalan (S1066)

PAJAMO, Reijo (*1938)
Kansanlauluja sov/arr (S1897)
(Merimiesballadi/Silloin minä itkin/Tule ystäväni/

Sait multa kukkaset toukokuun/Lauantai-ilta)
Pohjolan ylistys (S1101)

PALMGREN, Selim (1878-1951)
Kiltalaulu (YL123)
Kyntäjäpoika (YL125)
Laula laula veitoseni (YL124)
Mehiläinen (S016)
Muut ne kuuli kirkonkellon (YL044)
Sä laulun lauloit (YL039)
Vanhojen messujen tapaan (YL103)

PANULA, Jorma (*1930)
Hintriikan surumarssi sov/arr (S1833)
Kolme mieskuoroa Lauri Viidan runoihin (S1553)
 (Kapina/Alfhild/Kevät)

PAPPINEN, Kari (*1960)
Kaustinen (S1522)
(Neidot ja äijät/Yölaulu)

PESOLA, Väinö (1886-1966)
Hiljaisia heijastuksia (YL053)
Odotus (S003/2)
Suomenmaa (YL040)
Ylistös-Weisu (S154)

PESONEN, Olavi (1909-1993)
Ah, jos mä muistaa voisin sov/arr (S063)
Armahan kulku (YL139)
Jeesus vaivaiset syntiset sov/arr (S062)
Kotimme, uskomme vartioväki (YL110)
Olit lapsi vain (S098)
Sun edessäs valitan, Kristus sov/arr (S064)

POHJANMIES, Juhani (1893-1959)
Mieskuoro Sirkkojen lippulaulu (MS)

POHJOLA, Seppo (*1965)
Tuulihaukka, neljä laulua mieskuorolle (S1474)
(Luulin, että kuistille oli heitetty kirje/Tuulihaukka, 

huudon kirahdus/Elämä, halun ja pelon uni/Val-
kaistuna)

PULLINEN, Erkki (*1939)
Fregatin kannella (W025)
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PYLKKÄNEN, Tauno (1918-1980)
Etääntyvät muistot (YL142)
Kevättunnelma (YL134)
Tällääset poijaat sov/arr (YL151)

RAITALA, Aulis (1898-1963)
Minä portailla kuuntelen vaiti (S095)
Siellä on silta ja pihlajatie (MS)

RANTA, Sulho (1901-1960)
Hilu, hilu sov/arr (YL063)
Kiinalainen runoilija (YL138)
Kissankello (S029)
Lepy lehto (S003/3)
Merilaulu (YL128)

RAUHALA, Urpo (*1955)
Pörliini sov/arr (LM004)

RAUTAVAARA, Einojuhani (1928-2016)
Elämän kirja (YL157) - Livets bok - A Book of Life  - 

Ein Lebensbuch - Un livre de la vie
Are You Ready? - Tahdotko? (eng/fin)  (YL163)
Hallin Janne (YL178)
Hope is the Thing with Feathers - Toivo on höyhen-

pukuinen (fin/eng) (YL162)
Huojuva keula (YL164)
Isontalon Antti ja Rannanjärvi (YL177)
Joulun virsi (YL179)
Kettu ja sairas kukko (S117)
Kindheit - Lapsuus (ger/fin) (YL158)
L'Amoureuse - Rakastunut (fra/fin) (YL160)
Lapsen virret (S2131)
 (Kaikki kuuset kukkimahan/Helmi lippahan sisässä/

Tuuti, tuuti, tummaistani)
Le Bain - Uinti (fra/fin) (YL165)
Legenda (MKL026)
Lehdet lehtiä (fin/eng) (U015)
Ma Bohème - Taiteilijan elämääni (fra/fin) (YL159)
Me emme kuole koskaan (YL166)
Psalmit 23 ja 130 (YL153)
Serenadi kuolemalle (YL190)
Serenadi oluelle (YL191)
Serenadi vaimolleni (YL188)
Serenadien serenadi (YL189)
Så var det - Niin oli (swe/fin) (YL167)
Song of Myself - Laulu itsestäni (eng/fin) (YL168)
Syksy virran suussa (S350)
Two Preludes (eng) (YL152)
Vanitas! Vanitatum vanitas - Turhuuksien turhuus 

(lat/fin) (YL161)

RECHBERGER, Herman (*1947)
Blues (S1104)
Et resurrexit (lat) (S1103)
Hades (S1460)
Lemmennosto (S210)

TTBB

Neljä joululaulua kokoelmasta Piae Cantiones - Four 
Christmas Carols from Piae Cantiones sov/arr (lat) 
(PKY004)

Notturno inamorata (S1167)
Postojna (U006)

RINTAMÄKI, Arto
Visste inte vilken fågel (swe) (S1547)
- sov/arr Ulf Långbacka

RITSING, Alo (*1936)
Santa Maria (lat) (YL183)

SAARIAHO, Eino K. (1908-1999)
Muistatko veljeni vielä... (MS)
(kokoelma mieskuorolauluja)

SAIKKOLA, Lauri (1906-1995)
Laulusarja (YL156)

SALAKKA, Teppo (*1959)
Krik (S1513)
Psalmi 84 (S832)
Tritoner (swe) (S646)
(Strandmelodi/Havsäventyr/Requiem för drunknade)

SALLINEN, Aulis (*1935)
Kolme lyyrillistä laulua kuolemasta (YL149)
(Ei ole Luoja tuota luonut/Kun ma kuolen/Kun olis 

mulla)
Minä kylvän kyyhättelen (S110)

SALMENHAARA, Erkki (1941-2002)
Catullus amans - Kolme laulua Catulluksen sanoihin 

(lat/fin) (YL150)
Tre dikter av J.L.Runeberg (swe) (PKY003)
(Till en källa talte gossen/Grumla icke flickans själ/

Vid en källa)

SANTANA, Carlos (*1947)
Samba Pa Ti (S2046)
- sov/arr Olli Virtaperko

SARMANTO, Heikki (*1939)
Hauen laulu (S2149)

SERMILÄ, Jarmo (*1939)
Holka modrooká! - Hei, hoi tyttöseni!
- kansanlauluja Böömistä, Määristä ja Slovakiasta sov/

arr (S885)
Kaksi laulua mieskuorolle (S1660)
 (Arvostelma/Näppäillen)
Kaksi laulua Aimo Vuorisen runoihin (S2094)
 (Ainutlaatuisesti/Viis siitä)
Klo 11 Suomen aikaa, Sarja mieskuorolle (S2249)
 (Eikä maisteri aavistakaan/Huomautus teknokraateil-

le/Yhteisölaulu)
Ovet – näyttämöllinen laulusarja (S1475)
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SIBELIUS, Jean (1865-1957)
Joululaulu (PKY011)
- sov/arr T.Länsiö
Jouluvirsi (YL046)
Kuutamolla (YL127)
Rakastava (YL037)

SIDOROFF, Mikko (*1985)
Aurinkolaulu, kolme laulua Mika Waltarin runoihin 

(S2338)
 (Aamuyö/Aurinkolaulu/Kaunis kuolema)
Pyhä yö (S1619)
Talvi, tule vasta (S2331)

SIPILÄ, Eero (1918-1972)
Kolme pohjalaista kansanlaulua sov/arr (S588)
 (Eikä ne tarvitse/Niinhän ne luuli/ En tahdo viinaa 

puoltaa)

SNELLMAN, Matti (*1936)
Niin pieniksi (S636)

TIKANMÄKI, Anssi (*1955)
Isieni maa (S1557)

TOLONEN, Jouko (1912-1986)
Nunc et olim (lat) (S129)
(O mentes perfidas/Jesus Christus nostra salus/Mars 

praecurrit/O quam sanctus panis iste)
Tempus adest floridum (lat) (S130)

TOMMOLA, Teemu (*1972)
Öisin, canon à 8 (S1524)

TORMIS, Veljo (1930-2017)
Incantatio maris aestuosi (lat) (YL218)

TUOMELA, Tapio (*1958)
Kanteletar-juomalaulu (S1328)

TURUNEN, Martti (1902-1979)
Ai, kuinka kauniilta kuuluupi sov/arr (YL121)
Iltalaulu sov/arr (YL062)
Jesu dulcis memoria sov/arr (lat) (SL137)
Kadonnut venhe (YL126)
Kansa korpien (YL100)
Kenttien kehto (YL099)
Kotimaani ompi Suomi sov/arr (YL129)
Maanpuolustajat (YL102)
Sota valosta (YL057)
Suomalainen rukous (YL107)
Vaeltaja (YL056)

