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TTooiimmiittuussssiihhtteeeerriinn  ppaallssttaa
Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. 
Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.  
 
 

SSyynnttyymmääppääiivviiää  
 
95 vuotta täyttää 18.1.2008  
Ilmari J. Wartiainen Heinolassa. Ilmari J. kuuluu 
Rantasalmella 1777–1859 eläneen Anders Warti-
aisen jälkeläisiin. Anders työskenteli Rantasal-
mella sijainneessa Haapaniemen kadettikoulussa 
työmestarina. Olemme saaneet lukea lehtemme 
sivuilta Ilmarin muistelmia hänen Suomen Joutse-
nen purjehduksestaan ja hiihdonopettajana toimi-
misestaan Puolassa. 
 
98 vuotta täyttää 22.1.2008 Lyyli Junnila Mynä-
mäellä. Lyyli kuuluu Riistaveden haaran Niilo 
Ollinpoika Vartiaisen 1679–1746 jälkeläisiin.  
 

Lämpimät Onnittelut! 
 
 

 
MUISTATTEHAN  
että jäsenkirjeen mukana tuli myös jäsentieto-
lomake. Toivoisimme mahdollisimman monen 
täydentävän siihen uusimmat tiedot ja lähettävän 
sen meille. Siten saisimme sukutietorekisterin 
taas ajan tasalle. Lomakkeen allekirjoitus on vält-
tämätön. 

Toimitus 
 
 
 
Elaine ja Paul Moe, Conway, Massachusetts, 
USA, lähettivät alla olevan viestin. Elaine (aik. 
Ploof) on Peter Vilho Vartiaisen nuorin tytär.  
Elaine kuuluu siihen Riistaveden sukuhaaran, 
joka siirtyi lisätutkimuksissa Västinniemen haa-
raan.  
  
We were so sorry to read of the school shooting 
in Finland and just wanted to express our deep 
sympathy to all of you, to all of Finland.  It is a 
terrible shock and waste of life. 
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Our thoughts are with you, 
Elaine and Paul 
 
 
Kansikuva 
Jouluisen kansikuvamme on tietokoneella tehnyt 
Erik Laurinpoika Vartiainen, 9 v. Erik kuuluu Väs-
tinniemen sukuhaaraan. 

 
Tasavallan presidentti on päättänyt myöntää 
6.12.2007 ansioituneille Suomen kansalaisille 
kunniamerkkejä. Meitä kiinnostavia ovat aina-
kin seuraavat henkilöt:  
 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki 
Vartiainen Katri Elina, sairaalapastori, Lahti 
 
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kulta-
ristein Vartiainen Anja Helena, esiluokanopettaja, 
Kiuruvesi 

 
 
☺ VARTIAISTEN VIIKARIT ☺ 
 
Hei Kaikki Viikarit ja viikarimieliset! 
 
Joulupäivien aivovoimisteluksi pohdiskeltavaa: 
 
* Jos yhtä munaa pitää keittää kymmenen mi-
nuuttia, kuinka kauan pitää keittää viittä munaa? 
 
* Kolme kissaa, isä, äiti ja lapsi, menivät sillan yli. 
Kun he tulivat toiselle puolelle, pikkukissa sanoi: 
"Ajatelkaa, olemme päässeet sillan yli kaikki nel-
jä." Miten se on mahdollista? 
 
* Olet junan kuljettaja ja ensimmäisessä vaunus-
sa on 8-vuotiaita ihmisiä, toisessa 16-vuotiaita 
ihmisiä ja kolmannessa 32-vuotiaita ihmisiä.  
Kuinka vanha on junan kuljettaja? 
 
* Paljonko on kuusi plus kuusi? 
 
*Yksi ankka käveli kahden edessä, yksi ankka 
käveli kahden välissä ja yksi ankka käveli kahden 
takana. Montako ankkaa oli kävelyllä? 
 
* Mitkä luvut (numerot) voi lukea samalla tavoin 
ylösalaisin? Mainitse ainakin viisi sellaista. 
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Hyvät sukuseuralaiset! 
 
