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1

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
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Arkistoyksiköntiedot

Huomautuksia

1964

Piirustusten julkaisupäivä Ilta-Sanomissa
IS 9.5.1964 "Tulkaa veneeseen vain pojat"

signeeraus G.E
valmist. laatta 9.5.1964

1964

IS 15.5.1964 "Hei pojat, hallitukseen"

valmist. laatta 15.5.1964

1964

IS 22.5.1964 "Tuomiojan maraton"

valmist. laatta 22.5.1964

1964

IS 26.5.1964 "Hehän ovat näin nähtynä
kerrassaan suurmiehiä kaikki!"

valmist. laatta 26.5.1964

1964

IS 29.5.1964 "Inflaatio"

valmist. laatta 28.5.1964

1964

IS 1.6.1964 "Herra Katila, ohjasitteko
tosiaan itse autoanne?"

valmist. laatta 30.5.1964

1964

IS 5.6.1964 "Juu, juu rouva hyvä. Nämä
ovat sellaista tosivarhaista lajiketta...
mukuloita ennen lehtiä."

valmist. laatta 5.6.1964

1964

IS 8.6.1964 "Kuulkaas herra mitä te oikein
ajattelette? ...Hik...vaimoa."

valmist. laatta 6.6.1964

1964

IS 9.6.1964 "Kas kun soi suomalainen
hallitusletkajenkka. Kolme askelta eteenpäin,
yksi taaksepäin - vai oliko se päinvastoin?"

valmist. laatta 8.6.1964

1964

IS 15.6.1964 "Leikin loppu"

valmist. laatta 15.6.1964

1964

IS 18.6.1964 "Huomenna on hyvä päivä,
joka piika miehen saapi."

1964

IS 23.6.1964 "Hyi, porvari ja imperialisti!
Hyi imperialisti ja porvari! Hyi imperialisti
ja porvari!

valmist. laatta 22.6.1964

1964

IS 25.6.1964 "Vaan pitäisiköhän tuohon
laittaa talvirenkaat...kaiken varalle."

valmist. laatta 25.6.1964

1964

IS 30.6.1964 "(Vero)ruoska ja sokerinpala"

valmist. laatta 30.6.1964

1964

IS 1.7.1964 "Ja muistakin sitten, kun
huomenna menemme maalle ja lomasi alkaa,
että rupeat heti töihin siellä oikein
kunnolla!"

valmist. laatta 29.6.1964
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Piirustusten julkaisupäivä Ilta-Sanomissa
3.7.1964 "Mitenkähän tässä käy?"

signeeraus G.E

1964
1964

IS 6.7.1964 "Rauhanenkeleitä"

valmsit. laatta 4.7.1964

1964

IS 7.7.1964 "Sitä kuusta kuuleminen..."

valmist. laatta 7.7.1964

1964

IS 9.7.1964 "Herra valtiovarainministeri,
onko nyt taas tosiaan yritettävä uutta
ennätystä?"

valmist.laatta 9.7.1964

1964

IS 14.7.1964 "Jokos sinulla on yläosattomat?
Ei, mutta kyllä minulla on yläosat omat."

valmst. laatta 11.7.1964

1964

IS 15.7.1964 "Bel Ami"

valmsit. laatta 15.7.1964

1964

IS 17.7.1964 "Jippijei, tässä minä tulen!
valmist. laatta 17.7.1964
Tälläisena monet näkevät Arizonan
kultapojan Barry Goldwaterin, joka ratsastaa
kohti Valkoista taloa revorvelit paukkuen
ja lännenhattu päässä. Tie presidentinpalatsiin
on kuitenkin pitkä ja mutkikas..."

1964

IS 22.7.1964 "Herrojen lomahuolet"

1964

IS 25.7.1964 "Ihan tavallinen ja epätavallinen kesäleski"

1964

IS 28.7.1964 "Mitä yhteistä on laivastovierailulla ja kärpäspaperilla?"

valmist. laatta 28.7.1964

1964

IS 29.7.1964 "Setä Tuomon tupa on
tulessa."

valmist. laatta 28.7.1964

1964

IS 1.8.1964 "Voi nuija kun on ankee päivä.
Ei oo edes rukouslauantai, että vois panna
pystyyn oikein karmeat hipat."

valmist. laatta 30.7.1964

1964

IS 3.8.1964 (ei kuvatekstiä, piirustuksessa
Virolainen ja Korsimo)

valmist. laatta 3.8.1964

1964

IS 10.8.1964 "Leikkiä tulella"

valmist. laatta 10.8.1964

valmist. laatta 21.7.1964
huom! piirustukset tästä
alkaen signeerattu "Gee"
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Piirustusten julkaisupäivä Ilta-Sanomissa
IS 15.8.1964 "Voin ja maidon hinnat
kohoavat."

signeeraus Gee

1964

IS 21.8.1964 "Mitäs minä tulinkaan
vaatineeksi?

valmist. laatta 20.8.1964

1964

IS 25.8.1964 "Muuan vaaliliito"

valmist. laatta 25.8.1964

1964

IS 27.8.1964 (ei kuvatekstiä, liittyy uutiseen
"Liikenneasetus vajavainen elefanttien
osalta?")

