'{

nil.L'ra Terj.j okelaj.sten

Rii!ßikro

Ri].mittäait

j utrl-aao

llvlol-i-l-'.-.

'.-- r"-'hui

E r i l k i H Y g t i n e n 1 1 - 1 2 ' 1 O' 4 5 '

I

t\

I.

Ej. Lie ninua

suotu

luoturel.kä

RälIäIän ränernailta
I'iissä trruusutr rusotteli

Suurea t a.ronentaittajaksi
Puua kamalan haataj aksi
-Tasaterä

liuu t a-kin nukavaa ofi

kirvehell-ä

Yl-lvoj-roaa yritteleo

- i'ietlaporiin

mentäessä

Vuoren Papan Pavj.lionki
Eiljardi
Pithin sauvoin

ylfykkeestä

Irnpä:istöa

Vuoks e:riaakso n L airkari-s sa
itsessäinsä,
Iuoolassa

- Vanhaa asema! takana

-

kertirreille

Kertoakseai

ulj ahitle

Uroksj.].le

-

Kaekko =sest a, Kari a-lesta

Te-rJjoesre

EeLnes,tä,- heleäE
:I.

o]-L'tukevan

_

i€ildetr.

-.

-

aloitta::en
}aai j-oPia
I,aJissarsa

Oikealle

osoittelen

Suuntana
I(lvauavan
Katosi

Kerran

sorJilJ-a
Para}ui-Enat.

kYlää

kohtj.

klnnerkoukkuun
koulu

Ibon kauppa ihan varn aan

kuPeel]-e

Päi-n

haarakauPan
sahonterät

suonala.isten

o11'Pahus
kaadettiin

katuhun

singottihin

Urakkaaa upseeri.en
-

Suonenlahti

i(oivikon

ei

Citruunoineen
-

aLitse

katu

nie

I{avaiisen

Pariattu

Kaartul

hoviin

in

alikäYtävät
'Perin
TunneJ-5-t o)-l

tävän

kei.no ttell
kuttenkin

Suosios
tutut

avasi

Kurkistan

Kau uihiropi. a katsella

Allkäy

maj.nto isä

Schahoff illa

Allansa

ta'Lo

Laagukseo oll-'Laitta-ua
Jonne sit'"en Sil-verperi

HoISeIf

Asenasta

Pusupalkat

harnaa

Ke].lonäeltä

IauLan

Kuvausba ko tlkcnaun

Sotaniehlllä

herhiläisen

Onan aPteekin

. Parhaasfa

?el.ile

Tuonarin

i'taJliksen

Kau:lei-llnlast a liaanakseLl-a
Pai-i,ikaku raasta

kiusana

haaraParraa

kaaasllle

Päätään

Gimnaasille

hienon hera:r

Ta-1oon tä!,än. tal-lat:.neill-e
Kaunoisille

ravisti

Raittius

laulaüteleu

verona

Vuoren Vokelle

l e!.

viritte

Virttänl-.nyt

tekl.

rahdia

Jonne rahat

tavalla

Tako a tai.bo ni

Lastua:ci

vieretYksin

suure[

Eebä tekele!.

TT

ViinakauPat

Järj en

typerän

TyJ-päIiä

levisi

- Kannaksen Iehtii<in

Vanha katu
Kulki

ohi

vasemmalle
ovlpielen

Kunnon kunnanlääkärinne
![iDo ],eppälän
rseppäs

Jussin

Salvesen

ohi

leviän
seJ.käPuolta
sa:aosi

Turunen o11' tuonnemPana

Rautaliaupan ravistai a
Iienlriin herä i telijä
t
Kopratr liouhiat ja rnuu

Helnisnduma heLeä
KYmPillä sai kylästä
l'lakeata mari avettä
Väkevää mi väen kaasi

