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Jarmo Koivunen  (pilapiirtäjä KÄTSY)
Jarmo Rafael Koivunen on suomalainen graafinen taiteilija. Hän syntyi. 22. 
joulukuuta 1938 Tampereella, jossa hän vietti lapsuutensa. Osan sota-ajasta hän oli 
sotalapsena Ruotsissa. Kahdeksanvuotiaana Jarmo päätti, että hänestä tulee 
pilapiirtäjä. Työuran hän aloitti Tampereella juoksupoikana Aamulehdessä, oli sen 
jälkeen somistajana tamperelaisissa tavarataloissa ja työskenteli mainostoimistoissa 
ensin Tampereella ja sitten Helsingissä.

Ilta-Sanomien päätoimittaja Heikki Tikkanen palkkasi vuonna 1965 Jarmo Koivusen  
Ilta-Sanomiin pilapiirtäjäksi. Ilta-Sanomissa hän on käyttänyt koko ajan nimimerkkiä 
Kätsy. Kätsyn piirrosten tunnusmerkkinä ovat kuvan alle sijoitetut neljä erillistä 
tekstiriviä, jotka sisältävät useita samaan piirrokseen liittyviä vitsejä. Piirroksissa on 
usein mukana myös pieni valkoinen Heidi-koira.

Koivunen työskenteli alkujaan mainosalalla, muun muassa Esko Lehmuksen 
mainostoimistossa Mainos-Lehmuksessa. Hän voitti vuonna 1964 Kustannusyhtiö 
Lehmuksen kilpailun Nauru autolle -nimisen huumorikirjan kuvittamisesta. Kätsy 
alkoi piirtämään Ilta-Sanomiin vuonna 1965 ja jättäytyi myöhemmin täysipäiväiseksi 
piirtäjäksi. Kätsyn piirroksia on julkaistu Ilta-Sanomissa arviolta noin 7 500. Kätsy 
on piirtänyt kolmisen kuvaa viikossa eläkkeelle jäämiseen 1.6.2017 asti. 

Helmikuussa 1966 yksi Koivusen Luna 9 -kuuluotainta kommentoinut piirros 
julkaistiin uudelleen neuvostoliittolaisessa Pravda-lehdessä, tosin ilman hänen 
nimeään. Lisäksi arkistossa on muutama JaSu-ninimerkillä tehty Rikosliiga-piirustus 
Alibi-lehteen sekä Kätsyn ravintola-piirustus HOT-lehteen. Arkistoon sisältyy 
runsaasti mainos- ja markkinointiaaineistoa1970-luvulta lähtien. Koivunen kuvitti 
myös 1980-luvulla Väestöliiton julkaisemia seksuaalivalistusoppaita ja piirsi mm. 
muuttomiehiä esittävän kuvan Postin osoitteenmuutoskorttiin, jota on painettu 
miljoonia kappaleita. 

Arkiston rajavuodet (1960) 1965 - 2017

Määrä 2,5 hyllymetriä

Järjestämistyöt: Arkisto järjestetty 2017, Arkisto täydentyi vuoden 2018 lopussa ja 
täydennetty arkistoluettelo valmistui 10.4.2019 (Pekka Anttonen).

Käyttörajoitukset: Käytettävissä arkistonjohtajan luvalla, sisältää pieneltä osin 
tietosuojan alaista aineistoa.
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                        Biografica      A

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 noin 1960 Hannu Ojalan näkemys Kätsystä vanhana. 
(1 nippu)

1985 Kätsyn kanssa mainonnan peruskysymysten 
äärellä, eli SYSÄÄVÄTKÖ NYKYISET 
ARVOSTUKSET MAINONTAA 
VÄÄRÄÄN SUUNTAAN. Tarja Outisen 
(TOu) artikkeli 17.10.1985. Mailer –lehti.
(1 nippu)

1986 HeSa-lehti. Kätsy kertoo itsestään. Teksti 
Harri Nykänen. 1986/7. (1 nippu)

1994 Ruskalehti. Taitajaa tapaamassa. Jarmo 
Koivunen pilapiirtäjä. Teksti Kerttu 
Koskivaara. (1 nippu)

1997 Signature n:o 4/1997. Eläkkeelle omilla 
ehdoilla. Jutussa haastateltu Kätsyä ja Sakari 
Almia. (1 nippu)

1998 Piirustukset: Oma kuva (?) 11.10.1998.  
Piirustuksia Kätsyn Heidi-koirasta. Ei vuotta. 
(1 nippu)

vuosituhannen 
2 000 vaihde

Kopiot: Kätsyn ajokortista sekä Kätsyn, 
vaimon ja pojan passista. 1990 - 2000 -luvut.
(1 nippu)

Huom. Tämä nippu sisältää 
tietosuojattua aineistoa. Ei 
vapaasti käytettävissä.

