Vartiaisten
Viesti

4 ¤ 2010
YHTEYS

SUKUUMME

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

PÖYTÄKIRJA VARTIAISET RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle sekä muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Aika
Paikka
Läsnä

7 § Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2011
Jäsenmaksuksi esitettiin ja vahvistettiin vuodelle 2011
30 € / ruokakunta.

23.10.2010 klo 12:00
Helsingin Suomalainen Klubi
21 suvun jäsentä:
Lauri Vartiainen, Kristiina ja Eero Koskivaara, Antti ja Riitta Vartiainen, Erkki ja Anneli
Vartiainen, Arja Melartin, Marja-Terttu Falck, Tapio
Vartiainen, Markus Rantapuu, Osmo ja Anita Vartiainen
sekä lapsenlapset Josefina ja Samuel, Heikki ja Mirja
Kantola, Anna-Liisa ja Per Nisén, Kyllikki Rikkonen ja
Aija Tammi, Marko, Heli ja Helmi Vartiainen.
1 § Kokouksen avaus
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Lauri Vartiainen.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Koska kokouskutsu on ollut Vartiaisten viestissä
3/2010, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Koskivaara.
4 § Kokouksen sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Heli Vartiainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anita
Vartiainen ja Riitta Vartiainen.
5 § Menneen kauden toimintakertomus, tilit, tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto
Menneen kauden toimintakertomus, tilit ja tilinpäätös
sekä tilintarkastajien lausunto käytiin huolellisesti läpi ja
ne hyväksyttiin.
Toimintakauden painopiste oli ollut Vartiaiset Ry:n arkiston rakentamisessa. Jäsenmaksun 30 euroa oli
yhdistykselle maksanut 121 ruokakuntaa. Edellisvuonna määrä oli ollut 147. Syy jäsenmaksujen vähyyteen
saattoi olla viitenumeroa koskeneessa sekaannuksessa. Tuloslaskelma osoitti, että tilikausi oli ollut 187
euroa alijäämäinen, mutta todettiin, että yhdistys on
edelleen vakavarainen. Taseen loppusumma on 3.779
euroa. Tilintarkastajina ovat toimineet Kare Vartiainen
ja Anna-Liisa Nisén, Varalla Arvo Vartiainen ja Karri
Vartiainen. Lisäksi keskusteltiin siitä, että seuraavaan
vuosikokoukseen saataisiin kirjanpitäjältä tiivis tuloslaskelma ja tase etukäteen kokousmateriaaleja varten.
6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
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8 § Tilintarkastajien muuttaminen toiminnantarkastajiksi ja toiminnantarkastajien valinta
Yhdistyslain uudistuksen jälkeen 1.9.2010 tilintarkastajana voi toimia vain lain mukainen auktorisoitu
tilintarkastaja. Tilintarkastajan sijaan Vartiaiset ry:n
tapaisella pienellä ja voittoa tavoittelemattomalla yhdistyksellä voi olla toiminnan tarkastaja. Yhdistyslain 38 a
§ 1 momentin mukaan yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.
Esitettiin ja hyväksyttiin, että Vartiaiset ry siirtyy tilintarkastajista toiminnantarkastajaan. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kare Vartiainen sekä varatoiminnantarkastajaksi Heli Vartiainen. Lisäksi päätettiin, että
Vartiaiset ry:n sääntöjä muutetaan kyseisiltä osin niin,
että korvataan kohdat, joissa puhutaan tilintarkastajista
toiminnantarkastajalla.
9 § Erovuoroiset hallituksen jäsenet ja hallituksen
jäsenten valinta.
Hallitus säilyy ennallaan.
10 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen
Toimintasuunnitelma kaudelle 1.9.2010 - 31.8.2011
herätti keskustelua ry:n tunnettuuden lisäämiseksi. Uusien jäsenien hankinta ja varsinkin nuorten aktivoiminen mukaan toimintaan nähtiin tärkeäksi. Aktivointikeinoksi ehdotettiin mm. juhlien järjestämistä.
Lisäksi hyvin käyntiin lähtenyttä arkistointia jatketaan ja
kehitetään edelleen mm. saattamalla aineisto digitaaliseen muotoon. Toimintasuunnitelma vahvistettiin
uudelle toimintakaudelle.
11 § Talousarvion vahvistaminen
Talousarvio vahvistettiin uudelle toimintakaudelle.
12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kansikuvat: Arpajaisten onnetar Josefina ja hänen
veljensä Samuel Sipilä. Nuorin osallistuja oli ollut v.
1996 Kavo Vartiaisen Saana (6 kk 2 viikkoa), mutta
hänet ”voitti” nyt Marko ja Heli Vartiaisen pikkuneiti
Helmi, joka oli parlamentissa 6 kuukautta ja kolme päivää vanha. Isän turvallisessa sylissä istuvalla Helmillä
on siis syytäkin leveään hymyyn.

