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Aavikon ratsastajat kirja 26.9.1941
Aku Korhonen 22.1.1943
Alffa 23.9.1941
ampumahauta

Anna-Liisa
Anna Liisa. Näytelmä kolmessa näytöksessä. Kirjoittanut nimellä Wilhelmina 
Canth. Porvoo 1895 31.5.1943

Anu ja Mikko näytelmä Äänislinnan teatterissa 7.5.1943
Arka pelkuri kuunnelma, 24.1.1944
asemiesilta valmistaudun kuuntelemaan sitä 21.1.1943 ta

Avoveteen
Ne näytti sitä ”Avoveteen” joka sen kirjan perusteella on filmattu jota kerran 
”kaupungissa” kai lainattiin. Ohj. Orvo Saarikivi v. 1939 29.3.1943 EJ

Aunuksen radio

Nyt tulee Aunuksen radiosta toivottuja levyjä, (Taistelujen vielä jatkuessa Aunuksessa 
syyskuussa 1941 aloitti toimintansa suomalaisjoukoille ja alueen asukkaille tarkoitettu 
Aunuksen radio.)

27.10.1942, 4.1.43, 
29.1.43

Bismarck me pelasimme vähän Bismarckia / "pismarkia" 16.8.1943
Eldagan järven jää Eldanka-järven jää, säv. Tiesmaa Erkki 3.2.1942 on eukkoa ikävä kun syö sitä vitamiinipilleriä
Elviira Suulasvuo ..esitti pakinansa 24.3.1944
Emma valssi 27.10.1942
Eroitetut sydämet" elokuva 2.10.1941
Etelän ruusuja valssi (säv. ja sanoittaja tuntematon) 19.1.1943
erä-pastillit 22.1.1940
Eudegologn Eau de Cologne 22.1.1944
fazerin karamelliä oikein paperipäällisiä 21.12.1942
Figarol, Valko Figarol saa sieltä Figaroleja 25.1.1942
filttarit ilm. huopasaappat
fortuna peli 14.2.1942
Garmen Sylva po. Carmen Sylva (Ivanovici) 6.2.1943
Gulvoor tai Gulvoorin ne ovat niitä villinlännen kirjoja 26.9.1941

Hantti"
hänellä se ”Hantti” mukanaan tai muutenkos he vaan yritti saada niitä ajetuksi 
(hirviä) 30.10.1943

Harmoni Sister Harmony Sisters 22.1.1943
Helsingin Kansanteatteri 14.3.1944
Helsingin laivastoaseman soittokunta 20.10.1943

Hetkisen vain sinun kerallasi hyörin
kun nuo ”nuoret” laulavat tuolla työmaalla ”Hetkisen vain Sinun kerallasi hyörin 
jne 3.9.1942

Hitlerille palatsin kiviä
Minä olen täällä Sommerilla töissä tehdään Hitlerille palatsin kiviä. (Heinikka)

8.2.1943
hupilainen seuranpitäjä 4.4.1942
hätkät annettiin hätkät (potkut?) 1.1.1942
iivana venäläinen
Iloiset meripojat polkka 3.3.1943

Iltakellot
Eugen Malmsten; Iltakellot, foxtrot (2:38), (Fryman - Paddock, Ari Saarni, 
W.Ringstrand) 29.1.1943
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inkeriläiset
Tänään tänne tuotiin aamujunalla vankeja noin (60 kp) kuutisenkymmentä miestä.

hj13.8.42
Irja valssi, Kauko Käyhkön sanat ja sävel, Georg Malmstén1939 ej 17.3.43
Iso-Iita Käyhkö laulaa 1.3.1943
Isän kirje "aika kaunis pala" ilmeis. Kirje isältä, Yrjö Saarnio . 1942 12.4.1943
Itämeren Ruusuja "Ivanovitsin" 20.3.1943

jahvetti

mitä minä taas jahvetin kuulin puhuvan että... Yrjö Kilpeläisen huippusuosittu 
kirjelaatikko-ohjelma tarjosi vastalääkettä liittoutuneiden propagandisteille ja piti 
kotimaisia mielialoja yllä. (Jahvetti vastaa kuulijoiden kysymyksiin) 
http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=3&t=90&a=1309

Jsp joukkosidontapaikka (sairaala) 27.12.1942

Jumalat hymyilevät

Paavo oli ollut siis katselemassa omaan pitejän taiteiliata eilisessä Uudessa 
Suomessa oli sellainen kohtaus valokuvattuna, kappalesta ”Jumalat hymyilevät” ja 
tunsi Sirkan siitä kyllä hyviin (Gronin, A. J., Jumalat hymyilevät)