Sain viestin pikkuserkultani Sveitsistä, että Wiesenin Alppi karjamajoineen on palanut. Itäisessä 
Sveitsissä Graubündenin kantonissa sijaitsevasta Wiesenin kylästä lähti äitini isoisä veljensä kanssa 
Pietariin parempia elinmahdollisuuksia etsimään. Tämä tapahtui 1800-luvun puolivälissä. Vanhempi 
veli oli jo kondiittori ja nuorempi velikin kouluttautui Pietarissa samaan ammattiin. Veljekset  
menestyivät hyvin ja he perustivat ison kahvilaravintolan keskeiselle paikalle Pietariin. Nuorempi 
veli löysi sveitsiläistytön vaimokseen ja perheeseen syntyi 10 lasta. Vanhempi veli myi osuutensa 
ravintolasta veljelleen, lähti vaimon hakuun kotikylään ja jäi sinne. Hän perusti perheen, konditorian, 
leipomon ja hotellin Wieseniin. Talot ovat vielä jäljellä kylässä ja hotelli yhä toiminnassa. Isoisäni 
serkku teki elämäntyönsä Italiassa ja perusti perheen siellä, mutta palasi vanhana kotikyläänsä ja 
käytti varojaan kylän kehittämiseen. Hänen poikansa, niin ikään maailmalla elämänuransa tehnyt 
elää kotikylässä 95 -vuotiaana suvun historian tietopankkina. Hotelli on jo vuosikymmeniä ollut  
vierailla omistajilla, mutta siellä pidetään entisten kyläläisten jälkeläisiä sukulaisina. 
 Nuoremman veljen lapsista ja lapsenlapsista suurin osa pääsi pakenemaan Venäjän vallan-
kumouksen pyörteistä ja saapui eri teitä Sveitsiin. Näille kaikille Wiesenistä muodostui 
turvallisuuden tunnetta antava alkukoti. Pietariin lähteneiden veljesten 1600-luvulla rakennettu 
synnyintalo on yhä pystyssä vartioiden vanhaa postitietä. Mekin, kahden Suomeen jääneen  
sisaruksen, isoisäni ja hänen vanhimman sisarensa, jälkeläiset olemme löytäneet tiemme tähän 
graubündeniläiseen kylään. 
 Wiesenin Alpin rinteillä kahden kilometrin korkeudessa sijaitsivat kyläläisten karjamajat. Ennen 
vanhaan lehmät viettivät kesät alppiniityillä. Siellä ne lypsettiin ja maidosta tehtiin juustoa tai maito 
vietiin selkään kiinnitettävissä hinkeissä alas kylään. Vanhimmat karjamajat olivat parinsadan  
vuoden ikäisiä. Karjanhoidon loputtua kaupunkilaistuneet kylän jälkeläiset olivat sisustaneet niistä 
kesämökkejä maisemaa tai mökin ulkopuolta turmelematta. Itsekin olen sellaisessa yöpynyt. Suku-
kokouksissa yksi päivä vietettiin aina ylhäällä retkeillen ja yhdessä syöden. Onneksi minulla on 
valokuvia ja muistoja näistä tapaamisista.  
 Tässä tuli kerrotuksi lyhyesti yksi minun vähintään kahdeksasta sukutarinastani. Jos on saanut 
mahdollisuuden haastatella isovanhempiaan tai heidän sisaruksiaan, voi helposti saada kokoon  
kahdeksasta suvusta tietoa. Meillä sveitsiläisen haarani sukulaisilla on ollut aktiivinen pikkuserkku-
piiri, johon kuuluu erityisesti niitä, joilla yhteys kylään on säilynyt tiiviinä karjamaja-kesämökin tai 
muun loma-asunnon ansiosta. Pahimpana uhkana piirimme hajoamiselle on ikääntyminen.  
Nuoremmalta polvelta ei tunnu Sveitsissäkään löytyvän aikaa kokousten järjestämiseen, mutta  
onneksi sentään osallistumisiin. 
 Vain samaan nimeen perustuvia sukuyhdistyksiä on vaikea hahmottaa ja tehdä nuorille  
houkutteleviksi. Sitä eivät tee helpommaksi edes eri haarojen sukukirjat, joiden kantaisänä on joku 
Jussi tai Pekka 1600-luvun alkupuolelta ja joiden jälkeläiseksi pystymme johtamaan itsemme. Suku 
muodostuu tutuista, joko henkilökohtaisesti tuntemistamme tai joista olemme kuulleet kerrottavan 
juttuja ja muisteluksia. 
 Vartiaiset ry juhlii 60 -vuotista taivaltaan kesällä vuonna 2009. Meillä Vartiaisilla ja meistä  
lähteneillä on vielä aikaa kerätä tuntemamme sukulaispiiri, tiivistää yhteyttä ja alkaa suunnitella  
kesäjuhlille lähtöä. Me emme tule tyhjin käsin vaan kori täynnä muistoja, ideoita ja ohjelmaa.  
Eripuolilta tulevat pikkuserkkupiirit kokoontuvat yhdessä juhlimaan ja tutustumaan toisiinsa  
Vartiaiset ry -nimisen katon alle. Minulle on Savoon tutustuminen jäänyt Vartiaisten kesä-
tapahtumiin. Ne ovat olleet antoisia. Otan lapseni perheineen mukaan Kuopioon tai mihin juhla 
asettuneekin.  
 Juhlien valmistelussa hallitus tarvitsee apua. Antakaa te meille ideoita ja ehdotuksia, jotta  
yhdessä saisimme aikaan hyvän juhlan ja paljon muistoja lapsillemme. Aikaa on vielä, mutta ei  
liikaa! 
    Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
     Kristiina Koskivaara 
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TOIMINTAKERTOMUS 1.9.2006 - 31.8.2007  
 