Hyvää uutta toimintavuotta Vartiaisten suvulle!
Syksyisen syysparlamentin myötä käynnistyi Vartiaiset ry:n uusi toimintakausi. Tavoitteita
uudelle kaudelle on taas monia. Tahdon nostaa esiin kaksi tärkeintä: arkiston ja jäsenet. Viime
toimintakaudella hyvin alkanut suururakka Vartiaisten sukuarkiston järjestämiseksi ja kartuttamiseksi on keskeinen tavoite myös alkaneella kaudella. Yhdistyksen jäsenten ideat ja muu
apu otetaan kiitoksella vastaan. Esimerkiksi jos teiltä liikenee Vartiaisten Viestin numeroita
1940-70 luvuilta, ottaisimme niitä kiitollisina Vartiaisten sukuarkistoa kartuttamaan. Tällä
hetkellä nuo sukuseuran historian kannalta tärkeät lehdet puuttuvat sukuarkistosta kokonaan!
Historian tallentaminen on meidän jokaisen vastuulla. Kirpputoreja kiertävänä kirjanystävänä törmään aika ajoin valokuva-albumeihin ja kirjeisiin ja monenlaisiin suvun ja
perheen historiasta kertoviin muistoihin, joille ei ole ollut ottajaa. Pelkään, että vielä
useammat muistot on sullottu mustiin jätesäkkeihin ja kaikessa hiljaisuudessa kannettu kaatopaikalle kenenkään tietämättä tai kaipaamatta. Ehkä sukuhaara on sammunut ja vieraat
kädet ovat tyhjentäneet pois kaikki historiaa kantavat muistot? Tai kenties sivuperinnön
saajia ei ole kiinnostanut tallettaa toisten muistoja? Ja samaan aikaan jossakin luultavasti on
joku, jolle nuo kuvat ja kirjeet olisivat olleet tärkeitä ja arvokkaita.
Paljon useammin kaiketi sentään perheen vanhoista valokuvista ja yhteisten, rakkaitten
hetkien muistoista suorastaan tapellaan. Kuvat on jaettu, ja jokainen on saanut osansa
muistoista. Kuvat ja kirjeet ovat useimmin jatkaneet jonkun perheen aarteena ja jo kauan
sitten kuolleiden sukulaisten nimet ja vaiheet on suullisesti välitetty eteenpäin. Hyvä niinkin,
mutta joka polvessa osa tiedosta katoaa. Vielä kurjempaa on, että yhden perillisen saadessa
nuo aarteet ovat muut jääneet ilman. Kuvista on toki aina saanut kopioita, mutta vielä
kymmenisen vuotta sitten oli varsin kallista puuhaa otattaa valokuvaamossa kopiot vanhoista
kuvista. Viime vuosien aikana kuitenkin paljon on muuttunut. Alle sadalla eurolla saa jo
kohtuullisen hyvälaatuisen tulostimen, johon sisältyy skanneri. Vanhat valokuvat on helppo
kopioida digitaaliseen muotoon ja vaikka lähettää sisaruksille Pihtiputaalle sähköpostin
liitteenä. Digitaalisissa kuvissa on sekin mukava ominaisuus, että niiden yhteyteen on helppo
liittää vanhoja kuvia koskevat tiedot kirjallisessa muodossa, jolloin kuviin liittyvä arvokas
