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YHTEYS SUKUUMME

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

Kunniajäsen 2008

VARTIAISET RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Lehtemme toimitussihteeri
Martti Vartiainen nimitettiin sukuseuran kunniajäseneksi syysparlamentissa 25.10.08. Martti on
tullut toimintaan mukaan
syksyllä 1991 ja on tehnyt
ansiokkaan työn sukututkimuksessa, sukutietojen
tallennuksessa ja sukukirjojen valmistuksessa.
Martilla on yhteys jäsenkuntaan. Hän tuntee jäsenet ja
hänet tunnetaan. Hän on linkki pääkaupunkiseudulta
ympäri maata asuviin Vartiaisiin. Lisäksi Martti on
hoitanut tuotetilaukset, osoitteiston ylläpidon ja monia
muita toimia aina sairastumiseensa saakka. Martti on
nyt iloksemme huomattavasti toipunut ja jatkaa etenkin sukututkimuksen parissa.
Onnea Martti, olet tämän ansainnut!
Päätoimittaja

Paikka
Aika
Läsnä

Syntymäpäiviä
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99 vuotta täyttää 22.1.09 Lyyli Maria Junnila o.s.
Vartiainen Mynämäellä. Hän kuuluu Riistaveden
haaraan.
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Suomalainen Klubi, Helsinki
25.10.2008 klo 12.05
21 suvun jäsentä

Suvun esimies Kristiina Koskivaara avasi kokouksen
toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
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96 vuotta täyttää 18.1.09 voimistelunopettaja
Ilmari Johannes Wartiainen Heinolassa. Hänen
varhaisimmat tunnetut esivanhempansa ovat työmestari Anders Wartiainen 1777-1859 sekä
Margareta Sofia Mechelin.
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80 vuotta täyttää 13.3.09 diplomi-insinööri, toimitusjohtaja Veikko Johannes Vartiainen Kauniaisissa. Hän kuuluu Västinniemen haaraan.
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80 vuotta täyttää 18.3.09 hammashoitaja Lotta
Maria Ulrika Sahama Nurmeksessa. Hän kuuluu
Kaavin Jyrinlahden haaraan.
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KANSIKUVA
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henri J.
Vartiainen. Henri hoiti puheenjohtajuuden sympaattisesti mutta kokeneen täsmällisesti.
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Kristiina Koskivaara totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtajaksi
valittiin Henri J. Vartiainen.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Paula Vartiainen
ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat
ääntenlaskijoina, Anita Vartiainen ja Arja Melartin.
Kristiina Koskivaara esitteli menneen kauden
toimintakertomuksen, tilit ja tilinpäätöksen. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen.
Tilinpäätös vahvistettiin. Päätettiin myöntää vastuuvapaus varainhoitovuodelta hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.
Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 30 euroa/
ruokakunta.
Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Kare Vartiainen
ja Anna Liisa Nisén sekä varalle edelleen Arvo
Vartiainen ja Karri Vartiainen.
Suvun esimieheksi valittiin edelleen Kristiina
Koskivaara, o. s. Vartiainen.
Hallitukseen valittiin uudelleen erovuorossa olevat Antti Vartiainen ja Erkki Vartiainen. Muut
hallituksen jäsenet ovat Kristiina Koskivaara,
Markus Rantapuu, Maria Sipilä, Lauri Vartiainen,
Osmo Vartiainen ja Tapio Vartiainen.
Kristiina Koskivaara esitteli toimintasuunnitelman
alkavalle toimintavuodelle. Toivottiin tutkimuksen
suuntaamista myös Viroon. Keskustelua käytiin
nuoremman sukupolven saamisesta yhdistyksen
toimintaan. Mainittiin myös, että lehdessä tuotaisiin esille keräys kesäjuhlia varten. Kesäjuhlat
ovat Kuopiossa hotelli Iso Valkeisessa 18.19.7.2009.
Kristiina Koskivaara esitteli tulo ja menoarvion
vuodelle 2007. Talousarvio vahvistettiin.
Muut asiat: Martti Vartiainen nimitettiin Vartiaiset
ry:n kunniajäseneksi. Anna Liisa Niséniä ja hänen puolisoaan kiitettiin aktiivisesta osallistumisesta ja taustatyöstä yhdistyksen hyväksi.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.53.