TÖRMÄLÄ, Jouko (*1938)
Psalmi 104 (S915A)
Suomenmaa (S916B)

TTBB

TÖRNUDD, Aksel (1874-1923)
Punahuulten suukko (S356)
Tuomittu katti (YL038)

UTSJOKI, Lassi (1893-1957)
Jenkka (MS)
Musta orvokki (MS)
Polkka (EL006)
Ruusuilleni (MS)
Sirkkain kiitos (MS)
Syksy - kevät (MS)
Tule, tule tyttöni (jenkka) (EL005)

VAHTOLA, Lasse (*1948)
Joutukaa sielut (S615)
- sov/arr Matti Hyökki

VAINIKKA, Sakari (*1945)
Genesis (lat) (S729)

VAINIO, Jennah (*1972)
Ankomst till Hades (swe) (S647)

WENNÄKOSKI, Lotta (*1970)
Humina kuiskina (S1970)

VICTORIA, Tomás Luis de (1548-1611)
Ave Maria (lat) (S1636)

VIITASAARI, Markku (*1966)
Kolme koraalivariaatiota (S881)
Kuorovoimaa (S879)
Läksin katsomaan itkevää tyttöä (S949)
Marttyyrien päivä (S2005)
Neljä pop-laulua mieskuorolle (S328)
(Antaa heittää/Nöyrää meininkiä/Tappava tunnus-

tus/Ei lähdetä pois)
Rannalla itkijä sov/arr (S948)
Three Aspects of Sakura (including 'Akatombo') (jap) 

(S440)
Yö (S947)

VIRTAPERKO, Olli (*1973)
Häähymni (vanhaan tyyliin) (S1483)
Kolme kansanlaulusovitusta Kauhavan laulukirjasta 

(S1898)
Sonetti 51 (S1973)
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MIESKUORO, säestykselliset
MALE CHOIR with accompaniment

ELOKAS, Ossi (1904-1991)
Suomalainen rukous (+ org) (YL180)

GUSTAFSSON, Kaj-Erik (*1942)
Cantate Domino (Ps.96) (lat) (+ fl) (S743)
Ensam morgon (swe) (+ pno) (S1479)
Frimurarmusik I (swe) (+ org) (S1891)
Frimurarmusik III (swe) (+ org) (S1893)
Matutinum (lat) (+ rec:s, org) (S1307)
Regina caeli, laetare (lat) (+ org) (S1156)

HAAPALAINEN, Väinö (1893-1945)
Oi Kaanaanmaa (+ brass) (S175)
- sov/arr L.Bashmakov

HAMILTON, David (*1955)
Alleluia (lat) (+ cor & org) (S642)
I’m a-going to join the band (eng) (+ pno) (S1306)
Time Pieces (eng) (+ piano) (S1316)
 (Old Man Know-All/Song/The Judgement Flood)

HEINIÖ, Mikko (*1948)
Kinerva (+ pf ) (S299)

HILANDER, Juha (*1957)
Minun turvani on ikiaikojen Jumala (+ org) (S1679)
Minä nostan silmäni vuoria kohti (+ org) (S2040)

HOLMA, Juha (*1960)
Ahma (+ perc.) (S1630)
Ave Maria (lat) (+ ten.sax) (S547)
Gloria (lat) (+ ten.sax) (S548)
Sauna on lämmin (+ acc/piano) (S1845)
The last rose of summer sov/arr (+ tin whistle) 

(S1050)

HÄMEENNIEMI, Eero (*1951)
O gioia de’ mortali (it) (+ Ssax) (PKY016)

JÄMSÄ, Osmo (*1943)
Pyhä yö (+ pf / org) (S1521)

KARJALAINEN, Ahti (1907-1986)
Kurkikohtaus (+ fg) (MS)

KORTEKANGAS, Olli (*1955)
Lumen valo - The Glow of Snow (+ perc) (S202)

KOSTIAINEN, Pekka (*1944)
ABC (+ wind band) (S1731)

KUULA, Toivo (1883-1918)
Joululaulu (Chanson sans paroles) (+ org) (S816A)
- sov/arr Kaj-Erik Gustafsson

KYLLÖNEN, Timo-Juhani (*1955)
Orfeus (+ claves) (swe) (S804)

LAAKSONEN, Petri (*1962)
Kaksi laulua (+ pf ) (YL214)
(Lasinkuultava laulu/Täällä pohjantähden alla)

LINDSTRÖM, Erik (1922-2015)
Rosvo-Roopen poika (+ guit) (EL003)
- sov/arr A.Fuhrmann

LINJAMA, Jaakko (1909-1983)
Neljä joululaulua kahdelle lauluäänelle ja pianolle 

(+pno) (S1380)
(Nyt käymme, Jeesus, toivoen/He lauloivat voittoa 

taivaan/Katso, kuinka valo loistaa/Päällä synnin 
maan rauhaa kaivataan)

- sov/arr Jouko Linjama

LINJAMA, Jyrki (*1962)
Nuku rapussa, Reiska (+ guit) (S508)

LINKOLA, Jukka (*1955)
Christmas Suite (+ engl.horn) (YL220)
Evoe! (+ 2 pf ) (YL219)
Suomalainen balladi (+ wind band) (S993)

MADETOJA, Leevi (1887-1947)
Aslak Smaukka Op.37 (+ orch.)
- partituuri ja pianopartituuri

MIROLA, Pekka (1908-2004)
Loistaa tähdet korkeat (+ orch) (S448A)

RECHBERGER, Herman (*1947)
Postojna (+ tape) (U006)
Vinum bonum et suave (lat) (S1168)

SERMILÄ, Jarmo (*1939)
Rituaaleja (+ perc.) (S1117)

TALVITIE, Riikka (*1970)
Muistin pitkä jyrinä (+ ob) (S2188)

TIKKA, Kari (*1946)
Isä meidän (TB + org) (S431)

TORMIS, Veljo (1930-2017)
Väinämöisen sanoja (+ pf ) (YL199)

VOGLER, G. J.
Hoosianna (+ org) (S2010)
- sov/arr Aatto Nietos

VÄÄTÄINEN, Eero (*1947)
O lux beata (+ 2 org) (S1669)

SSAA
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NAIS/LAPSIKUORO, säestyksettömät
UPPER VOICES without 
accompaniment (a cappella)

AHO, Kalevi (*1949)
Mysteerio (S944)

ALA-PÖLLÄNEN, Kari (*1940)
Kansanlauluja muilta mailta – Folksongs from abroad 

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)

Viisi negrospirituaalia - Five Negro Spirituals sov/arr 
(S589)

(Let It Shine!/Listen to the Lambs/Swing Low, Sweet 
Chariot/Wade in the Water/Were You There?)

ALMARK-MANNILA, Johanna (*1966)
Serenad (Smultrondoft…) (swe) (S2154)

ANTILA, Aaro (1896-1962)
Sirkan häämatka (NKL044)

ANTTILA, Martti (*1980)
Kaksi hengellistä laulua lapsikuorolle (S1849)
(Pidän kiinni/Jumalan karitsa)

APAJALAHTI, Matti (*1965)
Tiernapojat sov/arr (S280a)

BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
Air (aus Orchestersuite Nr. 3 D-dur) (S2204)
- sov/arr Ákos G. Papp

BARTÓK, Béla (1881-1945)
10 kuorolaulua (S172)
(Leivän paisto/Älä lähde/Kunpa en olisi nähnyt si-

nua/Kirje kotiväelle/Poikia pilkataan/Laiskureitten 
viisu/Ethän lähde/Karjanloitsu/Kevät/Kosinta)

BIKKEMBERGS, Kurt (*1963)
Seize another day (eng) (S2315)

CARLSSON, Sune (1892-1966)
Lasken lehmäni leholle (S051)

CHYDENIUS, Jussi (*1972)
Kaksi Kanteletar-laulua (S674)
(Muut istui iloitsemahan/Kun saisin mitä sanelen)

COPI, Ambroz (*1973)
Due pezzi sacri (lat) (S496)
(Ave Maria/Pater noster)