historiallinen tieto säilyy. Lisäksi vakavan asianharrastajan on mahdollista hankkia kuvankäsittelyohjelmia, jolla alkuperäisen kuvan vaurioita on mahdollista korjailla, jolloin kopio on
jopa alkuperäistä parempilaatuinen.
Toinen painopistealue alkaneelle kaudelle ovat jäsenet. Erityisesti toivoisimme hallituksessa nuorempien polvien innostuvan suvustaan ja siinä ohessa ehkä hieman myös Vartiaiset
ry:stä. Milloin ja miten heräsi oma kiinnostukseni sukuuni ja juuriini? Joskus 1970-luvulla
kutsui Armas-vaarini minut ja Kare-serkun luokseen tutustumaan sukupuuhumme ja sukupolvien jännittävään ketjuun. Kirjahyllyssäni on komeana vasikannahkasidoksena Vartiaisten
vaiheita 1500-luvulta lähtien -teos, johon on vaarini omintakeisella käsialalla kirjoitettu:
”Laurille vaarilta”. Kiinnostus pitää siirtää! Se ei siirry, ilman että vanhemmat polvet
välittävät tietonsa ja taitonsa nuoremmille. Onko lähelläsi joku nuori, jolle voisit kertoa sukusi
tarinan? Tai kenties joku opiskelija, jonka puolesta voisit maksaa jäsenmaksun, ja jonka sitä
kautta saat Vartiaisten Viestin lukijaksi? Tartu tehtävään rohkeasti!
Siunattua joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta teille kaikille!
Lauri Vartiainen
suvun esimies
Västinniemen haara
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VARTIAISET RY:N TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA
1.9.2009–31.8.2010
Kertomuskausi oli Vartiaiset ry:n 61. toimintavuosi. Edellisen toimintavuoden päättänyt ja uuden aloittanut
Vartiaisten Syysparlamentin nimellä kulkeva vuosikokous pidettiin Helsingissä 24.10.2009.
Vuosikokouksessa valittuun yhdistyksen hallitukseen ovat kertomuskaudella kuuluneet Lauri Vartiainen
(pj.), Marja-Terttu Falck, Kristiina Koskivaara, Markus Rantapuu, Maria Sipilä, Antti Vartiainen, Erkki Vartiainen, Marko Vartiainen, Osmo Vartiainen sekä Tapio Vartiainen (vpj.). Kokoussihteerin tehtävät ovat
kiertäneet hallituksen eri jäsenten hoitaessa vuorollaan tehtävää. Hallituksen kokouksiin ovat kutsuttuina osallistuneet Vartiaisten Viestin päätoimittaja Arja Melartin sekä Martti Vartiainen lehden toimitussihteerin ja
sukuarkiston hoitajan ominaisuudessa. Lehti on toimintakaudella ilmestynyt perinteiseen tapaan neljä numeroa vuodessa. Päätoimittaja ja toimitussihteeri ovat onnistuneet rakentamaan Vartiaisten Viestistä toimivaksi
kokonaisuudeksi, jossa yhdistyvät kiinnostavat artikkelit ja tehokas tiedottaminen.