1964

IS 29.8.1964 "Ennen muinoin sukulaiset
sulkivat riitelevän avioparin yöksi kylmään,
tyhjään riiheen vain yhdet vällyt varusteinaan
- ja sopu syntyi kuin itsestään. Nykyinen
riihemme on jokseenkin kylmä ja ankea
ja sen kukkaro yhtä laiha kuin entisen
pariskunnan välly. Mutta ei vain näytä sopua
syntyvän." (piirustuksessa Kuusinen, Saukkonen, Paasio, Kaitila ja Virolainen)

1964

IS 4.9.1964 (ei kuvatekstiä, liittyy uutiseen
"Rekolan budjetti on annettu")

valmist. laatta 4.9.1964

1964

IS 4.9.1964 "Toivoton ajojahti"

valmist. laatta 4.9.1964

1964

IS 8.9.1964 "Kas peijakasta kun ovat
samannäköisiä"

valmist. laatta 8.9.1964

1964

IS 10.9.1964 "Vaunu on uusi mutta malli
on vanha."

valmist. laatta 10.9.1964

1964

IS 12.9.1964 "Virolaisen sato"

valmsit. laatta 12.9.1964

1964

IS 17.9.1964 "Pimeä sinfonia"

valmist. laatta 17.9.1964

1964

IS 19.9.1964 "Nguyen Khanh"

valmist. laatta 19.9.1964

1964

IS 22.9.1964 (ei kuvatekstiä, piirustuksessa
de Gaulle ja Johnson)

valmist. laatta 22.9.1964

1964

IS 24.9.1964 "Ja sitten taas oppositio
huutaa, että kolmen miljardin suutari tekee
viiden miljardin vahingon"

valmist. laatta 24.9.1964

1964
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1964

Piirustusten julkaisupäivä Ilta-Sanomissa
IS 28.9.1964 "Pienestä siemenestä kasvoi
suuri puu"

Huomautuksia

signeeraus Gee

1964

IS 3.10.1964 "Kelitiedotus: odotettavissa
vuoden suurin poliittinen liikenneruuhka
viikonvaihteessa."

1964

IS 5.10.1964 "Älä jätä (äänestämättä)"

valmist. laatta 5.10.1964

1964

IS 15.10.1964 "Hallo U Thant. Tämä
kotiinkuljetus olisi käynyt yhtä nopeasti."

valmist. laatta 14.10.1964

1964

IS 16.10.1964 (ei kuvatekstiä, piirustuksessa
Home ja Wilson)

valmist. laatta 16.10.1964

1964

IS 17.10.1964 "Katsomon puolelle"

valmist. laatta 17.10.1964

1964

IS 20.10.1964 "Mä olen Markkanen. -Mä
olen Linnosvuo. -Juu, ja tuolta tulee
Linkreeni, eikä se nytkään tykkää susta."

1964

IS 24.10.1964 "Kummallisia nuo
nykykirjailijat. Sanoisivat suoraan etteivät
tarvitse pikkurahaa."

valmist. laatta 24.10.1964

1964

IS 26.10.1964 "Onkohan tuo nyt sitä aivopesua?"

valmist. laatta 26.10.1964

1964

IS 28.10.1964 "EEC:ssä on joku kumma
varjo. Se kiusaa minua."

1964

IS 30.10.1964 (ei kuvatekstiä, piirustuksessa
Wilson)

valmist. laatta 30.10.1964

1964

IS 3.11.1964 (ei kuvatekstiä, piirustuksessa
Johnson ja Goldwater)

valmist. laatta 2.11.1964

1964

IS 5.11.1964 "Yhtä vaille kaato"

valmist. laatta 5.11.1964

1964

IS 7.11.1964 "Sellainen on
indeksiautomaatti."

1964

IS 9.11.1964 "Kiinalaista (k)riisiä
Moskovassa"

valmist. laatta 9.11.1964
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Huomautuksia

1964

Piirustukset julkaisupäivä Ilta-Sanomissa
IS 14.11.1964 "Jaa...tuosta ei ainakaan tule
koskaan pääjohtajaa"

signeeraus Gee
valmist. laatta 14.11.1964

1964

IS 16.11.1964 "Kisaromanssi"

valmist. laatta 16.11.1964

1964

IS 19.11.1964 "Suuri rasvasota"

1964

IS 21.11.1964 "On oikeastaan varsin osuvaa,
että nuoriso puhuessaan rahasta käyttää
sanaa kiekko."