CREUTLEIN, Timo von (*1947)
Koiviston polska sov/arr (S408)

DINUR, Eran (*1966)
Como una sombra de oro (S612)

ENGLUND, Einar (1916-1999)
Herrojen kanssa sov/arr (swe/fin) (S166)
Kanteletar-sarja (S363)
Rukkaset sov/arr (S165)

FUHRMANN, Annika (*1986)
Kolme laulua naisäänille (S1531)
 (Lemmennosto/Täss’ on tyttö/Onpa tietty tietyssä-

ni)
Kun mie laulan (S1684)
Muinainen käkeni (S1228)
 (Annikan laulupolska/Loitsu kateuksia vastaan/Tili-

tys)
Yön tyttö, hämärän neito (S1685)

GUSTAFSSON, Kaj-Erik (*1942)
Aaltojen Madonna (S1023)
Kuin linnut tumman veen (S1024B)
Piae Cantiones -sarja (lat) (S561)
Sommarsånger (swe) (S1025)
Tre andliga sånger/Three Sacred Songs/Kolme hen-

gellistä laulua (lat) (S562)
(Ave Maria/O salutaris hostia/Agnus Dei)

HAGFORS, Erik August (1827-1913)
Laula kultani (S304)
- sov/arr K.Ala-Pöllänen

HALME, Heikki (*1942)
Viritysvokaliiseja kuoroille (S1652)

HAMILTON, David (*1955)
Alleluia (lat) (S641)
Be With Me Lord (eng) (S639)
Bound for Canaan land (S1054)
A Celtic Blessing/Siunaus matkalle (eng/fin) (S392)
Daniel saw the stone (eng) (S1304)
Don’t you let nobody turn you roun’ (eng) (S1305)
Got a Home in That Rock (S501)
Läksin minä kesäyönä käymään sov/arr (fin/eng) 

(S341)
O vos omnes (lat) (S428)
This Old Hammer (eng) (S640)

HANELT, Thomas (*1962)
Jubilate Deo (lat) (S1476)

HANNIKAINEN, Ilmari (1892-1955)
Unilaulu (S270)

HANNIKAINEN, Pekka Juhani (1854-1924)
Kevätlaulu (S138)
- sov/arr A.Sonninen

SSAA
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HARTIKAINEN, Jarkko (*1981)
Metsän tyttö (S1399)

HELASVUO, Esa (*1945)
3-osainen rock-sarja (S106)
(Mitä me olemme Rock & Roll/Rock & Roll kumo-

us/Mitä se on Rock & Roll)
Eläinsarja (S290)
Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri (S563)
Mustalaisen laulu (S339)

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 leikki-

mään/Ruusuja minä istuttelin/Tyttöjä pyörii piiris-
sä)

Pääsiäiskukot (S108)

HELLBERG, Jan (*1964)
Det gingo två flickor i rosende lund sov/arr (swe) (S793)

HILANDER, Juha (*1957)
Nocturne (SSAA) (S551A)
Nocturne (SSA) (S551B)

HOFMANN, Heinz-Juhani (*1973)
Crucifixus (lat) (S1519)

HOLMA, Juha (*1960)
Aarrekartta (S1663)
Credo (lat) (S1400)
Hallayö (S1634)
Hiljaa (S1045)
Huutolaistytön elegia (S841)
Joulunodottajalapsi (S1635)
Karhunpeijaispolska sov/arr (S521)
Kolmet kosijat (S861)
Korpin synty (S523)
Kotona (S1063)
Lähtö (S1047)
Noitasapatti (S2036)
Onko pöllö ihan pöllö? (S638)
Pyhäaamuna (S1209)
Surffienkelit (S1508)
Sus siunaa (S862)
Synnyin ilokylässä (S524)
Taikatie (S2266)
Tanssi tyttö, laula tyttö sov/arr (S522)
Tuota toivoin tuon ikäni (S769)
Tuutulaulu (S1051)

HOLST, Gustav (1874-1934)
Keskitalvi synkkä – In the bleak midwinter (S1297)
- sov/arr R.Kekkonen

HONGISTO, Mauri (1921-2001)
Kaksi Piae Cantiones –laulua sov/arr (S2133)
 (On luota Isän istuimen/Kunniaa veisatkaa) 

HURME, Mikko (*1937)
Humalamäen sillalla sov/arr (S458)
Kulkuripoika sov/arr (S459)
Niin minä neitonen sinulle laulan sov/arr (S460)
Suomalaisia kansanlauluja (S1248)
Suruapa mulle lisättihin sov/arr (S461)

HYÖKKI, Matti (*1946)
Karjalan kunnailla lehtii puu sov/arr (S358)
Leise rieselt der Schnee sov/arr (ger) (S355)
Ruusu laaksossa sov/arr (S359)
Suomalainen humoreski (Minun kultani kaunis on) 

sov/arr (S357)
Suomalainen kansanlaulu (Tuonne taakse metsä-

maan) sov/arr (S361)
Suutarin emännän kehtolaulu sov/arr (S362)

HÄMÄLÄINEN, Kalervo (1917-2015)
Vanhan soturin muisto SA (KH016)
Vanhan soturin muisto SSA (KH010)
Vanhan soturin muisto SSAA (KH011)

IKONEN, Lauri (1888-1966)
Joululaulu (S040)

ISACSSON, Fredrik (1883-1962)
Ve'en varaiset (S004/2)

ISOMÄKI, Pauliina (*1964)
Kanteletar-lauluja (S2100)
 (En mä huoli huitukoille/Jo tulen kotihin/Yksi on 

akalla poika/Elä pyyllä neittä pyyä)
Rauhan annan teille – Pääsiäislauluja (S2124)
 (Pitkäperjantaina/Pääsiäisaamuna/Rauhan annan 

teille/Rakastakaa toisianne)

JALAVA, Lasse (*1951)
Kehtolaulu Op.33 (S1835)

JALKANEN, Pekka (*1945)
Lapin valkeat yöt (S1364)

JARVOLA, Jukka (1940-1997)
Ilta (S246)
Suviyö (S245)

JOHANSSON, Bengt (1914-1989)
Chin herttua (S109)
Examine me (eng) (U012)
Rakkaani (S471)

JOHNSON, Anna (*1980)
Emigrantvisa sov/arr (sve) (S2255)
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JOUTSENVIRTA, Aarre (*1957)
Corvus corone - Varis sov/arr (S516)

JÄRVI, Ernst E.
Joulun sanoma (S409)
- sov/arr S.Ollila

KAASINEN, Sari (*1967)
Lauluja naisille 1 (S1498)
 (Alanko/Rakkauslaulu/Mie kun mänen)
Lauluja naisille 2 (S1499)
 (Kehto/Mie en sure)

KANKAINEN, Jukka (*1932)
Aamuisin (S1031)
Kaitse karja kaunihisti (S196)
Kaksi laulua naiskuorolle (S628)
(Kesäyö/Sävel)
Kaksi laulua Uuno Kailaan runoihin (S1925)
(Sanoja yössä/Hymni valolle)
Kolme lyyraa (S1926)
(Lintujen lyyra/Nokkoslyyra/Syksyn lyyra)
Laulun siivin (S189)
Magnificat (lat) (S484)
Missa piccola (lat) (S263)

KANKAINEN, Tauno (1907-2009)
5 laulua luonnosta sov/arr (S171)
(Mirri sairastaa/Lintu ruutuun koputtaa/ Kuu ja täh-

det/On pesä pieni puussa/ Kotivarpunen)

KARAI, Jòzsef (*1927)
Night (eng) (S259)

KARJALAINEN, Kullervo (*1932)
Tuleppa jo tanssiin! (S1910)

KASKI, Heino (1885-1957)
Itken kurja kullaistani (S281)
Joulukirkkoon (SSAA) (S279)
- sov/arr R.Kekkonen
Kuunsirppi (S267)
Sinikello (S071)
Vanha taru (S272)

KEKKONEN, Reijo (*1961)
Alleluia (lat) (S777)
Gloria (lat) (S707)
Joulu-uni (S850)
Juokse porosein sov/arr (Kaksi suomalaista kansan-

laulua n:o 2) (S488)
Kaiho (S2272)
Kanteletar on kansanrunoutta (S1030)
Oh, what a beautiful city! sov/arr (eng) (S1088)
Pacem (lat) (S487)
Rakkauttako...? (S818)
Sydämeni laulu (S888)
Älä itke piikaseni (S994)