Vartiaisten vaiheita sarjan toimitustyö on edennyt pienimuotoisesti, pääpaino on edelleen Kaavin Jyrinlahden sukuhaaran ja Pohjois-Karjalan Vartiaisten tietojen keruussa ja täydentämisessä. Pohjois-Karjalan
Vartiaisista on koossa tietoja jo yli 6000 henkilöstä.
Toimintakauden painopiste on ollut Vartiaiset ry:n arkiston rakentamisessa. Aiemmin eri puolille sijoitettu Vartiaiset ry:n arkistomateriaali on koottu Savilankadulle Sukuseurojen Keskusliiton hallussa oleviin
tiloihin. Ensimmäisessä vaiheessa on suoritettu arkistomateriaalin alustava inventointi ja varastomateriaalin
erottaminen arkistoitavasta aineistosta. Arkistoitava materiaali on varastoitu yhdistyksen hallussa jo olleisiin
sekä tarkoitusta varten hankittuihin arkistokaappeihin. Hallituksen jäsenet ja vapaaehtoiset toteuttivat kevätkaudella kaksi arkistointipäivää (24.4. ja 16.6.), joiden aikana alustava vaihe saatiin toteutettua. Osana
prosessia yhdistykselle on valmisteltu jäsenrekisteriselostetta, sukututkimusrekisteriselostetta sekä arkistokaavaa. Nämä saataneen vahvistettua jo ennen vuosikokousta. Tässä samoin kuin koko arkiston luomisprosessissa
hallituksen jäsenen Marja-Terttu Falckin ammatillinen asiantuntemus ja tehtävään paneutuminen on ollut korvaamattoman tärkeää.
Hänen toimestaan on käynnistynyt myös arvokkaimman arkistomateriaalin tallentaminen digitaaliseen
muotoon. Tähän mennessä arkistosta on digitoitu Elsa Vartiaisen tuottamaa aineistoa 1374 tiedostoa eli sivua,
jotka 300 dpi:n tarkkuudella skannattuna vievät tilaa noin 12 GT (11,9). Muuta arkiston aineistoa on digitoitu
runsaat 100 sivua tai valokuvaa, noin 4 GT (4,08).
Kiihtelysvaarassa Albert Vartiaisen arkistosta on tähän mennessä digitoitu 1370 sivua tai valokuvaa, yhteensä noin 23 GT (23,2). Digitointi jatkuu, kun käsin kirjoitetut kuvatiedot on saatu kirjoitettua tietokantaan.
Valokuvia digitoitaessa tarkkuus on 1200 dpi ja tallennusmuotona pakkaamaton TIF. Sekä arkistointi- että
digitointiprosessit ovat laajoja hankkeita, jotka tulevat työllistämään sukuseuraa vielä useamman toimintakauden ajan.
Jäsenmaksun 30 € maksoi yhdistykselle 121 ruokakuntaa (edellisvuonna 147 ja sitä edellisenä 131). Syy
jäsenmaksujen vähyyteen saattoi olla viitenumeroa koskeneessa sekaannuksessa. Vartiaiset ry:n tuloslaskelma
osoittaa tilikaudelta 187 € alijäämää, mutta yhdistys on vakavarainen, taseen loppusumma on 3779 €.
Tilintarkastajina ovat toimineet Kare Vartiainen ja Anna-Liisa Nisén, varalla Arvo Vartiainen ja Karri
Vartiainen. Vartiaiset ry on jäsenenä Sukuseurojen Keskusliitossa sekä Suomen Sukututkimusseurassa.