1964

IS 24.11.1964 "Tässä istun enkä muuta voi,
Sares minua auttakoon."

1964

IS 28.11.1964 "Kiusankappaleita"

valmist. laatta 28.11.1964

1964

IS 1.12.1964 "YK:n yleiskokous alkaa"

valmist. laatta 30.11.1964

1964

IS 3.12.1964 "Pikkujoulujuhlan jälkeen"

valmist. laatta 3.12.1964

1964

IS 5.12.1964 "Kas vain lunta tippuu
hiljalleen ja pakastaakin, kohta tulee,
kohta tulee... Mikä tulee... jouluko?
Ei vaan liikennekaaos."

1964

IS 8.12.1964 "Ehe, ehe...mut eiks sillä
sitten ollut autoa"

1964

IS 12.12.1964 "Joulumarkkinat"

1964

IS 15.12.1964 "Muuttuva joulu"

valmist. laatta 15.12.1964

1964

IS 18.12.1964 "Eduskunnan joulukiireet"

valmist. laatta 17.12.1964

1964

IS 19.12.1964 "Anastas-Mikojan vakio"

1964

IS 22.12.1964 "Mitäs näistä kantohinnoista,
mutta katsokaas latvahintoja."

valmist. laatta 22.12.1964

1964

IS 24.12.1964 "Arkihuolesi kaikki heitä"

valmist. laatta 23.12.1964

1964

IS 28.12.1964 "Oliko joulu raitis?
Oli, mutta minä en."

valmist. laatta 28.12.1964

valmist. laatta 21.11.1964
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Piirustusten julkaisupäivä Ilta-Sanomissa
31.12.1964 (ei kuvatekstiä, liittyy uutiseen
"Ml:n puheenjohtajan vaihdos ylimainostettu")

signeeraus Gee
valmist. laatta 30.12.1964

1964

IS 31.12.1964 "Uudenvuodenajelulla"

valmist. laatta 31.12.1964

1965

IS 5.1.1965 "Ja kun täällä ei saa edes
kunnolla tapella."

valmist. laatta 5.1.1965

1965

IS 7.1.1965 "Linnarauhasta puheenollen"

valmist. laatta 7.1.1965

1965

IS 8.1.1965 "Minä tässä uusin kalustoa,
kilpailu kiristyy."

valmist. laatta 8.1.1965

1965

IS 11.1.1965 "Kiinan palatsikoira"

valmist. laatta 11.1.1965

1965

IS 11.1.1965 "...kyllä, kyllä, mutta kun
minä sain ne niin edullisesti
alennusmyynnistä."

valmist. laatta 11.1.1965

1965

IS 14.1.1965 "Saaliin saalis"

1965

IS 16.1.1965 "Herranjestas"

valmist. laatta 16.1.1965

1965

IS 18.1.1965 "Kuunnellessani tietokilpailuja
tunnen itseni kerta kerralta tyhmemmäksi.
Taidat kuunnella niitä usein."

valmist. laatta 18.1.1965

1965

IS 20.1.1965 (ei kuvatekstiä, piirustuksessa
käsitellään supistettua budjettia ja lisäbudjettia)

valmist. laatta 20.1.1965

1965

IS 23.1.1965 "Mitähän se tarkoitti uuden
vuoden puheessaan sanomalla, että puolet
pois taloudellisesta mustamaalauksesta."

1965

IS 25.1.1965 "Kuules entäpä, jos
nimitettäisiin puoluesihteerit akateemikoiksi?
Kaksi kärpästä yhdellä iskulla."

1965

IS 27.1.1965 "Kaitila lupaa tilapäisiä,
sesonkiluontoisia kireitä aikoja. Eiköhän
vaan se sesonki ole taas vuoden pituinen."

1964

valmist. laatta 27.1.1965
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1965

Piirustusten julkaisupäivä Ilta-Sanomissa
IS 30.1.1965 "Eksä ole oppinut röökaamaan
viel? En. Mut sä ootkin viel niin nuori sul
on koko elämä edessäpäin."

Huomautuksia

signeeraus Gee

1965

IS 1.2.1965 "T-terveisä Ha-ha-Haminasta"

1965

IS 3.2.1965 (ei kuvatekstiä, piirustuksessa
Saukkonen, Sorkio, Virolainen, Kaitila ja
Teir, käsitellään maataloustulolakia)

1965

IS 6.2.1965 "Syö, syö, teet kerrankin hyvän
työn."

1965

IS 8.2.1965 "Bulevardilla"

valmist. laatta 4.2.1965

1965

IS 10.2.1965 "Leningradin
kaupunkisuunnittelijat ottavat oppia
Suomesta."

valmist. laatta 10.2.1965

1965

IS 12.2.1965 "Tuokos se on sellainen tuloa
tuottava siiliasema?"

valmist. laatta 12.2.1965

1965

IS 13.2.1965 (ei kuvatekstiä, piirustuksessa
Simonen liftaamassa)

1965

IS 15.2.1965 "Oksä kuullu, ett Niirase
vanha Mari o kuulutett avioliitto se Kauppise
leskimiähe kans? - Sillai oikke - mut
joutukha nys sekki siihe uute naimakoulu?"

