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lAinAuSkorvAuS on tekijänoikeuSkorvAuS.
lAinAuSkorvAuStA mAkSetAAn tekijälle - kirjAilijAlle, kääntäjälle, kuvittAjAlle, muuSikolle - 
hänen teoStenSA lAinAAmiSeStA yleiSiStä kirjAStoiStA. lAinAuSkorvAuS on tekijänoikeudellinen 
korvAuS teoSten käyttämiSeStä, jA Sen tulee ollA ASiAnmukAinen kompenSAAtio tekijälle 
AiheutuvAStA tulonmenetykSeStä. lAinAuSkorvAuS peruStuu euroopAn unionin vuonnA 1992 
AntAmAAn vuokrAuS- jA lAinAuSdirektiiviin. direktiivi edellyttää, että tekijällä tulee ollA oikeuS 
kohtuulliSeen korvAukSeen teoStenSA lAinAAmiSeStA. mikäli oikeuttA kohtuulliSeen korvAukSeen 
ei voidA tAAtA, tulee jäSenvAltion mAhdolliStAA tekijöille oikeuS kieltää teoStenSA lAinAAminen. 
kirjAStojen toiminnAllA on huomAttAvA vAikutuS teoSten SAAttAmiSeSSA yleiSön SAAtAville jA Sitä 
kAuttA myöS oikeudenhAltijoiden tAloudelliSten etujen toteutumiSeen. tällä on erityiSen Suuri 
merkityS Suomen kAltAiSellA pienellä kieliAlueellA.

lAinAuSkorvAuStA on mAASSAmme mAkSettu vuodeStA 2007, kun muiSSA pohjoiSmAiSSA vAStAAviA 
korvAukSiA on mAkSettu jo viime vuoSiSAdAn puoliväliStä. vuonnA 1995 Suomen liittyeSSä 
euroopAn unioniin tekijänoikeuSlAkiin tehtiin liSäyS, jonkA mukAAn tekijällä on oikeuS SAAdA 
korvAuStA teoStenSA lAinAAmiSeStA.  SAmAllA lAkiin kirjAttiin poikkeuS, joSSA korvAuSvelvolliSuuden 
ulkopuolelle jätettiin yleiSet kirjAStot Sekä opetuS- jA tutkimuSkirjAStot - käytännöSSä kAikki 
merkittävää lAinAuStoimintAA hArjoittAvAt kirjAStot. tekijöiden oSAltA tilAnne pySyi SAmAnA: 
korvAuStA teoSten lAinAAmiSeStA ei edelleenkään SAAnut. 

vuonnA 2004 Suomi SAi euroopAn komiSSioltA virAlliSen huomAutukSen 
lAinAuSkorvAuSjärjeStelmän puuttumiSeStA, jA komiSSio uhkASi hAAStAA Suomen euroopAn 
yhteiSöjen tuomioiStuimeen. huomAutukSen SeurAukSenA vuonnA 2007 lAkiin kirjAttiin tekijän 
oikeuS SAAdA korvAuStA teoStenSA lAinAAmiSeStA yleiSiStä kirjAStoiStA. opetuS- jA tutkimuSkirjAStot 
jätettiin edelleen korvAukSen ulkopuolelle ilmAn oikeudelliStA peruStettA. jo tällöin eduSkuntA 
edellytti, että vAltion tAlouSArvioSSA oSoitetAAn liSämäärärAhA, jollA mAhdolliStetAAn opetuS- 
jA tutkimuSkirjAStojen ottAminen lAinAuSkorvAuSjärjeStelmän piiriin.

lAinAuSkorvAuS on mAASSAmme huomAttAvASti AlhAiSempi kuin muiSSA pohjoiSmAiSSA. korvAukSen 
pienuuteen on kiinnitetty huomiotA vAltiovAllAn toimeStA uSeAAn otteeSeen. jo vuonnA 2006 
SiviStySvAliokuntA kiinnitti mietinnöSSään huomiotA määrärAhAn pienuuteen (Sivm 15/2006). 
eduSkuntA hyväkSyi tuolloin vAliokunnAn ehdottAmAn lAuSumAn, joSSA edellytettiin 
liSämäärärAhAn oSoittAmiStA tutkimuStA jA opetuStoimintAA pAlvelevien kirjAStojen ottAmiSekSi 
korvAuSjärjeStelmän piiriin. näin ei kuitenkAAn ole tApAhtunut.

vuonnA 2012 eduSkunnAn vAltiovArAinvAliokuntA päätti korottAA lAinAuSkorvAuSmäärärAhAA 
hAllitukSen eSittämäStä 3,3 miljoonAStA euroStA 3,625 miljoonAAn euroon. vAliokuntA piti 
mietinnöSSään (vAvm 26/2012) välttämättömänä, että lAinAuSkorvAukSiin vArAttu määrärAhA 
korotetAAn SellAiSelle tASolle, että tekijät SAAvAt kohtuulliSen korvAukSen teoStenSA 
lAinAAmiSeStA. mietinnöSSä todettiin SuorAAn lAinAuSkorvAuSmäärärAhojen olleen koko 
olemASSAolonSA AjAn riittämättömällä tASollA. nykymuotoiSen järjeStelmän myöS kAtSottiin 
kohtelevAn teoSlAjejA eriArvoiSeSti. tämän vuokSi vAliokuntA kAtSoi tArpeelliSekSi kiirehtiä 
toimenpiteitä, jottA myöS opetuS- jA tutkimuSkirjAStot SAAtAiSiin mukAAn lAinAuSkorvAukSen piiriin. 
SiviStySvAliokuntA kiinnitti ASiAAn jälleen huomiotA vuoden 2013 tAlouSArviotA käSitelleSSään. 
lAuSunnoSSAAn 10/2012 vAliokuntA piti tärkeänä turvAtA tekijöille kohtuullinen korvAuS heidän 
teoStenSA lAinAAmiSeStA.



on AikA toimiA.
hAllitukSen eSitykSeSSä vuoden 2013 tAlouSArviokSi lAinAuSkorvAuSmäärärAhAAn ei eSitetty 
minkäänlAiStA korotuStA. tämä oli vAltAvA pettymyS SuomAlAiSille kirjAlliSuuden tekijöille. 
heidän pyynnöStään kirjAlliSuuden tekijänoikeuSjärjeStö SAnASto käynniSti SykSyllä 2012 
vetoomuSkAmpAnjAn. AllekirjoitukSiA hAllitukSelle oSoitettuun Avoimeen kirjeeSeen kerättiin 
luovAn AlAn tekijöiden keSkuudeSSA, jA myöS muut ASiAA kAnnAttAvAt SAivAt AntAA tukenSA 
vetoomukSelle. kuudeSSA viikoSSA AllekirjoitukSiA kertyi yli 5300. 

nämä 5313 kirjAlliSuuden tekijää, lukijAA jA muutA tukijAA vAAtivAt yhdeSSä Suomen 
hAllituStA korjAAmAAn mAAmme lAinAuSkorvAuSten tilAnteen pikAiSeSti.

LAINAUSKORVAUKSIIN VALTION BUDJETISSA VARATTAVA MÄÄRÄRAHA 
ON VIIPYMÄTTÄ NOSTETTAVA 10 MILJOONAAN EUROON JA SEN JÄLKEEN 
POHJOISMAISESTI VERTAILUKELPOISELLE TASOLLE.  
LISÄKSI OPETUS- JA TUTKIMUSKIRJASTOT TULEE PIKAISESTI OTTAA MUKAAN 
LAINAUSKORVAUSJÄRJESTELMÄN PIIRIIN MÄÄRÄRAHAN KOROTUKSEN MYÖTÄ.

nykyiSen hAllituSohjelmAn mukAAn kulttuurin tulee ollA kAikkien kAnSAlAiSten 
tAvoitettAviSSA. kirjAlliSuuden oSAltA tämä toteutuu jo hienoSti toimivAn 
kirjAStolAitokSen kAuttA. lAAdukAS SuomAlAinen kirjAlliSuuS on kirjAStolAitokSen 
SiSältö jA peruStA. kirjAlliSuuden tekijät AnSAitSevAt ASiAnmukAiSen korvAukSen 
teoStenSA lAinAAmiSeStA. Siten SuomAlAinen kirjAlliSuuS kukoiStAA jAtkoSSAkin.

LAINOJA 
VUODESSA

MÄÄRÄRAHA 
VUODESSA 

€

KORVAUS
KÄYTÖSSÄ 
VUODESTA

TANSKA 75 milj. 22,0 milj. 1946

RUOTSI 90 milj. 14,7 milj. 1954

NORJA 40 milj. 12,5 milj. 1947

SUOMI 100 milj. 3,6 milj. 2007

lAinAuSkorvAukSet pohjoiSmAiSSA



Avoin kirje Suomen hAllitukSelle

mAAllAmme on moniA ylpeydenAiheitA. niiStä ykSi hienoimmiStA on toimivA, 
tASA-Arvoinen kirjAStolAitokSemme.  kirjA elää Syvällä meiSSä SuomAlAiSiSSA: 

lAinAAmme vuoSittAin kirjAStoiStA läheS 100 miljoonAA kirjAA, SelväSti enemmän 
kuin miSSään muuSSA pohjoiSmAASSA. kirjAt kirjAStoiSSA eivät kuitenkAAn Synny 

tyhjäStä. joku pohtii hAhmojA, tArinAA jA kieltä, luo juonen jA punoo kAiken 
SAnoikSi, joku kääntää vierAAn kielen tutukSi tAi Siivilöi tiedon mereStä AntimiA 

muillekin kuin ASiAntuntijoille.

korvAukSenA Siitä, että työmme tulokSiA SAA lAinAtA ilmAiSekSi, vAltio mAkSAA 
meille tekijöille lAinAuSkorvAuStA. SuomeSSA lAinAuSkorvAuSmäärärAhA 
on kuitenkin huomAttAvASti pienempi kuin muiSSA pohjoiSmAiSSA: yhdeStä 

kunnAnkirjASton lAinAStA kirjAn tekijä SAA enintään neljä Senttiä. ruotSiSSA 
korvAuS on neljä kertAA Suurempi, tAnSkASSA jopA kuuSinkertAinen. määrärAhAn 

pienuudeStA johtuen opetuS- jA tutkimuSkirjAStojen lAinoiStA 
ei mAASSAmme mAkSetA lAinkAAn korvAuStA.

tilAnne on korjAttAviSSA poliittiSellA tAhdollA. vetoAmme teihin, Suomen 
hAllituS: korottAkAA lAinAuSkorvAukSiin vAltion budjetiSSA vArAttu määrärAhA 

tASolle, jokA mAhdolliStAA meille kohtuulliSen korvAukSen teoStemme 
lAinAAmiSeStA, myöS opetuS- jA tutkimuSkirjAStoiStA. emme pyydä AhneinA liSää. 

pyydämme vAin Sitä, mikä meille lAin mukAAn kuuluu.

näyttäkää meille, että välitätte SuomAlAiSeStA kirjAlliSuudeStA jA Sen tekijöiStä. 
kirjASto AntAA kAikille mAhdolliSuuden pääStä lukemAAn. 

AntAkAA meille mAhdolliSuuS elää työllämme. 