KIIRAS, Oskari (*1908)
Kun mun kultani tulisi (W003)
- sov/arr  E.Pullinen

KIISKI, Paavo (*1942)
Hyvää, hyvää iltaa sov/arr (S1561)

KIIVERI, Seija (*1970)
Haluan in preparation
Kolme laulua lapsikuorolle (S1515)
(Lelumaan kingi/Multainen noutaja/Raitapaita ja 

Täpläturkki)
Ääni ei kuulu kullalleni (S1152)

KILPINEN, Yrjö (1892-1959)
Muistojen tarha (S1995)

KILPIÖ, Markku (*1943)
Sapfo-sarja (S426)

KLEMETTI, Heikki (1876-1953)
3 laulua naiskuorolle 1 (S090)
( Jo päivä ehtii ehtoollen/Ave maris stella/O Christe 

rex piissime)
3 laulua naiskuorolle 2 (S121)
(Rauha nukkuneelle/Rauhaa kaipaan/ Jerusalem)
Ave Maria (lat) (SL043)
Betlehemin seimelle (S691B)
- sov/arr S.Hildén
Hyvästi laaksot, vuoret! (S031)
Kevätlaulu (S137) - sov/arr  A.Sonninen
Riemuitkaamm' sydämestä (S042)
Scribere proposui (lat/fin) (S162)

KOIVISTOINEN, Eero (*1946)
Suomalainen sarja (S1419)

KOMULAINEN, Juhani (*1953)
Call of the Sea (eng) (S794)
Gli stafilococchi (ita) (S1690)
Herra minun valoni (S1119)
Herraa hyvää kiittäkää (S1002B)
Hope is (eng) (S1657A)
Kaksi yösonettia (S644)
(Yö/Huokaus)
Lova Gud i Himmelshöjd (S1002A)
Personent hodie – Genljud klart (S1190A)
Personent hodie – Lapsoset laulakaa (S1190B)
Rakastettuni minusta poispäin (S1374)
Ruhtinaan nuorimman tyttären merkintöjä poimimis-

taan niittykukista (S1373)
Sade (S549A)
Shakespearean Settings (eng) (S418)
Suvikuvia (S421)
Syyskesän ilta (S658)
The Tide Rises, the Tide Falls (eng) (S655)
Vapahtaja, pelasta maailma (S1569A)
Vocalise (S620)
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KONTU, Pekka
No, onkos tullut kesä? sov/arr (S416)

KOSTIAINEN, Pekka (*1944)
1000 x 1000 vuotta (S472)
22 suomalaista kansanlaulua 2-3-ääniselle lapsi/nais-

kuorolle (S393)
Adagia (lat) (S1009)
 (Dulce est/Nihil est perpetuum/Ut ameris/Ut flatus 

venti/Acta est fabula)
Apupapin papupata (S527)
 (Apupapin papupata/Ah, mitä naisia!/ Turun suru/

Lykkyä lylyssä/Hullu pulma/ Niilo Nuotti)
Cantiomotetti - Totuus ihmisestä (S261)
Ellin velli (S177)
Ellös nyt hyvä isoni (S503)
Emo itki, kyynel vieri (S511)
Environ cinq chants de Noël francais (fra/fin) 

(S1409)
Es ist ein Ros entsprungen sov/arr (ger) (S599)
Hetki hiljaisuutta (S940)
Hiihtojuustoa syönyt lehmä tuli hieman levottomaksi.

(S301)
Ja kattia kanssa (S1359)
 (Kulkukissan kollivoittoinen aamulaulu/Kolli-Jori 

von Wrightin mietteliäs minuuttivalssi/Maalaiskis-
san salainen kalainen haave/Esko-kissa, tietoniekka)

Kaksi laulua lapsikuorolle (S1510)
 (Dinosaurus/Suuri seikkailija)
Kaukametsä (S510)
Kehtolaulu (S533)
Kolme kansanlaulua Salmista sov/arr (S820)
 (Brihat, laskettakkua hevot/Olisingo mandsoi marju/

Neitsykkäine, pitsykkäine)
Kolmet kosijat (S389)
Korkea taivaan kuningas sov/arr (S467)
Kun on turva Jumalassa sov/arr (S1382:ssa)
Kysymyksiä ja vastauksia (S368)
Lankoiseni, lintuiseni... (S379)
Lohi ui ohi (S1021)
 (Särki/Ankerias ei ole mikään kyy/Ahven/Lohi ui/

Kampelavalssi/Tuoreimmat kalat)
Lähen nyt tästä kuin lähenki (S1486)
Maalaiskissan salainen kalainen haave (S967)
Mater Christi (lat) (S1029)
Mater flebat lacrimosa (lat) (S511)
Mehiläinen, meiän lintu (S199)
Menninkäisen kuutamotanssit (S284)
Merkillinen mies (S1354)
Miksi en laulaisi – sarja lapsikuorolle (S1175)
 (Tupa on täynnä tuppisuita/Miksi en laulaisi/Jos ma 

laululle rupean/Viel’ on virttä tieossani)
Morsiamen lähtövirsi (S197)
Noin viisi ranskalaista joululaulua sov/arr (S1409)
Onnimanni-kaanon (+ bar. ad lib.) (S240)
Pah' on olla paimenessa (S182)
Panis Dei (lat) (S598)

Peipposen pesä – kolme laulua naiskuorolle (S1173)
 (Pitkittyi moni yö/Peipposen pesä/Kesä irtoaa)
Piae Cantiones lauluja SA-äänille (lat) (S883)
 (De radice processerat/Omnis mundus jucundetur 

et In dulci jubilo/Puer natus in Bethlehem/Ramus 
virens olivarum/Verbum caro factum est)

Piilehtijä (S176)
Pilvien paimen sov/arr (Kaksi suomalaista kansanlau-

lua n:o 1) (S488)
Pyhän Franciscus Assisilaisen rukous (S338)
Regina angelorum (lat) (S275)
Revontulet – Aurora borealis – Northern lights (fin/

eng) (S300)
Satakieli (S265)
Speculum justitiae (lat) (S1170)
Spes est! (lat) (S1709)
Suomen äideille (S512)
The cold told a tale to me (eng/fin/lat) (S1426)
There was..., 8 Nonsense Songs (eng) (S760)
Tiet kaikki kerran kulkee sov/arr (S1382:ssa)
Veni, amica mea (lat) (S1427)
Väinämöisen perintö (S1107)
Ylistysmessu (S250)

KROHN, Felix (1898-1963)
Kultakerttu ja merenneito (S184)
Munkiksi joutava (S155)

KUULA, Toivo (1883-1918)
Yksin (SL082)

KUUSISTO, Ilkka (*1933)
Iltalaulu (T015)
Jeesus on rakkaus (T016)
Mustalaiset (S120)
Neljä laulua L. Onervan runoihin (S2334)
 (Kevätilo/Jo luovutko?/Taas jo syttyy taivahalle/Me-

rituuli)
Sallikaa lasten tulla... (T020)
Sumulintu, lilliputti (S195)
The Land of Music (eng/fin/swe) (S239)

KUUSISTO, Taneli (1905-1988)
Kesäyö (S107)
Tähti (S141)

KYLLÖNEN, Timo-Juhani (*1955)
Stå upp, min älskade (swe) (S805)

KÄRKI, Toivo (1915-1992)
Hämylle (NKL002)

LAINE, LaDena
Christmas is… - Jul är tid för snöfall (eng/swe) 

(S1576)
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LESKELÄ, Timo (1947-2012)
Herää sydämeni/Mu süda, ärka üles sov/arr (fin/est) 

(S722B)
Kaksi koraalia sov/arr (S1571)
 (Oi armahda, Kristus/Kristus valo valkeuden)
Kukapa se saunan lämmittääpi sov/arr (S1383)

LESKINEN, Juice (1950-2006)
Kuorolauluja 3 (S400)
- sov/arr Timo Lehtovaara
(Keke Rosberg formula rock/Poppeli on puu/Hattu-

lan pappilassa/Haitaribussi/Kielipää)

