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                         Piirustusluettelo      

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 1991 - 1993 1991: 26.5., syyskuu, lokakuu, marraskuu ja 
joulukuu sekä yksi nippu, jossa kaksi 
päiväämätöntä piirrosta, jotka ovat olleet 
vuoden 1991 piirustusten joukossa. 
(yhteensä 6 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio.
Kotelossa 1 myös Päivälehden 
arkiston ja Terho Ovaskan 
perikunnan välinen 
luovutussopimuksen kopio 
20.4.1916

1992: Niput kuukausittain. 
(yhteensä 12 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

1993: niput kuukausittain tammikuu – 
kesäkuu.
(yhteensä 6 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio. 
Heinäkuussa Terho Ovaska on 
yleensä ollut lomalla.

2 ko 1993 - 1995 1993: niput kuukausittain elokuu – joulukuu.
(yhteensä 5 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

1994: niput kuukausittain tammikuu – 
kesäkuu, elokuu ja yhteinen nippu syyskuu – 
joulukuu. (yhteensä 8 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

1995: niput kuukausittain tammikuu – 
maaliskuu, yhteinen nippu huhtikuu – 
kesäkuu, ja kuukausittain elokuu – joulukuu. 
(yhteensä 9 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

3 ko 1996 - 1997 1996: niput kuukausittain, heinäkuun Terho 
Ovaska ollut lomalla. (yhteensä 11 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

1997: niput kuukausittain, heinäkuun Terho 
Ovaska ollut lomalla. (yhteensä 11 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

4 ko 1998 - 1999 1998: niput kuukausittain, heinäkuun Terho 
Ovaska ollut lomalla. (yhteensä 11 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

1999: niput kuukausittain tammikuu - elokuu, 
heinäkuun Terho Ovaska ollut lomalla. 
(yhteensä 7 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

5 ko 1999 - 2001 1999: niput kuukausittain syyskuu - joulukuu, 
(yhteensä 4 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

2000: niput kuukausittain, heinäkuun Terho 
Ovaska ollut lomalla. (yhteensä 11 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio
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tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

2001: niput kuukausittain tammikuu – 
maaliskuu. (yhteensä 3 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

6 ko 2001 - 2003 2001: niput kuukausittain huhtikuu - joulukuu,     
heinäkuun Terho Ovaska ollut lomalla. 
(yhteensä 8 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

2002: niput kuukausittain, heinäkuun Terho 
Ovaska ollut lomalla. (yhteensä 11 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

2003: niput kuukausittain tammikuu - 
maaliskuu. (yhteensä 3 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

7 ko 2003 - 2009 2003: niput kuukausittain huhtikuu - joulukuu, 
heinäkuun Terho Ovaska ollut lomalla. 
(yhteensä 8 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

2004: niput kuukausittain, heinäkuun Terho 
Ovaska ollut lomalla. (yhteensä 11 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

2005: niput kuukausittain tammikuu – 
maaliskuu. (yhteensä 3 nippua)

Osasta piirustuksia vain kopio

2006: 19.6.2006. (1 nippu)

2009: 25.9.2009 . (1 nippu)

Ei päiväystä, yhteensä 2 piirustusta. (1 nippu) Osasta piirustuksia vain kopio

8 ko 1995 Kaksi Terho Ovaskan piirrosta Sanomaa ja 
sisältöä -kirjasta varten. Piirroksia ei julkaistu 
ko. kirjasessa. Kirja painettu 1995. (1 nippu)
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