15.12.1943
Jussila Jussilasta ostettiin päivyrit, T:mi D. Jussila, liike Uudessakaupungissa 18.1.1944
Kaikenlaisia vieraita Agapetuksen näytelmä, Särkän elokuva v. 1936 29.1.1943
kalmiston nestori
kanfärtisalva olin täydessä nuhassa ja ajoin kanfärtisalvaa nenääni 26.11.1939

Kankasalan Katariina
Kangasalan Katariina, JORKKA JA PALLE, harmonikan (O.Laihanen) ja kitaran 
(K.Käyhkö) säestyksellä (20.6.1939 14.5.1943

Karhumäen pojat 18.8.1943
Karjalan viesti Eilisestä Karjalan Viestistä luin Moskovan oletetut rauhanvaatimukset (ta) 27.2.1944
Karjalan Kerttu Karjalan kaunis Kerttu (säv. Matti Jurva)
Katariina ja Munkkiniemen kreivi 10.5.43, 14.3.1944
katarol pastilli 29.1.1940
Katinka monta vanhaa kivaa tanssisävelmää 6.1.1943

Katriina"
Oletteke te siellä Eegössä? Onkos paikat sen kaltaisia kun ”Katriinassa” 
kerrottiin? 1.1.1942

Kaunis on luoksesi kaipuu 29.1.1943, 25.8.43

Kaunis valhe

He esitti myös sellaisella ”jats” orkesterilla eri hyvin kivoja kappaleita m. m. sen 
kauniin valssin ”Kaunis valhe”.  Ej - Kappale Kaunis valhe 
Säveltäjä Malmsten Georg Sanoittaja Ryynänen Roine Richard , äänitetty 
21.11.1940

4.1.43, 6.1.1943, 
19.1.43,  20.1.43, 
3.3.43

"kellosetä" Matti Paavosta 12.3.1944
Kielojen jäähyväisvalssi Kielon jäähyväiset (säv. Otto Lindwall) 7.6.1943
Kiristäjä salapoliisiromaani 6.11.1941

Kirje isältä"
Nyt soi radiossa ”Kirje isältä” hieno kappale.                  Tekijä Saarnio, Yrjö, 
säv.; san. Palle (Reino Palmroth). 21.1.1942, 17.12.42 löytyy Korsuorkesterin Muistot vain jää -cd:ltä

klenata Kyllä kai täällä näilläkin ”klenaa" (kengillä)
klubi 22.1.1940
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Kodin kynttilät iskelmä 22.1.1943
kookoo "lisäksi ne (ryssät)  jättivät sinne pari kookoota
korjo pistä korjoon
korohoro" pojat kranaatinheittimen pojat 5.8.1941
kortteeri "jossain kortteerissa siellä", majapaikka
Kotiliesi 19.1.1944
Kouvo, Sointu Äsken lauloi Sointu Kouvo ”Vanha merimies muistelee” 24.3.1944
kraarilasi" lämpömittari 19.3.1942
kranu Ja kranu tipahti noin kolmen metrin päähän 16.11.1942
kravi oja 16.12.1943
Kronström, Birgit "Katupoikien laulu", "Naurulaulu" 24.3.1944
KT-Pataljoona
Kuinka monta iltaa jne.. iskelmä 28.9.1941
Kuljen kummaa tietä tummaa kappale 18.3.1943
Kulkurin valssi 14.5.1943
kumipuolipohjat
Kun Kenosen perhe on nyt pianonkin 
saanut

"levy"
15.3.1943

Kunnalliset Tiedot
Uudessakaupungissa ilmestynyt paikallislehti; Vakka-Suomen sanomien edeltäjä.

Kuvalehti

Kansan Kuvalehti.Yhtyneet Kuvalehdet Oy.,pitää päätehtävänään Suomen 
Kuvalehden ja Kotilieden julkaisemista, joihin lehtiin yhdistetään Kansan 
Kuvalehti ja Oma Koti -lehdet. (1934) 7.5.1943, 19.1.44, 

26.1.44
kyynärä 59,4 cm 9.7.1943
käntty pulla

kävi meiltä "Muppulla"
Uudessakaupungissa Kirkkokadulla asunut Grön, jonka talossa oltiin vuokralla.