öppet brev till finlAndS regering

vi hAr mångA SAker vi kAn vArA StoltA över i vårt lAnd. 
en Av de bäStA är vårt fungerAnde och jämlikA bibliotekSväSende. boken 

är viktig för oSS finländAre: det lånAS ungefär 100 miljoner böcker 
från biblioteket vArje år, betydligt mer än i något AnnAt nordiSkt lAnd. 

böckernA på biblioteket uppStår inte Av Sig SjälvA. någon hittAr på 
geStAlternA och berättelSernA. någon överSätter.

 

Som erSättning för Att förfAttArnAS och överSättArnAS verk finnS 
Att lånA grAtiS på biblioteken betAlAr StAten en erSättning till 

upphovSmännen. i finlAnd är låneerSättningen mycket lägre än i de 
AndrA nordiSkA ländernA: för en lånAd bok på ett kommunbibliotek 

får förfAttAren högSt fyrA cent. i Sverige är erSättningen fyrA gånger 
högre, i dAnmArk till och med Sex gånger högre. på grund Av de 

Små AnSlAgen betAlAr mAn ingen erSättning AllS för utlåningen på 
underviSningS- och forSkningSbibliotek.

dettA kAn korrigerAS på politiSk nivå. vi vädjAr till er, finlAndS 
regering: höj AnSlAgen för låneerSättningArnA i StAtenS budget till 

en nivå Som ger upphovSmännen en Skälig erSättning för utlåningen Av 
verken, ockSå på underviSningS- och forSkningSbibliotek. vi begär bArA 

vAd upphovSmännen enligt lAgen är berättigAde till.

 viSA Att ni vill tA ert AnSvAr för den finländSkA litterAturenS 
fortlevnAd. biblioteken gör det möjligt för finländArnA Att läSA. 

ge upphovSmännen en möjlighet Att förSörjA Sig på Sitt Arbete.



reijo v. Alho       tietokirjAiljA eSpoo

AArno AlikoSki        lAuluntekijä   helSinki

SirpA Alkunen      kääntäjä tAmpere

outi Alm           kirjAilijA porvoo

mArjA AlopAeuS            SuomentAjA helSinki

ArmAS AlvAri            kirjAilijA vAntAA

kAtri AlveSAlo-heikkilä   toimittAjA helSinki

AnnA Amnell             kirjAilijA helSinki

criStinA AnderSSon          kirjAilijA helSinki

joni AnderSSon                 muuSikko pori

riSto AnderSSon             ArkirunoilijA övertorneå,
henrikA AnderSSon          kirjAilijA helSinki

AnjA Angel            kirjAilijA helSinki

juttA AnnAlA            lAulAjA, lAulunkirjoittAjA helSinki

SinikkA AnnAlA            käSikirjoittAjA helSinki

mArtti Anneberg            tietokirjAilijA rovAniemi

tApAni AnSAhArju            tietokirjAilijA hämeenlinnA

erjA Antell            kääntäjä    helSinki

kriStiinA Antinjuntti     kääntäjä, tulkki helSinki

AnninA AntinrAntA muuSikko, grAAfikko helSinki

linA AntmAn                   journAliSt mAriehAmn

veerA AntSAlo           eSikoiSrunoilijA helSinki

pertti AnttilA           kirjAilijA utAjärvi

eijA-hilkkA AnttilA        kirjAilijA lAppeenrAntA

kAijA Anttonen           kääntäjä kArASjok

mArjut Anttonen            doSentti, tietokirjAilijA turku

tove Appelgren            förfAttAre åbo

AgnetA ArA            förfAttAre helSingforS

AnnikA Ardin            tietokirjAilijA lAhti

päivi AreniuS            kuvittAjA vAASA

juhA ArikoSki                ApulAiSjoht., tietokirjAilijA helSinki

hellevi ArjAvA          lehtori, kirjAilijA helSinki

irmeli ArmiAlA          SuomentAjA hämeenlinnA

tuuve Aro            kirjAilijA helSinki

irjA Aro-heinilä            kirjAilijA nAAntAli

juhA ArolA            kääntäjä tAmpere

lASSe ArolA            erityiSohjAAjA, muuSikko vAntAA

pirkko ArolA            kirjAilijA  riihimäki

vArjA ArolA            SuomentAjA helSinki

eevA-kAArinA Aronen     kirjAilijA helSinki

kAri Aronpuro           kirjAilijA tAmpere

Antti o. Arponen           tietokirjAilijA lAppeenrAntA

tiinA Arppe           tutkijA, SuomentAjA helSinki

oivA ArvolA           kirjAilijA rovAniemi

hilkkA ASAnti           tietokirjAilijA helSinki

tuulevi ASchAn           vApAA kirjoittAjA riStiinA

niko AStikAinen           kääntäjä joenSuu

mAijA ASuntA-johnSton eläkeläinen, tietokirjAilijA Wien

eSA AAllAS       toim., tietokirjAilijA              vAlkeAkoSki 
einAri AAltonen        SuomentAjA           turku

roSA AAltonen        kääntäjä           helSinki

tApio AAltonen        teologi, tietokirjAilijA          vihti

henriettA AArnikoivu  kirjAilijA           lAhti

mArjA AArnipuro        päätoim., tietokirjAilijA               helSinki

tiiA AArnipuu        tietokirjAilijA          hämeenlinnA

SeljA AhAvA-foSter   käSikirjoittAjA, kirjAilijA             porvoo 
jAAnA AhlblAd        toimittAjA vAntAA

leenA Ahlholm        toimittAjA ylivieSkA

pepe AhlqviSt        muuSikko tuuSulA

kriStinA AhlStröm       toimittAjA helSinki

henry Aho        kirjAilijA, lAitoSmieS          teuvA

merjA Aho        tietokirjAilijA, kulttuurituottAjA     hki
tuuliA Aho        kirjAilijA  rAASepori

eliSAbet Aho        kirjAilijA vAntAA

keijo Aho       tietokirjAilijA helSinki

juhA AhokAS       SuomentAjA jyväSkylä

Suvi AholA       toimittAjA, kirjAilijA helSinki

Archie AholA       runoilijA tAmpere

joel AholA       toimittAjA, tietokirjAilijA eSpoo

outi AholA       kirjAilijA helSinki

Aino Ahonen       kääntäjä mAlmö

mArkuS Ahonen       vApAA toimittAjA, kirjAilijA mAlAhide

pAAvo Ahonen       tietokirjAilijA juvA

riittA Ahonen       toimittAjA kemi

riSto Ahonen       kouluttAjA, tietokirjAilijA eSpoo

tAtu Ahponen       kielenkääntäjä tAmpere

riSto Ahti       kirjAilijA tAmpere

lAuri Ahtinen       SArjAkuvAtAiteilijA oulu

SAri-Anne Ahvonen   SuomentAjA vAlkeAkoSki

lenitA AiriSto       tietokirjAilijA, luennoitSijA helSinki

AirA AirolA       ohjAAjA, kirjoittAjA jyväSkylä

pirkko AitoAho       kirjAilijA muStASAAri

SAAnA AlA-Antti       kääntäjä, tulkki oulu

riikkA AlA-hArjA       kirjAilijA helSinki

hAnnA AlAjärvi       kääntäjä SAmmAtti

juSSi-pekkA AlAnder  tietokirjAilijA, opiStoupSeeri riihimäki

rAiner AlAnder      kirjAilijA turku/pArAinen 
AnSSi AlAnen       kääntäjä tAmpere

virpi AlAnen       runoilijA, tutkijA, kriitikko helSinki

kirSi AlAnivA       toimittAjA turku

päivi AlASAlmi       kirjAilijA AkAA

pertti AlASuutAri       AkAtemiAprof., tietokirj. lempäälä

kAlle AlAtAlo  muuSikko tAmpere

mirkA AlfredS-välimäki   kirjAilijA nokiA

juhA AlhAinen      luokAnopet., tietokirjAilijA forSSA

eilA Alho       toimituSSihteeri, kirjAilijA pöytyä

tekijät



Ann-helen AttiAneSe     förfAttAre mAxmo

ilkkA Auer           kirjAilijA eSpoo

jAri AulA           toimittAjA, kääntäjä helSinki

SirkkA AulAnko           SuomentAjA helSinki

mAri AulAnko           kouluttAjA, kirjAilijA veikkolA

kAtjA AulAvuori-roSvAll   freelAnce-kääntäjä  helSinki

olli Aulio           tietokirjAilijA helSinki

mArjAAnA AumASto        kirjAilijA helSinki

SAnnA Autere           kääntäjä   AteenA

Antti Autio           SuomentAjA  helSinki

lASSe Autio         eläkeläinen, tietokirjAilijA Soini

pAulA Autio           SuomentAjA  tAmpere 
pentti AvomAA           tietokirjAilijA helSinki

mAriAnne bAcklén          förfAttAre helSingforS

elinA bAdur          terApeutti, kääntäjä berliini

tApAni bAgge           kirjAilijA hämeenlinnA

pAulA bAgge           toimittAjA helSinki

peter von bAgh           tietokirjAilijA helSinki

eero bAlk           SuomentAjA helSinki

Antti p. bAlk           kääntäjä, tietokirjAilijA eSpoo

ninA bAnerjee-louhijA   kirjAilijA AntibeS

AnjA bAnkS           tietokirjAilijA helSinki

Säde bArtling           Säveltäjä, muuSikko helSinki

lAurA beck          SuomentAjA helSinki

reijA beckS          kielenkääntäjä helSinki

jukkA behm           kirjAilijA, toimittAjA kouvolA

jAAkko belt           toimittAjA tAmpere

niklAS bengtSSon           tietokirjAilijA helSinki

mArtti berger           kuStAntAjA, kääntäjä helSinki

frej bergholm           muuSikko lohjA

heli bergiuS           toimittAjA, kirjAilijA             AuStin, tx
eliSAbet berner           kääntäjä eSpoo