TASE-ERITTELY VARTIAISET RY 31.8.2010
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahat ja pankkisaamiset
Nordea Pankki
229020-215377
Sampo Pankki
800017-60354

458,56 €

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Sukututkimusrahasto
1.9.09 ja 31.8.2010

5802,51 €

Tappio ed tilikaudet
Tilikauden tappio

1864,08 €
187,87 €

Pääoma yhteensä

3750,56 €

3321,40 €
Vieraspääoma lyhytaikainen
Ostovelat
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29,40 €

Vasemmassa kuvassa Heli Vartiainen, joka valittiin kokouksen sihteeriksi. Hänen takanaan samassa pöydässä myhäilee Antti Vartiainen ja taustalla Heikki Kantola. Oikeanpuoleisessa kuvassa
Samuel Sipilä isoäitinsä Anita Vartiaisen kanssa, Kristiina Koskivaara, Aija Tammi ja Kyllikki Rikkonen.

Mirja Kantola kertoi miehensä Heikin kanssa Ilmari Wartiaisen purjehduspäiväkirjasta Suomen Joutsenella. He lahjoittivat sukuseuralle yhden kappaleen kirjaa, jonka Lauri Vartiainen mielihyvin
vastaanotti.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Koskivaara. Toisessa kuvassa Nisénit, Osmo Vartiainen,
Markus Rantapuu ja Anneli ja Erkki Vartiainen.
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1.9.2009 -31.8.2010

1.9.2008 – 31.8.2009

TULOSLASKELMA
Varsinainen toiminta
Tuotot
Tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä

404,40
404,40

1 190,80
1 190,80

0,00
- 4 322,99
- 4 322,99

- 604,00
- 4 229,67
- 4 833,67

Tuotto-/Kulujäämä

- 3 918,59

- 3 642,87

3 730,00
3 730,00

4 410,00
4 410,00

188,59

767,13

0,72
0,72

0,72
0,72

- 187,87

767.85

0,00
0,00

70,00
70,00

- 187,87

837,85

- 187,87

837,85

Varainhankinta
Tuotot
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
Satunnaiset erät
Yleisavustukset
Satunnaiset erät yhteensä
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

___________________________________________________________________________________________________________________

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Olemme tarkastaneet VARTIAISET ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.9.2009 – 31.8.
2010 hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpito sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia
virheitä tai puutteita.
Tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 187,87, 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 14.10.2010
Kare Vartiainen

Anna-Liisa Nisén
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VARTIAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2010-31.8.2011
Uuden toimintavuoden aloittava vuosikokous pidetään 23.10.2010 Helsingin Suomalaisella Klubilla. Vartiaiset ry:n tavoitteena on alusta alkaen ollut koota piiriinsä isän tai äidin puolelta Vartiaisten sukuun kuuluvat
sekä heidän puolisonsa. Yhdistyksen toimintaan kuuluu suvun historian ja vaiheiden selvittäminen sekä tallentaminen tuleville polville, uusien sukupolvien innostaminen oman suvun ja sen historian pariin sekä
yhdistyksen päämääriä palveleva julkaisutoiminta.
Edellisen toimintakauden painopisteenä oli erityisesti yhdistyksen laajan ja monimuotoisen arkistomateriaalin kokoaminen yhteen paikkaan ja alustava inventoiminen. Toimintakauden aluksi Vartiaiset ry:lle
hyväksytään arkistokaava, jonka mukaisesti arkiston materiaali tullaan jäsentämään. Tavoitteena on, että materiaali voisi mahdollisimman hyvin palvella yhdistyksen päämääriä, erityisesti sukututkimusta. Tehtävä on
mittava ja se on myös alkavalla toimintakaudella toiminnan pääpainopistealueena.
Omana haaranaan arkiston kehittämisessä on aineiston saattaminen digitaaliseen muotoon sekä muihin
arkistoihin tallennetun Vartiaisia käsittelevän aineiston digitoiminen Vartiaiset ry:n arkistoa varten. Tätä edellisellä kaudella hyvin liikkeelle lähtenyttä prosessia jatketaan myös tulevalla toimintakaudella. Erityisesti
vanhimman valokuva-aineiston digitoimisella on kiire, ennen kuin originaalit tuhoutuvat ja kuviin liittyvä
tärkeä taustatieto katoaa.
Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä Vartiaiset ry:n tunnettavuutta suvun jäsenten keskuudessa. Jäsenmaksunsa maksaneiden ruokakuntien määrä pyritään uudella toimintakaudella saamaan yli sadanneljänkymmenen. Vartiaiset ry toimii aktiivisesti yhteistyössä Sukuseurojen keskusliiton sekä Suomen
Sukututkimusseuran kanssa ja osallistuu aktiivisesti näiden toimintaan.
Julkaisutoiminnassa pyritään ylläpitämään saavutettua korkeaa laatua. Sukututkimuksen alueella painopiste on Vartiaisten Vaiheita III täydennysosassa sekä Pohjois-Karjalan Vartiaisten tietojen keräämisessä.
Sukuyhdistyksen julkaisun, Vartiaisten Viestin sekä yhdistyksen Internet-sivujen kehittämistä suunnitellaan.
Talousarvio perustuu jäsenmaksuun 30 € ruokakunnalta.