Henri J. Vartiainen
puheenjohtaha
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Paula Vartiainen
sihteeri

Hyvät sukuseuralaiset!

Muutto on järisyttävä kokemus. Sitä tuskallisempi se on, mitä harvemmin
siihen ryhtyy. Meidän muuttomme kävi ikäpolvemme tapaan kohti
pienempää elintilaa. Kesä on kulunut tunteiden myrskyssä ja ahdistuksessa.
On pitänyt käydä läpi oman perheen 33 vuoden muistot. Pakkauksessa
avustanut tyttärentytär ihmetteli tehottomuuttani, kun joka esinettä, lippua ja
lappua piti käännellä ja väännellä ja kertoa siihen liittyvä tarina ennen
luopumista tai mukaan ottamista.
Olemme asuneet uudessa kodissamme jo syksyn ja elämme vielä etsimisen ja löytämisen
kaaoksessa. Emme kohtaa oikeita tavaroita, papereita tai vaatteita, vaan kaikkea sellaista minkä
olemassaolosta ei ole ollut harmainta aavistustakaan. Kuluneiden yli 30 vuoden aikana lapset
varttuivat, vanhemmat kuolivat ja lapsuuden koti purettiin. Paljon papereita ja muistoja tuli silloin
säilötyksi odottamaan myöhempää käsittelyä. Suurin osa arkistoa odottaa edelleen tutustumista
ystävän ullakkokomerossa, mutta moni laatikko ja pussukka on nyt olohuoneen lattialla vaatimassa
pikaista perehtymistä.
Avasin sinisen kenkälaatikon, jonka kannessa luki ”Museotavaraa Hermannista”. Sieltä löytyi
useita silmälaseja isäni isovanhempien ajalta, seurapeli isoäitini nuoruudesta ja isäni puinen penaali.
Sen oli isoisäni Vihtori Vartiainen tehnyt esikoispojalleen Armakselle tämän aloittaessa koulutaipaleensa Vallilan kansakoulussa. Sen kannessa on kaksi Jugendtyylistä ruusua, joiden välissä on
isäni nimi. Sivuilla on opintielle kannustavia sananlaskuja, kuten: ”Alku aina hankala, ahkera voiton
saa” tai ”Mitä nuorena oppii, sen vanhana muistaa”. Penaalin sisällä oli paketti, jonka päälle oli
kirjoitettu: ”Leipänäytteitä 1918-19". Koulunsa päättävä isäni oli ottanut talteen palat silloin
myytävinä olleista leivistä. Yksikään näyte ei ollut puhtaasta rukiista, kaikki olivat sekoituksia
petusta ja jäkälästä.
Vain 90 vuotta sitten Suomessa kuoltiin nälän heikentäminä tauteihin. Koko Eurooppaa
järisyttäneet sodan vuodet aiheuttivat paljon kärsimystä ja taudit saivat otteen kansoista. Isoisäni
syntymän aikoihin oli juuri koettu suuret nälkävuodet, kun luonnon järjestys oli mennyt useana
vuotena sekaisin. Autonomisen Suomen johdolla ei ollut tietoa tai kykyä käynnistää avustuksia,
vaikka sillä olisi nykytietämyksen mukaan ollut siihen taloudellisia mahdollisuuksia.
Isäni ja äitini avioliiton alkuvuosina Eurooppa sukelsi Yhdysvaltain johdolla syvään lamaan,
mikä aiheutti valtavan työttömyyden ja sen mukanaan tuoman ahdingon. Kun oli päästy hyvinvoinnin alkuun ja taivas tavallisen suomalaisen yllä oli kirkas syttyi Euroopassa taas sota, johon
Suomikin heti joutui. Sota varjosti minun ikäpolveni lapsuutta. Meillä ei ollut karkkipäiviä, eivätkä
vanhempamme puhuneet laihduttamisesta. Kulutusjuhla oli tuntematon käsite.
Nyt olemme taas menossa kohti lamaa, johon meitä vie pienen ihmisjoukon ahneus ja typeryys.
Meret kuolevat, maa ja ilmakehä saastuvat, edessä on suuria ongelmia. Tämäkin meidän tavallisten
ihmisten pitäisi voida estää! Mehän olemme maailma ja siten kaikessa mukana. Olemme samassa
veneessä niukkuudesta nousevien kiinalaisten, halvalla bensiinillä ajavien amerikkalaisten ja
nälkäänäkevien afrikkalaisten kanssa.
Onneksi meillä on vielä aikaa selättää uhkakuvat ja silotella murheelliset muistot. Siihen tarvitsemme
voimia, joita ammennamme perheestä, läheisistä, suvusta ja ystävistä. Valmistaudutaan nyt ottamaan
vastaan Joulu, rauhan ja toivon juhla.
Tapaamisiin kesäjuhlissa vuonna 2009!
Kristiina Koskivaara