2007 Juhani Tolvasen kirjoittama juttu Ilta-Sanomat 
17.2.2007. Kätsy huolehtii säästä.

2010 Juhani Tolvasen artikkeli Ilta-Sanomissa: 
Kolme viisasta miestä. Kätsy, Timppa ja 
Paakkanen kuvittavat maailmaa Ilta-Sanomien 
sivuilla ajatuksia herättävästi. IS 23.1.2010.

2015 Suvaitsevaisuus. Kätsyn mielipidepiirroksia 
50 vuoden ajalta. Kirjan alkusanat Panu 
Väänänen. Ulkoasu Jarkko Lemetyinen, Katse 
Design. Kustantaja Docendo Oy. Painettu 
EU:ssa 2015.
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                        Biografica      A

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 2017 Arkiston luovutussopimus, joka on tehty 
Jarmo Koivusen ja Päivälehden arkiston 
välillä. Piirrosten tekijänoikeudet säilyvät 
luovuttajan ja hänen perillistensä hallussa. 
Päivälehden arkisto, Päivälehden museo ja 
Ilta-Sanomat voivat hyödyntää piirroksia 
näyttelyissä, lehtijutuissa ja muissa ei-
kaupallisissa tarkoituksissa. 13.2.2017.
(1 nippu)

ei vuotta Kätsyn esitesivu omista töistään. Ei vuotta. 
(1 nippu)
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                        Leikekirjat (Ilta-Sanomat)      B

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 1965 Ilta-Sanomat 1. Leikekirja. Leikkeet Ilta-
Sanomissa julkaistuista piirustuksista 
28.9.1965 - 22.7.1966. (1 sidos)

Leikekirjassa 1 ja osin 
leikekirjassa 2 on myös 
piirrokseen liittyviä uutisia.

Ilta-Sanomat 2. Leikekirja. Leikkeet Ilta-
Sanomissa julkaistuista piirustuksista 5.8.1966 
– 22.6.1967. (1 sidos)

Ilta-Sanomat 3. Leikekirja. Leikkeet Ilta-
Sanomissa julkaistuista piirustuksista 
26.6.1967 – 12.8.1968. (1 sidos)

Ilta-Sanomat 4. Leikekirja. Leikkeet Ilta-
Sanomissa julkaistuista piirustuksista 
14.8.1968 – 30.5.1969. (1 sidos)

2 ko Ilta-Sanomat. Irtosivuja Kätsyn piirroksista.
3.7.1975. (1 nippu)

Ilta-Sanomat. Irtosivuja Kätsyn piirroksista.
16.2. – 18.5.1978, 4 sivua. (1 nippu)

Ilta-Sanomat. Irtosivuja Kätsyn piirroksista. 
8.6.1985. (1 nippu) 

Ilta-Sanomat. Irtosivuja Kätsyn piirroksista. 
2.1. – 25.9.2003. (1 nippu)

Ilta-Sanomat. Irtosivuja Kätsyn piirroksista. 
21. – 28.12.2004. (1 nippu) 

3 ko Ilta-Sanomat. Irtosivuja Kätsyn piirroksista. 
4.1. – 31.12.2005. (1 nippu)

Ilta-Sanomat. Irtosivuja Kätsyn piirroksista. 
4.1. – 29.12.2011. (1 nippu)
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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 1982 Kätsyn piirustukset. (1 nippu)

1 ko 1983 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu)

2 ko 1984 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu)
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

2 ko 1984 Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu)

3 ko 1985 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu)

4 ko 1986 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: helmikuu.  (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: kesäkuu (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu)
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

4 ko 1986 Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu)

5 ko 1987 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu)

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu)

Kätsyn päiväämättömät piirustukset 1987.
(1 nippu)

6 ko 1991 Kätsyn piirustus 4.7.1991. (1 nippu)