TULO- JA MENOARVIO
TOIMINTAVUODELLE
1.9.2010 – 31.8.2011
TULOT
Varainhankinta
- jäsenmaksut, lahjoitukset ym.
- tuotemyynti
Tulot yhteensä

TUOTEHINNASTO

4.400 €
300 €
4.700 €

(Kassavarat 3.778 € netto)
KULUT
Toimintakulut
- painatus- ja materiaalikulut
- postikulut
- toimistokulut
- jäsenmaksut
- kokouskulut
- tietoliikennekulut
- kirjanpitokulut
- pankkikulut
- tilintarkastuskulut
- tuotteiden hankinta
Muut kulut

Isännänviiri

85.00 €

Pöytäviiri

40.00 €

Riipus (ilman ketjua)

40.00 €

Solmiopidike

50.00 €

Napinläpipinssi neulakiinnityksellä

17.00 €

Kirjekuoret
50 kpl
25kpl

1.300 €
900 €
300 €
400 €
250 €
400 €
400 €
50 €
50 €
400 €
100 €
4.550 €

Vartiaiset 1949 - 1999,
50-vuotishistoriikki

8.00 €
4.50 €
10.00 €

Terhi Nallinmaa-Luoto: Savon ja Karjalan
Vartiaisia 1600- ja 1700-luvuilla
5.00 €

(Ylijäämä 150,00 €, jäännöskassa
tilikauden päättyessä 3.928,00 €.)
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Vartiaisten Vaiheita III

10.00 €

Vartiaisten Vaiheita IV, 2. täydennetty
painos (muutama jäljellä)

18.00 €

Vartiaisten Vaiheita V

16.00 €

VARTIAISTEN VIESTI
Yhteys sukuumme
ISSN 0787-9792
JULKAISIJA

Vartiaiset ry, HELSINKI

TOIMITUS

Päätoimittaja Arja Melartin
E-Mail: amelartin@gmail.com
Osoite: 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, Lauri Vartiainen, Kristiina Koskivaara

SEURAN TOIMIHENKILÖT

Esimies, hallituksen puheenjohtaja Lauri Vartiainen
Osoite: Hedelmäkuja 8, 02750 Espoo
E-Mail: lauri.vartiainen@diak.fi
Varapuheenjohtaja Tapio Vartiainen

KOTISIVU

http://vartiaiset.nettisivut.fi/

PANKKIYHTEYS

Sampo 800017-60354

Jäsenmaksu- ja osoiteasiat (osoitteenmuutokset) pyydetään lähettämään Martti Vartiaiselle.
Tuotetilaukset pyydetään lähettämään mieluiten kirjeellä tai sähköpostilla Kristiina Koskivaaralle.
Osoite: Mannerheimintie 43 B 28, 00250 HELSINKI, E-Mail: kristiina.koskivaara@gmail.com.
Lehteen tuleva aineisto ja muut lehteä koskevat asiat kirjeellä tai sähköpostilla päätoimittajalle.
ILMOITUSHINNASTO

1/1 sivu 100 €, ½ sivu 50 € ja ¼ sivu 25 €

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa
PAINOPAIKKA

Multiprint, Vantaa 2010