SYYSPARLAMENTTI JA VUOSIKOKOUS 25.10.2008
Tilaisuus pidettiin Helsingissä, Suomalaisella Klubilla, joka jo monille on tullut tutuksi kokouspaikaksi. Poikkeuksellisesti kokoustilana oli yhtä kerrosta ylempänä sijaitseva Helsinki sali. Ainoa
haittapuoli oli hissin monimutkainen toiminta, joka vaikeutti mm. Martin poistumista. Noutopöytä
oli yhtä runsas ja herkullinen kuin aikaisemminkin. Osanotto oli hieman odotettua vähäisempi, koska
kaikki Vartiaiset eivät olleet ennakkoäänestäneet ja eräät pitkämatkalaiset jäivät velvollisuudentuntoisina kansalaisina kotipaikkakunnalleen.
Yläkuvassa pöydän takaa vasemmalta:
Osmo Vartiainen, joka oli ainoana perustajajäsenenä
paikalla, ollen myös eräs edellisistä esimiehistämme
sekä pitkäaikainen hallituksemme jäsen. Seuraavina
Josefiina ja Maria (Osmontytär) Sipilä, Antti V. ja
Pirkko Henrinvaimo Vartiainen. Selin poninhäntäinen
Tiinan poika Henrik ja Tiina Söderman sekä Anita
Osmonvaimo Vartiainen.
Kuva keskellä:
Anna-Liisa Nisén kiittää saamastaan tunnustuksesta
sukuseuran aktiivisena jäsenenä. Hän kertoi äitinsä
olleen perustavassa kokouksessa Hotelli Tornissa v.
1949. Anna-Liisa sanoi, että hän tulee Vartiaisten
tilaisuuksiin kuin kotiinsa. Vieressä Erkki, Anneli ja
Lauri Vartiainen.
Kuva vasemmalla alhaalla: luennoitsija Tiina Söderman, joka kertoi suomen kielen opetuksesta maailmalla. Tiina on isoäidin kautta Vartiaisia ja kuuluu
samaan sukuhaaraan kuin Henri J. Vartiainen. Tiinan
isoäidin sisar on taiteilija Tyko Sallisen 1. vaimo Hilma
Vartiainen. Tiinan kanssa keskustelemassa Markus
Rantapuu, jolla on vuosien mittaan ollut paljon yhteyksiä Tallinnaan ja etualalla selin juttuun yhtyy Martti
Vartiainen.
Kuva keskellä alhaalla:
Josefiina kerää maittavasta lounaspöydästä voimia
arpajaisten onnettarena toimimiseen.
Kuva oikealla alhaalla:
Antilla ja Pirkolla on hauskaa. Kuvan ulkopuolella juttuseurana Markus.
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TOIMINTAKERTOMUS 1.9.2007-31.8.2008
Kertomuskausi oli Vartiaiset ry:n 59. toimintavuosi. Edellisen toimintavuoden päättänyt ja uuden aloittanut
Vartiaisten Syysparlamentiksi nimetty vuosikokous pidettiin Helsingissä 27.10.2007. Kokouspöytäkirja sekä
kokouksessa käsitelty aineisto julkaistiin perinteiseen tapaan kalenterivuoden viimeisessä Vartiaisten Viestissä. Vuosikokouksen jälkeen yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet Kristiina Koskivaara (pj.), Markus
Rantapuu, Maria Sipilä, Antti Vartiainen, Erkki Vartiainen, Lauri Vartiainen (vpj.), Osmo Vartiainen ja Tapio
Vartiainen, Kokoussihteerin tehtäviä on hoitanut Markus Rantapuu. Hallituksen kokouksiin ovat kutsuttuina
osallistuneet Vartiaisten Viestin päätoimittaja Arja Melartin sekä Martti Vartiainen lehden toimitussihteerinä
ja sukuarkiston hoitajana.
Martti Vartiaisen sairaus on varjostanut yhdistyksemme toimintaa. Lehti on kuitenkin saatu ilmestymään
ajallaan Arja Melartinin kiitettävän työpanoksen ansiosta. Seuran sukututkimusta on yritetty pitää yllä pienimuotoisesti. Vartiaisten Vaiheita -teossarjan osan III ("Kaavin Jyrinlahden Antti Vartiaisen jälkeläiset")
täydennyspainosta varten on sukuseuramme jäsen Jouni Kainulainen ryhtynyt tekemään keruuta. Martti Vartiainen jatkaa voimiensa mukaan sukututkimusta ja tietojen tarkistusta.
Kesäjuhla, joka on samalla Vartiaiset ry:n 60-vuotisjuhla, päätettiin järjestää 18. 19.7.2009 Kuopiossa
hotelli Iso Valkeisessa. Juhlaa järjestämään on valittu toimikunta. Juhlien sisällön kehittelyssä päätettiin ottaa
erityisesti lapsiperheet ja nuoriso huomioon.
Yhdistyksen nettisivuja (http://vartiaiset.nettisivut.fi) on pyritty päivittämään, myös sivujen hoitajan Martti Vartiaisen sairauden aikana. Sivuilla olevan värillisen tuotekuvaston ansiosta on seuramme myyntiartikkelit
löytäneet entistä paremmin tiensä jäsenillemme. Keskustelupalstalle on tullut tasaisesti yhteydenottoja ja kirjoituksia.
Jäsenmaksun 30 € maksoi yhdistykselle 131 ruokakuntaa (edellisvuonna 138 ja sitä edellisenä 148). Tehostuneen tuotemyynnin ansiosta Vartiaiset ry:n tuloslaskelma osoittaa tilikaudelta 328,44 € ylijäämää
(edellisvuonna 149,39 alijäämää). Taseen loppusumma on 3 404,58 €, mistä rahavarat ovat 2 800,58 €.
Tilintarkastajina ovat toimineet Kare Vartiainen ja Anna Liisa Nisén, varalla Arvo Vartiainen ja Karri
Vartiainen.
Vartiaiset ry on jäsenenä Sukuseurojen Keskusliitossa sekä Suomen Sukututkimusseurassa.