kAti berninger           ASiAntuntijA, tietokirjAilijA helSinki

nAtAliA bielAk           kääntäjä, tulkki tAmpere

timothy bird           toimittAjA, vAlokuvAAjA helSinki

pirkko biStröm           kääntäjä helSinki

mArjA björk           kirjAilijA helSinki

hAnnu-pekkA björkmAn  näyttelijä, kirjAilijA helSinki

lolAn björkmAn           förfAttAre pArgAS

SirjA blixt           toimittAjA eSpoo

olli blomberg           tietokirjAilijA kuopio

jAn blomStedt           kirjAilijA järvenpää

mArtti blåfield           kirjAStonhoit., tietokirj. mäntSälä

Sini bonke                      kielenkääntäjä vAntAA

björn borg          förfAttAre helSingforS

birgittA boucht          förfAttAre helSingforS

robert brAntberg           kirjAilijA oulu

mAtti brotheruS           SuomentAjA helSinki

heli von bruun           kirjAilijA, kääntäjä helSinki

mikAel brygger           kirjAilijA helSinki

mAriA bukyAnAgAndi      SuomentAjA, opettAjA turku

helene bützoW           SuomentAjA helSinki

mAry-Ann bäckSbAckA  förfAttAre rASeborg

Annikki bärmAn        kirjAilijA vihti

rAimo bärmAn        kirjAilijA vihti

nettA böök        Arkkitehti, tietokirjoittAjA helSinki

rAiSA cAcciAtore        ASiAntuntijAlääkäri, tietokirjAilijA    eSpoo

veli riSto cAjAnder     tietokirjAilijA kirkkonummi

kriStinA cArlSon        kirjAilijA helSinki

ingA cASSidy        kirjAilijA oulu

irmeli cAStrén        toimittAjA helSinki

pAAvo cAStrén        prof.emer., tietokirjAilijA           kAuniAinen

johAnnA cAtAni        tutkijA, kirjoittAjA  helSinki

mAArit cederberg        kotitAlouSop., ruokAtoimittAjA eSpoo

cArloS dA cruz        kuvittAjA  eSpoo

ritA dAhl        kirjAilijA  vAntAA

juliA dAhlberg        forSkAre, förfAttAre borgå

tuijA dAlmo        kieltenopettAjA, SuomentAjA tAmpere

kAArinA dAviS        tietokirjAilijA hämeenkyrö

roderick dixon        tietokirjAilijA, kääntäjä helSinki

johAnnA domokoS       kirjAilijA SAkSA

juliA donner        tutkijA, tietokirjAilijA helSinki

jörn donner        kirjAilijA helSinki

kriStiinA dreWS        SuomentAjA helSinki

leA edWArdS        kirjAilijA kotkA

SAnnA eevA        kirjAilijA, yrittäjä forSSA

jAri ehrnrooth        kirjAilijA helSinki

torSten ekmAn        redAktör (penSionär) eSbo

SAtu ekmAn        SuomentAjA helSinki

hAnnA ekolA-SAlonen lAulAjA, kirjAilijA nummi-puSulA

jouni ekonen         lehtori, oppikirjAilijA turku

timo elo                        toimittAjA helSinki

jonnA elomAA        kääntäjä vAASA

mArtin enckell        förfAttAre, överSättAre helSingforS

Siiri enorAntA        kirjAilijA tAmpere

mArkku envAll        kirjAilijA helSinki

liiSA enWAld        kirjAilijA nummi-puSulA

kirSti erA        SuomentAjA joenSuu

eijA-liiSA  erikSSon        kääntäjä                                                lohjA

veikko erkkilä        toimittAjA, kirjAilijA rovAniemi

leenA inkeri erkkilä     kirjAilijA, lAStenkirjAilijA helSinki

lASSe erolA        tietokirjAilijA helSinki

uulA eronen        kirjAilijA helSinki

lAurA ertimo        tuotepäällikkö, tietokirjAilijA helSinki

AnnikA eräpuro        kirjAilijA, SuomentAjA tAmpere

heikki eSkelinen        tietokirjAilijA, SuomentAjA tAmpere

heli eSker        toimittAjA, kirjAilijA AuStin, tx
jAnne erä        muuSikko veikkolA

jouko eSkelinen        vAlokuvAAjA keminmAA

hAnnu eSkmAn        muuSikko riihimäki

juSSi eSkolA        vAlokuvAAjA, toimittAjA helSinki

kAtArinA eSkolA        tietokirjAilijA helSinki

elinA eSkolA-hellSten opettAjA, oppikirjAntekijä riihimäki

jormA etto        kirjAilijA rovAniemi

ullA etto        kuvittAjA rovAniemi

tApAni fAgerStröm       muuSikko helSinki
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ilkkA fAlck          kirjAilijA, toimittAjA helSinki