LINJAMA, Jouko (*1934)
Ave Maria (lat) (S550)
Neljä inkeriläistä liekkuvirttä Op.60 (S1907)
Pöytälaulu (Istu soweliast pöytän) (S329)
Unilintu Op.96, 15 inventiota (S1411)

LINJAMA, Jyrki (*1962)
Kaksi kansanrunoa (S489)
(Konsa kosijat/Iltalaulu)

LINKOLA, Jukka (*1955)
Agnus Dei, for female choir (lat) (S1708A)
Agnus Dei, for children’s choir (lat) (S1708B)
Mittymaarja (S2199)
Primitive Music (S753)
Silta (S1589)
Tule kanssani satuun (S1825)

LINNALA, Eino (1920-1972)
Kimppu kukkia (S091)

LÅNGBACKA, Ulf (*1957)
Fyra sånger om kärleken (swe) (S656)
 (Flickan knyter i Johannenatten/Vid en flickas föns-

ter/Den försmådda/Förr, när min vän var här)
Hodie Christus natus est (lat) (S1116)

LÄNSIÖ, Tapani (*1953)
Oravan hirmuteko (S509)
Runoja (U010)

MADETOJA, Leevi (1887-1947)
Ei mitään multa puutu (S094)
- sov/arr  O.Pesonen
Piika pikkarainen (SL072)

MAKAROFF, Mia (*1970)
Butterfly (eng) (S2008)
Sex sånger till dikter av J.L.Runeberg (swe) (S918)
 (Sorg och glädje/Mitt lif/Soldatgossen/Hvem styrde 

hit din väg?/Den försmådda/Grumla icke flickans 
själ)

MATSUSHITA, Ko (*1962)
Agnus Dei (P. Mascagni) sov/arr (lat) (S1492)
Arabesque (C. Debussy) sov/arr (lat) (S1491)
Ave Maria (lat) (S1269B)
Ave maris stella (lat) (S1298)
Ave Regina coelorum (lat) (S1654)
Penance and Jubilation, four motets (lat) (S1656)
 (Miserere mei/Tantum ergo/Christus factus est/Haec 

dies)
Salvum me fac Deus (lat) (S1655)

MATVEINEN, Liisa (*1961)
Armoton lapsi (S1536)
Juomista... (S854)
 (Oluen synty/Viinan kirot)
Mesimarja-tango (S1120)
Päivä paimenessa (S856)
Telkän tekemä (S1263)
Tuliukko, sarja naiskuorolle (S1121)
 (Tulen synty/Tulikipuna/Neitsyt Maaria)
Utunen (S1537)

MERIKANTO, Aarre (1893-1958)
Hyvää yötä (S136/14)
Kehtolaulu (S136/13)
Leikitään - lauletaan (S136/2)
Metsätieni (S136/10)
Pikku Maijan rukous (S271)
Sydänmaan lampi (S136/8)
Valkea uni (S136/6)

MILLIKEN, Sandra (*1961)
Alleluia! (lat) (S890)
Dona nobis pacem (lat) (S717)
Dormi Jesu! (lat) (S889)
Fanfare of Praise (eng) (S718)
The Gift (eng) (S891)
Kaunein (S725)
Lumi ja jää (S1010)
(Ennen lunta/Helsinki, Suomi/Jää/Ui!/Kirkas)
Missa brevis (lat) (S767)
Song of the Wind (S906)
Tango in 5 (S900)
Waltz in 2 (S1007)

MOILANEN, Olli (*1987)
Lapsen laulu (S2065)
Pilvet (S2069)
Tahdon kiivetä tunturiin sov/arr (S2072)

MÄNTYJÄRVI, Jaakko (*1963)
Akari (jap) (S1710A)
Ave Maria del Fiore (lat) (S1221)
Balestard (fra) (S980)
El Hambo DD (S387B)
Kriivari ja neito (fin/eng) (S545)
The Lament of the reed (S852)
Maan päällä kuljen, etsin... (S382)
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Piae Cantiones de Fragilitate & Miseris Humanae 
Conditionis (lat) (S1223)

 (Turha on mailman meno – Vanitatum vanitas/
Mailman lopull – Invalit militia/Kunnjallisuden 
hyvys jo käätään – Honestatis decus iam mutatur/O 
sydämeit viekkait – O mentes perfidas/Ain iloidca, 
riemuidca – Jugundare jugiter)

Piae Cantiones in nativitate (fin/lat) (S846)
 (Engeli lähetetään - Angelus emittitur/Jumalisten 

joukko - Congaudeat turba fidelium/Ajaap lapsii 
laulamaan - Ad cantus laetitiae/Iloitkaamm' - Gau-
dete/Lapset kaikk' laulakaatt' - Personent hodie)

Pseudo-Yoik Lite (S398)
Runo alotteleikse (S412B)
Tvenne ballader sov/arr (swe) (S1551)
 (Konungen och trollkvinnan/Herr Olof )

MÄNTYSAARI, Lauri (*1982)
Haluan (S1518)
Sensemayá (esp) (S2077)

NEBELUNG, Pekka (*1979)
Arvon mekin ansaitsemme - suomalaisia kansanlaulu-

ja lapsikuorolle sov/arr (S1871)
  (Aamulla varhain/Ainoa olen talon tyttö/Arvon 

mekin ansaitsemme/Hulivilihurja/On suuri sun 
rantas autius/Pappani maja/Pelimannipoika/Pukki/
Sinisiä, punasia ruusunkukkia/Suutarinemännän 
kehtolaulu)

NISSILÄ, Antti (*1969)
Flowers Preach (eng) (S1661)

OHLS, Petter (*1948)
Mötet (swe) (S552)

O'REGAN, Tarik (*1978)
Columba aspexit (lat) (S713)

PALMGREN, Selim (1878-1951)
Hiljaa lipuu venho (S136/18)
Häkkilinnun laulu (S136/16)

PANULA, Jorma (*1930)
Iltalaulu (S909)
Jaakko kulta sov/arr (S126)
Linjaalirattaat sov/arr (S143)
Moon Härmästä sov/arr (S910)
Taivas on sininen ja valkoinen sov/arr (S142)

PAPPINEN, Kari (*1960)
HesaSSA (S1665)
Tunturilla (S1664)

PESOLA, Väinö (1886-1966)
Barcarola (S024)

PETROZZI-STUBIN, Clara (*1965)
Tikka tanssi (S650)

PIHA, T. Helmeri (1909-2003)
Kevät (S086)
Kevät tulee (S087)

PIHKANEN, Timo (*1970)
Kaksi- ja kolmiäänisiä lauluja lapsilaulajille sov/arr 

(S1517)
(Oravan pesä/Kotimaani ompi Suomi/Synnyinmaan 

laulu/Minä olen Härmän Kankaanpäästä/Kun poi-
jat ne raitilla/Taivas on sininen ja valkoinen/Täällä 
Pohjantähden alla/Oi äiti armas/Ljuuli, ljuuli/Vem 
kan segla/Tuuti lasta Tuonelahan)

POHJANMIES, Juhani (1893-1959)
Tuli taas ihanat tuulet (S030)

POHJOLA, Seppo (*1965)
The Wicked Witch of the North (S1468)
Viimeinen runo (S1467)
Viita-sarja (S1495)
 (Suvimaisema/Läikähti/On valo syttynyt ikkunaan/

Viimeinen runo)

PYLKKÄNEN, Tauno (1918-1980)
Kurkien kiila (S104)
Maternita (S073)
  (Rannalla/Aamu/Kaipaus)

RAJALA, Merzi (*1972)
Tula tullallaa sov/arr (S1599)

RAUHALA, Urpo (*1955)
Kaksi laulua Aleksis Kiven runoihin (S1516)
(Lapsi/Serenadi)

RAUTAVAARA, Einojuhani (1928-2016)
Carpenter's Son (eng) (S375)
Lorulei (S105)
(Mistä on pienet pojat tehty/Hus sika metsään/Peu-

kaloputti sai sian)
Puusepän poika (S375)
Rakkaus ei koskaan häviä (S466)

RAUTIO, Matti (*1922)
Perhonen, hassu varpunen (S122)
(Maukas kaali/Kuoriainen ja kaste/Sirkka/Kimalaisen 

kehtolaulu/Laskentoa)