_____________________________________________________________________
TULOSLASKELMA

1.9.2007-31.8.2008

1.9.2006-31.8.2007

1 015,10
1 015,10

1 076,50
1 076,50

- 575,00
- 4 166,20
- 4 741,20

- 120,00
- 5 166,61
- 5 286,61

- 3726,10

- 4210,11

4 120,00
4 120,00

4 060,00
4 060,00

393,90

- 150,11

0,72
0,72

0,72
0,72

Tuotto-/Kulujäämä

394,62

- 149,39

Satunnaiset erät
Satunnaiset kulut
Satunnaiset erät yhteensä

- 66,18
- 66,18

0,00

Tilikauden tulos

328,44

- 149,39

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

328,44

- 149,39

Varsinainen toiminta
Tuotot
Tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
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TASE
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset
Muut saamiset lyhytaikaiset
Lyhytaikaiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Rahastot
Ed. tilikausien ylijäämä(alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Lyhytaikainen
Ennakkomaksut
Ostovelat
Lyhytaikainen yhteensä

31.8.2008

31.8.2007

604,00

1 179,00

0,00
0,00
2 800,58
3 404,58

175,88
175,88
1 617,26
2 972,14

5 802,51
- 3 030,37
328,44

5 802,51
- 2 880,98
- 149,39

60,00
244,00
3 404,58

0,00
200,00
2 972,14

_________________________________________________________________________________________________

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Olemme tarkastaneet VARTIAISET ry:n kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tilikaudelta 1.9.200731.8.2008 hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 328,44, on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat
ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille tarkastamaltamme tilikaudelta
Helsinki 13.10.2008
Kare Vartiainen
Anna Liisa Nisén
_______________________________________________________________________________________

TULO- JA MENOARVIO TOIMINTAVUODELLE 1.9.2008-31.8.2009
TULOT
Varainhankinta
- jäsenmaksutulot, lahjoitukset
yms.
- tuotemyynti
- 60-vuotisjuhlakeräys
Tulot yhteensä

(Kassavarat 2.450,00 € netto)

KULUT
Toimintakulut
- painatuskulut
- postikulut
- toimistokulut
- jäsenmaksut
- kokouskulut
- tietoliikennekulut
- kirjanpitokulut
- pankkikulut
- tilintarkastuskulut
- tuotteiden hankinta
- muut kulut
- 60 v. juhla

4.000 €
500 €
1.000 €
5.500 €

1.800 €
800 €
200 €
650 €
300 €
1.500 €
250 €
100 €
50 €
100 €
100 €
1.000 €

(Alijäämä 1.350,00 €; jäännöskassa 1.100,00 €)
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TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2008-31.8.2009