kAri fAll          muuSikko, lAulAjA vAntAA

AnnA-liiSA fAzer          SuomentAjA helSinki

helenA ferchichi (luukkonen)  tietokirjAilijA tAmpere

SAArA finni        kirjAilijA, toimittAjA jAnAkkAlA

toivo flink         tutkijA, runoilijA vAntAA

reimA flyktmAn          kirjAilijA vAntAA

cAritA forSgren          kirjAilijA, lehtori tAmpere

dick forSmAn            tietokirjAilijA kirkkonummi

AnjA forSS          kirjAilijA, eläk. pori

timo kAlevi forSS          tietokirjAilijA helSinki

tuA forSStröm          förfAttAre helSingforS

Simo frAngén        käSikirjoittAjA, kirjAilijA tAmpere

jAn fredrikSSon        toimittAjA, kirjAilijA helSinki

pAAvo frimAn        tietokirjAilijA eSpoo

leo frimAn        muuSikko helSinki

terhi frimAn     toimittAjA, kirjAntekijä tAmpere

mArko from       kirjAilijA nAAntAli

mArcello gAnASSini     kääntäjä vAntAA

lAjoS gArAm         muuSikko eSpoo

cArl-fredrik geuSt      dipl.inS., kirjAilijA helSinki

mAritA gleiSner        förfAttAre korSholm

ArjA gothoni         SuomentAjA kerAvA

rené gothóni         profeSSori, kirjAilijA helSinki

ole grAnholm        förfAttAre kArleby

kAArinA griffithS         toimittAjA leS veyS, rAnSkA

petri griinAri         Av-kääntäjä helSinki

pekkA de groot         Av-kääntäjä helSinki

elinA grundStröm       toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

otto grundStröm       muuSikko helSinki

juho gröndAhl           näyt. kirj., SuomentAjA             helSinki

terttu grönforS        tietokirjAilijA lohjA

SAtu grönrooS        kirjAilijA, toimittAjA vAASA

leA grönStrAnd      pr-päällikkö, kirjAilijA helSinki

kArin guldbæk-Ahvo   opettAjA, kääntäjä fAAborg

eilinA guSAtinSky        toimittAjA vAntAA

lAurA guStAfSSon       kirjAilijA helSinki

joel hAAhtelA        kirjAilijA kirkkonummi

tAinA hAAhti       kirjAilijA tuuSulA

AnnA-liiSA hAAkAnA    kirjAilijA SodAnkylä

veikko hAAkAnA        kirjAilijA SodAnkylä

päivi hAAnpää              kirjAlliSuuden läänintAit. riihimäki

jAri hAApA-Aho       kirjAilijA hAttulA

veSA hAApAlA        yliopiStonlehtori, kirjAilijA vAntAA

AnSSi hAApAlA        muuSikko turku

kirSi hAApAmäki        kuvittAjA turku

AtSo hAApAnen        kirjAilijA porvoo

SAmi hAApASAlo        kääntäjä lAukAA

mArkku hAApio        toimittAjA, kirjAilijA turku

mArjA hAApio     SuomentAjA helSinki

tArmo hAArAlA      SuomentAjA helSinki

virpi hAAtAinen     näytelmäkirjAilijA porvoo

mArjA hAApio     SuomentAjA helSinki

tArmo hAArAlA      SuomentAjA helSinki

virpi hAAtAinen     näytelmäkirjAilijA porvoo

pAul-erik hAAtAjA    kirjAilijA helSinki

kriStinA hAAtAjA     kääntäjä, kirjAilijA helSinki

lAurA hAAviSto      kääntäjä tAmpere

mAijA hAAviSto          kirjAilijA, kääntäjä              AmSterdAm

AnjA hAglund  freelAnce-kääntäjä helSinki

AnnA hAkAlA      tietokirjAilijA helSinki

juhA hAkAlA    profeSSori, tietokirjAilijA kokkolA

helenA hAkAlA      kuvAtAiteilijA kArkkilA

tiinA hAnnele hAkAlA   kääntäjä nurmijärvi

niinA hAkAlAhti       kirjAilijA tAmpere

tuA hAkAnpää       tAiteilijA helSinki

AnnA-kAiSA hAkkArAinen kirjoittAjA, kääntäjä   potSdAm, SAkSA

pekkA hAko        kirjAilijA helSinki

Ari hAlinen        toimittAjA helSinki

Simo hAlinen        kirjAilijA, elokuvAohjAAjA helSinki

mAri hAllivuori        kääntäjä helSinki

AApo hAlme        lAulAjA kuopio

kAiSA hAlmkronA        ASuntolAohjAAjA, kirjAilijA liminkA

pekkA hAlonen        yrittäjä, tutkijA, kirjAilijA oulu

mikko hAlonen        inSinööri, tietokirjAilijA oulu

jukkA hAlonen        toimittAjA, kirjAilijA vAntAA

elinA hAlttunen        drAmAturgi eSpoo

StefAn hAmmArén        förfAttAre, textingenjör Sibbo

AnSSi hAnhelA        kuvAtAiteilijA hAukipudAS

lAuri hAnhimäki         kääntäjä turenki

kAri hAnhiSuAnto        kirjAilijA, vArAStotyöntekijä kemi

jouko hAnnu        vApAA kirjoittAjA hämeenkyrö

millA hAnnulA        freelAncer mäntSälä

jAnuS hAnSki        muuSikko helSinki

jArmo hApponen        oppikirjAilijA kuopio

juuSo hApponen               tekStintekijä, muuSikko  kuopio

Sirke hApponen               yliop.leht., tietokirjAilijA helSinki

mAijA hApuojA       muuSikko porvoo

pirkko hArAinen          kuSt.toim., kirjAilijA, Suom. helSinki

mAikki hArjAnne       kirjAilijA, kuvittAjA Siuntio

pentti hArju      tietokirjAilijA kouvolA

timo hArju     runoilijA oulu

juhAnA hArju     tietokirjAilijA helSinki

erkki-SAkAri hArju    tietokirjAilijA vAntAA

jAnne hArju     kuvittAjA eSpoo

mirko hArjulA      yrittäjä, tietokirjAilijA helSinki

mAtti hAro      vtl, tietokirjAilijA helSinki

mArko hArtAmA      SuomentAjA kouvolA

pirjo hASSinen     kirjAilijA jyväSkylä

mArkku hAttulA      kirjAilijA riihimäki

AnjA hAtvA      tietokirjAilijA helSinki

lASSe hAuerWAAS      kirjoittAjA, opiSkelijA helSinki

mAritA hAuhiA  kirjAilijA kotkA

mArko hAutAlA  kirjAilijA  vAASA



hAnnu hAutAlA  luonnonkuvAAjA kuuSAmo

AtA hAutAmäki  kirjAilijA tAmpere

Aino hAvukAinen  kirjAilijA, kuvittAjA               SAStAmAlA

kAj hedmAn  förfAttAre kArleby

riie heikkilä  SuomentAjA, tutkijA helSinki

tytti heikkilä  SuomentAjA helSinki

Antti heikkilä  lääkäri, kirjAilijA porvoo

pAuli heikkilä  kirjAilijA, tAiteilijA tAmpere

mArgit heikkilä  kirjAilijA loimAA

mArtti heikkilä  lAuluntekijä helSinki

mervi heikkilä  kirjoittAjA, kirjAStonhoitAjA Seinäjoki

mArkku heikkilä  toimittAjA, kotiSeutukirj. turku

päivi heikkilä-hAlttunen tutkijA, kriitikko tAmpere

tuomo heikkinen  läänintAiteilijA oulu

Seppo heikkinen  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

SAArA heikkinen  toimittAjA, eläkeläinen kemi

eSko m. o. heikkinen tietokirjAilijA, eläkeläinen lAhti

jyrki heikkinen  kirjAilijA kuopio

ArSeni heikkinen  piiSpA, kirjAilijA lApinlAhti

riinA heikkinen  muuSikko helSinki

vuokko heikurA  tietokirjAilijA, pienkuStAntAjA  helSinki

jAAkko heinimäki  tietokirjAilijA helSinki

hAnnimAri heino  SuomentAjA, runoilijA porvoo

SAmi heino  kääntäjä tAmmelA

Suvi heino  tietokirjAilijA fiSkArS

ullA-liiSA heino  SuomentAjA helSinki

juhAni heinolA  toimittAjA, eläkeläinen lApuA

hennA helmi heinonen kirjAilijA, pSykologi Seinäjoki

mArtti heinonen  tietokirjAilijA kiuruveSi

timo heinonen  drAmAturgi, kirjoittAjA helSinki

Suvi heinonen  SuomentAjA helSinki

liiSA heinze  kääntäjä WAlzbAchtAl, SAkSA

mArjo heiSkAnen  kirjAilijA, läänintAiteilijA kuopio

elli mAAret helAnder tAiteilijA pelkoSenniemi

mArjA helAnen  SuomentAjA hämeenlinnA

olli helen  toimittAjA, tietokirjAilijA tAmpere

olli heleniuS  muuSikko  vAntAA

Antti helin  mAtkAilutoimittAjA  helSinki

hAnnu helin  kirjAilijA helSinki

tAinA helkAmo  SuomentAjA helSinki

teemu helle  kirjAilijA, ASiAkASpAlvelijA riihimäki

SonjA hellmAn  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

pekkA helo  luonnonvAlokuvAAjA kAjAAni

mArtti helSilä  tietokirjAilijA helSinki

tiinA hemming-Sotejeff SuomentAjA, lehtori            nurmijärvi

heikki hemminki  kirjAilijA kurikkA

juhA henrikSSon  tietokirjAilijA, doSentti    kirkkonummi

SAArA henrikSSon  kirjAilijA tAmpere

rAijA hentmAn  vApAA toimittAjA, kirjAilijA vAntAA

Antti herneSniemi  ltt, opiSkelijA, Säveltäjä turku

pAulA herrAnen  SuomentAjA, toimittAjA helSinki

AilA herronen  kääntäjä eSpoo

hArri hertell  runoilijA, kulttuurituottAjA   helSinki

ullA-mAijA von hertzen kirjAilijA, toimittAjA kotkA

kAri heuSAlA  kirjAilijA, toimittAjA tAmpere

nelli hietAlA  kirjAilijA hämeenlinnA

Aki hietAlA   muS.op., tietokirjAilijA          piekSämäki

hArri hietAlA  kirjAilijA, kuvAtAiteilijA oulu

mirjAmi hietAlA  kirjAilijA oulu

tArmo hietAmAA  kääntäjä AkAA

eve hietAmieS  kirjAilijA, toimittAjA helSinki

leenA hietAmieS  toimittAjA helSinki

Anne hietAnen  kirjAilijA helSinki

tAinA hietAvuo  tietokirjAilijA helSinki

hArri hietikko  kirjAilijA vAASA

pirjo hiidenmAA  tietokirjAilijA helSinki

mArjo hiidenSAlo  kääntäjä turku

juhAni hilden  tietokirjAilijA, eläkeläinen tAmpere

tArjA hilli  SuomentAjA tAmpere

petri hiltunen   SArjAkuvAntekijä helSinki

SirpA hiltunen  Ad, tAittAjA, kuvittAjA turku

SAmi hilvo  kirjAilijA helSinki/vArSovA

AnnA-mAijA hintikkA tietokijAilijA joroinen

kAlevi hirttiö  kirjAilijA rovAniemi

helinä hirvikorpi  tietokirjAilijA helSinki

hAnnu hirvikoSki  kirjAilijA helSinki

lAilA hirviSAAri  kirjAilijA tuuSulA

timo hirvonen  opettAjA, oS.Aik. kirjAilijA   tuuSulA

hAnnu hirvonen  kirjAilijA turku

elinA hirvonen  kirjAilijA helSinki

lAuri hirvonen  kuvAkirjAilijA oulu

mArjut hjelt  tietokirjAilijA, tutkijA helSinki

elinA hjelt  lAulAjA, lAulunopettAjA helSinki

SAtu hlinovSky  SuomentAjA helSinki

tuomo hokkA  muuSikko heinäveSi

lAuri hokkinen  kielenkääntäjä rAiSio

pentti holAppA  runoilijA helSinki

mArjA holli  toimittAjA, kirjAilijA rAutjärvi

merjA holli  luokAnopettAjA, kirjAilijA rAASepori

päivi holmberg  kääntäjä, toimittAjA vAntAA

niillAS holmberg  runoilijA, muuSikko utSjoki

AnninA holmberg  kirjAilijA helSinki

Altti holmrooS  SAAriStokirjAilijA turku

Anu holopAinen  kirjAilijA helSinki

tuulikki holopAinen tietokirjAilijA eSpoo

SeijA holopAinen  kielenkääntäjä helSiki

mirjA holSte  tuottAjA, tietokirjAilijA eSpoo

SAri hongell  kääntäjä vAntAA

helenA honkA-hAllilA tietokirjAilijA turku

reijo honkonen  opettAjA, kirjAilijA mikkeli

jAnoS honkonen  toimittAjA helSinki

timo hormio  tiedottAjA, tietokirjAilijA kirkkonummi

olAvi horSmA-Aho tietokirjAilijA pirkkAlA

muupe horto  kirjAilijA hAApAveSi
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kAri hotAkAinen  kirjAilijA helSinki