JoutseLästä
Hiiretästä

Hiirakolla

Yl-et ti

Y1äkertaan
Katumuksessa kaPusi

talvalsi

Ta.luri selästä

Suven saino i]1 si.vuitse
Hil- j d<sensa HtuaseLl-e

Antin

Pilkattu
Pelastu sarrneij au Pesään
Kakin Joskan kahvilasta

Pimiäksi

tasaslvat
aivan

i'-atua

Vasiten

clt'vastapääiä

Kivl-taic

ssa lcirj a-aii'"a

Seppäs=; oii'sekin
JussipoJan iuni ori.tr
Kap sahCi-e rnl-e kasarni}in

Seilaan

.

l'takkaro ita makselenaan
Bruunin Väinöl]-e vävYksi

-

ViLuiesensa

vaL tekuEi.a
-r'eirat
1stut
Isaksso::'ie
Asetta:raL Ara ju;r ren
hake:rat

Hagelberg'in
Sii,lasvuoa

on siloittamac

Heräütänät

lleisk.aser
kasvat tamat

Karhun ovat
Antin

kulmasta

af.oitaa

PaIJasJaloln
PatlnoitseE
Vierto tl-etä' vil.Poüte1en
Katselenaan

kauelroaksl

i(ellokauPan

Jo keksin
tekl- rnieli

tllettiselle

kotkuttelen
saanaalt

Tarkisiusta

taskuun

Aian oikian

o ttaoatran

Ida Rani-aLan itsensä
TaPasin nie

-

Pää}le

Pahainen
Heikki lleiveröinen

Palliltansa
.

I(uisnan

o11'Potilas

Huuvattel-i

huutokauppaa

Iiaisiaosa

aauratte].l

Rlntkalle

riernun

soj.
'

Pikku

Villenlcin

Pilasl

Torin

laidässa

touhusj-

LahtiharJu

l-ajitteJ-i

Änna Tasklsen
Kutonassa

taPasi

kunno].]-ista

Länrroitykseks'läänia

tämän

Pr,rrsiaiseLla
Puilat
ej. rj-nnal]-e
RiittänYü

Ostanahan oaBenkiblat
Kososelle

rinnan

HousuJansa hoitellvat

Pontikan

IL:sorlenen '

Itsensä

:

elj.

rriitto

Kättäristj-in

Valioiden

rj-itti

kalakuPsat

KauPusteli

Jämerien

Jääkä:'ien

touhua

Toril].a

valopielet

Val-tio'i siksi

tekeraällä

Terijoen

o11'PunaisiJtsi

Puunatut

Seiloselle

sitten

.

Rukkaamahan ruuvit
Kel-LonPe!ät kesiänähän

Aniihkäüua

Astellen

nierolainen

Kala-i'likko

Yßpär' st5:r YlJ-äPirioksi
Tavaransa

viertotielle

Vierähti

Yl-ämaasta Ylj-nylrset
I.iaanselästä maitonumno t
Jof l-oiii

va1lan

Valkeasaaresta

tarinoissa

Truben Polka Inrdolfille
Leviät oIj. leivokset
SaaPasteJ.len Sat'j-nia
TaLlae1en
Etsiskelen

taLoruäärin
eksYkslssä

sielu j amme
Runkona Bfuntmer seisol
Hämä]äinen hääräeli

Sitoessa

takaisin

tallata

rriskaatrtua

Viertotielle

kainalo€t

Kaasiseo

o ian

IläkeBähäu näYtteliiää
Katsele:oaan l(aria

l4onia muuta rdukanansa
Opinahio oivallinen
Tänään mYös se nYönnöttäneen
OvenPieles Osuuslillkeen
Moukulainen
Moukaroitsi
taivaal.).i-sen
Taijon taisi
Sepän so rniJ-l-a soiteJ.)-a

KenltäI:auPan kauraPelto
Pan-r*.i Paika]-)-e sai

sai

on

l,eivän leviän
Inatdi tininkin

nuo'eo nuuttui
.t
AIli I e

f

kirkonkyiäst'

Ahiäriteliä

asti

Kasvaiettu

kauPPiaaksi

I@okkaaksi
--/
..

i' so i sa:r's

rr- r^

-n I ka. uosee.?flla

l-qaeUfa on tänä 1].tana

.

