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Onni V. Tuiskun säätiö 1

Sarjan nimi

                         Onni V. Tuiskua ja säätiön perustamista koskeva aineisto

Sarjan
tunnus
     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 1920
Onni V. Tuiskun pesänselvitykseen 
liittyvä aineisto:

Koteloon 1 on sijoitettu 
myös sarjan Bb aineistot, 
ks. sivu 7.

-jäljennös Onni Valentin Tuiskun 
testamentista 22.10.1915 sekä siihen 
20.10.1916 ja 29.1.1920 tehdyistä 
lisäyksistä
-lakiasiaintoimisto Castrén & 
Snellmanin kirje Janakkalan 
kirkkoherranvirastolle
-kirje sekä kortti Jalasjärveltä
-kortti Kurikasta
-lakiasiaintoimisto F. Emil Snellmanin 
kirje
-kuusi eri seurakuntien virka-
todistusta Tuiskun esivanhemmista 
sekä piirros Tuiskun sukupuusta
-koko aineiston liitteenä: 
Lakiasiaintoimisto Castrén & 
Snellmanin 26.10.1922 päivätty kirje 
Oiva R. Kyrölle, jolla mm. edellä 
mainittu aineisto luovutetaan säätiön 
arkistoon

1924 Painettu säätiökirja toimittaja Onni V. 
Tuiskun säätiölle suomalaisten 
sanomalehtimiesten lepokotia varten 
(22 kpl), päivätty 25.4.1921 ja annettu 
Valtioneuvostossa 6.10.1922 (painettu 
v. 1924)

lisäksi koneella kirjoitettu 
kopio säätiökirjasta sekä 9 
kopiota siitä

1953 Helsingin kaupungin seurakuntain 
kirkkohallintokunnan sitoumus Onni 
V. Tuiskun haudan hoidosta
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Onni V. Tuiskun säätiö 2

Sarjan nimi

                         Hallituksen pöytäkirjat ja säätiön vuosikokouksiin liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Ba

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 1921-1929 Tilintarkastuskertomukset 1921-29, 
säätiön tila 31.12.1923, 31.12.1924, 
31.12.1925,
31.12.1927, 31.12.1928, 31.12.1929

Vuoden 1928 tilintarkastus-
kertomuksia 2 kpl.

1930-1936 Tilintarkastuskertomus 1930, säätiön 
tila 31.12.1930, tilintarkastuskertomus 
1931, säätiön tila 31.12.1931, 
hallituksen pöytäkirja 21.3.1931, 
säätiön tila 31.12.1932,
säätiön tila 31.12.1933, 
tilintarkastuskertomus 1933, säätiön 
tila 31.12.1934, tilintarkastuskertomus 
1934, säätiön tila 31.12.1935, 
tilintarkastuskertomus 1935,
toimintakertomus 1935, 
Nuorsuomalaisen Sanomalehtimies-
yhdistyksen lausunto säätiön 
toiminnasta 30.4.1936

Säätiön tila 31.12.1930 2 
kpl, tilintarkastuskertomus 
1931 2 kpl.

1936 Säätiön tila 31.12.1936, 
tilintarkastuskertomus, hallituksen 
pöytäkirjat 29.1, 25.2, 3.3, 14.3, 8.5, 
23.5, 30.5, 29.8, 29.10.1936

1937-1939 Säätiön tila 31.12.1937, 31.12.1938, 
31.12.1939, toimintakertomus 1937, 
tilintarkastuskertomus 1937, 
hallituksen pöytäkirjat 13.3., 2.4, 
2.6.1937 ja 16,3., 29.3., 4.5., 
17.5.1939
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Onni V. Tuiskun säätiö 3

Sarjan nimi

                         Hallituksen pöytäkirjat ja säätiön vuosikokouksiin liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Ba

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 1940-1943 Säätiön tila 31.12.1940, 31.12.1941, 
31.12.1942, 31.12.1943, 
toimintakertomukset, tilintarkastus-
kertomukset, hallituksen pöytäkirjat 
19.4.1940, 22.5.1940, 1.6.1940,
19.3.1941, 18.4.1941, 1.10.1941, 
22.4.1942, 12.5.1942, 31.5.1942, 
6.2.1943, 19.2.1943, 27.3.1943, 
15.5.1943

1944-1946 Säätiön tila 30.12.1944, 31.12.1945, 
31.12.1946, toimintakertomukset, 
tilintarkastuskertomukset, hallituksen 
pöytäkirjat 4.4.1944, 25.4.1944, 
17.6.1944, 12.10.1944, 20.3.1945, 
6.4.1945, 16.5.1945, 25.2.1946, 
2.3.1946, 30.10.1946, luettelo 
Tuulispäästä ja Jousimiehestä 
johtuneista tilisaatavista v. 1946

1947-1949 Säätiön tila 31.12.1947, 31.12.1948, 
31.12.1949, toimintakertomukset, 
tilintarkastuskertomukset, luettelot 
Tuulispäästä ja Jousimiehestä 
johtuneista tilisaatavista, hallituksen 
pöytäkirjat 15.2.1947, 25.3.1947, 
23.1.1948, 6.4.1948, 10.10.1948, 
9.3.1949, 2.4.1949

1950-1951 Säätiön tila 30.12.1950, 31.12.1951, 
toimintakertomukset, tilintarkastus-
kertomukset, luettelot Tuulispäästä ja 
Jousimiehestä johtuneista 
tilisaatavista, hallituksen pöytäkirjat 
11.2.1950, 16.3.1950, 28.2.1951, 
21.3.1951
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Onni V. Tuiskun säätiö 4