mArkuS hotAkAinen tietokirjAilijA eSpoo

tiinA hotti  toimittAjA lAhti

Antti hovi  SuunnittelijA, tietokirjAilijA lAhti

mirjA hovilA  SuomentAjA helSinki

Seppo hovilA  kääntäjä, yrittäjä helSinki

mAtti hoviSeppä  toimittAjA, kirjAilijA vArSovA

elinA huhtA  verkkotoimittAjA helSinki

timo huhtAlA  kuvittAjA, tietokirjAilijA eSpoo

liiSA huhtAlA-hAlme kieltenopettAjA, oppikirjAilijA     eSpoo

olAvi huikAri  profeSSori, tietokirjAilijA helSinki

jAnne huilAjA  kirjAilijA rovAniemi

lArS huldén  förfAttAre helSingforS

lenA hulden  tietokirjAilijA vAntAA

minkki huldén  överSättAre helSingforS

johAnnA hulkko  kirjAilijA nokiA

kuStAA hulkko  toimittAjA helSinki

heli hulmi  kirjAilijA helSinki

tiinA huokunA  toimittAjA, tutkijA helSinki

otSo huopAniemi  näytelmäkirj., drAmAturgi berliini

viljA-tuuliA huotArinen kirjAilijA tAmpere

hAnnele huovi  kirjAilijA keuruu

mArjA huovilA  proj. koord., tietokirjAilijA heinolA

outi huovinen  kääntäjä helSinki

mAArit huovinen  tietokirjAilijA helSinki

jenni hurme  toimittAjA helSinki

heikki huttu-hiltunen ohjAAjA, käSikirjoittAjA helSinki

kAtriinA huttunen SuomentAjA helSinki

mikko huuSko  SArjAkuvAntekijä helSinki

tuuli hypén  kuvittAjA turku

riittA hyppänen  tietokirjAilijA eSpoo

SAkAri hyrkkö  copyWriter, SuomentAjA helSinki

Seppo hyrkäS  kääntäjä helSinki

veli- mAtti hyttinen kirjAilijA, kuStAntAjA polvijärvi

hAnnu hyttinen  toimittAjA, tietokirjAilijA tAmpere

ville hytönen  kirjAilijA tAmpere

päivi hytönen   opettAjA, tietokirjAilijA helSinki

tuulA hyväri  kääntäjä oulu

olli hyvärinen  kirjAilijA loviiSA

viivi hyvönen  kirjAilijA helSinki

jormA hyvönen  toimittAjA helSinki

mArkku t. hyyppä  lääkäri, kirjAilijA turku

AnnA häkkinen  toimittAjA, tuottAjA helSinki

kAri häkkinen  eSh, kirjAilijA vAntAA

Anne häkkinen  kääntäjä helSinki

lottA hällStröm  kirjAilijA, kouluttAjA porvoo

virpi hämeen-AnttilA kirjAilijA vAntAA

unto hämäläinen  toimittAjA helSinki

pirjo hämäläinen  tietokirjAilijA hyvinkää

kAro hämäläinen  kirjAilijA tAmpere

rAimo hämäläinen kirjAilijA jyväSkylä

juSSi x. hämäläinen kirjAilijA eSpoo

juSA hämäläinen  grAAfikko, kuvittAjA joenSuu

heikki hämäläinen kirjAilijA hyvinkää

Simo hämäläinen  kirjAilijA joenSuu

rAijA hämäläinen  SuomentAjA eSpoo

leenA hämäläinen  opettAjA, tietokirjAilijA tAmpere

timo hännikäinen  kirjAilijA helSinki

Anne hänninen  kirjAilijA hämeenlinnA

oSmo hänninen  prof. em, oppikirjAilijA kuopio

ville hänninen  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

jerA hänninen  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

tArjA härkönen  SuomentAjA helSinki

reijo härkönen  mAtkAkirjAilijA helSinki

mAriko härkönen  ohjAAjA, käSikirjoittAjA hyvinkää

AnnA-leenA härkönen kirjAilijA helSinki

liinA härkönen  kääntäjä tAmpere

SAllA-mArjA hätinen muuSikko helSinki

jyrki ihAlAinen  kirjAilijA Siuro

reettA ihAlAinen-leiWo kääntäjä helSinki

juhAni ihAnuS  lehtori, tietokirjAilijA helSinki

AnnAkAiSA iivAri  kirjAilijA helSinki

tuulA iivonen  lähihoitAjA, kirjAilijA helSinki

kAiSA ijäS  runoilijA helSinki

Sulo ikonen  toimittAjA helSinki

hAnnele ikäheimo  tietokirjAilijA, kouluttAjA helSinki

heli ilASkAri  kirjAilijA, kolumniSti          kemiönSAAri

heikki ilASkAri  vAlokuvAAjA kemiönSAAri

tero ilolA  kirjAilijA helSinki

kAri ilorAntA  tietokirjAilijA helSinki

juSSi iltAnen  tietokirjAilijA helSinki

gerry birgit ilveSheimo kirjAilijA helSinki

SAnnA immAnen  kääntäjä liekSA

Antti immonen  tiedetoimittAjA, SuomentAjA Siuntio

hAnnA immonen  opettAjA, kirjAilijA nokiA

tommi ingAlSuo  kääntäjä tAmpere

jouni inkAlA  kirjAilijA helSinki

pentti inkinen  tietokirjAilijA tAmpere

mArkku into  kirjAilijA turku

Auli irjAlA  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

Anne-riittA iSohellA toimittAjA, tietokirjAilijA loimAA

ilkkA iSoSAAri  toimittAjA lAhti

merjA iSotAlo  yrittäjä, tietokirjAilijA forSSA

mArtti iSSAkAinen  kirjAilijA heinäveSi

mArkku iSSAkAinen muuSikko vihti

tytti iSSAkAinen  toimittAjA, kirjAilijA turku

SiSko iStAnmäki  kirjAilijA töySä

SAnnA iSto  kirjAilijA, kääntäjä berliini

juhA itkonen  kirjAilijA helSinki

jukkA itkonen  kirjAilijA helSinki

mArkuS itkonen  grAAfikko, tietokirjAilijA helSinki

SAtu itkonen  tietokirjAilijA helSinki

mArjA itkonen-kAilA SuomentAjA helSinki

emmi itärAntA  kolumniSti, kirjAilijA   cAnterbury, uk 



petko ivAnov  freelAnce-muuSikko helSinki

mArjA-leenA jAAkkolA SuomentAjA helSinki

ilkkA jAAkolA  kirjAilijA, kuvAAjA oulu

ASko jAAkonAho  kirjAilijA, toimittAjA tAmpere

mArjAttA jAAnu-Schröder tietokirjAilijA vAlkeAkoSki

pekkA jAAtinen  kirjAilijA rovAniemi

Antti jAAtinen  Arkkitehti, kirjAilijA turku

heidi jAAtinen  kirjAilijA kiuruveSi

rAimo jAAtinen  kuvAtAiteilijA vAntAA

mArjAttA jAbe  tietokirjAilijA helSinki

ruth jAkobSon  kääntäjä eSpoo

tArjA jAkunAho  käSikirjoittAjA, ohjAAjA tAmpere

jAni jAlkAnen  muuSikko helSinki

olli jAlonen  kirjAilijA hämeenlinnA

riittA jAlonen  kirjAilijA hämeenlinnA

veli eSko jAlovAArA opettAjA, kirjAilijA, eläk. lempäälä

jAn jAlutSi  kirjAilijA nummi

olAvi jAmA  toimittAjA helSinki

Annu jAmeS  SuomentAjA perniö

mAri jAnAtuinen  kääntäjä helSinki

jAAnA jAnhilA-Anttonen fm, kirjAilijA jyväSkylä

henrik jAnSSon  förfAttAre åbo

pertti jArlA  kuvittAjA helSinki

merjA jAuhiAinen  kääntäjä tAmpere

petri jAuhiAinen  vAlokuvAAjA kuopio

irinA jAvne  runoilijA eSpoo

liiSA jeromAA  tietokirjAilijA, kriitikko veikkolA

lottA-liiSA joelSSon kirjAilijA, freelAncer-toim. turku

mArtti joenpolvi  kirjAilijA nokiA

eleonorA joffe  muuSikko, kirjAilijA, käänt. eSpoo

rAoul johnSSon  tietokirjAilijA lohjA

Arto jokelA  toimittAjA turku

kAri jokelAinen  SuomentAjA SotkAmo

mArkuS jokikokko  eSikoiSkirjAilijA oulu

Seppo jokinen  kirjAilijA tAmpere

kAlevi jokinen  tAiteilijA helSinki

mikko jokinen  muuSikko, näyttelijä vAntAA

heikki jokinen  vApAA toimittAjA helSinki

britA jokinen-morriS toimittAjA eSpoo

eevA jokipelto  tAidegrAAfikko, runoilijA     SAvitAipAle

rAimo jokiSAlmi  muuSikko, kirjAilijA kiuruveSi

tuijA jormAkkA  yhteiSötAiteilijA lAppeenrAntA

juhA jormAnAinen  eräkirjAilijA tervo

eve joSef-hämäläinen logoterApeutti, tietokirjAilijA        jkl
jonnA joSkitt-pöyry kääntäjä vAntAA

tettA jounelA  tietokirjAilijA, eläkeläinen helSinki

jonimAtti joutSijärvi runoilijA kAArinA

erkki jukArAinen  SuomentAjA montpellier

veerA julkunen  kääntäjä helSinki

kAijA mAriA junkkAri perheneuvojA, tietokirjAiljA tAmpere

tAneli junttilA  Av-kääntäjä joienSuu

oSmo juokSlAhti  kirjAilijA nummi-puSulA

terhi jurvelA  kääntäjä nokiA

mike jurvéliuS  tietokirjAilijA turenki

ullA juSeliuS  kirjoittAjA, kuvAAjA porvoo

emmA juSlin  kirjAilijA helSinki

rAimo juSSilA  päätoimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

erikkA juSSilA  näyt.kirj., käSikirjoittAjA helSinki

Arto juurAkko  kirjAilijA lApuA

outi juurikAinen  kirjAilijA joenSuu

oonA juutinen  toimittAjA helSinki

kerSti juvA  SuomentAjA helSinki

jAAnA juvonen  tietokirjAilijA joenSuu

riikkA juvonen  kirjAilijA, kuvittAjA helSinki

tApAni jämSen  muuSikko helSinki

rAijA jänicke  SuomentAjA helSinki

giSbert jänicke  kääntäjä helSinki

lAurA jäniSniemi  SuomentAjA urjAlA

hAnnu jänneS  kirjAilijA eSpoo

liiSA jäppinen  kirjAlliSuuden tekijä ikkAlA

jAri järvelä  kirjAilijA kotkA

Arto järvelä  muuSikko ulvilA

jouni järvelä  muuSikko, mum helSinki

AnelmA järvenpää-SummAnen  kirjAilijA vAntAA

SiljA järventAuStA  kirjAilijA helSinki

ullA järvi  toimittAjA, tietokirjAilijA SAlo

AnnA-mAijA järvi-herlevi kirjAilijA, fm hAminA

kAtriinA järvinen  tietokirjAilijA helSinki

outi järvinen  käänt., kuStAnnuStoimittAjA     helSinki

Sulo järvinen  SukututkijA, SukukirjAilijA forSSA

eSA i. järvinen  toimittAjA, kirjAilijA rovAniemi

Seppo järvinen  kirjAilijA Soini

liiSA mArjAttA järvinen kirjAilijA, pAppi helSinki

pASi ilmAri jääSkeläinen opettAjA, kirjAilijA jyväSkylä

jukkA jääSkeläinen SuomentAjA jAnAkkAlA

Seppo jääSkeläinen kirjAilijA lAhti

hennA kAArAkAinen kääntäjä kArkkilA

ville kAArnAkAri  kirjAilijA eSpoo

minnA kAihovirtA-rApo tietokirjAilijA, lehtori eSpoo

piiA kAikkonen  kirjAilijA oulu

SAmpo kAikkonen  kuvAtAiteilijA oulu

pAnu kAilA  tietokirjAilijA helSinki

kAtAriinA kAilA  SuomentAjA helSinki

mAijA kAirAmo  Arkkitehti, tietokirjAilijA helSinki

minnA kAlAjoki  toimittAjA, kääntäjä helSinki

jormA kAlelA  tutkijA, tietokirjAilijA helSinki

kAlevi kAlemAA  kirjAilijA tAmpere

riittA kAlin  tietokirjAilijA helSinki

SuSAnnA kAllAmäki kääntäjä helSinki

ben kAllAnd  kirjAilijA kAuniAinen

erikA kAllASmAA  kuvittAjA, kuvAtAiteilijA eSpoo

kriStiinA kAlleinen tutkijA, tietokirjAilijA loviiSA

mAijA-leenA kAllelA tietokirjAilijA kAngASAlA

eijA kAlliAlA  tietokirjAilijA, kouluttAjA helSinki
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kAtAriinA kAllio  kääntäjä tAmpere

kAtjA kAllio  kirjAilijA helSinki

liiSA kAllio  kuvittAjA, kirjAilijA helSinki

pAuli kAllio  SArjAkuvAkäSikirjoittAjA tAmpere

reino kAllio  tietokirjAilijA, ft lAhti

pAuli kAllio  pSykologi, näyt. kirj. kuopio

tArjA kAllio-tAmminen tietokirjAilijA kirkkonummi

iiriS kAlliolA  SuomentAjA, tietokirjAilijA hyvinkää

heli kAlliolevo  proj. pääl., SuomentAjA kAArinA

tuulA kAllioniemi  kirjAilijA kAngASAlA

jouni kAllioniemi  tietokirjAilijA turku

kAri kAllonen  tietokirjAilijA, toim. pääl. rAumA

tuomo kAminen  toimittAjA ylöjärvi

SAri kAnAlA  kirjAilijA jyväSkylä

jormA kAnAnen  tietokirjAilijA jyväSkylä

SAnnA kAnAnojA  kuvAtAiteilijA nAuvo

liiSA kAnervA  tietokirjAilijA, Arkkitehti helSinki

ArjA kAnervA  SuomentAjA helSinki

helinä kAngAS  SuomentAjA eSpoo

tAijA kAngASkokko muuSikko helSinki

mAtti kAngASkoSki runoilijA, tutkijA helSinki

SAnnA kAngASluomA SuomentAjA helSinki

jenny kAngASvuo  tutkijA, kirjAilijA oulu

jAAkko kAnkAAnpää SuomentAjA turku

hAnnu kAnkAAnpää kirjAilijA helSinki

mAtti j. kAnkAAnpää vtk, tietokirjAilijA virrAt

kirSi kAnkAAnSivu  kääntäjä tAmpere

riittA kAnkkunen  kääntäjä, kielentArkiStAjA joenSuu

riikkA kAnkkunen  kääntäjä helSinki

pekkA kAntAnen  tietokirjAilijA kuopio

ArjA kAntele  SuomentAjA helSinki

Anneli kAnto  kirjAilijA tAmpere

mervi kAntokorpi  toimittAjA, kriitikko fiSkArS

Alli kAntolA  kirjoittAjA, kuStAntAjA lAhti

jAAnA kApAri-jAttA SuomentAjA loviiSA

SAri kArhulAhti  SuomentAjA helSinki

johAnnA kArhumäki lehtori, oppikirjAilijA helSinki

eevA kArhunen  kirjAilijA mAAninkA

mAtti kAri  kirjAilijA helSinki

heikki kArjAlAinen  SuomentAjA helSinki

tuulA kArjAlAinen tietokirjAilijA helSinki

SAmi kArjAlAinen  tutkijA, tietokirjAilijA       kirkkonummi

emiliA kArjulA  kirjoittAjA, jAtko-opiSkelijA turku

pAulA kArlSSon SuomentAjA helSinki

Svenolof kArlSSon förfAttAre purmo

cArinA kArlSSon  förfAttAre Sund, ålAnd

veSA kAronen  toim., kriitikko, tietokirjAilijA         hki
totti kArpelA  kirjAilijA turku

mArkku kArpio  kirjAilijA utö

SAnnA kArppinen  yrittäjä, tietokirjAilijA jyväSkylä

hAnnele kArppinen toimittAjA kotkA

petri kArrA  kirjAilijA, käSikirjoittAjA helSinki

iljA kArSikAS  kuvittAjA helSinki

leevi kArSikAS  kirjAilijA, ft oulAinen

tiinA kArtAno  SuomentAjA hämeenkyrö

Antero kArttunen tietokirjAilijA helSinki

ASSi kArttunen  muuSikko helSinki

millA kArvonen  SuomentAjA turku

inkeri kArvonen  opettAjA, kirjAilijA kAnnuS

SAnnA kArvonen  elokuvAntekijä, vAlokuvAAjA        oulu

tuulA kASAnen  toimittAjA (eläk.) helSinki

mArkku kASkelA   kirjAilijA helSinki

liiSA kASki  kääntäjä helSinki

veerA kASki  SuomentAjA turku

reijA kASkiAho  kirjAilijA, vAmmAiSAvuStAjA helSinki

heikki kAStemAA  tAidekriitikko helSinki

eine kAtAinen  kirjAilijA iiSAlmi

unto kAtAjAmäki  kirjAilijA, op. toim. joht. em. tAmpere

juhAni kAtAjAmäki  tietokirjAilijA helSinki

riinA kAtAjAvuori  kirjAilijA helSinki

jAnne kAtAjiSto  nuoriSotyöntekijä, kirjAilijA juAnkoSki

kAiSA kAtteluS  SuomentAjA helSinki

noorA kAtto  kuvittAjA tAmpere

olli kAuhAnen  kirjAilijA vArkAuS

ullA kAuhAnen  kuvAtAiteilijA, runoilijA hAttulA

kAroliinA kAuhAnen kirjAilijA, opiSkelijA hAttulA

mAijA kAuhAnen  SuomentAjA berliini

kAtjA kAukonen  kirjAilijA tAmpere

heikki kAukorAntA SuomentAjA helSinki

piA kAulio  pSykologi, tietokirjAilijA  hämeenlinnA

vernA kAuniSto-feodoroW muSiikkipedAgogi, tietokirjAilijA      hki
mAArit kAuppinen  tutk. koord., kirjoittAjA eSpoo