ScbaLj-rinkin

salrii

Vieriotlelle

vlrtaeli

osuustii}keen
Palatsi!'noe
tevltteLl.

o'Je[ eteen

Parahlmpaan
].l-i.kettänsä

LeviästL lehtonea
työnte1j.
Tykkylälnenkla
KaPalllsen
-

-

OssePalJ-ekin oPiksi
Kär3ä senkanaLl e kauhlstukseks'
SaLnefan saunall takana
Pihanperäll

I

kauppoiansa
noata kYmnent'

l'taaihalle
Katu kouLua kohfl
Osuusllikkeest'o J entihe
Lyhir',ä tietä lyseolle
Flartl-r:' real].Ie rnaleksi
Salonki-hi n Salokkaalle
Veulan-tin luokse vetl
Hakkoselle nateli
Pinlätle
PliLo tteli

antoi
j-hnoe eksl.

Kumuastukseks' Kutratzevin
s t en
Kat eu d ek s' kauPP atn! e

SaaPu essa- Satin:ilta
Iluoniossa Huuhtanen
Kivegnavaa

Lattusien

takeudet

kaPsutteii

Kaasal-Iiaen
l,lustoseiLa

Paukutella
VastaPäätä vä1iää naata

Bassoviulua

livett;

Lj.i-ke-elänoä

Avioks

Patik-oidessa Pahana
Arlckin niin aj atteli

aLlianolsta

Aant'*ia

haeskelj-

llah:;araista

l,luistutuksen l"tutru antoi
Oilslabao osoj.tteli
Taia:r-kin

i(o r:rtull e

Kolliutteti

Puhii-qäet
I

:

Jutut
Saapi

Pehnoioestiasu5Pulskat

siivo t sivusivat
Savo-Karj al.a

osakkeiden o stelii a
Rake!1teli rakennuksen
kivitaLon

Kiireisesti

l(untu11 e

Ku Inakiveksi

ennenvanhaan

Binarille

hotel-linkin
Hoksaan vielä
ttlmatraksitl
IroarreLtlr
kupPi}a
Kul.snas l{ei}ln
Eteläpää

o I'E]- fvingil-Iä

SönsakilIa

sorja

Parta

TytärDuo1.ena tYöväental.o
Välnöl-än katua vähäsen
talo
laakia
tansnannin
Upseerikerhoksi
Hyvin

lähel].ä

Kaukana ei

kehuttu
llYttistä

l(aisasta

llalcu l i s ek s' bauklr tu s ta
Palaaakj-:l

Pari

askelta

Rautahaupall ravistai a
Iienhiin heräitteliiä
ja nuut
Kopratr l(ouhlat

Iielnisne&ma heLeä
KYrnPillei sai kylästä
l'lakeata Inari avettä
Väkevää mi väen kaasi

Joutselästä
Hiire]ästä

Hiirakol].a

-

talvalsi

Tanricieelästä

Yletti

Y1äkertaan
Katumuksessa kaPusi

Suven sai:loix si.vui.tse
Hi1-j a:<sensa HilaseLle

Pirniäksj- Pilkattu
Pefastu sarrneij an Pesään

Tavana:rsa tasasivat
l.-atu a aivan
Anlir
c]-'t'vastapääiä

Klvl-', aic s sa )ci-rj.3- aii t a
SepPäs=n ol-i'seiciu
Astellen

Aniirkatua
mi e kasarralhin

Kap sahCia

VaLtio'i slksl.. valo9iel-e
JääkärLen Jämerien

Bruunin

-

o!