Uuden toimintavuoden varsinaisesti aloittava vuosikokous pidetään 25.10.2008 Helsingin Suomalaisella Klubilla. Sukuyhdistyksen keskeisinä tavoitteina on alusta alkaen ollut sukuhengen lujittaminen jäsenistössä,
suvun historian ja vaiheiden selvittäminen sekä tallentaminen tuleville polville, sukututkimuksen edistäminen
suvun keskuudessa ja seuran päämääriä edistävän julkaisutoiminnan harjoittaminen. Tämän 60. toimintavuoden päätapahtuma tulee olemaan Kuopiossa hotelli Iso Valkeisessa 18.-19.7. järjestettävä kesäjuhla, joka
samalla on sukuseuramme 60-vuotisjuhla. Paikkaa valittaessa on otettu huomioon myös sen soveltuvuus lapsiperheille.
Vartiaiset ry:n, kuten muidenkin sukuseurojen tulevaisuus, riippuu siitä, miten saadaan nuoremmat sukupolvet mukaan toimintaan. Työ, erilaiset velvoitteet ja lasten moninaiset harrastukset vievät suurimman osan
perheiden ajasta. Sukuseurojen keinot kilpailtaessa työikäisten ajan käytöstä ovat hyvin rajallisia. Parhaat
mahdollisuudet ovat ilmeisesti koko perheelle suunnatuilla erilaisilla kesätapahtumilla, yksittäisiä ihmisiä
unohtamatta. Tällaisen tapahtuman järjestäminen on haastavaa.
Vartiaiset ry:n hallitus vetoaa jäsenkuntaansa pyytäen apua ideoimisessa ja järjestelyissä ja luonnollisesti
osallistumaan juhlan viettoon. Olemme joutuneet ja joudumme tänä vuonna tinkimään osasta seuramme keskeisiä tavoitteita, mutta kesäjuhlan tulemme viettämään kunniakkaasti menneitä sukupolvia muistaen ja katse
vankasti tulevaisuuteen suunnaten. Emme unohda, että elämässä on silloin iloittava, kun on ilon aika. Tärkeänä kontaktikeinona Vartiaisten välillä on nettisivuiltamme (http://vartiaiset.nettisivut.fi) löytyvä keskustelupalsta. Lehtemme toimitukseen voi myös ottaa yhteyttä, samoin hallituksen jäseniin haluttaessa tietoja
seurastamme tai esittäessä toiveita ja ideoita toimintaamme kohtaan. Vartiaiset ry tarvitsee ideoiden lisäksi
toimijoita ja tekijöitä. Ilman näitä kolmea on vaikea toteuttaa onnistunutta kesäjuhlaa.
Nettisivujen englanninkielinen osio on toteuttamisvaiheessa. Vartiaisten Viestin julkaisemista jatketaan
entisellä ilmestymistiheydellä (neljä numeroa/vuosi) ja entisin voimin (Arja Melartin ja Martti Vartiainen).
Pääkirjoitusten ja artikkeleiden laatijoiksi pyritään saamaan edelleen hallituksen ulkopuolisia kirjoittajia. Toivomme jäsenkunnaltamme rohkeaa osallistumista lehden tekemiseen. Sukuseuratietojen keräämistä ja
tarkistamista jatketaan. Sukuseuratuotteiden myyntiä jatketaan ja kysytyimpiä tuotteita hankitaan kesäksi lisää.
Talousarvio perustuu jäsenmaksuun 30 € ruokakunnalta. Yhteistoimintaa jatketaan Sukuseurojen Keskusliiton sekä Sukututkimusseuran kanssa.