Sarjan nimi

                         Hallituksen pöytäkirjat ja säätiön vuosikokouksiin liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Ba

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 1952 Toimintakertomus (2 kpl.), 
omaisuustase, tulostase, 
tilintarkastuskertomus, luettelo
Jousimiehen ilmoitussaatavista 
31.12.1952, hallituksen pöytäkirjat 
22.2, 24.3, 23.10, 28.10, 29.10.1952

1953 Toimintakertomus, tilintarkastus-
kertomus, omaisuus- ja tulotase, 
hallituksen pöytäkirjat 25.2.1953 ja 
24.3.1953

1954 Toimintakertomus, tilintarkastus-
kertomus, omaisuus- ja tulotase, 
hallituksen pöytäkirjat 18.2.1954 (2 
kpl.) ja 19.3.1954

1955 Toimintakertomus, tilintarkastus-
kertomus, omaisuus- ja tulotase, 
hallitukset pöytäkirjat 22.2.1955 (2 
kpl.), 22.3.1955 ja 9.11.1955

1956 Toimintakertomus, tilintarkastus-
kertomus, omaisuus- ja tulotase, 
hallituksen pöytäkirjat 23.1.1956, 
18.2.1956, 6.3.1956 ja 25.3.1956

1957 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, hallituksen pöytäkirja 
4.4.1957

1958 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, omaisuus- ja tulotase, 
hallituksen pöytäkirjat 14.3.1958 ja 
4.4.1958
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Onni V. Tuiskun säätiö 5

Sarjan nimi

                         Hallituksen pöytäkirjat ja säätiön vuosikokouksiin liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Ba

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 1959 Tilintarkastuskertomus, 
toimintakertomus, omaisuus- ja 
tulotase, hallituksen pöytäkirjat 
10.3.1959 ja 7.4.1959

1960 Toimintakertomus, tilintarkastus-
kertomus, omaisuus- ja tulotase, 
hallituksen pöytäkirjat 7.2.1960 ja 
7.3.1960

1961 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, omaisuus- ja tulotase, 
hallituksen pöytäkirjat, KOP:n 
omaisuusluettelo, luettelo saatavista 
31.12.1961

1962 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, omaisuustase, hallituksen 
pöytäkirjat 15.2.1962 ja 10.3.1962, 
KOP:n omaisuusluettelo,
ilmoitussaatavat 31.12.1962

1963 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, tilinpäätös, luettelo 
saatavista 31.12.1963 (Jousimies), 
hallituksen pöytäkirjat 4.2.1963
ja 12.3.1963

1964 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, omaisuustase, tilisaatavat 
31.12.1964 (Jousimies), KOP:n 
omaisuusluettelo, hallituksen 
pöytäkirjat 21.2.1964 ja 7.4.1964

1965 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, tilinpäätös, KOP:n 
omaisuusluettelo, hallituksen 
pöytäkirjat 5.3.1965 ja 7.4.1965
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Onni V. Tuiskun säätiö 6

Sarjan nimi

                         Hallituksen pöytäkirjat ja säätiön vuosikokouksiin liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Ba

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 1966 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, tilinpäätös, KOP:n 
omaisuusluettelo, hallituksen 
pöytäkirjat 13.1.1966, 12.2.1966,
18.3.1966 ja 12.4.1966 
(puhelinneuvottelu)

1967 Helsingin veroviraston todistus 
asiakirjojen jättämisestä 30.1.1968, 
tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, tilinpäätös, arvopaperi-
luettelo 31.12.1967, KOP:n omaisuus-
luettelo, luettelo ilmoitussaatavista 
31.12.1967, hallituksen pöytäkirjat 
13.2.1967, 9.3.1967

1968 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, tilinpäätös, arvopaperi-
luettelo, hallituksen pöytäkirjat 
26.2.1968, 29.3.1968 (puhelin-
neuvottelu)

1969 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, Jousimiehen tilisaatavat, 
Omaisuus- ja tulostase, hallituksen 
pöytäkirjat 12.2.1969 (puhelin-
neuvottelu), 8.4.1969

1970 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, omaisuus- ja tulostase, 
KOP:n omaisuusluettelon kopio, 
hallituksen pöytäkirjat 4.2.1970 
(puhelinneuvottelu), 13.3.1970,
28.9.1970
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Sarjan nimi

                         Hallituksen pöytäkirjat ja säätiön vuosikokouksiin liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Ba

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 1971 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, tilinpäätös, KOP:n 
omaisuusluettelon kopio, hallituksen 
pöytäkirjat 11.2.1971 (puhelin-
neuvottelu), 17.3.1971, 10.10.1971 
(puhelinneuvottelu)

Tilinpäätösluonnoksia 2 
kpl., käsin kirjoitettu 
luonnos 
kirjeestä KOP:n notariaatti-
osastolle

1972 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, arvopaperiluettelo, 
hallituksen pöytäkirjat 9.2.1972 
(puhelinneuvottelu), 22.3.1972

Tilinpäätösluonnos, jossa  
kuulakärkikynällä tehtyjä 
laskelmia

1973 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, KOP:n omaisuusluettelon 
kopio, hallituksen pöytäkirjat 8.2.1973 
(puhelinneuvottelu), 26.3.1973, 
tilinpäätösluonnos