16.8.1941
Käpyillä ja kräkistämässä Käpyjä ja risuja keräämässä. 5.6.1943
Käyhkö, Kauko miespääosassa Anussa ja Mikossa Äänislinnan teatterissa 7.5.1943
laapata
La Gumparsiitta La Cumparsita 22.1.1943
lahota peruuntua/"luulen että minun menoni lahoo"
Laitilan vaari Laitlan faari eli Simulan isäntä kirjoitti murteella ja runoja

lauterata
naisimmeiset ovat muutoinkin niin halukkaita lauteramaan asioista, 11.8.41?; 
jutella, puhella, haasatella

leivänjakelu

lemmenleikkaus
kävelimme "lemmeleikkaukselle" hj; rautatieleikkaus Vinkkilästä Uhlkuun päin, 
jossa on otettu mm. valokuvia v. 1935 22.3.1943 hj

Liisa Matin nukke 9.2.1943
Liisa pien" siinä sentään myös muutamia kivojakin levyjä kuten ”Liisa pien” 19.12.1942
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limpun paiskijat

Siellä Turun puolessa ei ole vielä näkynyt niitä iivanoiden ”limpun paiskijoita” 
(venäläisten sotapropaganda luvannut jakaa leipää, mutta pommittivat)

14.2.1944
lirusilmä
Lohko Eilen tuli se kuulustelupöytäkirja takaisin sieltä Lohkosta
lotina laulussakin "läskiä, lotinaa…" 24.12.1941

loukutus

Kaino on viellä lomalla ja oli siellä tänään loukutus käynnissä, siellä oli Into 
Nieminen ja Tammin Sylvi vieraita loukuttajia. /Eilen teillä siellä Jalavalla oli 
loukutukset, minäkin opettelin sitää taitoa ja luulen että kyllä se siinä menii

15.10.1942, 
21.10.43

Lumikukka säv. G Malmstén, v. 1946 6.9.1943

maamme
nyt koska radiokin ”veti” ”maamme” jo (Maamme-laulu), radio-ohjelma loppui 
aina siihen. 21.12.1942

Maaselän Radio tietokilpailuun Maaselän Radioon (Karhumäkeen perustettu Maaselän Radio) 17.9.1943 ta
Manshuria kukkuloilla Äänisen radiosta taas ”toivomuskonsertti” ja nyt soi ”Manshuria kukkuloilla” 30.10.1942
Marssilaulu J.E. Jalon kirjoittama (U:gin Sanomissa 22.1.44) 24.1.1944
Meripojan preivi säv. G Malmstén, 12.3.1943
Metsien mies kirja 26.9.1941
Metsäpirtti Nyt esittävät Malmstén ja Pitkänen ”Metsäpirtti” ”palasta”. 3.3.1943 ej
Miehen kunnia Ilmari Unhon elokuva vuodelta 1943; kuvattiin pääosin Uudessakaupungissa 8.11.1943 hj
miss leivo laulaa" elokuva
molotof
molotohvi
molotohvin verhot
Muistelo, lev. 1938 Odeon levymerkille, 
Georg Malmstén

hj:Minä tahtoisin että olisit kuullut "Muistelo"levyn
30.4.40; 27.10.42

Muistoja Sorrentosta 5.4.1943

Möttönen (niin se on poijjaat)

Niin se on poijjaat on Ossi Elstelän ohjaama sotilashupailu vuodelta 1942. Sen 
suosittu päähenkilö korpraali Möttönen. Käsikirjoitus on Einari Ketolan, joka 
sodan aikana esitti kehittämäänsä savolaista Möttös-hahmoa viihdytyskiertueilla ja 
-tilaisuuksissa . Nimensä elokuva sai lausahduksesta, jota Möttönen usein käytti.

15.3.1943
Myllymatti peli 22.9.1944
naimista eli sekehedelmäsoppaa 24.12.1941

niisit
po. Niidet? niidet kangaspuissa ja kutomakoneissa jäykät metalli- tms. langat, 
joiden reikiin (silmiin) loimilangat pujotetaan. Yksikkö NIISI 6.8.1943

Niskavuoren naiset" -elokuva katsomassa elokuvaa ”Niskavuoren naiset”, vaikka olin kyllä sen nähnyt 20.1.1942
nivea meillä oli puhe siitä niveasta, että voisin käyttää joskus parran ajon jälkeen 17.8.1942

Onkos sinne kuulunut sellaista huhua 
myös kun Moskovan radio on 
ilmoittanut että Vehmaan ja Laitilan 
komppaniat on tuhottu viimeiseen 
mieheen. Mutta ei sellaisissa puheissa 
ole mitään perää. 