RECHBERGER, Herman (*1947)
Laula ja luo (lat/fin) (S128)
(Ave Maria/Vanha linna/Kehtolaulu/Mobile)
A Magic Story (eng/fin) (U005)
Postojna (U006)
Song in the rain (S1653)
Tokkata (S1102)
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RISKALA, Juhana (*1975)
Tähdet (S657)

RISSANEN, Säde (*1965)
Lammasidylli (S595)
Lasinen vuori (S594)
Onnellinen (S596)

RÄIKKÖNEN, Arvo (1906-1978)
Tanssilaulu (S115)

SAARI, Jouko (*1944)
Meri ja ranta (S423)

SAARI, Raimo (*1932)
Se tavallinen tarina (näyttämöllinen kuorohupailu) 

(S327)
(Se tavallinen tarina/Minun maailmani keikahti/Olen 

niin voimani tunnossa/ Tiedänhän minä)

SALAKKA, Teppo (*1959)
Stressaava laulu naiskuorolle (S1512)

SALLINEN, Aulis (*1935)
Lauluja mereltä (S111)
(Älä tuule tyttö tuuli/Sympaatti/En minä meryttä 

kiitä/Balladi)
-dto. Sympaatti (S111B)

SALMENKANGAS, Janne (*1984)
Ecce novum gaudium sov/arr (lat) (S2168)
O magnum mysterium (lat) (S1984)
Kuningattaren ääni (S1954)
Regina coeli (lat) (S1923)

SALMINEN, Jonna (*1983)
Katselin taivaan tähtiä sov/arr (S1384)
Tuoll’ on mun kultani sov/arr (S1138)
Vem kan segla förutan vind sov/arr (S1680)

SARIOLA, Soila (*1977)
Kulta (S1802)
Laulujen teitä (S1809)
Lost in mind (eng) (S1810)
One Finnished, Swedish moment (S1711)
Tanssit taivaan alla (S1811)

SERMILÄ, Jarmo (*1939)
Elämää (S419)
Maailmaa eri kulmilta (S1671)
Neljä laulua lapsikuorolle (S1659)
 (Karsikko/Satakielelle/Taas kaukaa/Maisema)
Viisikko (S1689)
 (Särkyminen/Joku/Meri/Iltatunnelma/Kohtaus)

SIDOROFF, Mikko (*1985)
Ehtooveisu (S1672)
Fyra miniatyrer (swe) (S1504)

 (Höst/Jag såg ett träd/Dagen svalnar/Den sörjande 
trädgården)

Graniitti (S2028)
Marjatan laulu (S1181)
Rukoushuokauksia Neitsyt Marialle (S1762)
 (Tulkaa, ylistäkäämme ikimuistettavaa Joosefia/Suu-

ren perjantain kanonin iikossi/Älä itke äitini)
Två miniatyrer (swe) (S2029)

SIMELIUS, Johan (*1941)
Enkeleistä nuorin (fin & swe) (S680B)
- sov/arr R.Kekkonen

SIMOLA, Satu (*1980)
Kesä (S1878)
Kesää odotellessa (S2135)
 (Heinien laulu/Kesäleiribiisi/Kevättä rinnassa/Ötö-

köiden yö/Yhdessä)
Lähdethän…, 2-3-äänisiä lauluja lapsikuorolle
 (Ajaton joulu/Kesäyö/Kuulkaa/Lähdethän/Parsi-

mon/Rannalla/Siskokset/Tanssi)

SIPILÄ, Eero (1918-1972)
Tiitiäisen satupuusta, viisi laulua (koulu)kuorolle Kir-

si Kunnaksen runoihin (S1772)
 (Kissa Krumeluu/Herra Pii Poo/Tunteellinen siili/

Kilipukin uudet vaatteet/Ville ja Valle)

SIVÉN, Jani (*1971)
Kolme balladia mereltä / Three Ballads from the Sea 

(S630)

SONNINEN, Ahti (1914-1984)
Kevään odotusta (S048)
Nouse lempi (S056)

TALVITIE, Riikka (*1970)
Jako (S759)

TANSKANEN, Raimo (*1937)
Käki (S190)

TIKANMÄKI, Anssi (*1955)
Aarretaivas
- sov/arr Reijo Kekkonen

TIKKA, Teuvo (1933-2004)
Ave Maria (lat) (S401)
Joulurauha (S314)
Lintujen konsertti (S403)
Marian kiitoslaulu (S402)

TIRILÄ, Tapani (*1947)
Ave Maria (lat) (S2206)
Ruoho kasvaa pehmoinen (S2208)
Serenitas (S2207)
Sydämeni ovi (S2209)
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TORMIS, Veljo (1930-2017)
Karjan kotiinkutsu (S249)

TURKKA, Tellu (*1969)
Aallotar (S1626)
Enkelit (S780)
Etsijä (S857)
Harakka (S1284)
Hiekanjyvä (S1627)
Jo meistä ero tulevi (S819/6)
Kivilintu (S1285)
Kotihin (S1292)
Marjankukka (S819/1)
Mehiläinen (S728)
Minne kauneus katosi? (S727)
Täss’ on joukko joutsenia (S1274)
Viisi tangoa (S1584)
 (Tango Klebsiella/Listatango/Aamuhurman uni/

Männyn punerrus/Tiedäthän rakkain)

TURUNEN, Martti (1902-1979)
Balladi (S027)
Suomalainen rukous (SL135b)

TÖRMÄLÄ, Jouko (*1938)
Karjalan kunnailla sov/arr (S204)
Kas purjeet nostettu jo on ( J.Haydn) sov/arr (S149)
Ken voi kulkea purjeitta sov/arr (S150)
Kolme Maria-laulua (S1003)
 (Marian lapsuus/Ylistyslaulu/Ave Maria)
Käy valkopäiset lainehet (Tshemberdzi) sov/arr 

(S151)
Marmorikivestä laattia sov/arr (S148)
Psalmi 104 (S915B)
Suomenmaa (S916)

VAINIKKA, Sakari (*1945)
Missa ultimae noctis (lat) (S730)

VAINIO, Jennah (*1972)
Tässä tanssivi tasaiset (S648)

VEHKAVAARA, Olli (*1941)
Kun kävelin kesäillalla sov/arr (S961)

WESSLUND, Minna (*1962)
Neitsyt Maaria emonen (S2085)

WESSMAN, Harri (*1949)
Neljä laulua Lauri Pohjanpään runoihin (S360)
(Viinitarha/Sytytä tähdet/Pisaran laulu/Ikuisuus)
Piu pau, viisi suomalaista lastenlorua (S420)
(Kis kis kissanpoika/Kukko puuron keittää/Körö 

körö kirkkoon/Kellot/Papupata)
Vaggvisa (swe/fin) (S373)

VIITASAARI, Markku (*1966)
Anna mun elää (S425)
Estrogeenitrilogia (S1976)
 (Kasvun paikka/Kameleonttinainen/Suojele valoani)
Juhlitaan, riemuitaan (S877)
Jumalaan saan yhteyden (S876A)
Kuinka paljon (S744)
Onnellinen (S2012A)
Sähköinen sydän SSAA (S439A)
Tuuditan taivahan lasta, viisi variaatiota ja assimilaa-

tio kahden suomalaisen kansansävelmän pohjalta 
(S923)

Unen ja ilon lauluja (S924)
 (Kun päivä paistaa/Unten siipisisko/Höyhensaarille/

Iloinen laulu)
Ystävälleni (S880)

WILHELMS, Jenny (*1974)
Herr Olof (swe) (S580)
Hestavisur (isl) (S584)
Hjathningarima (isl) (S583)
Kling klang, kör kuddan vall (swe) (S582)
Näcken och jungfrun (swe) (S581)

VIRKKALA, Tellu (*1969)
Suden aika (S395)

VIRTAPERKO, Olli (*1973)
Häähymni (vanhaan tyyliin) (S1483)
Sateen jälkeen (S1469)
Vanha vesirotta (S1406)

NAIS/LAPSIKUORO, säestykselliset
UPPER VOICES with accompaniment

BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
Air (aus Orchestersuite Nr. 3 D-dur) (+ cl) (S2204C)
- sov/arr Ákos G. Papp

GUSTAFSSON, Kaj-Erik (*1942)
Två sånger för damkör (swe) (+org) (S1428)
 (Ljuvlig är din boning/Det är got att tacka Herren)