Liitteenä KOP:n omaisuus-
luettelo vuodelta 1969

1974 Tilintarkastuskertomus, toiminta-
kertomus, tuloslaskelma 1.1.1974-
31.12.1974, tase, KOP:n 
omaisuusluettelon kopio, hallituksen 
pöytäkirjat 12.2.1974 (puhelin-
neuvottelu), 26.3.1974, 28.5.1974, 
lyijykynäkonsepti vuoden 1974 
apurahoista, P.M. Ilmari Vartiaisen ja 
Juha Tantun keskustelusta 30.8.1974

1975 Hallituksen pöytäkirjat 18.3.1975 
(puhelinneuvottelu), 17.4.1975, 
13.11.1975, marraskuu 1975 
(puhelinneuvottelu), 8.12.1975, 
Tuulispää - suunnitelman tarkistetut
laskelmat, tilinpäätösluonnoksia (2 
kpl)

1976 Hallituksen pöytäkirjat 18.3.1976, 
9.11.1976
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Onni V. Tuiskun säätiö 8

Sarjan nimi

                         Hallituksen pöytäkirjat ja säätiön vuosikokouksiin liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Ba

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 1977 Hallituksen pöytäkirjat 15.3.1977, 
10.5.1977, 14.10.1977, 
tilinpäätösluonnos

1978 Hallituksen pöytäkirjat 21.3.1978, 
5.5.1978

1979 Hallituksen pöytäkirjat 21.3.1979, 
24.4.1979

1980 Hallituksen pöytäkirjat 29.2.1980, 
15.4.1980

kopio

1981 Hallituksen pöytäkirjat 5.3.1981, 
14.4.1981

kopio

1982 Hallituksen pöytäkirjat 5.3.1982, 
13.4.1982

kopio

1983 Hallituksen pöytäkirjat 15.3.1983 
(kopio), 6.4.1983, tilinpäätös, 
tuloslaskelma, tase, tase-erittelyt, 
KOP:n omaisuusluettelo

1984 Hallituksen pöytäkirjat 12.3. ja 
10.4.1984, tilinpäätös, kopio 
tilinpäätöksestä, tase-erittelyt, KOP:n 
omaisuusluettelo

1985 Hallituksen pöytäkirjat 19.3. ja 
16.4.1985, tilinpäätös, kopio 
tilinpäätöksestä, tase-erittelyt, KOP:n 
omaisuusluettelo

1986 Hallituksen pöytäkirjat 19.3.1986 
(kopio), 15.4.1986, tilinpäätös, kopio 
tilinpäätöksestä, tase- erittelyt, KOP:n 
omaisuusluettelo
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Sarjan nimi

                         Hallituksen pöytäkirjat ja säätiön vuosikokouksiin liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Ba

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 1987 Hallituksen pöytäkirjat 16.3. ja 
13.4.1987, tilinpäätös, tase-erittelyt, 
KOP:n vuosiomaisuusluettelo

1975-1982 Toimintakertomukset

1975-1979 Tilintarkastuskertomukset liitteineen Liitteinä KOP:n luettelot 
säilytyksessä olevasta 
omaisuudesta
ja toimeksiannoista, 
nostetut osingot, tase-
erittelyt, taseet,
tuloslaskelmat, vaihto-
omaisuus, tilisaamiset 
(Tuulispää)

1980-1987 Tilintarkastuskertomukset liitteineen Liitteinä taseet, tulos-
laskelmat, tase-erittelyt, 
KOP:n luettelot
säätiön omaisuudesta, 
Suomalaisen 
Sanomalehtimiesliiton
toimintakertomus 1982, 
pöytäkirjanote liiton 
vuosikokouksista 
10.4.1984, 22.4.1985
ja 23.4.1987, 
Nuorsuomalaisen
sanomalehtimies-
yhdistyksen vuosikokous-
pöytäkirja 7.3.1987
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Sarjan nimi

                         Muu säätiön hallintoon liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Bb

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 1952 Onni V. Tuiskun säätiötä koskeva ote 
säätiörekisteristä 4.12.1952

Huom. Sarjan Bb aineisto 
on sijoitettu koteloon 1

ei vuotta Luettelo Castrén & Snellman’in 
asianajotoimistolle luovutetuista 
asiakirjoista

1943 Kaarlo Castrénin asianajotoimiston 
lasku säätiölle suoritetuista tehtävistä 

1937 Ote Tuusulan pitäjän kihlakunnan-
oikeuden kiinnityspöytäkirjasta 
säätiön ja Lotta-Svärd -yhdistyksen 
kesken

1934 Asianajotoimisto Castrén & 
Snellmanin kirje Jousimies -lehden 
tilausmaksuja koskevasta 
kavallusasiasta

1937 Lakiasiaintoimisto Bertel Taucherin 
kuitti haltiavelkakirjasta

1950 Toivo Mäenpään ja Hugo Jalkasen 
kirje Nuutti Vuoritsalon 
muistopatsaasta sekä 
säätiön vastauskirje

1959-1962 Kaksi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön kirjettä säätiön 
myöntämistä apurahoista sekä kaksi 
konseptia säätiön apurahoista ja niiden 
saamisehdoista
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Sarjan nimi