17.12.1939

ej
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Orvo saippua 26.10.1941
Paasipuro Lulu laulaa "Espanjatar olen sorja"
palkka sillä huono palkka meillä on noin 6 mk tunnilla (HJ) 31.1.1942
Palle ja Jorkka Reino Palmroth ja Georg Malmstén 14.5.1943

Palle ystävineen

kapteeni R.W. Palmroth, eli kirjailija Reino Hirviseppä eli sanoittaja Palle.Kirjailija-
upseeri Reino Palmrothilla oli vuodesta 1935 ollut Suomen Yleisradiossa suosittu 
radiorevyy Palle ystävineen. 6.1.1943, 9.3.43 http://www.artiemusic.com/files/Molo_booklet.pdf

paunpalvot herneenpalot 6.8.1943
Pektuspastillit 22.1.1940
Pekka" (Aunuksen radion toivotuissa) – Nyt tuli minullekin terveiset, koska ”Pekka” sanoi....(Tiilikainen) 27.10.1942
Pekka Tee, Pekka Tiilikainen Pekka Tiilikainen 19.7.1943

Philips

Juuri tänään saimme pataljoonasta uuden radion, Philipsin. Loistopeli, sillä kuulee 
vähän mistä vaan. Entisellä emme saaneet muuta kuin Aunuksesta ja Venäjältä 
sekä öisin Saksasta. 7.7.1942 ta

Piika jonkas minulle annoit
Teatteriesitys. Elokuva Minä ja ministeri (1934) perustuu Topo Leistelän 
näytelmään "Piika jonka minulle annoit". 5.7.1942

Piironen Jussi Varkauden Näyttämön johtaja Jussi Piironen luki Ollin pakinan 4.3.1943
Pikku Irmeli säv.+san K Käyhkö, levytetty 1942 7.5.1943

pikku paholainen
Viljo Vesterinen: Yölintu / Pikku paholainen 1942 (Kristall 164) säv. Toivo Kärki

3.4.1943
Pikku seikkalijatar (Helsingin Kansanteatteri) 14.3.1944

Pilvien yllä
COLUMBIA TANGO - ORKESTERI (1942) CY 828 Pilvien yllä, tango (2:51), 
(säv. ja sov. George de Godzinsky) 6.9.1943

piomark pelattiin piomarkia (tarkoittaako bismarkkia) 20.1.1943
Potpotpotpot potkut sain nyt soi radiossa 9.2.1942
Poijärvi L.Arvi.P puhui radiossa 4.9.1944
Pr prikaati?

puukengät
Ensimmäisen päivän minä taas juoksin tuolla putikissa niin että puukenkät iski 
maahan, muuten se kummi on jo aika paljon kulunut siitä kärjistä. 11.8.1942

Päiväkirjan lehdet hieno kappale (ej) 18.3.1943
Päivän tunnussanat 1943 kirja ”Päivän tunnussanat 1943”. 21.12.1942

radion hinta
Teille on uusi radio ostettu, Kaino oli anatnut 2000:- mk siihen 3500:- oli 
maksanut. 4.1.1942

rauhanlinnut

rahan arvo
Ostokortin piti olla vähintään 200 mk (Paavon anopin + äidin joululahja). Kerroin vuoden 
1942 rahasta vuoden 2001 markaksi on 1! 3.12.1942

Rantakoivun alla joku soitti haitarilla 3.4.1943
Robin Hoodin seikkailut "katsomaan Dobin Hoorin seikkailuja" 26.10.1941
Runon kuningas ja muuttolintu elokuva 12.11.1943
Ryhmy ja Romppainen elokuva 12.11.1943
Rykmentin murheenkryyni näytelmä 1.11.1941, 25.8.43
ryssä
rättimikko 13.12.1942
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saiju keittämään saijua
saikka "aamulla saikalle"
Saksan työt Finskastenissä Saksaan tilatu Hitlerin voitonkivet Suomen Kiviteollisuus Oy:ssä 1.7.1942

Savotan Sanni

MATTI JURVA ja Ramblers-orkesteri, Savotan Sanni, jenkka (2:30), (Erkki 
Salama)

15.3.1943
sen veeken sillä menevät viellä sen veeken 16.6.42 hj
Seura lehti 7.5.1943
siko" tupakkaa sikossa; koossa
siviilit" "lottain lähettämät "siiviilit"
Sointu-Matit konsertti, mm. . Lauttan Risto, Vuorin Erkki Aaltosen Pekka 16.8.1942
Summan risti 8.8.1942 http://www.mannerheim.fi/13_erity/kunniamerkit/37.htm
suomalaisen oopperan laulajia ja 
tanssija 20.9.1941
surmanlinnut
Surullinen sunnuntai iskelmä 22.10.1941
Suuri onni lyhyt onni Suurin onni lyhyin onni, G. Malmstén , 29.1.43
Synnitön lankeemus elokuva, jossa mm. Toini Vartiainen, ohj. Hannu Leminen 1943 20.3.1944
Syntipukki Agapetuksen näytelmä 23.5.1943, 29.5.43
syyni asevelvollisten kutsunnat
Säkkijärven polkka Matti piti "Säkkijärven polkasta" hän tanssi koviin kun se soi. 30.4.1940