-

Vierto tietä

-

taskuun

Ajan o Lu-ian ottanahan
Ida Rant alan ltsensä
TaPasin rlie

tarinoissa

PääIIe

hoitel.ivat

Pabainen
Heikki }I€ivexöinen
o11'Potilas
huu tokaupPaa

liaisiaasa

aaurattel-1

Rintkalle

rleroun

sqi

Pikku

Villenl<in

Pilasl

Torin

l-aidässa

touhusi

lahtiharJu

J"aj itteli

Anna Taskisen
Kutonassa

taPasi

kunnol-l-ista

Läßmj-tykseks'Iäänin
-

kolkuttelen

Tarkisiuota

Housujansa

Huuvatteli

siloitta'nac

Ostanahaa onuenkihLat
Kososelle

rlnnan

Pontikan

KellokauPan jo keksin
tekl- mieli
l,llettisel]-e
-

Kättäristiin
PaLliltansa

kauennaksi

Katselenaan

Viluissansa

I(uisgan

Pa]-JasJaloln
'vj.l-Po ttelen

ri-itti.

kal-akuPsa!
rrij-tto elj.

KauPustelj'

:

lleiskasen
Karhun ovat kasvat ta:nat
Antin kulmasta atoitaB
Patinoitseo

touhua

Torilla

Herättänät
-

tekeroäIlä

Teriioen

flsonien'-n

Sii.lasvuoa

vävyksi"

Väinö}]-e

Rukkaamahan ruuvit
Ke1-lonPelcät kestänähän

t

Valic id.en va1 takun"'a
Isaksso::' in istut'r'anat
'Araiulrrerr
Asetta:nat.
bakenat
Hagelberg'in
Itsensä

-

oL1'Punaisilrsi

Puunatut

'

-

Kakin Joskan kahvilasta
Seiloselle
Seilaan sitten
l'lakkaro ita makselern aan

juni orin

JussiPojan

mierolainen

Kala-ilikko

Ynpärr st5:1 YlläPidoksi

Vasite:r

vie"toti-elle

Vierähti

Yl-ämaasta YIimYkset
l.iaanse]-ästä maitornunnot
Jolloiii

val-lan

Valkeasaaresta

-

tärcän

Puilat
Pursiaisella
ej. rinnall.e
RiittänYt
Truben Poika Inrdo1fllle
I,evj.ät o11 leivokset

saalnaan
-

SaaPastellen
TaIIael-en
Etslske1.en

Satinia

taloruäärin
eksYksissä

iloo;nalaisen ol' rodun
kait se t'r'ava
CarlingilJ-a

jo taPaa'n'

kii-nni

Kirhon

sarnall-a

SankariPatsaan

I{uuntelen viel'kuorihin
Hakkafaisen taaja laulu
ennen sitä

Elfvengrenin

o1'Äunion

Paanastakin

PariaarnYös ajattelen

Arsisia

VeJ.j.puolen Vei-Jalai-aen
ValPc vaslten vieressä
Pen:ii1än

oL'Peruj a

Fruurratni

nuual-ia

-

TaIo

Vasentmal-le vielä

ko rkeanpi
IaJ j-ssansa
S]-aavilainen

tul-i

Päivää

-'' ..Mäen aLla

-

Vielä

AsfaLtiJ.la

-

Pi.ha-koivu
t4äärättYä
. Karkas

Rj.tarikst

vaaninahan
Pantu
Rivieran
b.otel-Iia

Hoi'railernaan
-

Rantatietä

ratsastelLen

AvaeleI1 apteekkia
Koreneff iJ.ta kolPakot

kainalosta
rinnemai ta

Illeroastuttl
- KatoLlnea kirkko

aJ e1i-

Paloheinokin

mäkeä

Katrin

kamalastl

Karjalaiaenklu

Vartioihin

tiellä

kaunistavi

soviteltiin

Seppänen o1' selvJ-nnYt

aj elen

KarJ alaista

muuttui

kuntohon

Autollansa

Kovistel-tlin

koristavj.

