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Sarjan nimi

                         Piirustukset – Myllymäki, Pentti (Pena)

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)

1 ko 1957-1963 Helsingin Sanomissa julkaistujen Origon 
pakinoiden kuvituksia

lehtileikkeet usein 
päiväämättömiä; ensimmäinen 
HS:n Origon pakinaan julkaistu 
Penan kuvitus oli keväällä 1957 

2 ko 1964-1966 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

3 ko 1967-1969 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

4 ko 1970-1973 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

5 ko 1974-1977 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

6 ko 1978-1980 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

7 ko 1981-1983 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

8 ko 1984-1986 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

9 ko 1987-1989 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

10 ko 1991-1992 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

11 ko 1993-1995 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

12 ko 1996-1998 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

13 ko 1999-2001 Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä

14 ko ei ajoitettu Helsingin Sanomissa julkaistujen 
pakinakuvien originaaleja ja leikkeitä, jotka 
ovat ajoittamattomia

Viimeinen kuvitus on pakinaan 
”Sattuneesta syystä”, 15.8.2001
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Sarjan nimi

                         Piirustukset – Myllymäki, Pentti (Pena)

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)

15 ko 1955-1958, 
ajoittamatonta

Pakinakirjoissa julkaistujen pakinakuvien 
originaaleja:
-Sanoma Oy:n julkaiseman Murehtijan 
Päiväkirjan piirrosten originaaleja (julkaistu 
alun perin Uudessa Kuvalehdessä vuosina 
1955-1958)
-muissa pakinakirjoissa julkaistua kuvitusta

2000 Volter Kilven teosta ”Alastalon salissa” 
koskevan juttusarjan kuvitusaineisto

Juttusarjan tekijät Antti Majander 
ja Ilkka Malmberg. Juttusarja 
julkaistu Helsingin Sanomissa 
keväällä 2000.

16 ka ei ajoit. - 2007 Helsingin Sanomien sunnuntaisivuilla ja 
kuukausiliitteissä julkaistujen kuvien 
originaaleja ja leikkeitä, suurikokoiset kuvat

17 ka 1970-l. - 2007 Helsingin Sanomien sunnuntaisivuilla ja 
kuukausiliitteissä julkaistujen kuvien 
originaaleja ja leikkeitä, muut kuvat