Taistelujen tie 
Meidän piti katsoa ”Taistelujen tie”* (Aikakauden selvin propagandaelokuva on 
kuitenkin Risto Orkon pitkä dokumenttielokuva Taistelujen tie) 7.9.1941

Talvinen tarina kuunnelma (liekö ollut Shakespearen samanniminen näytelmä?) 22.3.1943

Tampereen Kisa-Toverien naispoppoo 18.8.1943
Tellervo se Matin lempi kappale ”Tellervo”. 18.11.1942
tjp ryssän puolella olevalle tpj:lle

Toivotut keskiviikon levyt 22.10.1941

torvarit
Eilen oli täällä se ”Torvarien” porukka ja esitti sellaisen Joffan kirjoittaman 
näytelmän. Limosaaren Torvarit esintyy kirjassamme usien. 2.2.1944

Tuolut kangaspuut 9.7.43, 11.7.1943

Turun Tyn näyttämö 21.8.1943

Tuulten häät

Kappale Tuulten häät 
Alkuperäinen nimi Hochzeit der winde 
Säveltäjä Hall John T. 
Esittäjä Lepakot  Columbia dy 303 ( 78 )   1939 

27.10.1942
työmiesaski, työmies 26.8.1942, 5.10.42, 27.8.44
tärppääntikku 23.8.42 (kellossa)
täälinkät kutoa uudet "täälinkät"; sukassa 9.2.1940
töpinä , 18.5.42

http://www.mannerheim.fi/13_erity/kunniamerkit/37.htm�
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uffari
. Hänellä on kai siellä kanssa kiirettä kun on yksin uffareita siinä. 26.8.41; upseeri

Unelma auringonlaskun solassa kirja 26.9.1941
Unelma karjamajalla ilm. Teuvo Tulion elokuva Unelma karjamajalla (1940) 16.3.1944
V.Suomen Kirjapaino 19.9.1941
Vartiainen Toini Helsingin Kansanteatterin vierailu Limosaaressa 20.3.1944
Valjus, Henny pääosassa Anussa ja Mikossa Äänislinnan teatterissa 7.5.1943
Vanhan lennokit
Vanha merimies muistelee nyt juuri soi ”Äänisen aallot” radiossa keskiviikon toivotuissa. 30.10.1942, 24.3.44
Vatasan sotatilanne katsaus 25.9.1941

Vehmaan sk:n juhlajulkaisu
Saimme tällä viikolla tänne Vehmaan sk:n juhlajulkaisun ja siinä kapt. Niiles 
muisteli viime sodan aikaisen Vehmaan komppanian vaiheita 9.10.1942

Viimeiseen mieheen kirja 26.9.1941

vinkkelitossut"
Ja sitten ei ne ”vinkkelitossut” ala hiihdellä niin kovasti täällä meidän 
rannoillamme kun se vesi vähän ”häälyy” välillä. 21.12.1942, 5.2.44

väliaikainen levy (Väliaikaista kaikki on vaan…) 15.3.1943
Väre Eero laulaja 5.4.43, 19.7.1943
Xane Grey olisko sulla Xane Greyn kirjoittamia (= Zane Grey (1872 - 1939)) 26.9.1941, 27.1.43
Yksinäisen tähden harhailija kirja 26.9.1941
Äidin kirje Eero Väre laulaa 5.4.1943

ääkkä
mies ei ole ääkkää  pahempi sanotaan näin hienotunteisesti (29.5.41); äkät = 
huomata, älytä

Äänisen aallot
– Nyt alkaa kuulua Äänisen aallot tuolta ”toivomuslevyistä” ja on se aika mukava 
useinkin kuultuna

23.10.42, 
30.10.1942, 22.1.43

Äänisjärven jäällä

jenkka, Äänisjärven jäällä (Säv. Matti Jurva, san. Tatu Pekkarinen) (ajelin mä ajelin 
mä hummallani tuolla Äänisjärven jäällä...)

29.1.1943, 3.3.43

Äänislinnan kirjeenkantaja
Äänislinnan kirjeenkantaja. Lied des Revaler Postillion.Schneider, Brunold, säv.; 
Palle, suom.san.

Äänislinnan teatteri 7.5.1943, 25.8.43
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