tul-Iessa

tavatkin

Sotilaiksl

Eainittihln

ltYötäel-en nYötänatkaa
-

Schro ederi-Ita

itsensä
ja

soJ-an

oL'he1nlä

Kunnosteltiia

viertg

kuli€n

kaPian

Inkalan

hi.PP!äj-stä

nyt

Kannalisen

Tahti

Sa].skeeksi

KoPraksi

esikunta

Rönt genkuvat

' laPsi.a oI'lauaa

tYtär

Erihoinen

Hej.nrj.chslE

o ival-l-inen

Ifilkka

männ1kössä

Rasvalrahka raj amlesten

Petonäen. Perä]tä
LöYtYi luqrnas .Toiviainen

Sanottiin

viedään

sinne

: Paschat Pahalni-oiset
i(ulitze j a lrulrkuro illeen

iuuttalralLa

siel1ä

ennen Pääsläi.s'uä

Siunattavaks'

talousPääIilr"öILä

. Martta

on katsella

KaunihiroPi

sY'änkäPYEeü

Opettaia

mainituista

Pohjoisnaissa

Pai.kko j a o1'Parhaita
-

vaaksa

]rinnxel tävi

Eessä kirkko

ruoklttavaks'

.Iuutllaisell-ä

in

Kokkovuorta

Lännec PuoJ-ell.a Lähellä
OnnilLa oI'oma- tu.Pa
Syl'r.iLl-ä

tiuhassa

.

saataa vielä

Rjimi-ratsu:l

Tienhäarassa

PortinPi-eless'Post-Levo ton myös lennätin

l i- kunao i-iooat

Saharc fflIle

Boriso ff

'

.Pesueessa Pekka Tcivola
r:al-1aii:eLi
Rahilcainel
Kuuluste

Porti.npieleo

a Poliklinikka
Blomin Harrin haavureilla
Po j il].a
liikl<o Porvalin

EloF-uvaa ennustavi
Ajatus

fivosta

Poliisilf

vastaPäätä

Valooainos

Ihan like]-lä

Tuoremehut Tuottehesta
-

Posahonoff

in

Pauluskat

ni

mie Parketille
Kukliu ryypyn ku rkkuun saalnaan

Painelen

-

sleareks

Urheilukentän

utelen

-

'

Paikalle
heinän luokse
-

keksia

Kesklly1ästä

Avoloereen amPaisevi
rrlouhit' si.el}'on l-oistamassa
ho ettu

Hotel"fiksi

Paj.ataksenl
Ilevoseai

tien

Poikki
Oj arnYYmäläno tsas ta

Il aa:iva:ivaks'l,1aku 5 eL l e
Sipir äiseJ-Ie

saavutaankin

Konulaisen kohdalla
Terljoki

vlell'kunnantuPaan

KurLisian

jo

Sa-hsille

seisahutan

SeurahuoLeelle

i(ieltoLain.on

kiusana

Kyupin teellä

kuumennettu

v-ieII'rrai-nitsisin

i,larko f f in

Kanse.rouiun koolf aan suuren

Paavolaisel-1e

OppiahJon oivallisen
'sukiBa
Suiisel! oL

Käävälle
-

Tauncpoj aa taPPeJ-ena
llonta

Hoitanut

on. holhottej

Pylläh+-i*
Laur! Poisa lalcliarissa
i,lir jankin sal ainiäksi
i

'lI

kävellessä

tiekaeta

hlnotusta

Sannasta

saa.uaba!'