1992 Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu) kopioita

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) kopioita

1994 Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) kopioita

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu) kopioita

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) kopioita

Kätsyn päiväämättömiä kesäpiirroksia. 
(1 nippu)

kaikki kolme kpl kopioita
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

6 ko 1994 Kätsyn kesäloma-ajan piirustukset 20.6. – 
2.7.1994 sekä lähete 16.6.1994. (1 nippu)

Kaikki viisi kpl kopioita

1995 Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) kopioita

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) kopioita

Kätsyn piirustukset: huhtikuu.  (1 nippu) kopioita

Kätsyn kesäloma-ajan piirustukset 27.6. – 
11.7.1995 sekä lähete 26.6.1995. (1 nippu)

kopioita

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) kopioita

1996 Kätsyn kesäloma-ajan piirustukset 25.6. – 
6.7.1996 sekä lähete. (1 nippu)

kopioita

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) kopioita

Kätsyn kesäjutut, ei päiväystä, 1990-luku?
(1 nippu)

kopioita

7 ko 1998 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) kopioita, 27.1.1998 alkuperäinen

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) kopioita

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) kopioita

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) kopioita

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) kopioita

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) 1 kpl päiväämätön, kopio

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu) lisäksi Kätsyn päiväämätön 
muistilappu

Kätsyn piirustus: 18.8.1998. (1 nippu) osin väritetty kopio

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (10 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

8 ko 1999 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

8 ko 1999 Kätsyn piirustukset: helmikuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana sekä 
kaksi  ristikkopiirrosta 13.2.1999 
ja  27.2.1999.

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

9 ko 1999 Kätsyn piirustukset: elokuu. (9 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (8 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

10 ko 2000 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (8 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (9 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: elokuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (10 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (6 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (5 nippua) myös vesivärisivut mukana
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

11 ko 2001 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (9 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (10 nippua) myös vesivärisivut mukana’
osasta vain valokopio

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (8  nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (8 nippua) myös vesivärisivut mukana,
22.5.2001 vain valokopio.

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (4 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (8 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: elokuu. (4 nippua) 2.8., 4.8. ja 7.8. myös 
vesivärisivu mukana. 18.8.2001 
on valokopio.

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippua) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippua) kaikki valokopioita

12 ko 2002 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset:kesäkuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (2 nippua) 23.7. myös vesivärisivu mukana,
kaikki muut valokopioita

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (2 nippua) IS 5.10.2002 s. 6, jossa Kätsyn 
piirros, kaikki muut valokopioita
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

12 ko 2002 Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

13 ko 2003 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (2 nippua) 6.2. myös vesivärisivu mukana,
kaikki muut valokopioita

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) kaikki valokopioita

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana. 
Lisäksi myös pelkät valokopiot. 
31.5. vain vesivärisivu

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana, 
paitsi 3.6. vain  valokopio.

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (15 nippua) myös vesivärisivut mukana, 
lisäksi yksi päiväämätön kopio 
ilman vesisvärisivua.

Kätsyn piirustukset: elokuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

13a ko 2003 Kätsyn piirrosleikkeet Ilta-Sanomista 
tammikuu – joulukuu 2003. (12 nippua)

nippu joka kuukaudelta

14 ko 2004 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (10 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

14 ko 2004 Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: elokuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

14a ko 2004 Kätsyn IS-piirrosleikkeet: tammikuu – 
joulukuu 2004. (12 nippua)

nippu joka kuukaudelta

15 ko 2005 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (10 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: elokuu. (14 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustus (Putin) päiväämätön, n. 2005. 
(1 nippu)

15a ko 2005 Kätsyn IS-piirrosleikkeet: tammikuu – 
joulukuu 2005. (12 nippua)

nippu joka kuukaudelta

16 ko 2006 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana



Arkistonmuodostaja Sivu                    
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

16 ko 2006 Kätsyn piirustukset: helmikuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: elokuu. (14 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (13 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (12 nippua) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (11 nippua) myös vesivärisivut mukana

16a ko 2006 Kätsyn IS-piirrosleikkeet: tammikuu – 
joulukuu 2006. (12 nippua)

nippu joka kuukaudelta

17 ko 2007 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn Säämies-piirrokset. Helmikuu 2007.
 (1 nippu)

Säämies ilmestyi Ilta-Sanomissa 
Kuukauden kotimainen -
sarjakuvana helmikuussa 2007

Kätsyn Säämies-piirrosten leikkeet. Ilta-
Sanomat 1.2. – 28.2.2007. (1 nippu)