                         Muu säätiön hallintoon liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Bb

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 1956-1966 Rautatiekirjakauppa Oy:n säätiölle 
tekemien lahjoitusten johdosta 
syntynyt kirjeenvaihto: kuusi säätiön 
kiitoskirjettä Rautatiekirjakaupalle, 
kolme säätiön kirjettä valtiovarainmi-
nisteriölle ja kaksi Rautatiekirjakauppa 
Oy:n kirjettä säätiölle

1964-1968 Oikeusministeriön yleiskirje 
säätiölakiin tehdyistä muutoksista 
1964 (2 kpl) ja säätiöiden 
vuosiselvityksistä 1968

1975 Säätiöiden ja rahastojen 
neuvottelukunnan kirje 
säätiöhakemistosta, liitteenä 
säätiöhakemistolomake 
täyttöohjeineen

ei päiväystä Kaksi kiitoskirjettä säätiön esittämistä 
surunvalitteluista

ei päiväystä Nuorsuomalaisen 
Sanomalehtimiesyhdistyksen säännöt

1971-1974 Kaksi Toini Pyyn eroanomusta



Arkistonmuodostaja Sivu                    

Onni V. Tuiskun säätiö 12

Sarjan nimi

                         Tilikirjat

Sarjan
tunnus

     Ca

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 si 1931-1940 Tilikirja tammikuu 1931-joulukuu 
1940

5 si 1947-1958 Tilikirja elokuu 1947-joulukuu 1958

6 si 1959-1974 Tilikirja tammikuu 1959-joulukuu 
1974

7 si 1922-1982 Tasekirja 31.12.1922-31.12.1982 Kirjan kannessa nimi 
“Inventtaariokirja”

8 si 1923-1955 Velkojareskontra

9 ko 1952 Kassaviennit 29.5.1952-20.10.1952 vihko

1976-1978 Pääkirjakortit (3 nippua)

1976-1978 Päiväkirja
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Sarjan nimi

                         Kirjanpidon kuittiaineisto

Sarjan
tunnus

     Cb

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)

10 ko 1949-1951 Kirjanpidon kuitit Kuitit vuosittain omissa 
nipuissaan

11 ko 1952-1954 Kirjanpidon kuitit

12 ko 1955-1957 Kirjanpidon kuitit

13 ko 1958-1961 Kirjanpidon kuitit

14 ko 1962-1965 Kirjanpidon kuitit

15 ko 1966-1969 Kirjanpidon kuitit

16 ko 1970-1971 Kirjanpidon kuitit

17 ko 1972-1973 Kirjanpidon kuitit

18 ko 1974-1976 Kirjanpidon kuitit

19 ko 1977-1981 Kirjanpidon kuitit
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Sarjan nimi

                         Muu säätiön omaisuuteen liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Cc

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 1922-1953 
(rajavuodet)

Säätiön pankkitilejä ja luottoja 
koskeva aineisto: 

1922 -KOP:n varmuuslokeron 
vuokrasopimus 1922

n. 1925 -luettelo pankkiin säilytettäväksi
jätetyistä asiakirjoista noin vuodelta 
1925

1935-1939 -2 KOP:n shekkitilin tilikirjaa 1935-39
1934 -KOP:n shekkitilisopimus 1934, 

liitteenä arvio Syvärannan
rakennusten arvosta

1927-1933 -7 KOP:n kassakreditiivisopimusta 
1927-33

1952 -KOP:n tilinote 1952
-valtakirja Toini Pyylle

1953 -KOP:n muistutus lainakorkojen 
erääntymisestä 1953

1944-71 
(rajavuodet)

Säätiön omistamiin osakkeisiin liittyvä 
aineisto:

1946 osakkeiden leimausilmoitus 1946,
11 luetteloa säätiön osakkeista,
kirje (ja kirjekonsepti), jolla siirretään 
säätiön omistamat 24 Oy Uuden 
Suomen osaketta asianajotoimisto 
Heinonen & Tulenheimolle sekä ko.
osakekirjat,

1967 kutsu Kymin osakeyhtiön 
yhtiökokoukseen ja valtakirja Aatos 
Erkolle 1967,

1964-1971 KOP:n osakeantikirjeet 1964 ja 1971



Arkistonmuodostaja Sivu                    

Onni V. Tuiskun säätiö 15

Sarjan nimi

                         Muu säätiön omaisuuteen liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Cc

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 1941-1957 Bostads Ab Aurora Asunto Oy:öön 
liittyvä aineisto yhteensä 3 nippua: 
Aurorankatu 13 huoneistojen nro 22 ja 
42 ostamiseen ja myymiseen liittyvät 
kauppakirjat liitteineen 1941-
56 (1 nippu)

Huoneistojen vuokraamiseen
liittyvät sopimukset liitteineen, 
kirjeenvaihto vuokralaisten kanssa 
sekä vuokranmaksuun
liittyvät laskelmat ja kuitit 1941-57 (1 
nippu)

Bostads Ab Aurora Asunto Oy:n 
vuosikertomukset 1937, 1938, 1941, 
1944, 1951 ja 1953

1928-1948 Päiväämätön luettelo säätiön taluista ja 
valokuvista, Uuden Suomen kuitti 
Pekka Halosen taulusta 1948 sekä 2 
säätiön omistaman taksiauton 
autovakuutuskirjaa 1928-29

1928-1952 Sekalaisia vekseleitä, laskuja, kuitteja 
ja tositteita mm. Tuulispään ja 
Jousimiehen ilmoituslaskuja