Veden enosta
Terveyttä

vetänähän

vo l-naa

rnonta kertaa

lloarepo'osta

PUJahdi4
juoniPalkkaan

nie

Jurvalx i.iatin

Vuoren Pekan Pensaan a1l-e
Punainen puurekennus
Venä1äist en .vekaro 11Ia

tuolta

OLlilankin

ohitse

R4iaJoelle

ravaan

huudan

mennehissä

I.iuisteloissa

Tervehtiessä TerJ.Jokea.

seuraavakÄi

Vuoden varrella
Puistolaan

Tulokkaal.le

tenPomaban

Sesongiksl

ouinpäähän oi ennan
riennän
Ristolaisell-e

Kuolrkalahan kuokkavleraaks'
SoJ anoLle soi.ttokuntaan

Päähän

arlne4tanaatr

Auringo sta

Rakhauden rantatö rmää
Puhtulaan rnie puhallan

Le kerkiän
KeLlomäe'l
i(anervan pysäkin kautta

metkuloi-sta

rieaurl

tYöhön
VanrnelJokea

Vaalinaan

!aetsikköbö n
Saanahaa saLoja julki

Rleatäessä

annan

herätän

Heikkilän

TyriseväI1e

äer-enraclau

Käytävää

Alapäähän Antin kadun
Iiurrino jal].e huudan

Hullun

PyhäjärveLtä

. t'ieI1on Aatln

asti

Äkessonlnls1n otan

aan

.Y1ösel lruu Yhyti4
EYL kYlä j.]"euään
Kylpylään

Palajan
kävelen

Käkösenpää11e kättä

Tolvlailxen

vuotta

menen

Si',ruilse slitä)iin

aj elcn

Ajohj"llani.

kouluna

Iioneilevi

kultarahat

i(ultasmuo rilla

IV.

Sota sorsi

soria.nne

heleän
i{elnen särki
'IeLkesi Teri.joenkin
Rauniona

rajan

Pani neijät
. Isoisten

taakse

üieron

itsensä

rnatkaan
osalLe

Tienpää on tletymätön
ottl
Ohralel-väIle

V.

l'lilil

tueksi
llrlevaisuuteen
gukupuuksi suonen maall-e

rnielessä ruiettivi

,iar j alainen

kansanheimo

Kokoontunut on koolle
Terljoen tekiiöitä

l,laaif naf 1 e matlca',"essaan
ohralei"Pää

Ottaessaan
liäin nie

Sa-sanlaisena

-

vYö

si.nioen

Siellä

tääI]ä:

sakki

Sucnenlahden Lauha l-aine
talot
Sj-el-J.ä taattojen
Zro j e:nne ensilennet
Slellä

laPsi.llenne

laulut

{j-viser
Ha:caat

LehdoI

Jäl'villenle
sorsaePo jat

I(aL!:a enää kari aakelLo i
peilo i enää l-j.l j ea 'terso
Kyni,ä*änä känsäkäden
et
l'iusti:rka:1a sle]-I' cl'nrurhe
l'luurarlena $uu-'' huolet
loalslklrana
I'laaenc n vsivat
Si'elLä v5-lia

VI.

viilanta:ra

äLta

Bal}alkir

asiuj-'

Uskorgne on Yl-en luja
tuLenkestävä
Tulevaisuuteen
Anele

enne almui a

Rakennanure raunioit
Palstatiloil1-e
Annettuihla

ta

Pa'hoJ-L1e.
alkuPoh j iin

Poltteleinme
rni'ehj.ä
loiilulssa

Po Jistalone
Näissä

'

me tavoltetaan

Il-ne hiesran iloisentpi.
Isoisten itsensä katsel-1a
kajiien

lervetuloa

esl-isäi.n

Scutelenaan

Ianssien

aikaa

Remahtavaa rehevYYttä
kari alalsten
Katri]lia

hautausnaat

Jäi..rä-" si:lne

ei. mukana
surut suohon
Suostutellaan
Laulun kera
Lasketellaan

l,lurjotukset

I(adehtia

on kirli}:onlre

Sielr ä l-ehciot
Siel-l-ä l-aakso ?
Siel-iä

illanPitoon

Iloisehen

sen niettisin

Kataj aisekst

liansaksl

Mj.eIel-tänsä,

kie]-eLtänsä

KarJ aLaieek s'hansanheimoks'

Toivottel-en
Talonväen

talohon
toisen
tääIlä

keffan
olevan '