Juhani Tolvasen kirjoittama juttu Ilta-Sanomat 
17.2.2007. ”Kätsy huolehtii säästä”

Katso Sarja A. Säilytys kotelossa 
A 1

Kätsyn piirtämä IS-ristikkomainos 27.2.2007. 
(1 nippu)

myös vesivärisivu mukana

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1nippu) myös vesivärisivut mukana
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

17 ko 2007 Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. Mukana HS-
leike 2.9.2007 liittyen Alpo Rusin tapaukseen. 
Nipussa yksi päiväämätön piirros, joka oli 
syyskuun 2007 piirrosten joukossa.
(1 nippu)

myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

17a ko 2007 Kätsyn IS-piirrosleikkeet: tammikuu – 
joulukuu 2007. (12 nippua)

nippu joka kuukaudelta

18 ko 2008 Kätsyn piirustukset: tammikuu. Lisäksi leike 
Karlssonin piirroksesta HS 27.1.2008 ja HS-
leike 29.1.2008 Tasa-arvolaki ei koske 
kansanedustajia. (1 nippu)

osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana 

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. Lisäksi HS-
leike 22.4.2008 Lipponen puolusti tiukasti 
Eduskunnan  juhlakustannuksia. (1 nippu)

osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. Mukana leike 
Karlssonin piirroksesta HS 1.6.2008.(1 nippu)

osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

18 ko 2008 Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: päiväämättömät  2008. 
(1 nippu)

vain värikopiot

18a ko 2008 Kätsyn IS-piirrosleikkeet: tammikuu – 
joulukuu 2008. (12 nippua)

nippu joka kuukaudelta

19 ko 2009 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

19 ko 2009 Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn päiväämätön piirustus 2009: (1 nippu) värikopio

19a ko 2009 Kätsyn IS-piirrosleikkeet: tammikuu – 
joulukuu 2009. (12 nippua)

nippu joka kuukaudelta

20 ko 2010 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

20 ko 2010 Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu) osin värikopiot, osin myös 
vesivärisivut mukana

Kätsyn päiväämättömät piirustukset 2010. 
(1 nippu)

värikopiot

Kätsyn piirustusten IS-leikkeet 2010, 
kuukausittain 1 nippu. Huhtikuun nipussa 
myös : IL 9.4.2010 Jouko, IS 9.4.2010 
Timppa ja HS 9.4.2010 Karlsson. Toukokuun 
nipussa myös IS 17.3.2010 Timppa.  
Lokakuun nipussa myös HS 20.10.2010 
Karlsson, IL 20.10.2010 Jouko ja IS 
20.10.2010 H. Paakkanen ja Timppa.
(yhteensä 12 nippua)

21 ko 2011 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: helmikuu (1 nippu) myös vesivärisivut mukana sekä 
ristikkomainos 28.2.2011.

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana ja 
päiväämätön ristikkomainos

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana, yksi 
päiväämätön piirros

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

21a ko 2011 Kätsyn IS-piirrosleikkeet: tammikuu – 
joulukuu 2011. (13 nippua)

nippu joka kuukaudelta, Kätsyn 
kesälomakaudelta oma nippu

22 ko 2012 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

22 ko 2012 Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu) myös vesivärisivut mukana

22a ko 2012 Kätsyn IS-piirrosleikkeet: tammikuu – 
joulukuu 2012. (12 nippua)

nippu joka kuukaudelta

23 ko 2013 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu) vesivärisivut
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

23 ko 2013 Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu) vesivärisivut
Kätsyn IS-piirrosleikkeet: tammikuu – 
kesäkuu 2013. 6 nippua)

Kätsyn IS-piirrosleikkeet: 16.6. ja 18.6.2013. 
Piirrokset kopiot 20.6. - 29.6.2013. (1 nippu)

Kätsyn piirrokset (kopiot): heinäkuu, elokuu 
ja syyskuu 2013. (3 nippua)

24 ko 2014 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu) vesivärisivut

25 ko 2015 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) vesivärisivut
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu) vesivärisivut

26 ko 2016 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: kesäkuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: heinäkuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: elokuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: syyskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: lokakuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: marraskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: joulukuu. (1 nippu) vesivärisivut, osa kopioita

27 ko 2017 Kätsyn piirustukset: tammikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: helmikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: maaliskuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: huhtikuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustukset: toukokuu. (1 nippu) vesivärisivut