1924 Säätiön tulot ja menot, Suomalaisten 
Sanomalehtimiesten naamiaistulot 1.2, 
1.3.1924, säätiön tila 30.6, kalusto-
luettelo vuotta 1924 varten

Kalustoluettelon liitteenä 
luettelo Tuulispäästä ja 
Jousimiehestä johtuneista 
tilisaatavista



Arkistonmuodostaja Sivu                    

Onni V. Tuiskun säätiö 16

Sarjan nimi

                         Muu säätiön omaisuuteen liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Cc

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)

1925 Kalustoluettelo vuotta 1925 varten Liitteenä luettelo ruoka-
tavaroista Syvärannassa,
luettelo siirtyvistä 
maksamattomista laskuista 
ja luettelo Tuulispäästä ja 
Jousimiehestä johtuneista 
tilisaatavista

1926 Kalustoluettelo vuotta 1926 varten, 
voitto- ja tappiotili (debet ja kredit) 
sekä vastaavaa ja vastattavaa (2 kpl.)

Kalustoluettelon liitteenä 
luettelo ruokatavaroista 
Syvärannassa, luettelo 
siirtyvistä maksamattomista 
laskuista ja luettelo 
Tuulispäästä ja Jousi-
miehestä johtuneista 
tilisaatavista

1927 Kalustoluettelo vuotta 1927 varten Liitteenä luettelo 
Tuulispäästä ja Jousi-
miehestä johtuneista
tilisaatavista, luettelo 
ruokatavaroista Syvä-
rannassa ja luettelo 
siirtyvistä maksamattomista 
laskuista

1928 Kalustoluettelo vuotta 1928 varten Liitteenä luettelo 
Tuulispäästä ja Jousi-
miehestä johtuneista
tilisaatavista, luettelo 
ruokatavaroista Syvä-
rannassa ja luettelo 
siirtyvistä maksamattomista 
laskuista
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Sarjan nimi

                         Muu säätiön omaisuuteen liittyvä aineisto

Sarjan
tunnus

     Cc

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)

1929 Kalustoluettelo vuotta 1929 varten Liitteenä luettelo 
Tuulispäästä ja Jousi-
miehestä johtuneista
tilisaatavista, luettelo 
ruokatavaroista Syvä-
rannassa ja luettelo 
siirtyvistä maksamattomista 
laskuista

1930 Kalustoluettelo vuotta 1930 varten Liitteenä luettelot 
Tuulispäästä ja Jousi-
miehestä johtuneista
tilisaatavista, 
ruokatavaroista Syvä-
rannassa ja siirtyvistä
maksamattomista laskuista

1931 Kalustoluettelo 31.12.1931

1932 Kalustoluettelo vuotta 1932 varten, 
lyijykynällä tehdyt debet- ja 
kreditlaskelmat sekä inventaario 
31.12.1932, säätiön tila 31.12.1932

noin 1933 Kalustoluettelo vuosiluku puuttuu

1970-1986 Säätiön omaisuuden- ja 
taloudenhoitoon liittyviä asiakirjoja, 
hallituksen kokousten
esityslistoja ja pöytäkirjoja

Enimmäkseen kopioita ja 
luonnoksia



Arkistonmuodostaja Sivu                    

Onni V. Tuiskun säätiö 18

Sarjan nimi

                         Syvärannan lepokotia koskeva aineisto

Sarjan
tunnus

     Da

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)

21 ko 1932-1934 Syvärannan lepokotia koskeva 
aineisto:
-Uudenmaan maaherran 
luparavintolaliikkeen harjoittamiseen 
1932,
-vuokrasopimukset vuosilta 1933 ja 
1934
-sopimus taitavuuskoe-automaatin 
ylläpidosta 1934
-valtuutus lepokodin hoitaja Fanny 
Lassilalle 1933
-lepokodin pohjapiirros (2 kpl) 1934
-päiväämätön kalustoluettelo
-lepokodin palovakuutuskirjat 1923-
1933
-työntekijöiden tapaturma-
vakuutuskirjat 1926-30
-H. J. Viherjuuren laatima päivää-
mätön kirjekonsepti, jossa lepokotia 
tarjotaan ostettavaksi Lotta Svärd -
järjestölle 
(yhteensä 1 nippu)

1923-1936 Kaksi Syvärannan lepokodin 
vieraskirjaa

1. kirja vuosilta 1923-30 ja 
2. kirja vuosilta 1930-36
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Sarjan nimi

                         Säätiön jakamia apurahoja koskeva kirjeenvaihto ja muu aineisto

Sarjan
tunnus

     Db

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 1937-1949 Luettelot apurahan saajista (1 nippu)

1952-1984 Virkistysapurahan saaneiden 
kiitoskirjeitä
1952-1954, 1956-1957, 1963, 1965, 
1968-1972, 1981-1984, 1985

Kolme päiväämätöntä 
kiitosta

1953-1956 Todistuksia apurahan saamisesta

1962 Luettelo apurahan saajista, laskelma 
apurahoihin varattavista rahoista

1963 Säätiölle saapuneet apuraha-
anomukset kokoomuslehtien 
konttoreissa toimivilta,
Helsingin Sanomain lehtileikkeet 
apurahojen haettavaksi julistamisesta 
ja apurahan saajista

1963 Apurahoja koskeva kirje ministeri 
Eljas Erkolle

1964 Yksityissihteeri Lisa Meckelburg-
Mäkelän apurahojen jakamista 
käsittelevä kirje toimitussihteeri 
A.Uimoselle, pöytäkirja säätiön 
hallituksen puhelinneuvottelusta
21.2.1964, pöytäkirja hallituksen 
kokouksesta 7.4.1964 sekä Helsingin 
Sanomain lehtileike apurahojen 
saajista

Kirjeen liitteenä Eljas 
Erkon allekirjoittama 
säätiön tilin-
päätösluonnos 31.12.1963.
Puhelinneuvottelun 
pöytäkirjaan liitettynä 
Helsingin Sanomain 
lehtileike apurahojen 
haettavaksi julistamisesta.