HAMILTON, David (*1955)
Ave Maria (lat) (+ pf / org) (S427)
Christmas Cradle Song (eng) (+ pf ) (S540A)
The Christmas Star (eng) (+ fl, pf ) (S1578)
The Circle of Days (eng) (+ pf, strs) (S849)
E pari ra sov/arr (maori) (+ pf ) (S1631)
Mary’s Lullaby (eng) (+ vl, pf ) (S1579)
Shall I compare thee to a summer’s day? (eng) (+gt/

pf ) (S1056)

HELASVUO, Esa (*1945)
Puer natus in Betlehem (+ pf, bs) (S735)
Väinämöisen soitto (+ pf ) (S480)

SSAA
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HELLBERG, Jan (*1964)
Kolme suomalaista kansanlaulua (+ fl, piano) (S2119)
 (Tääll’ yksinäni laulelen/Yksi ruusu on kasvanut 

laaksossa/Ol’ kaunis kesäilta)
Tre finlandssvenska folkvisor (swe) (+ bfl, ob, vcl) 

(S860)
 (Dina rosenröda kinder/O, hade jag ett vingepar/Ge-

tabocken och vargen) sov/arr

HOLMA, Juha (*1960)
Keskellämme ihmeellinen (+ pf ) (S1505)
Kolme kaksiäänistä laulua lapsikuorolle (+ pf / orch) 

(S520)
(Dolce far niente/Sirkkujen kongressi/Jänikset)
Svengaavat eläimet (+ pf ) (S1043)
(New YorKissa/Mustavalkoinen ystävä/Valepukuinen 

varis)
Ymmärtämätön noita (+ str, pf ) (S703)
Yö saapuu (+ fl, met, perc) (S1253)
(Yö saapuu/Qinghai Huu/Www.haamu.net)

HYÖKKI, Matti (*1946)
Karjalan kunnailla lehtii puu sov/arr (+ pf ) (S358)

HÄMEENNIEMI, Eero (*1951)
Gitam (Sangitaratnakara) (+ shruti box, tambura) 

(S1279)

ISHIMARU, Hiroshi  
The Volcano of Aizu Bandaisan sov/arr (+ pf ) 

(S1016)

ISOMÄKI, Pauliina (*1964)
Joulu tuntuu turkissa (+ pf ) (S1759)
Kolme laulua lapsikuorolle (+ piano) (S1964)
Kolme laulua lapsikuorolle (+ orch) (S2023)
Kolme laulua yksiääniselle kuorolle (+ orch) (S2024)
Kuono kohti Joulua, kolme joululaulua lapsille (+ pf, 

vl ad lib.) (S1758)
 ( Joulu tuntuu turkissa/Joulusauna/Joulupuuro)

JALKANEN, Pekka (*1945)
Tuli sirkus kaupunkiin (+ str) (S1317)

KANKAINEN, Jukka (*1932)
Impi ja ryöväri (+ 2 fl) (S235)

KASKI, Heino (1885-1957)
Joulukirkkoon (+ pf ) (S278A)
Niin meidän on tää meidän maa (+ pf ) (S558)

KILPIÖ, Markku (*1943)
Sapfo-sarja (+ fl) (S426)

KOMULAINEN, Juhani (*1953)
Kaksi laulua Raamatun sanoihin (+ fl/cl, piano/org) 

(S1764)
 (Antakaa lasten tulla/Kuin sinapinsiemen)
Mysterium (lat/fr) (+ orch) (S908)
Sade (+ pf ) (S549B)
Sade (+ str.orch.)

KOSTIAINEN, Pekka (*1944)
Ave Maria (lat) (+ org) (S347)
Ave Maria (lat) (+ str)
- partituuri / score (S347P)
Häälaulu (+ instr.) (S385)
Omat on virret oppimani (+ instr.) (S893)
Palvelin minä rikasta miestä (+ instr.) (S808)
Pilailua, kolme kansanlaulua (+ instr.) sov/arr (S322)
Siitäpä nyt tie menevi (+ instr.) (S894)
Sillä seudulla (+ org) (S383)

KULHUA, Kaisa
Jouluevankeliumi (+ fl, vl, pf ) (S378)

KUULA, Toivo (1883-1918)
Joululaulu (Chanson sans paroles) (+ org) (S816B)
- sov/arr  Kaj-Erik Gustafsson

KUUSISTO, Ilkka (*1933)
Kuusi uusmaalaista kansanlaulua (+ 2fl, 2vl, pno, cb) 

(S2300)
The Land of Music (eng/fin/swe) (SSAA + bar. ad 

lib.) (+ pf ) (S239)
- SA + piano
Salve Regina (+ str.orch.) (lat) (S2299)
Tule hiutale (SA + piano) (T029)

KYLLÖNEN, Timo-Juhani (*1955)
Kaksi Kalevala-laulua Op.41 (+ pf or chamber orch.) 

(S450)
(Kuutar/Kokko)
Kolme laulua lapsille Op.62 (swe+fin) (+ pf/acc, 

perc) (S1260)
(Sockansången-Sukkalaulu/Var är Sockan?-Missä on 

sukka/Sock-Rock – Sukka-rokki)

LAINE, LaDena
Songs for Children (+ pf ) (S1577)

LEHTO, Jukka-Pekka (*1958)
Joulutähden aikaan (+ pf ) (S733)

LINJAMA, Jaakko (1909-1983)
Neljä joululaulua kahdelle lauluäänelle ja pianolle 

(+pno) (S1380)
(Nyt käymme, Jeesus, toivoen/He lauloivat voittoa 

taivaan/Katso, kuinka valo loistaa/Päällä synnin 
maan rauhaa kaivataan)

- sov/arr Jouko Linjama

SSAA
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LINJAMA, Jouko (*1934)
Adventtimusiikki Op.72 (+ org) (S1905)
Kanteletar-sarja Op.130 (+ school orch.) (S1535)
Memento (lat) (+ 3 vcl) (S1410)
Tuusulan messu (+ fl, vl, org) (S1903)

LINJAMA, Jyrki (*1962)
Salve Regina (lat) (+org) (S1095A)
Salve Regina (lat) (+pno) (S1095B)

MADETOJA, Leevi (1887-1947)
Koivikossani (+ str) (S209)
- sov/arr A. Almila
Marian murhe (Stabat Mater) (+ org, str) (SL030)

MATSUSHITA, Ko (*1962)
Audi coelum (lat) (+ pno) (S1442)
Missa secunda (lat) (+ org) (S1299)

MILLIKEN, Sandra (*1961)
The Gift (eng) (+ pf ) (S891)
The Wind Speaks to Me (eng) (+ pf ) (S892)

MURTO, Matti (*1947)
Aapiskaikuja (+ str) (S146)
(Aapisloru/Kelloloru/Peikko Sammahammas/Suo-

malaisia kansanloruja) 

MÄNTYJÄRVI, Jaakko (*1963)
Ankeriaan päiväuni (+ cl) (S470)

NIKKOLA, Tuomo (*1947)
Psalmi 23 (+ org) (S2136)

O'REGAN, Tarik (*1978)
Columba aspexit (lat) (+ pf ) (S713)

PAASIVAARA, Mika
Surumarssi (+ bar.solo, pf, perc) (S535)

PANULA, Jorma (*1930)
Jaakko kulta sov/arr (cb, drs) (S126)

PAPPINEN, Kari (*1960)
Suvivirsi (+ bar, vcl, org) (S1465)

POKELA, Martti (*1924)
Tuuti, tuuti (+ str) (S237B)
- sov/arr R.Kekkonen

RECHBERGER, Herman (*1947)
Balada de la placeta (esp) (+ orch) (S1650)
Pacem (+ orch) (lat) (S112)
Postojna (+tape) (U006)
Songs in the air (+ additional Orff instruments) 

(S1165)

RIEDEL, Georg
Kukkina kasvamme - Vi är blommor (+ pf ) (fin/swe) 

(S384)

SALMENHAARA, Erkki (1941-2002)
Kaukametsä (+ str) (S206)

SARMANTO, Heikki (*1939)
The Song of Extinct Birds (eng) (+ jazz trio)
Where the Heart Abides (eng) (+ pf )
- partituuri / score (S813C)
- kuoropartituuri / choral score (S813D)

STRUVE, George
Musiikki (+ pf ) (S248)