Kätsyn piirustus: kesäkuu. (1 nippu) vesivärisivu
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                        Ilta-Sanomia varten tehdyt piirustukset      C

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)

Kätsyn piirustus: kevät, päiväämätön. 
(1 nippu)

vesivärisivu
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                        Muut lehtipiirustukset      D

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 JaSu: Rikosliiga piirustukset Alibi-lehteen. 5 
piirrosta, joista yksi leike lehden sivusta, jolla 
piirros on. Leikkeessä merkintä Alibi 4/92. 
(1 nippu)

Kätsyä kutsuttiin nuorena 
Jasuksi.

Kätsyn ravintolajutut. Kuusi alkuperäistä 
piirrosta ja kaksi kopiota. Julkaistu HOT-
lehdessä. Yhdessä merkintä HOT 4-92. 
(1 nippu)
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                        Mainontaan liittyvät piirustukset      E

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 Airisto, Antti, Aila, Timo, Meri. Ex Libris. 
Painettu. Ei vuotta. (1 nippu)

Area. Lehtimainos, leike IS 27.8.1992. 
(1 nippu)

Aro-yhtymä. Painettu Subaru-aiheinen 
joulukortti. 1990. (1 nippu)

Alzheimer-keskusliitto. Muisti-lehti N: 1 – 92.
(1 nippu)

Arvopaperi –lehti. Tankit täyteen. Sinkon 
joulukalenteri. Ei vuotta. (1 nippu)

Cernitol-mainos. Kaksi lehtileikettä, toinen 
1995. (1 nippu)

Cuaranta y tres. Tikkitakki-shot. Ravintolan 
pöytämainos. Ei vuotta. (1 nippu)

Dispo Oy. Dispo tuotekuvasto 1991, 
Vähittäiskauppa tuotehinnansto 1991 ja 
Dispon:n kertaset muovipussipakkaus.
(1 nippu)

Du Pont/Dacron mainoslakana. Ei vuotta.
(1 nippu)

Oy Ferrosan Ab. Esitteet: Kylpysan ja 
Instrusan. Ei vuotta. (1 nippu)

Finnlines. Finnjetin esitteitä, osassa vuosi 
1973 – 1974. (1 nippu)

Finn Niche –lehti 4 2007. (1 nippu)

Grafia. Näyttelytiedote 4.12.1990 avattavasta 
näyttelystä. (1 nippu)

Hallitusammattilaiset –lehteen tehty piirros. 
Ei vuotta. (1 nippu)

Helsingin kaupunki. Helsingfors handbok. 
1.10.1974. (1 nippu)
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                        Mainontaan liittyvät piirustukset      E

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 Helsingin Puhelinyhdistys (myöh. Elisa). 
Käytä puhelinta oikein 1984, Tiedotelehteen 
tehtyjä piirustuksia 2000 - 2001. Kutsu 
glögille 1989, joulukortteja, joista yhteen 
merkitty lyijykynällä 86. HPY yleisöpuhelin 
mainoksia. (yhteensä 2 nippua)

Hotelli- ja ravintola-neuvosto. HOT-uutiset-
lehti 2/91, 3/91, 4/91, 2/92, 3/92, 4/92, 5/92. ja 
1/93. Lehdessä julkaistu Kätsyn piirrossarjaa 
Kätsyn ravintolajutut. (1 nippu)

Katso sarja D, jossa  muutama 
alkuperäinen Ravintolajutut-
sarjan piirustus.

IF… (1 nippu)

Ihopotilaiden keskusliitto. 1987, 1993. 
(1 nippu)

Intrumentium. (1 nippu)

JtJ-sales Oy. n. 2002. (1 nippu)

Kanerva, Seppo, kommodori. 1994 ja 1998.
(1 nippu)

Kantaravintolat. Ei vuotta. (4 nippua)

Kivat kortit. Ei vuotta. (1 nippua)

Kokooumus. 
Talouspoliittisen seminaarin ohjelma 1993.
Raimo Ilaskiven presidentinvaalimainosia ja 
luonnoksia 1994. (yhteensä 1 nippu)

Korpisaari, Petri. Ex Libris. 2001. (1 nippu)

Kuluttajavirasto. Ei vuotta. (1 nippu)

Kotimaa-lehti. Kätsyn piirros  21.2.1992. 
(1 nippu)