1965 Pöytäkirja hallituksen kokouksesta 
7.4.1965

Pöytäkirjaan liitettynä 
Helsingin Sanomain 
lehtileike apurahojen 
haettavaksi julistamisesta
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Sarjan nimi

                         Säätiön jakamia apurahoja koskeva kirjeenvaihto ja muu aineisto

Sarjan
tunnus

     Db

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 1965 Virkistysapurahatiedustelu (19.2) ja 
säätiön vastaus (26.2)

1966 Konttoristien apuraha-anomukset, 
pöytäkirja hallituksen 
puhelinneuvottelusta 12.2.1966

Pöytäkirjaan liitettynä 
Helsingin Sanomain 
lehtileike apurahojen 
haettavaksi julistamisesta

1967 Arvi Uimosen apurahoja koskeva kirje 
toimitusjohtaja Aatos Erkolle, luonnos 
Helsingin Sanomissa julkaistusta 
ilmoituksesta apurahojen haettavaksi 
julistamisesta, luettelot apurahoja 
hakeneista konttoristeista ja toimit-
tajista 

Luonnokseen liitettynä 
lehtileike apurahojen 
haettavaksi julistamisesta

1967 Säätiölle lähetetty tiedustelu 
akateemisista apurahoista

1968 Luettelo virkistysapurahojen saajista

1969 Luettelo virkistysapurahojen saajista, 
luonnos lehti-ilmoituksesta apurahojen 
haettavaksi julistamisesta (2 kpl.)

1970 Luonnos lehti-ilmoituksesta 
apurahojen haettavaksi julistamisesta, 
luettelo apurahojen saajista

Luetteloon liitetty lehtileike 
Uuden Suomettaren säätiön 
apurahoista 

1971 Luonnos lehti-ilmoituksesta 
apurahojen haettavaksi julistamisesta  
(2 kpl.), luettelo virkistysapurahojen 
saajista

Luonnokseen liitettynä 
lehtileike apurahojen 
haettavaksi julistamisesta

1972 Säätiön hallituksen kokouksen 
esityslista 17.4.1972, jossa kynällä 
merkittynä apurahahakemusten määrät
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Sarjan nimi

                         Säätiön jakamia apurahoja koskeva kirjeenvaihto ja muu aineisto

Sarjan
tunnus

     Db

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 1973 Luonnos lehti-ilmoituksesta 
apurahojen haettavaksi, lehtileike 
haettavaksi julistamisesta, luettelo 
virkistysapurahojen saajista 

1975 Virkistysapurahahakemukset 1974 puuttuu

1975 Lyijykynämuistiinpanoja puhelin- 
neuvottelusta, Nuorsuomalaiset 
apurahat

1977 Virkistysapurahahakemukset, 
lehtileike haettavaksi julistamisesta, 
luonnos myönteisestä päätöksestä

1976 puuttuu

1977 Myönnettyjen apurahojen hakemukset, 
luettelo Sanoma Osakeyhtiön 
palveluksessa olevista apurahan 
saajista

Luetteloon liitetty lehtileike 
apurahan saajista 

1978 Lehtileikkeet apurahojen haettavaksi 
julistamisesta, Eskon kommentti 
apurahojen määrästä

Eskon kommenttiin liitetty 
taloudellista tilannetta 
selvittävä kirje

1979 Apurahojen hakijoiden määrät ryhmiin 
jaoteltuina 

1980 Virkistysapurahahakemukset

1981 Virkistysapurahahakemukset

1981 Myönnettyjen apurahojen hakemukset

1982 Myönnettyjen apurahojen hakemukset,
lehtileikkeet apurahojen saajista

1982 Virkistysapurahahakemukset

1983 Virkistysapurahahakemukset
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Sarjan nimi

                         Säätiön jakamia apurahoja koskeva kirjeenvaihto ja muu aineisto

Sarjan
tunnus

     Db

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 1983 Myönnettyjen apurahojen hakemukset,
myönteinen päätös

1984 Virkistysapurahahakemukset

23 ko 1985 Myönnettyjen apurahojen hakemukset,
Vieno Rädyn kiitos saadusta 
apurahasta

Kiitokseen oheistettu lehti-
artikkeleita Unkarin 
matkalta, johon apurahaa 
oli käytetty

1985 Virkistysapurahahakemukset

1986 Myönnettyjen apurahojen hakemukset

1986 Virkistysapurahahakemukset

1987 Virkistysapurahahakemukset

1970-luku-
1986

Sekalainen apurahoihin liitttyvä 
aineisto



Arkistonmuodostaja Sivu                    

Onni V. Tuiskun säätiö 23

Sarjan nimi

                         Tuulispää ja Jousimies -lehtiä koskeva aineisto

Sarjan
tunnus

     Dc

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)

24 ko 1917-52
(rajavuodet)