riSto kAuppinen  tietokirjAilijA vAntAA

kAArinA kAurinkoSki tietokirjAilijA helSinki

eilA kAutto  tietokirjAilijA helSinki

eevA-riittA kAuttu tietokirjAilijA, eläkeläinen vAntAA

eero kAvASto  kirjAilijA pori

minnA keinänen  toimittAjA nurmijärvi

pekkA kejonen  kirjAilijA vilppulA

rAuhA kejonen  kirjAilijA nurmeS

helmi kekkonen  kirjAilijA helSinki

kirSti kekkonen-montonen toimittAjA helSinki

tAtu-pekkA kekäläinen  kirjAilijA, kuStAntAjA, opet. kuopio

Annu kekäläinen  tietokirjAilijA, toimittAjA helSinki

juhAni kelloSAlo  lääkäritoimittAjA, kirjAilijA ilmAjoki

liiSA keltikAngAS-järvinen profeSSori, tietokirjAilijA eSpoo

pentti kemppAinen  tietokirjAilijA helSinki

jouni kemppAinen  toimittAjA helSinki

riittA kemppAinen-koiviSto freelAncer-kirjoittAjA rovAniemi

eevA kenttä  muuSikko rAiSio

mArkku kenttä  kääntäjä helSinki

liiSA kerAvuori  kääntäjä helSinki

merjA keronen (ent. koivuniemi) terveyStoimittAjA eSpoo

mAtti kervinen  tuottAjA, muuSikko vAntAA

ullA kervinen  tietokirjAilijA helSinki

Auli keränen  kääntäjä pori



millA keränen  kirjAilijA, kouluttAjA tAmpere

SAmi keSki-vähälä näytelmäkirjAilijA järvenpää

tuomAS keSkimäki  runoilijA, SAnoittAjA pori

pirjo keSkinen  kääntäjä, yrittäjä tAmpere

teemu keSkiSArjA  hiStorioitSijA, tietokirjAilijA vAntAA

jormA keSkitAlo  tietokirjAilijA helSinki

petri keSti  kirjAilijA oulunSAlo

SAri keSäniemi  runoilijA vAntAA

SAArA keSävuori  kirjAilijA tAmpere

mAtti kettunen  kirjAilijA, luokAnopettAjA joenSuu

minnA kettunen  kirjAilijA, yrittäjä lApinlAhti

ville keynäS  SuomentAjA helSinki

kirSti miriAm khAn tietokirjAilijA lAppeenrAntA

tAnjA kielinen  SuomentAjA turku

mikAel kihlmAn  bildkonStnär Stockholm

unto kiiSkinen  tietokirjAilijA jokioinen

timo kiiSkinen  lAuluntekijä helSinki

ninA kiiSkinen (oS. honkAnen) kirjAilijA, käSikirjoittAjA helSinki

minnA kiiStAlA  toimittAjA helSinki

eevA kilpi  kirjAilijA eSpoo

jAAkko kinnAri  muuSikko helSinki

kirSi kinnunen  kääntäjä rAnSkA

mAtti kinnunen  SuomentAjA, toimittAjA helSinki

rAilA kinnunen  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

eino kinnunen  kirjAilijA nilSiä

oili kinnunen  kirjAilijA helSinki

SinikkA kinnunen-bruun kirjAilijA, tAiteilijA helSinki

mArjA-liiSA kinturi toimittAjA helSinki

SAkAri kirjAvAinen  kirjAilijA, ohjAAjA helSinki

kAtri kirkkopelto  kuvittAjA eSpoo

pentti kirStilä  kirjAilijA helSinki

leenA kirStinä  prof. emer., kirjAilijA, Suom. helSinki

lAurA kirveS  tutkijA, tietokirjAilijA eSpoo

jenni kirveS  tutkijA, tietokirjAilijA helSinki

mAriAnne kiSkolA  tietokirjAilijA eSpoo

mArko kitti  kirjAilijA eAStbourne, uk
SAkAri kiuru  vApAA toimittAjA helSinki

iWonA kiuru  kääntäjä vAntAA

AnSu kivekäS  kirjAilijA vAntAA

pekkA kivekäS  lehtori, SuomentAjA vAntAA

mAlin kivelä  förfAttAre helSingforS

mikA kivelä  kirjAilijA turku

Anneli kivelä  kirjAilijA hAttulA

ilAri kivelä  muuSikko helSinki

leAliiSA kivikAri  näytelmäkirjAilijA lAhti

pekkA kivikäS  prof., tietokirjAilijA, eläk. jyväSkylä

SirpA kivilAAkSo  ft, tietokirjAilijA helSinki

Arto kivimäki  kirjAilijA, kääntäjä riihimäki

mikA kivimäki  kielenkääntäjä helSinki

jyrki kivimäki  konSultti, tietokirjAilijA eSpoo

petri kivimäki  SoitonopettAjA, muuSikko helSinki

heli kivimäki  kääntäjä nokiA

kAi kivirAntA   toimittAjA tAmpere

mArjA kiviSAAri  kääntäjä WeSt SuSSex, uk
eliSA kiviStö  vApAA kirjoittAjA julkujärvi

leenA kivivAlli  kääntäjä lempäälä

hAnnA kjellberg  SuomentAjA helSinki

pirittA klAuS  kirjAStovirkAilijA, kääntäjä kotkA

kAri klemelä  SuomentAjA SAuvo

pAuliinA klemolA  kääntäjä kouvolA

tero kling  muuSikko helSinki

lAilA kohonen  kirjAilijA tAmmelA

Simo kohonen  tietokirjAilijA lAhti

erkki evert koipijärvi kirjAilijA mänttä-vilppulA

jAri koiviSto  SAtukirjAilijA tAmpere

SeSSe koiviSto  kirjAilijA helSinki

cAroline koiviSto  toimittAjA, kirjAilijA turku

AurA koiviSto  toimittAjA, kirjAilijA nummelA

veSA koivu  vAlokuvAAjA kuhmoinen

tApio koivukAri  kirjAilijA rAumA

veijo koivulA  tietokirjAilijA oulu

kirSti koivulA  diAkoni, virikekirjAilijA forSSA

Antti koivumäki  kääntäjä tAmpere

elinA koivunen  toimittAjA, tietokirjAilijA turku

ilAri koivunen  kirjAilijA pori

tuulA kojo  SuomentAjA helSinki

hAnneliinA kojo  toimittAjA kitee

rAimo o.  kojo  kirjAilijA jAnAkkAlA

piA kojo   kouluttAjA, kuvAtAitelijA porvoo

timo kokkilA  SArjAkuvAntekijä tAmpere

kArri kokko  kirjAilijA helSinki

ritvA kokkolA  kirjAilijA kemi

terhi kokkonen  SAnoittAjA helSinki

ritvA kolehmAinen kriitikko, toimittAjA kuopio

AnnukkA kolehmAinen SuomentAjA turku

mikA kolehmAinen kuvittAjA oulu

Antti koli  tietokirjAilijA, vAlokuvAAjA helSinki

Siri kolu   kirjAilijA vAntAA

jukkA komppA  toimittAjA, kirjAilijA jyväSkylä

AnitA konkkA  kirjAilijA helSinki

jAttA von konoW  tAl, tietokirjAilijA tuuSulA

joonAS konStig  kirjAilijA eSpoo

tomi kontio  kirjAilijA helSinki

tArjA kontro  SuomentAjA helSinki

Arto konttinen  kääntäjä kuopio

kimmo kontturi  tietokirjAilijA helSinki

oSmo kontulA  tutk. prof., tietokirjAilijA helSinki

Aku kopAkkAlA  tietokirjAilijA eSpoo

veikko korhonen  kirjAilijA ruoveSi

Antti korhonen  opettAjA, kirjAilijA vAntAA

ilonA korhonen  muuSikko, tietokirjAilijA pukkilA

juSSi korhonen  kääntäjä helSinki

SeijA korhonen  kääntäjä vAntAA

kimmo korhonen  tietokirjAilijA helSinki

tArjA korhonen  kirjAilijA, toimittAjA SotkAmo

riSto korhonen  toimittAjA. tietokirjAilijA helSinki
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riku korhonen  kirjAilijA turku