VARTIAISTEN☺VIIKARIT☺VARTIAISTEN☺VIIKARIT
Hei Viikarit!
Alla oleva sarjis ei mahtunut viime numeroomme, mutta vaikka nyt on lumisade vesisadetta ajankohtaisempi, ei haittaa muistella viime kesän säätä. Ehkä paremmat ilmat ensi vuonna.

Piirros: Olli Silvasti 13 v. (äitinsä Pirjetan kautta Vartiainen)

HYVÄT SUKUSEURALAISET!
KUN MUUTATTE NIIN ILMOITTAKAA SIITÄ MARTILLE, JOTTA VOIMME PITÄÄ OSOITEREKISTERIMME REAALIAJASSA. MARTIN YHTEYSTIEDOT OVAT LEHDEN TAKAKANNESSA.

7

VARTIAISTEN VIESTI
Yhteys sukuumme
ISSN 0787-9792
JULKAISIJA

Vartiaiset ry, HELSINKI

TOIMITUS

Päätoimittaja Arja Melartin
E-Mail: amelartin@gmail.com
Iso Roobertinkatu 48 C 36
00120 Helsinki

OSOITEREKISTERIN HOITO JA TOIMITUKSEN POSTIOSOITE
Toimitussihteeri Martti Vartiainen
Osoite: Rajakuja 3 A 5, 02400 Kirkkonummi
Puhelin: 050 331 2792
E-mail: martti.suonio@elisanet.fi
TOIMITUSNEUVOSTO

Arja Melartin, Kristiina Koskivaara, Lauri Vartiainen

SEURAN TOIMIHENKILÖT

Esimies, hallituksen puheenjohtaja Kristiina Koskivaara
Puhelin (09) 452 4247
Osoite: Mannerheimintie 43 B 26, 00250 HELSINKI
E-Mail: kristiina.koskivaara@nic.fi
Hallituksen varapuheenjohtaja Lauri Vartiainen

KOTISIVU

http://vartiaiset.nettisivut.fi/

PANKKIYHTEYS

Sampo 800017-60354

Jäsenmaksu- ja osoiteasiat (osoitteenmuutokset) pyydetään lähettämään Martti Vartiaiselle.
Tuotetilaukset pyydetään lähettämään kirjeellä tai sähköpostilla Kristiina Koskivaaralle.
Nettilomakkeilla tehdyt tilaus- ym. asiat ohjautuvat automaattisesti oikein.
Lehteen tuleva aineisto ja muut lehteä koskevat asiat kirjeellä tai sähköpostilla päätoimittajalle tai
toimitussihteerille.
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 2008