Kotivinkki-lehti. Kätsyn piirros lehden 
hakemistossa. 1/92. (1 nippu)

Kymi Kymmene Paperi. UKK.n värikkäät 
vuosikymmenet piirrossarja presidentti Urho 
Kekkosen 80-vuotispäivän kunniaksi. 1980. 
(1 nippu)
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                        Mainontaan liittyvät piirustukset      E

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 Lammin Sahti. Puhti olut IVB. 2003.
(1 nippu)

Lastentarhanopettajaliitto. 2008. (1 nippu)

Larsen & CO. Ei vuotta. (1 nippu)

Lehdentekijät. 1989 ja 1990. (1 nippu)

Leiras. 5.12.1991. (1 nippu)

Lihalehti. Joulupiirros 12/2002. (1nippu)

Liikenne ja viestintäministeriö. 1995, 2001 ja 
2002. Osassa ei vuotta mainittu. (2 nippua)

Lisätarvike Oy. Ei vuotta. (1 nippu)

Lohjan paperi. Ei vuotta. (1 nippu)

2 ko Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
(MTK). 1997. (1 nippu)

Mailer 1.92. Suoramainonnan tiedotuslehti.
(1 nippu)

Katso myös sarja A. Tarja 
Outisen (mailer-lehti) artikkeli
Kätsystä.

Mainos UP. Yhdessä postileima 1999.
(1 nippu)

Mainoslinko Oy (Ulkomediat). 1988. 
(1 nippu)

Mako Osakeyhtiö. Ei vuotta). (1 nippu)
Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto,
katso Suomen Punainen Risti

Matkailuautokero. Ei vuotta. (1 nippu)

Metos. Ei vuotta. (1 nippu)

Nupponen, Sakari. 2001. (1 nippu)

Oikeusministeriö. Oikeushallinnon 
tiedotuslehti 1/00. Kätsyn piirustus s.11. 
(1 nippu)
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                        Mainontaan liittyvät piirustukset      E

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)

2 ko Olutseura Mallasveli. 2003. (1 nippu)

Osinko-lehti 6/1991. Kätsyn piirustus 
s. 18 – 20. (1 nippu)

Osuustoiminta-lehti 5 – 6/1987. Kätsyn piirros 
mm. kannessa. (1 nippu)

Otava. Terveyttä – tapoja sekä Tapoja - taitoja 
–kirjat ja harjoitusvihko (Tellervo ja Manu 
Renko). Kansalaistaidon oppikirjat 3-6-
luokkalaisille. 
Kätsyn kuvittama. 1990 - 1991. (1 kirjekuori)

Paperitaide. Kätsyn suunnitelema kortti. 1994. 
(1 nippu)

Suomen Punainen Risti

Pellervo. Kätsyn tekemiä alkuperäisiä 
väripiirustuksia 12 kpl. Palutettu aineisto. Ei 
vuotta. (1 nippu)

Perustarvike Oy. Ei vuotta. (1 nippu)

Posti/Posti-Tele. Erilaista mainos ja 
markkinointimateriaalia vuosilta 1987 – 1995. 
(yhteensä 3 nippua)

Katso myös Tele

Postmediat. Ei vuotta.  (1 nippu)

Psoriasisliitto. 1988 ja 1991.  (1 nippu)

3 ko Rauman Paperi. 1994. (1 nippu)

Restacenter. 1992. (1 nippu)

Small Talk Club. Otetaan pienet, small talk. 
Kustantaja WSOY 1995. (1 nippu)

Sosiaali- ja terveysministeriö. 1990 ja 1993. 
(1 nippu)

Sotainvalidien Veljesliitto. Ei vuotta.  
(1 nippu)

STTK-lehti. 20.1.2000. (1 nippu)
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                        Mainontaan liittyvät piirustukset      E

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)

3 ko Suomalais-eestiläinen kauppayhdistys. 
Soome-Eesti kaupandusühing. Ei vuotta. 
(1 nippu)

Suomalaiset lehtipainot. 1991, osassa ei 
vuotta. (1 nippu)

Suomen hammaslääkäriliitto. Ei vuotta. 
(1 nippu)

Suomen ja Yhdysvaltain opetusalan 
vaihtotoimikunta. Ei vuotta. (1 nippu)

Suomen Journalistiliitto.  2003 – 2005. 
(1 nippu)