1965

IS 17.2.1965 (ei kuvatekstiä)

1965

IS 20.2.1965 "Ootkos kuullu, et ne meinaa
asuntohallitusta maaseuvulle laittaa?
Mää tiijä vaik tulis mei kyllää! - Vai nii miun asunnoissain on hallitus jo ennestää,
ja kova onkii..."

1965

IS 23.2.1965 "Uusi navigointiväline"

valmist. laatta 23.2.1965

1965

IS 25.2.1965 "Fyi... millaista roskaa"

valmist. laatta 25.2.1965

1965

IS 27.2.1965 "Valtio olen minä"

valmist. laatta 27.2.1965
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Huomautuksia

Piirustusten julkaisupäivä Ilta-Sanomissa
IS 2.3.1965 "Pekingin taikalamppu"

signeeraus Gee

1965

IS 5.3.1965 "Hei vaan... osaavat ne muutkin
kuin poliitikot"

valmist. laatta 5.3.1965

1965

IS 8.3.1965 "Pompidou ryhtyy herättelemään
ranskalaisia kunnallisvaaleihin"

valmist. laatta 8.3.1965

1965

IS 9.3.1965 "Lontoon suosituin suomalainen

1965

IS 13.3.1965 (ei kuvatekstiä)

valmist. laatta 12.3.1965

1965

IS 17.3.1965 "Nykysuomalainen urheilutalo"

valmist. laatta 17.3.1965

1965

IS 20.3.1965 "Aurinko laskee länteen.
Mutta paljonko Eurovisio-raati laskee
minulle pisteitä."

1965

IS 22.3.1965 "Molempien valtakuntien
edustajat olivat kyllä verraten lähellä toisiaan,
mutta mitään diplomaattisia suhteita
ei kuulemma silti solmittu."

1965

IS 24.3.1965 "Espanjatar olen kurja"

valmist. laatta 24.3.1965

1965

IS 27.3.1965 "Sellaisia me suomalaiset
olemme. Aina me haemme ulkoa apua,
olipa sitten kysymyksessä iskelmä tai
merto... Tai politiikka."

valmist. laatta 26.3.1965

1965

IS 29.3.1965 "Kevät tulee"

1965

IS 31.3.1965 "Eikös kunnalla ole lain mukaan
oikeus harkintaverotukseen? - Niin
johan muinaiset roomalaiset sanoivat:
Suurin oikeus - suurin vääryys."

1965

IS 3.4.1965 "Kirjaroviolla"

1965

IS 6.4.1965 "Tie vain huononee"

1965

IS 7.4.1965 "Mutta milläs ihmeellä tuo auto
ruuhka saadaan sitten metroon mahtumaan?"

1965
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1965

Piirustusten julkaisupäivä Ilta-Sanomissa
IS 9.4.1965 "Anteeksi missähän on WC?"

1965

IS 12.4.1965 "Kyllä vaan ja silmissä myös!"

1965

IS 15.4.1965 (ei kuvatekstiä)

1965

IS 17.4.1965 "Tiikerit viidakossa"

1965

IS 20.4.1965 "Terve, kuinka selvisit
pääsiäsiliikenteestä? - Hengissä."

1965

IS 22.4.1965 "Naapurin isäntä tapaa
metsässä hiihtelemässä Valjakan Arvon, joka
on tunnettu kovana juttumiehenä. - Mitäs
tekisit jos sinusta tulisi presidentti?
-No ihan samaa kuin nytkin."

1965

IS 26.4.1965 "ML:n nimenmuutos"

1965

IS 6.5.1965 "Ei kai tuo vain ole sosialisoitua
teräsvaijeria?"

1965

IS 12.5.1965 (ei kuvatekstiä, liittyy artikkeliin valmist. laatta 12.5.1965
"Kaikki alkoi Salamasta eli keskeytetty
talviuni")
Julkaisemattomia piirustuksia 3 kpl:
- "Olympiavalmennus huippuvaiheessaan"niminen piirustus
- "Älä töni, kun et nauti täyttä luottamustakaan!"
- "Sumussa"

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksiköntunnus
sy=säilytysyksikkö(ko=kotelo,si=sidos,
la=laatikko,sä=sähköinenasiakirja,
pa=paketti,mu=muu)

Huomautuksia

signeeraus Gee

valmist. laatta 17.4.1965

valmist. laatta 10.2.1965

päiväämätön
valmist. laatta 11.3.1965
valmist. laatta 17.3.1965