Tuulispää -lehden julkaisemiseen 
liittyvä aineisto:

koteloon 24 sijoitettu on 
Tuulispää- ja Jousimies –
lehtiin liittyvää aineistoa 
sarjasta Dc sekä sarjaan E 
sisältyvä
sekalainen aineisto

1917 -Eino Karttusen allekirjoittamat ohjeet 
Tuulispään painokuntoon 
valmistamisesta 1917

1936 -ilmoitus päätoimittajasta (Yrjö 
Nikkola) 1936

1944 -kansanhuoltoministeriön vahvistus 
lehden tilaushinnoista 1944,

1943-1945 -lehden ja V. Vartio Oy:n sopimus 
ilmoitus-markkinoinnista 1943-1945,

1946-1949 -säätiön ja Rista Oy:n (Ensio Rislakki) 
sopimukset lehden julkaisemisesta ja 
niihin liittyvä kirjeenvaihto 1946-49

1949-1954 -säätiön ja Kustannusosakeyhtiö 
Killan (Bruno Selin) sopimus lehden 
julkaisemisesta ja siihen liittyvä 
kirjeenvaihto 1949-54
(yhteensä 1 nippu)
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Sarjan nimi

                         Tuulispää ja Jousimies -lehtiä koskeva aineisto

Sarjan
tunnus

     Dc

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)

24 ko 1949-54
(rajavuodet)

Muu Tuulispää -lehteä koskeva 
kirjeenvaihto:

1949 -Matti Kailarin saatekirje ja kirjelmä 
Tuulispää -lehden historiaa käsit-
televästä tutkimustyöstä 1949

1953 -luettelo Suomen Kuvalehden hallussa 
olleista Tuulispään vuosikerroista 
1953

1953 -toiste Eino Rislakille osoitetusta 
kirjeestä, jossa Rislakkia kiitetään 
hänen säätiölle lahjoittamastaan 
kirjoituspalkkiosta 1953

1954 -Arijoutsin suunnitelma Tuulispään 
juhlanumerosta ja jatkuvasta 
ilmestymisestä 1954
(yhteensä 1 nippu)

1929-1956
(rajavuodet)

Tuulispään tilaus- ja 
irtonumeromyyntiä sekä ilmoituksia 
koskeva aineisto:

1929 -lehden mainos-
lehtinen v:lta 1929 toimittaja 
Eteläpäälle osoitetussa Tuulispään 
kirjekuoressa

1956 ilmoitusmarkkinointi-kirje 1956 (2 
kpl),
-lehden
50-vuotisjuhlanumeroon liittyvä 
ilmoitusmarkkinointikirje ja luettelo 
kirjeen saajista
konseptit juhlanumeron postituksesta 
ja irtonumerotilauksista
laskelma ja kuitit juhlanumerossa 
olleista ilmoituksista 1954
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Sarjan nimi

                         Tuulispää ja Jousimies -lehtiä koskeva aineisto

Sarjan
tunnus

     Dc

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)

24 ko Tuulispää -lehden toimitukselle 
lähetytyt käsikirjoitukset ja 
piirustukset, 1930-luku:

ei päiv. Ari, Olavi, pakina “Tädin vehnäset”
1933 Hemmilä, Eino, 6 pilapiirrosta ja vitsiä
1931 Juvelius, Kari, pakinat “Ajokortti” 

sekä “Ruuneperi ja manta”
ei päiv. Koskinen, Armas, tarinakäsikirjoitus
ei päiv. Larmio, Kaarlo, 5 runoa
ei päiv. Leisio, Väinö, 2 pakinaa “Ne juopot” 

ja “Kreugerin kuolema”
ei päiv. Pahkola, Väinö Hannes, pakina “Kello 

23”
sukunimi epäselvä

ei päiv. Peltola, Nestor, ajatelma
1931 Reponen, Kalervo
ei päiv. Sara, Valdemar, pakinat “Hra 

Stötterman”, “Runoniekka Armas 
Ruskonkaiho” ja 
“Muudan maalaiskylän naisten 
hiihtoharras-
tus”

1931 Vuorela, Toivo, 2 pilapiirrosta 
teksteineen
nimim. Heppu, runot “Mikä meiltä 
pulan poltti?” ja “Lentonäytös”
nimim. Napa, pakina “Ne kesälesket”
nimim. Nix, pakina 
“Maatiaispolitieruuta”
nimetön pakina “Ennätys sekin”
nimetön pakina “Loistava kirjallinen 
ilmestys”

1940-luku Tuulispää -lehden kuvitukseen 
käytettyjä pilakuvia sekä kirjekuori 
“Hauskoja juttuja”, ilmeisesti Jouko 
Ruotsalaisen keräämiä
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Sarjan nimi

                         Tuulispää ja Jousimies -lehtiä koskeva aineisto

Sarjan
tunnus

     Dc

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)

25 si 1925-1942 Tuulispää -lehden ilmoitusmemoriaali sidottu kovakantinen kirja, 
isokokoinen ja huono-
kuntoinen

24 ko 1954-1955 Tuulispää -lehden ilmoitus-
laskutukseen ja irtonumeromyyntiin 
liittyvät tilauskirjeet, laskelmat, 
luettelot ja kuitit
(yhteensä 1 nippu)

koteloon 24 sijoitettu on 
Tuulispää- ja Jousimies –
lehtiin liittyvää aineistoa 
sarjasta Dc sekä sarjaan E 
sisältyvä
sekalainen aineisto