petter korkmAn  muSiker, filoSof helSingforS

tuulA korolAinen  kirjAilijA vAntAA

AdAm korpAk  tAiteilijA, kuvittAjA            kemiönSAAri

SAllA korpelA  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

jukkA korpelA  tietokirjAilijA eSpoo

helenA korpelA  opettAjA, tietokirjAilijA vAntAA

teemu korpi  mArkk.koord., tietokirjAilijA tAmpere

ritvA korpimo  toimittAjA, eläkeläinen tAmpere

tiinA korpinen  toimittAjA helSinki

eevA-liiSA kortelAhti pitSiSuunnittelijA, kirjAilijA huittinen

AnnA kortelAinen  kirjAilijA helSinki

AnnA korteSAlmi   toim., kriitikko, tietokirjAilijA      eSpoo

kAtleenA korteSuo tietokirjAilijA hämeenlinnA

petri korteSuo  kääntäjä, SuomentAjA tAmpere

lAurA koSkelA  kääntäjä tukholmA

lASSe koSkelA  ASiAntuntijA, tietokirjAilijA helSinki

ilpo koSkelA  grAAf.Suun., SArjAkuvAtAiteilijA   oulu

mirjAm koSkelA  oppikirjAntekijä vAntAA

hilkkA koSkelA  SuomentAjA eSpoo

jukkA koSkelAinen  kirjAilijA, SuomentAjA helSinki

nellA koSkell  yrittäjä, kirjAilijA kuopio

mAri koSki  runoilijA helSinki

johAnnA koSki  käSityöläinen, kirjAilijA helSinki

mArkku koSki  kirjAilijA lAhti

kAri koSki  SuomentAjA vAntAA

rAimo koSki  it-ASiAnt., tietokirjAilijA kAArinA

mAijA koSki  toimittAjA helSinki

jormA koSki  kirjAilijA kemi

SAtu koSkimieS  kirjAilijA, kirjAlliSuuStoim. helSinki

pertti koSkimieS  tietokirjAilijA kirkkonummi

juhA-pekkA koSkinen kirjAilijA hämeenlinnA

jermu koSkinen  runoilijA turku

rAili koSkinen  kirjoittAjA pori

hArro koSkinen  kuvAtAiteilijA nAAntAli

inkeri koSkinen  SuomentAjA helSinki

pertti koSkinen  kirjAilijA hArjAvAltA

riittA koSkinen  tutkijA, kirjAilijA nAAntAli

AnnukkA koSonen  opettAjA, oppikirjAilijA helSinki

lAuri koSonen  toimittAjA, kirjAntekijä   lAppeenrAntA

petri koSonen  toimittAjA helSinki

piA-kriStiinA koSunen opettAjA, runoilijA kuopio

lAuri kotilAinen               toim., tietokirjAilijA puerto de lA cruz

Arno kotro  opettAjA, kirjAilijA helSinki

kAlevi koukkunen  toimittAjA, tutkijA eSpoo

kAri kovAlAinen  kirjAilijA oulu

kAtjA krekelä  kirjAilijA tAmpere

henriette kreSS  tietokirjAilijA helSinki

vlAdimir krjukov  kirjAilijA lAppeenrAntA

tiinA krohn  kirjAilijA helSinki

tuijA kuhA  runoilijA eSpoo

Spide kuhlStröm  freelAnce-muuSikko         hämeenlinnA

hAnnA-riikkA kuiSmA kirjAilijA pori

rAijA kuiSmA  kuvAtAiteilijA pori

ArjA kuiSmA  kirjAilijA hyvinkää

lAurA kuitunen-lähteenmäki kirjAilijA, kuSt. pääl. jyväSkylä

mikko kuivAlAinen vAlokuvAAjA helSinki

Arto kuivAnen   kirjAilijA                 hämeenkyrö

mirjA kuivAniemi  kirjAilijA Seinäjoki

mervi kujAlA  kuvAtAiteilijA helSinki

mAri kujAnpää  kirjAilijA oripää

rAijA kukkohovi  kuvAtAiteilijA turku

SeijA kukkonen  SuomentAjA kAArinA

juhA kulmAlA  kirjAilijA turku

teppo kulmAlA  kirjAilijA, kriitikko iiSAlmi

pertti kultAlAhti  kirjAilijA tuuSulA

eSSi kummu  kirjAilijA oulu

SAri kumpulAinen  kääntäjä turku

hArri kumpulAinen          toim., kirj., kuSt.              turku

kirSi kunnAS  kirjAilijA tAmpere

mAuri kunnAS  kirjAilijA, piirtäjä eSpoo

tApAni kunttu  hiStorioitSijA, tietokirjAilijA turku

eSko kuokkAnen  tietokirjAilijA riihimäki

mikA kuokkAnen  lAuluntekijä, muuSikko helSinki

tApio kuoSmA  tietokirjAilijA eSpoo

päivi kupiAS  tietokirjAilijA, vAlmentAjA eSpoo

riittA kurkijärvi  toimittAjA, eläk. kAngASAlA

kirSti kuronen  kirjAilijA lempäälä

riikkA kuronen  kääntäjä, toimittAjA            nurmijärvi

ville kuukkA  muuSikko helSinki

iiro kuurAnne  kuSt. toim., SuomentAjA helSinki

kAtri kuuSelA  opettAjA, oppikirjAilijA tAmpere

mArko kuuSelA  muSiikkipedAgogi, muuSikko kotkA

jAnne kuuSi  kirjAilijA, elokuvAohjAAjA helSinki

mikko kuuSimäki  kielenkääntäjä eSpoo

jAnne kuuSinen  muuSikko SAlo/hAlikko

tuomAS kuuSinen  muuSikko jAnAkkAlA

heli kuuSipAlo  tietokirjAilijA helSinki

terhi kuuSiSto  SuomentAjA, eSikoiSkirjAilijA helSinki

olli kuuSiSto  tietokirjAilijA pArAinen

mikko kylliäinen  tkl, tietokirjAilijA tAmpere

jAni kyllönen  Av-kääntäjä kuopio

mArjo kylmänen  toimittAjA tottijärvi

leenA kymäläinen  toimittAjA tAmpere

mArjA kyrö  SuomentAjA lAhti

lAuri kyrönSeppä  muSiikinopettAjA, muuSikko helSinki

mirjA kytökAri  kääntäjä lempäälä

pekkA kytömäki  kääntäjä tAmpere

mikA kähkönen  kirjAilijA joenSuu

SirpA kähkönen  kirjAilijA helSinki

SAArA kähönen  vAlokuvAAjA helSinki

mirjAm kälkäjä  kirjAilijA tornio

jAAkko kämäräinen muuSikko helSinki

juhAni känkänen  kirjAilijA vAntAA

SAkAri kännö  kirjAilijA tArvASjoki

kAijA kärkinen  SAnoittAjA, lAulAjA          kirkkonummi



tApAni kärkkäinen  SuomentAjA helSinki

kAtjA kärkkäinen  SuomentAjA helSinki

heidi köngäS  kirjAilijA helSinki

outi könni  opettAjA, oppikirjAilijA kerAvA

hilkkA könönen  kuvAtAiteilijA turku

jAnne könönen  toimittAjA jyväSkylä

leA köykkä-viukAri  tietokirjAilijA, kääntäjä   hämeenlinnA

jukkA lAAjArinne  kirjAilijA eSpoo

jormA lAAkSo  tietokirjAilijA nurmijärvi

SeijA-riittA lAAkSo ft, tietokirjAilijA mäntyhArju

Seppo lAAkSo  pSyk. ter., tietokirjAilijA      nurmijärvi

tArvo lAAkSo  pAStori, muuSikko tAmpere

heidi lAAkSo  toimittAjA helSinki

liiSA lAAkSo-tAmmiSto kääntäjä helSinki

liiSA lAAkSonen  SuomentAjA helSinki

jouni lAAkSonen  tietokirjAilijA, toimittAjA kuhmo

tero lAAkSonen  tietokirjAilijA, yrittäjä turku

klAuS lAAlo  profeSSori, tietokirjAilijA helSinki

lAmppu lAAmAnen  kirjAilijA, kuStAntAjA helSinki

pirjo lAAtikAinen  erit. op., tietokirjAilijA tAmpere

Ari lAhdenmäki  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

heli lAhdenrAntA  toimittAjA helSinki

lAurA lAhdenSuu  SuomentAjA helSinki

kAiSu lAhikAinen  SuomentAjA lAppeenrAntA

leenA lAhti  tietokirjAilijA eSpoo

erkki lAhti  ft, eräkirjAilijA kuopio

mirkA lAhti  kääntäjä tAmpere

kAtjA lAhti  toimittAjA, bloggAAjA eSpoo

AArne t. k. lAhtinen kääntäjä, eläkeläinen inkoo

Anu lAhtinen  tutkijA, tietokirjAilijA hyvinkää

mySi lAhtinen  tietokirjAilijA helSinki

pekkA lAhtinen  yrittäjä, kirjAilijA tAmpere

rAuno lAhtinen  ft, tietokirjAilijA turku

tApAni lAhtinen  SuomentAjA helSinki

mArko lAihinen  nuoriSotyöntekijä, kirjoittAjA    turku

mikko lAiho  tietokirjAilijA briStol, uk
mAtti lAine  näyt., kirj., käSikirj. helSinki

kAtAriinA  lAine  oppikirjAilijA eSpoo

SirkkA lAine  kirjAilijA rAutjärvi

lASSe j. lAine  tietokirjAilijA, biologi degerby

Siru lAine  kääntäjä turku

mAtti lAinemA  tietokirjAilijA eSpoo

eliSe lAitilA  runoilijA ilmAjoki

tiinA lAitilA kälvemArk kirjAilijA tukholmA

AnnA emiliA lAitinen kuvittAjA tAmpere

terhi lAitinen  tietokirjAilijA kuopio

erkki lAkervi  evAluAAttori, tietokirjAilijA tAmpere

outi lAmmi  kouluttAjA, tietokirjAilijA jyväSkylä

eSko lAmmi  tietokirjAilijA ylöjärvi

mArkuS lAmminpää kääntäjä tAmpere

mikA lAmminpää  S2-opettAjA, tietokirjAilijA turku

pASi lAmpelA  kirjAilijA, ohjAAjA helSinki

AnjA lAmpelA  kirjAilijA oulu

erkki lAmpén  vApAA tAiteilijA, kirjAilijA helSinki

AnnA-leenA lAmpi (nunnA kriStoduli)         kirjAiljA heinäveSi

pirittA lAmpinen  kääntäjä korppoo

juSSi lAnkinen  toimittAjA helSinki

hilppA lAppAlAinen SuomentAjA nokiA

päivi lAppAlAinen  runoilijA hyvinkää

SirkkA lAppAlAinen vApAA kirjoittAjA kAjAAni

SeijA lAppAlAinen  tietokirjAilijA, muSiikintutkijA  helSinki

jukkA lAppAlAinen  murrekirjAilijA lApinlAhti

eijA lAppAlAinen  kirjAilijA helSinki

ullA lAppAlAinen  kouluttAjA, tietokirjAilijA helSinki

jAnne lAppAlAinen  muuSikko ivAlo

Ahti lAppi  everSti (evp), tietokirjAilijA helSinki

Arto lAppi  kirjAilijA tAmpere

jyrki lAppi-Seppälä SuomentAjA helSinki

jAAnA lAppo  kirjAilijA, tiedottAjA helSinki

rAiSA lArdot  kirjAilijA kAuniAinen

juhA lAreS  kääntäjä helSinki

kivi lArmolA  SArjAkuvAntekijä helSinki

AnnA lASSilA  kirjAilijA, luomuviljelijä lApinjärvi

elSe lASSilA  kirjAilijA lAhti

olli lAtvA  tietokirjAilijA miehikkälä

riittA lAtvAlA  kirjAilijA tuuSulA

pirjo lAtvAlA  SuomentAjA eSpoo

riSto lAtvAlA  SuomentAjA eSpoo

SiSko lAtvuS  kirjAilijA helSinki

reino lAuAnne  lAulutAiteilijA, kirjAilijA jyväSkylä

outi lAuhAkAngAS päätoimittAjA helSinki

mAriA lAukkA  kriitikko, tietokirjAilijA helSinki

jukkA lAukkAnen  kirjAilijA pAltAmo

jAni lAukkAnen  vAlokuvAAjA helSinki

oulA jukkA lAukkAnen kirjAilijA, kuvittAjA pAltAmo

leenA lAulAjAinen  kirjAilijA helSinki

mikA lAuniS  kuvittAjA eSpoo

AnnA-lenA lAurén journAliSt, förfAttAre moSkvA

ellA lAurikkAlA  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

mArjukkA lAurilA  kirjAilijA turku

kirSti lAurinolli  vAlokuvAAjA helSinki

yrjö lAutelA  toimittAjA (eläk.) helSinki

rodolphe le clech oppikirjAntekijä eSpoo

SAnnA vAn leeuWen SuomentAjA jyväSkylä

heikki lehikoinen  tietokirjAilijA helSinki

tiinA lehikoinen  kirjAilijA tAmpere

ritvA lehmuSokSA  tietokirjAilijA äänekoSki

leenA lehmuSpuu  kirjAilijA oulu

Anneli lehtikAngAS SAtukirjAilijA oulunSAlo

hAnnu lehtilä  tietokirjAilijA, toimittAjA helSinki

joonAS lehtimäki  opettAjA, SArjAkuvAntekijä helSinki

tuijA lehtinen  kirjAilijA eSpoo

SirkkA-liiSA lehtinen toimittAjA turku

SilvA lehtinen  toimittAjA helSinki

torSti lehtinen  kirjAilijA helSinki

tApAni lehtinen  tietokirjAilijA vihti
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SinikkA lehtinen  vApAA kirjoittAjA huittinen