TALVITIE, Riikka (*1970)
Musta Saija pelkää (+ tape) (S2163)

TIKKA, Kari (*1946)
Isä meidän (SA + org) (S431)

VEHKAVAARA, Olli (*1941)
Pienessä puussa (+ pf ) (S988)

WENNÄKOSKI, Lotta (*1970)
Perhosen voima (+ 2 rec) (S2088)

WESSLIN, Taisto (1941-2010)
Nooan arkki, lasten musi-kaali (+ pf & yhtye) (S800)
Tietsikka-musikaali (+ komppiryhmä) (S1471)

WESSMAN, Harri (*1949)
Kissa vuoteella haukottelee, kärpänen kääntyy pois (+ 

fl, pf ) (S1386)
Laulujen puu (+ str / pf ) (S1387)
Mistä tunnet (+bar. ad lib.) (+ pf ) (S205)
 (Hepo/Siitä tunnet/Älä itke/Jos mun tuttuni tulisi)
Oksat kasvavat ohitseni (+ pf ) (S396)
Piti silloinkin kasvaa (+ fl, pf, str) (S1390)
Päivänkukka (+ fl, pf ) (S1388)
Talvisen pimeä valkea maa / Ikkunain kajoa hangessa 

(+ fl, str) (S1391)
Uniloru (+ pf, 2 trg) (S331)
Vaalea veräjä (+ str) (S1389)
Viihdytä minua, viileä kuu (+ str) (S1392)
Voi minun hallini (+ pf, fl, str) (S397)

VIITASAARI, Markku (*1966)
Hiljaisuuskin laulaa voi (+ piano) (S2004B)
Jengi on kokoontunut (SA + piano) (S745)
Jumalaan saan yhteyden (SSA + piano) (S876B)
tai/or (SSA + org) (S876C)
Sähköinen sydän (SSA + piano)

VILÉN, Asko (*1946)
Kaksi merilaulua (+ pf ) (S335)
(Pilli huutaa/Meren syli)

SSAASSAA
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KOKOELMAT
COLLECTIONS

CLUB for FIVE
Jouluna 1
- tutun lauluyhtyeen jouluohjelmistoa

GUSTAFSSON, Kaj-Erik – HAAPASALO, Juhani
Kirkkovuoden psalmimusiikkia
- I Joulujakso (S1705)
- II Pääsiäisjakso (S1738)
- III Helluntaijakso (S1769)
Sex Motetter (swe) (S2144)

IS IT SPRING IN FINLAND? (S1340)
Finnish National Romantic Classics for mixed choir 

(toim./ed. Jaakko Mäntyjärvi)

JOULUN AIKAAN (S380)
150 joululaulua sekakuorolle/150 Christmas Carols 

for mixed choir

JUOMA JANON SAMMUTTAA (S771)
Juomalauluja sekakuorolle.

LASTEN JOULU (10 laulua lapsikuorolle) (+ org / 
pno) (S135)

LAULAVA NUORISO (51 laulua sopraano- ja altto-
äänille) (S774)

LAULUJA ISÄLLE, isänpäivälaulukokoelma (sov. 
Reijo Kekkonen) (S449)

LAULUJA ÄIDILLE, äitienpäivälaulukokoelma (sov. 
Reijo Kekkonen) (S371)

Laulu-Miesten lauluja I
Laulu-Miesten lauluja II
Laulu-Miesten lauluja III

LINNALA, Eino (1896-1973)
Mieskuorolaulut – Verk för manskör – Works for 

male choir (LM)

MADETOJA, Leevi (1887-1947)
Mieskuorolaulut - Complete Songs for Male Choir   

(YL)

MERIKANTO, Aarre - PALMGREN, Selim
8 laulua 1930-luvulta  (S136)
Leikitään - lauletaan/Valkea uni/Sydänmaan lampi/

Metsätieni/Kehtolaulu/Hyvää yötä/Häkkilinnun 
laulu /Hiljaa lipuu venho

MATVEINEN, Liisa - TURKKA, Tellu
Lauluja (S819)

Marjankukka/Kantajani/Lemmen nosto/Mieli/ Mu-
rehet/Jo meistä ero tulevi

PALMGREN, Selim (1878-1951)
Mieskuorolaulut - Complete Songs for Male Choir I 

& II (YL)

SIBELIUS, Jean (1865-1957)
Mieskuorolaulut a cappella- Complete Songs for Male 

Choir (YL)
Mieskuorolaulut, säestykselliset - Complete Songs for 

Male Choir with accompaniment (YL)

SULASOI 1 (S1526)
viihdyttäviä lauluja sekakuorolle

SULASOI 2 (S1581)
viihdyttäviä lauluja naiskuorolle

SULASOI 5 (S1805)
viihdyttäviä lauluja sekakuorolle SAB

SULASOI 6 (S1806)
viihdyttäviä lauluja sekakuorolle – Hector 1

SULASOI 7 (S1807)
viihdyttäviä lauluja sekakuorolle – Hector 2

SULASOI 9 (S1839)
viihdyttäviä lauluja sekakuorolle

SULASOI 10 (S1840)
viihdyttäviä lauluja naiskuorolle

SULASOLin sekakuorolauluja I (S025)
Lauluja sekakuorolle/Songs for Mixed Choir/Lieder 

für gemischten Chor

SULASOLin sekakuorolauluja II (S243)
Lauluja sekakuorolle/Songs for Mixed Choir/Lieder 

für gemischten Chor

SULASOLin sekakuorolauluja III (S1135)
Lauluja sekakuorolle/Songs for Mixed Choir/Lieder 

für gemischten Chor

VIHREÄSSÄ METSÄSSÄ 17 unkarilaista lapsikuo-
rolaulua (S153)

COLL.



42

KIRJAT
BOOKS

ANNALA, Jutta
Pop-laulajan arkipäivä
- solistin opas, sisältää cd:n

BARTÓK, Béla
Musiikkia puhtaasta lähteestä
- Bartókin musiikkifilosofiaa

von CREUTLEIN, Timo – HAAPASALO-HAL-
ME, Sanna

Skills – nuoteista laulamisen taito

KOISTINEN, Mari
Tunne kehosi - vapauta äänesi, äänitimpurin käsikirja

KURKELA, Vesa
Sävelten markkinat
- musiikin kustantamisen historia Suomessa

LAFONT MENA, Freddy
A cappella soy de Cuba
- the secret of vocal percussion in Cuban music – el 

secreto de la percusión vocal en la música cubana

LEHTOVAARA, Timo
Sovitusopas
- harrastajaryhmien vetäjille omien sovitusten laatimi-

sen avuksi

MÄNTYJÄRVI, Jaakko
Sing it in Finnish
- how to pronounce Finnish for foreigners

PAANANEN, Unto
Laulajien latina
- latinan kielen ääntämyksen salat ja historia

PAJAMO, Reijo
Sulasol 60 vuotta
- 1922 perustetun liiton historiikki

PAJAMO, Reijo
Laulun ja soiton Sulasol 75
- Sulasol-tarinan mielenkiintoinen jatko-osa...

PIHKANEN, Timo
Opas lasten laulamiseen
- saatavana myös erillinen ohjelmistovihko

PITKÄNEN, Paavo
Kuurtaneen jättiläinen
- Kuurtaneen suuri poika Heikki Klemetti henkilöku-

vassa

RECHBERGER, Herman
Laula ja luo (S128)
- uuden, kokeilevan kuoroilmaisun opas

SAVIMÄKI, Ismo
Lapsi- ja nuorisokuoronjohtajan ABC-kirja (S2323)
- kokomuksia ja ohjeita lapsi- ja nuorisokuoron perus-

tamiseen ja ohjaamiseen

SIMOLA, Satu
Luen laulaen (S1980)
- nuotinlukuopas
- myös f-avainversio miehille saatavana (S1980m)

SMEDS, Kerstin - MÄKINEN, Timo
Kaiu, kaiu lauluni
- laulu- ja soittojuhlien historia

TAITTO, Ilkka
Missa et Officium Sancti Henrici (S452)
- Pyhän Henrikin, Suomen katolisen suojelupyhimyk-

sen messu ja hetkipalvelusten musiikki; tekstit va-
lottavat Henrik-musiikin taustoja ja esityskäytäntöjä 
- myös kovakantisena lahjapainoksena

BOOKS
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