1935-1951 Tuulispää ja Jousimies lehtien 
kuvitukseen ja painatukseen liittyvät 
kirjapainojen ja kuvalaattalaitosten 
laskut  

26 si 1940-1951 Kirjanpitokirja, ilmeisesti Tuulispää- 
ja Jousimies -lehtien ilmoitus-
laskutusta ja irtonumeromyyntiä 
varten

sidotussa kirjassa ei 
otsikkotietoja

27 ko 1975-1977 Tuulispää 1903-1957 -teokseen 
liittyvä ilmeisesti Juha Tantun 
keräämä aineisto:
-teoksen valmistelussa syntyneet
muistiot, laskelmat ja kirjeenvaihto, 
mm. Ilmari Vartiaisen kirjeet, 1975-77
(yhteensä 1 nippu)
-teoksen markkinointiin liittyvä 
aineisto
(yhteensä 1 nippu)
-teoksen myyntiä ja ilmoituksia 
koskevat laskelmat ja 
ilmoituslaskutositteet
(yhteensä 1 nippu)
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Sarjan nimi

                         Tuulispää ja Jousimies -lehtiä koskeva aineisto

Sarjan
tunnus

     Dc

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)

24 ko 1944-1950
(rajavuodet)

Jousimies -lehden julkaisemiseen 
liittyvä aineisto:

koteloon 24 sijoitettu on 
Tuulispää- ja Jousimies –
lehtiin liittyvää aineistoa 
sarjasta Dc sekä sarjaan E 
sisältyvä
sekalainen aineisto

1944 -Elinkeinotoiminnan 
säännöstelytoimikunnan julkaisulupa 
lehdelle 1944

1948 -Kustannusosakeyhtiö Kiven tarjous 
Jousimiehen kustantamisesta sekä 
kirjeet Jousimiehen ja Joulun kirja -
julkaisun yhdistämisestä 1948

1948 -M. Juneksen (nimi epäselvä) kirje 
Jousimiehen
toimittamisesta 1948

1950 -lasku kuvalaatasta 1950
(yhteensä 1 nippu)

1952-70
(rajavuodet) Muu Jousimies-lehteä koskeva 

kirjeenvaihto:
1952 -Helsingin kaupungin verolautakunnan 

kirje puuttuvasta ennakonpidätyksestä 
ja toiste säätiön vastauskirjeestä 1952

1954-1955 -Heikki Pohjanoksan kirje 
työtodistuksesta ja kaksi työ-
todistusta 1954-55

1955 -toiste kirjeestä Oy Mai- 
nos Taucherille 1955

1968 -toiste Arvi Uimosen 
kirjeestä 1968

1980 -Juha Nevalaisen kirje 1970

28 si 1922-1941 Jousimies -lehden tilipäiväkirja sidottu kovakantinen kirja

29 si 1923-1955 Jousimies -lehden tilaajamemoriaali sidottu kovakantinen kirja

30 si 1935-1974 Jousimies -lehden ilmoitusmemoriaali sidottu kovakantinen kirja
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Sarjan nimi

                         Tuulispää ja Jousimies -lehtiä koskeva aineisto

Sarjan
tunnus

     Dc

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)

24 ko 1965-1973 Jousimies -lehden 
irtonumeromyyntiluettelo

pehmeäkantinen vihko

koteloon 24 sijoitettu on 
Tuulispää- ja Jousimies –
lehtiin liittyvää aineistoa 
sarjasta Dc sekä sarjaan E 
sisältyvä
sekalainen aineisto

n. 1947 Yrjö Koskelaisen käsikirjoitus 
“Viisikolmatta Jousimiehen 
vuosikertaa”, jossa käsitel-
lään säätiön 25-vuotista historiaa

1970-1973
(rajavuodet)

Arvi Uimosen Jousimies -lehteä 
koskeva aineisto:

1970 -toisteet kirjeistä Urho Kekkoselle ja 
K.A. Fagerholmille (2 kpl) 
24.11.1970,

1973 -Tarja Saarivuoren kirje 7.8.1973
1973 -Juha Nevalaisen kirje 31.5.1973

-kolme Jousimiehen ilmoituksiin 
liittyvää Anja Heikkisen kirjettä ja 
kopio Heikkisen kirjeestä Toini Pyyl-
le
-Arvi Uimosen (?) muistilappuja

1970-1973 -Jousimiehen tuotto- ja kululaskelmia 
1970-73
(yhteensä 1 nippu)

1949-1951 4 lehden ilmoitushankkijan Airi 
Haanpään ennakonpidätystodistusta

Kirjekuori, jossa on 14 valokuvaa ja 
piirrosta, joita on ilmeisesti Käytetty 
Jousimies -lehden kuvituksessa

kirjekuoren päällä lukee 
“Jousimies”

31 ko 1949-1954 Jousimiehen ilmoituslaskujäljennökset aineistoa 1 kotelo
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Sarjan nimi

                         Sekalainen aineisto

Sarjan
tunnus

     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)

24 ko ei vuotta Suomalaisten Sanomalehtimiesten 
lepokotisäätiön hallituksen kirjekuoria 
ja -papereita, toimittaja Eteläpäälle 
osoitettu joulukortti, luettelo 
Savolaiselta saaduista Tuulispää -
lehdistä 1944-49

aineisto sijoitettu koteloon 
24




