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Sarjan nimi

                         Piirustukset – Hämäläinen, Väinö

Sarjan
tunnus
     

sp/tn tns sy Vuosi Arkistoyksikön tiedot Huomautuksia

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

Luettelo keskeneräinen

* Nuori Suomi joulualbumien 
kuvitus

Nuori Suomi joulualbumi IX (1899)
* ko päiväämätön "Talvinen tarina takamailta" 3 piirustusta; alku- ja 

loppuvinjetti päiväämättömiä, 
loppuvinjettiä ei käytetty 
kertomuksen kuvituksena

Nuori Suomi joulualbumi X (1900)
1900 "Kadonnut lammas" 1 piirustus

päiväämätön "Hääballaadi" -runo 1 päiväämätön loppuvinjetti
päiväämätön "Eilen, huomenna ja nyt." -runo 1 päiväämätön alkuvinjetti 
päiväämätön "Kuopiontakalaisten terveisiä Helsingin 1 päiväämätön alkuvinjetti

herroille" 

Nuori Suomi joulualbumi XI (1901)
päiväämätön "Unta odotellessa" 1 päiväämätön alkuvinjetti
päiväämätön "Babelin virtain vierillä" -runo 1 päiväämätön loppuvinjetti

Nuori Suomi joulualbumi XIII (1903)
päiväämätön "Luontaisia lahjoja" alku- ja loppuvinjetti, molemmat 

päiväämättömiä

Nuori Suomi joulualbumi XIV (1904)
päiväämätön "Inehmo ja sammal" -satu 1 päiväämätön loppuvinjetti                

Nuori Suomi joulualbumi XV (1905)
1905 "Megairan laulu" -runo alku- ja loppuvinjetti samalla

arkilla

1905 "Klaus Kurki ja Elina rouva" 1 piirustus
-kuvitettu Kantelettaren runo

päiväämätön "Pakolainen" alku- ja loppuvinjetti samalla
arkilla, päiväämätön 

päiväämätön "Äidin laulu" -runo alku- ja loppuvinjetti samalla
arkilla, päiväämätön 

päiväämätön "Pululle" -runo** alkuvinjetti, jota ei julkaistu ja 
loppuvinjetti, päiväämättömiä,
signeeraamattomia, samalla
arkilla**
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Sarjan nimi

                         Piirustukset – Hämäläinen, Väinö

Sarjan
tunnus
     

sp/tn tns sy Vuosi Arkistoyksikön tiedot Huomautuksia

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

* Nuori Suomi joulualbumien 
kuvitus

* ko päiväämätön "Maantientarkastuksessa" ** alku- ja loppuvinjetti, 
päiväämättömiä, loppuvinjetti 
signeeraamaton, samalla 
arkilla**

Nuori Suomi joulualbumi XV (1905) kotelo
päiväämätön "Kaksi sanaa" -runo 1 päiväämätön loppuvinjetti 

Nuori Suomi joulualbumi XVI (1906)
1906 Tehtaanhoitaja Lauri Mäkisen muotokuva päiväys 20.8.1906 

päiväämätön "Kun kruununoritta hommattiin  1 päiväämätön alkuvinjetti 
Heinärannalle"

Nuori Suomi joulualbumi XX (1910)
päiväämätön "Kahdenkymmenen vuoden varrelta. Hiukan 1 päiväämätön piirustus

Nuoren Suomen historiikkia."

1905 "Kirkon porstuassa" Helsingin Kaiku -lehden nro 
48/49 v. 1905, päiväämätön
samalla arkilla alku- ja 
loppuvinjetti

1907 "Jälleen tavatessa"-runo alku- ja loppuvinjetti samalla 
arkilla, päiväämätön, ei käytetty 
ko. runon kuvituksena Nuori 
Suomi joulualbumissa XVIII
v. 1907.

päiväämätön "Väkevä virta" alku- ja loppuvinjetti samalla 
arkilla, päiväämätön

päiväämätön "Tytön valitus" 1 päiväämätön piirustus

päiväämätön 3 päiväämätöntä piirustusta