Suomen Kalankasvattajaliitto. 1993. (1 nippu)
Suomen mielenterveysseura, 
katso Suomen Punainen Risti

Suomen naishammaslääkärit r.y. 1983, 1886 
ja 1993. (1 nippu)

Suomen Pelastusalan keskusjärjestö. 
Postikortteja  ja muuta materiaalia. Ei vuotta. 
(2 nippua)

Suomen poliisien liitto. Tarroja. Ei vuotta. 
(1 nippu)

Suomen Punainen Risti. Koulutus- ja 
tiedoteaineistoa 1991 ja 1993. Yhteistyössä 
SPR, MLL ja Suomen mielenterveysseura 
koulutusaineistoa, ei vuotta. (yhteensä 2 
nippua)

Suomne hotelli- ja ravintolaliitto SHR RY. 
Reilua peliä? –lehtinen. Noin 2001. (1 nippu)

Suomen Reumaliitto ry. Ohjekirjasia ja 
kongressiohelma, tarrra ym. 1988 – 2003. 
(1 nippu)

Suomi-Seura r.y.. Juuret Suomessa ohjelma 
1992. (1 nippu)
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                        Mainontaan liittyvät piirustukset      E

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)

3 ko Suunnittele ja suojaa taloutesi –lehtinen. 1990.
Taustayhteisöt: Suomen Asiakastieto Oy, 
Suomen Kuluttajaliitto ry, Suomen 
Pankkiyhdistys ry, Suomen Rahoitusyhtiöiden 
Yhdistys ry, Elinkeinohallitus. (1 nippu)

Suomen Syöpäyhdistys. Syöpä Cancer –lehti 
2/90 sekä pienoisjuliste. (1 nippu)

Tampereen Aluesäästöpankki. Kortteja ym. 
aineistoa.1989, 1990, pääosassa vuotta ei 
mainittu. (1 nippu)

Tamprint. Mainoksia. Ei vuotta. (1 nippu)

Tekeda ky. Nilan ilmastointimainos. 1992

Tele. Kortteja, tarroja, esitteitä, Matkaviesti –
lehdet 1/91, 2/91 ja 4/91 sekä TaleAika –lehti 
2/1991. (1 nippu)

Katso myös Posti - Tele

Teollisuusvakuutus. Yhtiön lähettämä 
kommentti Kätsylle 6.9.2002. (1 nippu)

Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus. 
Toimintakertomus 1993. (1 nippu)

TT – Microtrading. Mainos  Uudistuva 
konttori –lehdessä 11 – 12/1991. (1 nippu)

Työministeriö. Maahanmuuttajanainen 
Suomessa –julkaisu. 1997. (1 nippu)

Työturvallisuuskeskus. Golf ja työturvallisuus. 
2004. (1 nippu)

Ulkomediat oy/um-seri Oy. Joulukortti. 1989. 
(1 nippu)

UltraRöntgen. Joulukortteja. Ei vuotta. 
(1 nippu)

Unicef. Kätsyn Unicefille suunnittelema 
joulukortti. Noin 1995. (1 nippu)

Valio. Maito-kerma-piimä tölkki –piirustus. 
1991. (1 nippu)
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                        Mainontaan liittyvät piirustukset      E

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)

3 ko Varonen –perhe. Ex Libris. Ei vuotta. 
(1 nippu)

Wellcome-Pharma . Terveysalan ohjelehtisiä 
ym. Ei vuotta. (1 nippu)

Vikingline. Korttiluonnos. Ei vuotta. (1 nippu)

Virtanen Olli V. 50-vuotisjuhlajulkaisu. 2003. 
(1 nippu)

Voi Hyvin –lehti 6/85. (1 nippu)
WSOY katso Small Talk

Väestöliitto. Ohjelehtisiä sekä joulukortti ja 
kondomimainos. 1985 – 1990. (1 nippu)

YIT Yleinen Insinööritoimisto. Rakentava 
ympäristönsuojelu –lehtinen 1976. (1 nippu)

Yleisradio. Kaiken maailman joululauluja 
vihkonen. 1990. (1 nippu)

Öljyalan palvelukeskus Oy. Ilta-Sanomissa 
julkaistu piirustus bensaverosta. IS 14.8.1997. 
(1 nippu) 
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                        Muut piirustukset      U

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)

Muut piirustukset. (1 nippu) Muut piirustukset kotelon E 3 
kolme lopussa.