Kertomuskausi oli Vartiaiset ry:n 58. toimintavuosi. Edellisen toimintavuoden päättänyt ja uuden 
aloittanut Vartiaisten Syysparlamentiksi nimetty vuosikokous pidettiin Helsingissä 28.10.2006. Ko-
kouspöytäkirja sekä kokouksessa käsitelty aineisto julkaistiin perinteiseen tapaan kalenterivuoden 
viimeisessä Vartiaisten Viestissä.  
 Vuosikokouksen jälkeen yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet Kristiina Koskivaara (pj.), 
Markus Rantapuu, Erja Raussi, Maria Sipilä, Antti Vartiainen, Erkki Vartiainen, Lauri Vartiainen ja 
Osmo Vartiainen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi Lauri Vartiaisen. 
Sihteeriä ei valittu, vaan sihteerintehtäviä hoitaa kukin hallituksen jäsen vuorollaan. Hallituksen ko-
kouksiin ovat kutsuttuina osallistuneet Vartiaisten Viestin päätoimittaja Arja Melartin sekä Martti 
Vartiainen lehden toimitussihteerinä ja sukuarkiston hoitajana.  
 Seuraava kesäjuhla on vuonna 2009, jolloin vietetään Vartiaiset ry:n 60 -vuotisjuhlia. Valmiste-
lut ovat alkaneet pitopaikkojen etsinnän ja tarjouspyyntöjen osalta. Kertomuskaudella vahvistetun 
toimintasuunnitelman mukaisesti on jatkettu sukutietojen keruuta ja tarkistamista Vartiaisten Vaihei-
ta -teossarjan osien III ("Kaavin Jyrinlahden Antti Vartiaisen jälkeläiset") ja V ("Kiuruveden haara, 
Lauri Vartiaisen ja Maria Könösen jälkeläiset") täydennyspainoksia varten. Painopiste on ollut jäl-
kimmäisessä.  
 Yhdistyksemme sukututkimuksesta vastaava Martti Vartiainen teki tietojen keruumatkan Kaa-
ville ja Kuopioon 25.6. - 29.6. Kohteena oli Kaavin kirkkoherran virasto ja Kuopion evan-
kelisluterilaisen seurakuntayhtymän keskusrekisteri. Kaavilla oli Koillis-Savo -lehdessä olleella 
jutulla kutsuttu Vartiaisia tapaamaan Marttia. Kahvitilaisuus järjestyi kunnallisneuvos Lauri Vartiai-
sen avustuksella. Uusia tietoja tallennettiin ja vanhoja saatettiin ajan tasalle. Maakuntamatkan 
tuloksena uusia nimiä kertyi noin 400.  
 Yhdistyksen nettisivuja (htpp://vartiaiset.nettisivut.fi on jatkuvasti päivitetty ja kehitetty entis-
täänkin kävijöitä houkuttelevammiksi). Sivuilla on mm. seuran myyntituotteiden värillinen tuote-
kuvasto. Kuluneen vuoden alusta on ollut toiminnassa myös keskustelupalsta. Siellä on ollut 
mielenkiintoisia kirjoituksia ja yhteydenottoja. Vartiaisten Viestin toimittajat huolehtivat myös net-
tisivuista.  
 Jäsenmaksun 30 euroa maksoi yhdistykselle 138 ruokakuntaa (edellisvuonna 148). Siitä huoli-
matta, että Martti Vartiainen on ansiokkaasti tehostanut tuotemyyntiä Vartiaiset ry:n tuloslaskelma 
osoittaa kuitenkin tilikaudelta alijäämää 149,39 euroa (edellisvuonna alijäämä oli 1.394,82 euroa). 
Alijäämä on yhdistetty edellisten tilikausien alijäämään. Taseen loppusumma on 2.972,14 euroa, 
mistä rahavarat ovat 1.617,26 euroa. Tilintarkastajina ovat toimineet Kare Vartiainen ja Kauko Var-
tiainen, varalla Arvo Vartiainen ja Karri Vartiainen.  
 Vartiaiset ry on jäsenenä Sukuseurojen Keskusliitossa sekä Suomen Sukututkimusseurassa. 
 
 
TULOSLASKELMA 
 
 1.9.2006 – 31.8.2007

 
Edellinen tilikausi 

 
Toimintakulut 
 
Varainhankinta 
 
Satunnaiset tuotot/kulut 
 
Poistot 
 
Tilikauden alijäämä 

- 4.090,11 €

+ 4.060,00 €

+ 0,72 €

      - 120,00 €

- 149,39 €

 
- 4.172,96 € 

 
+ 3.300,00 € 

 
- 35,86 € 

 
     - 886,00 € 

 
- 1.394,82 € 

 



TASE 
 
 
VASTAAVA 
 
Aineelliset hyödykkeet 
Aineettomat hyödykkeet 
Lainasaamiset 
Vaihto-omaisuus, tuotteet
Myyntisaamiset 
Rahat ja pankkisaamiset 
 
 
VASTATTAVAA 
 
Oma pääoma 
- edellisten tilikausien 
   ylijäämä 
- tilikauden alijäämä 
Vieras pääoma 
- ostovelat 
 

 
 

1.9.2006-
31.8.2007 

- 
- 

173,88 € 
1.179,00 € 

- 
  1.617,26 €

 
  2.972,14 € 

 
 
 
 

2.921,53 € 
 

- 149,39 € 
 

   200,00 € 
 

 2.972,14 € 

 
 

Edellinen 
tilikausi 

 
120,00 € 

0,00 € 
66,18 € 

1.179,00 € 
0,00 € 

  1.756,35 €
 

  3.121,53 € 
 
 
 
 

4.316,35 € 
 

-1.394,82 € 
 

    200,00 € 
 

 3.121,53 € 
 

Esitelmän sarjassa "Vartiaisia työnsä 
ääressä" piti tänä vuonna liikunta-
neuvos Heikki Kantola. Mielenkiintoi-
nen esitys kattoi sekä sukuun liitty-
misen että pitkän ja vaiherikkaan 
uran urheilun parissa.  
 
Kuvassa taustalla uudeksi tilintarkas-
tajaksi valittu Anna-Liisa Nisén Hel-
singistä. 
 

 

 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007 - 31.8.2008 
 
Uuden toimintavuoden varsinaisesti aloittava vuosikokous pidetään 27.10.2007 Suomalaisella Klu-
billa Helsingissä. Sukuyhdistyksen keskeisinä tavoitteina on alusta alkaen ollut sukuhengen lujit-
taminen jäsenistössä, suvun historian ja vaiheiden selvittäminen sekä tallentaminen tuleville polville, 
sukututkimuksen edistäminen suvun keskuudessa ja seuran päämääriä edistävän julkaisutoiminnan 
harjoittaminen.  
 Tänä 59. toimintavuonna tullaan erityisesti paneutumaan kysymykseen sukuseuran tulevai-
suudesta ja jatkuvuudesta. Miten saadaan mahdollisimman moneen eri-ikäiseen Vartiaisten sukuun 
kuuluvaan kontakti ja pystytään herättämään kestävä kiinnostus sukuseuraa ja sen toimintaa kohtaan. 
Vartiaiset ry:n tulevaisuus riippuu siitä, miten tässä tehtävässä onnistumme.  
 Seuraavan kesäjuhlan, joka on samalla yhdistyksemme 60 -vuotisjuhla, tiloja varattaessa on 
etusijalla paikan lapsiperheille sopivuus. Hallitus yrittää keksiä yhdessä jäsenkunnan kanssa keinoja, 
miten saada nuoremmat sukupolvet mukaan toimintaan. Toivomme, että mahdollisimman moni lap-
siperhe osallistuisi sukuseuramme 60-vuotisjuhlaan ja muihinkin tapahtumiin. Juhlien valmistelut 
pannaan muiltakin osin käyntiin tällä kaudella. Yhtenä kontaktikeinona on tammikuussa 2007 net-
tisivuille avattu (http://vartiaiset.nettisivut.fi) keskustelupalsta. Tietoa toiminnasta saa myös halli-
tuksen jäseniltä. Heille voi myös esittää toiveita tulevasta ohjelmasta.  
 Nettisivujen englanninkieliselle osiolle pyritään saamaan myös ajankohtaista aineistoa. Varti-
aisten Viestin julkaisemista jatketaan entisellä ilmestymistiheydellä (neljä numeroa/vuosi). Pää-
kirjoitusten ja artikkeleiden laatijoiksi pyritään edelleen saamaan hallituksen ulkopuolisiakin 
kirjoittajia. Sukutietojen keruuta ja tarkistamista jatketaan. Pääpaino on Vartiaisten Vaiheita V täy-
dennysosan saamisessa painokuntoon. Sukuseuratuotteiden myyntiä jatketaan kuvaston avulla entistä 
tehokkaammin.  
 Talousarvio perustuu jäsenmaksuun 30 euroa ruokakunnalta.  
 Yhteistoimintaa jatketaan Sukuseurojen Keskusliiton sekä Suomen Sukututkimusseuran 
kanssa. 
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VUODELLE  1.9.2007-31.8.2008 
 
TULOT 
 
Varainhankinta 
- jäsenmaksutulot, lahjoitukset yms. 3.900 € 
- tuotemyynti 600 €
 
Tulot yhteensä 4.500 € 
 
(Kassavarat 1.400,00 € netto) 
 
KULUT 
 
Toimintakulut 
- painatuskulut 1.800 € 
- postikulut 700 € 
- toimistokulut 200 € 
- jäsenmaksut 300 € 
- kokouskulut 300 € 
- tietoliikennekulut 1.420 € 
- kirjanpitokulut 200 € 
- pankkikulut 70 € 
- tilintarkastuskulut 30 € 
- tuotteiden hankinta 100 € 
- muut kulut 100 €
 
Kulut yhteensä 5.500 € 
 
(Alijäämä 1.000,00 €; jäännöskassa 400 €) 
 

 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi taidolla 
ja huumorilla Eero Koskivaara ja sihteerinä hy-
myilee hallituksesta pois jäänyt Erja Raussi. 
 

VARTIAISET RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄI-
NEN VUOSIKOKOUS, PÖYTÄKIRJA 
 
Paikka: Suomalainen Klubi, Helsinki 
Aika: 27.10.2007 klo 12.15 
Läsnä: 23 suvun jäsentä 
 
1 Suvun esimies Kristiina Koskivaara avasi 
kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.  
 
2-3 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero 
Koskivaara, joka totesi kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden. 
 
4-5 Kokouksen sihteeriksi valittiin Erja Raussi. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valit-
tiin Kauko Vartiainen ja Paula Vartiainen.  
 
6-7 Kristiina Koskivaara esitteli menneen kau-
den toimintakertomuksen, tilit ja tilinpäätöksen. 
Eero Koskivaara luki tilintarkastuskertomuksen. 
 
8 Tilinpäätös vahvistettiin. Päätettiin myöntää  
vastuuvapaus varainhoitovuodelta hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille. 
 
9 Jäsenmaksu on 30 euroa/ruokakunta. 
  
10 Tilintarkastajiksi valittiin Kare Vartiainen ja 
Anna-Liisa Nisén sekä varalle Arvo Vartiainen ja 
Karri Vartiainen. 
 
11 Hallitukseen valittiin uudelleen erovuorossa 
oleva Osmo Vartiainen. Erovuorossa olevan 
Erja Raussin tilalle valittiin Tapio Vartiainen. 
  
12 Kristiina Koskivaara esitteli toimintasuunni-
telman alkavalle toimintavuodelle. 59. toiminta-
vuonna tullaan erityisesti paneutumaan kysy-
mykseen sukuseuran tulevaisuudesta ja jatku-
vuudesta. Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua. 
Puheenvuoroissa pohdittiin kesäjuhlien vietto-
paikkaa ja ohjelmaa sekä yhdistyksen muuta 
toimintaa, jotta nuoremmat sukupolvet saataisiin 
mukaan toimintaan. Vartiaisten Internet sivuilla 
olevan vieraskirjan nimeksi ehdotettiin keskuste-
lupalstaa. Toimintasuunnitelma vahvistettiin. 
  
13 Kristiina Koskivaara esitteli tulo- ja meno-
arvion vuodelle 2008. Talousarvio vahvistettiin. 
  
14-15 Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti 
kokouksen 13.05. 
 
Vakuudeksi 
 
Eero Koskivaara Erja Raussi 
puheenjohtaja sihteeri 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Paula Vartiainen  Kauko Vartiainen 



 

VARTIAISTEN VUOSIKOKOUS JA 
SYYSPARLAMENTTI  2007 

 
Tilaisuus pidettiin jo tutuksi tulleessa paikassa Helsingin Suomalaisella Klubilla. Useista eri syistä 
johtuneista peruutuksista huolimatta paikalla oli riittävä määrä vuosikokousväkeä. Kokous vedettiin 
ripeästi läpi, lounas seisovasta pöydästä oli runsas ja maittava ja Heikki Kantolan esitys todella mie-
lenkiintoinen. Lopuksi olivat vielä arpajaiset, joiden tuotto on aina mukava pieni lisä sukuseuran 
laihaan budjettiin. Lämmin kiitos voittojen lahjoittajille ja onnittelut voittajille! 
 
KUVAT 
Ylärivi vasemmalla: etualalla Paula ja Kauko Vartiainen sekä Mirja ja Heikki Kantola. Oikealla: uusi 
hallituksen jäsen Tapio Vartiainen Nokialta ja Syysparlamenttien "veteraani" Aija Tammi. 
Alarivi vasemmalla: serkukset Peter Fagerman ja Markus Rantapuu. Oikealla: arpajaisten nuori 
"Onnimanni" Mikko Ikonen äitinsä Anna Antintytär Vartiaisen kanssa.  
Näiden kuvien ulkopuolelle jäi useita tuttuja sukuseurakasvoja, kiitos heille osallistumisesta. 
 

7 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VVAARRTTIIAAIISSTTEENN  VVIIEESSTTII  
YYhhtteeyyss  ssuukkuuuummmmee  

 
ISSN 0787-9792 
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  02400 KIRKKONUMMI 
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TOIMITUSNEUVOSTO Arja Melartin, Kristiina Koskivaara, Lauri Vartiainen 
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  Puhelin  (09) 452 4247 
  E-Mail: kristiina.koskivaara@nic.fi 
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KOTISIVU http://vartiaiset.nettisivut.fi/ 
 
PANKKIYHTEYS Sampo 800017-60354 
 
Jäsenmaksu- ja osoiteasiat (osoitteenmuutokset) sekä tuotetilaukset pyydetään lähettämään  
mieluiten kirjeitse (tai myös sähköpostilla) Martti Vartiaiselle.  
Lehteen tuleva aineisto kirjeellä/sähköpostilla toimitussihteerille tai sähköpostilla päätoimittajalle. 
Myös muut lehteä koskevat asiat Martti Vartiaiselle.  
 
ILMOITUSHINNASTO 1/1 sivu 100 €, ½ sivu 50 € ja ¼ sivu 25 € 
 
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa 
 
PAINOPAIKKA  Multiprint, Helsinki 2007 


	Toimitussihteerin palsta