emiliA lehtinen  kirjAilijA helSinki

lASSe lehtinen  kirjAilijA, toimittAjA helSinki

tiinA lehtinevA  kirjAilijA pArkAno

jAAnA lehtiö  oppikirjAntekijä porvoo

Silene lehto  runoilijA helSinki

kAtriinA lehto-bleckert tietokirjAilijA berliini, SAkSA

jArkko lehtolA  Av-kääntäjä (freelAnce) turku

leenA lehtolAinen kirjAilijA degerby

ASko lehtonen  toimittAjA, runoilijA SAlo

reino lehtonen  tietokirjAilijA helSinki

juhAni lehvonen  AutonASentAjA, kirjAilijA tAmpere

riittA lehvonen  yrittäjä, tietokirjAilijA         SodAnkylä

reino lehväSlAiho  kirjAilijA Seinäjoki

heini lehväSlAiho  runoilijA helSinki

mArkuS leikolA  kirjAilijA helSinki

mArko leino  kirjAilijA helSinki

eino leino  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

pirkkA leino  opettAjA, tietokirjAilijA turku

Anne leinonen  kirjAilijA, tuottAjA riStiinA

SeijA leinonen  kirjAilijA kAjAAni

pekkA leinonen  eläkeläinen, tietokirjAilijA kouvolA

Antti leinonen  luontokuvAAjA,kirjAilijA kuhmo

leenA leinonen  kääntäjä le hAvre

mAAriA leinonen  kirjAilijA kuopio

oSmo leivo  toimittAjA helSinki

AnnA-liiSA lemmetty kirjoittAjA lAhti

jukkA lemmetty  kuvittAjA eSpoo

ullA lempinen  SuomentAjA turku

mArjA-leenA lempinen kirjAilijA tuuSniemi

veronicA  leo  kirjAilijA uppSAlA, ruotSi

erkki leppAnen  kirjAilijA helSinki

AStA leppä  vApAA kirjoittAjA rAiSio

merjA leppälAhti  tutkijA, tietokirjAilijA turku

tittA leppämäki  SuomentAjA helSinki

Airi leppänen  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

pirjo kAtArinA leppänen SuomentAjA lidingö, ruotSi

veli-pekkA leppänen vtt, tutkijA, toimittAjA helSinki

leevi leppänen  muuSikko, tietokirjAilijA helSinki

kAlevi leppänen  tietokirjAilijA rovAniemi

terhi leSkinen  SuomentAjA vAlkeAkoSki

leenA leSkinen  kirjAilijA joenSuu

mArjAttA levAnto  tietokirjAilijA helSinki

mArkettA levAnto   tietokirjAilijA, eläk. helSinki

SAtu leveelAhti  SuomentAjA pirkkAlA

tuulA levo  kirjAilijA AurA

kAri levolA  kirjAilijA rAiSio

AStA levy  muuSikko helSinki

SAtu lidmAn  tutkijA, tietokirjAilijA helSinki

rAkel liehu  kirjAilijA helSinki

mArleenA liikkAnen vAlokuvAAjA kouvolA

liiSA liimAtAinen  toimittAjA, tietokirjAilijA rome

tommi liimAttA  kirjAilijA, muuSikko helSinki

tApio liinojA  näyttelijä, lAulAjA helSinki

roSA likSom  kirjAilijA helSinki

petri liljA  kAlAStAjA, runoilijA pori

kimmo liljA  toimittAjA, SuomentAjA rAiSio

cAritA liljendAhl  toimittAjA, kirjAilijA loviiSA

evA lille   kääntäjä helSinki

åSA lind   förfAttAre ålAnd

AnnA lind  tiedottAjA, tietokirjoittAjA helSinki

pirkko lindberg  kirjAilijA helSinki

Ann-mAri lindberg kirjAilijA helSinki

zinAidA lindén  kirjAilijA, kielenkääntäjä turku

mAriellA lindén  förfAttAre åbo

mArjA lindforS  ruokAkirjAilijA tAmpere

mirjA lindgren  tiedottAjA, toimittAjA eSpoo

tommy lindgren  muuSikko helSinki

mAijA lindgren  erit.op., tietokirjAilijA tAmpere

pirkkA lindholm  koti-iSä/kirjoittAjA/SoittAjA hyvinkää

rAijA lindholm  tekStAAjA/piirtäjä eSpoo

Anne lindholm-kärki     pSyk. ter., tietokirjAilijA helSinki

mervi lindmAn  kuvittAjA, kirjAilijA eSpoo

mAritA lindquiSt  förfAttAre helSingforS

hArriet lindroth  oppikirjAilijA helSinki

lAurA lindStedt  kirjAilijA helSinki

tero linjAmA  tietokirjAilijA jyväSkylä

mArtti linnA  kirjAilijA hAminA

ArjA linnAvuori  kirjAilijA, huk helSinki

mAijA-liiSA linnilä tietokirjAilijA, kouluttAjA kiuruveSi

kAi linnilä  tietokirjAilijA Somero

SAmuli lintulA  SArjAkuvApiirtäjä helSinki

mArtti lintunen  tietokirjAilijA helSinki

tArjA lipponen  SuomentAjA tAmpere

Antti lipponen  muuSikko helSinki

tero liukkonen  kirjAilijA porvoo

miki liukkonen  kirjAilijA oulu

tuomAS liuS  kirjAilijA käSämä

tuulA ljungberg  kirjAilijA, SuomentAjA eSpoo

erkki lod  lehtori, kirjAilijA, eläk.                  pori

mirjAm lohi  kirjAilijA helSinki

Sirke lohtAjA-Ahonen kouluttAjA, tietokirjAilijA eSpoo

kAri loimu  tietokirjAilijA eSpoo

lilli loiri-Seppä  tietokirjAilijA, copyWriter helSinki

elinA loiSA  kirjAilijA helSinki

mindele london zWeig toimittAjA helSinki

mAire loppi  murrekirjAilijA ilmAjoki

kAtjA loSoWitch  SuomentAjA helSinki

kriStiinA louhi  lAStenkirjAilijA, kuvittAjA järvenpää

jormA luhtA  kirjAilijA, vAlokuvAAjA     hAloSenniemi

SAri luhtAnen  kirjAilijA, SuomentAjA fiSkArS

SinikkA luhtASAAri freelAnce-toimittAjA helSinki

päivi lukkArilA  kirjAilijA tAmpere

hAnnu lukkArinen kuvittAjA, SArjAkuvAtAiteilijA          hki
ullA-lenA lundberg förfAttAre borgå

tom lundberg  kirjAilijA helSinki



hAnnu luntiAlA  ylijohtAjA, kirjAilijA helSinki

tAru luojolA  kirjAilijA, kääntäjä tAmpere

heikki luomA  kirjAilijA jokioinen

tAinA luomA  tietokirjAilijA tAmpere

mArjA luomA  SuomentAjA       hki/le temple Sur lot

kirSi luomA  SuomentAjA helSinki

ville luomA-Aho  runoilijA, opiSkelijA jyväSkylä

Aki luoStArinen  kirjAilijA piekSämäki

pirjo luoto  kääntäjä helSinki

reimA t.A. luoto  tietokirjAilijA eSpoo

leenA luoto  tietokirjAilijA vAntAA

kirSti luovA  kirjAilijA, kääntäjä lAppilA

eero lupAri  muuSikko helSinki

AnnikA luther  opettAjA, kirjAilijA helSinki

tuukkA luukAS  kirjAilijA eSpoo

tuuli luukAS  kuvAtAiteilijA helSinki

mArjA luukkonen  lAStenkirjAilijA porvoo

leenA kAijA luukkonen runoilijA, eläkeläinen lAhti

mArSA luukkonen   kouluttAjA, toimittAjA helSinki

tiinA luukkonen  Av-kääntäjä jyväSkylä

veSA luukkonen  kirjAilijA, SukututkijA         SAvonlinnA

pertti luumi  tietokirjAilijA, opetuSneuvoS          hki
jAri lyytimäki  tutkijA, tietokirjAilijA riihimäki

mAriA lyytinen  kääntäjä helSinki

rAlf långbAckA                AkAdemiker, regiSSör, förfAttAre     hforS

petjA lähde  näyttelijä, kirjAilijA helSinki

kriStiinA lähde  runoilijA, SuomentAjA, kirjAilijA     hki
ville lähde  tietokirjAilijA, päätoimittAjA lempäälä

jAAnA lähteenmAA tietokirjAilijA helSinki

SiSko lännenmäki  kirjAilijA pori

onervA lääperi  tietokirjAilijA pori

pASi lönn  kirjAilijA, rikoSylikonStAApeli          jkl
per-erik lönnforS kirjAilijA helSinki

eevA lönngren  kirjAilijA montgeron, rAnSkA

kim lönnholm  muuSikko eSpoo

Anu lönnqviSt  kääntäjä järvenpää

heleenA lönnroth kirjAilijA kurikkA

mArkku löytönen  profeSSori, tietokirjAilijA helSinki

juhA mAASolA   tietokirjAilijA jyväSkylä

millA mAdetojA  toimittAjA tAmpere

Siiri mAggA-miettunen kirjAilijA kemi

mArikA mAijAlA  kuvittAjA helSinki

eino mAironiemi  toimittAjA joenSuu

mArkuS mAjAluomA kuvittAjA, kirjAilijA Sipoo

rAijA mAjAmAA  tietokirjAilijA, tiedetoim. helSinki

elinA mAkkonen  tietokirjAilijA kontiolAhti

george mAlAty  tietokirjAilijA, doSentti joenSuu

päivi mAlinen  kääntäjä brySSel

SAri mAlkAmäki  kirjAilijA helSinki

mAArit mAlm  kääntäjä vAntAA

timo mAlmi  kirjAilijA tAmpere

mAiliS mAlmStröm penS. lärAre, förfAttAre rASeborg

pAmelA mAndArt  kirjAilijA vAntAA

mAx mAnner  kirjAilijA luxembourg/turku

hArri mAnner  kirjAilijA, kuvittAjA helSinki

mArkku mAnnilA  SuomentAjA tAmpere

SAnnA mAnninen  SuomentAjA helSinki

kirSti mAnninen  kirjAilijA mäntSälä

mAurA mAnninen  SArjAkuvApiirtäjä eSpoo

pirjo mAnninen  kirjAilijA helSinki

ellA mAnninen  toimittAjA tAmpere

pekkA mAnninen  kirjAilijA jyväSkylä

Anu mAnnonen  fm, tietokirjAilijA helSinki

SiljA mAnSikkA-Alper kirjAilijA kAnkAAnpää

ninAroSe mAoz  vApAA toimittAjA eSpoo

tuulA mArjAkAngAS toimittAjA kotkA

veerA mArjAmAA  drAmAturgi helSinki

pekkA mArjAmäki  SuomentAjA helSinki

tuomAS mArjAmäki toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

Antti mArjAnen  profeSSori, tietokirjAilijA hyvinkää

mArkku mArStelA  muuSikko helSinki

tiinA mArtikAinen  kirjAilijA lohjA

tyyne mArtikAinen tietokirjAilijA eSpoo

tiinA mArtikAinen  opettAjA, oppikirjAilijA pori

tiinA mArtin  toimittAjA, tietokirjAilijA jyväSkylä

Alice mArtin  SuomentAjA helSinki

jormA mArttAlA  tietokirjAilijA kAngASAlA

inkeri mArttilA  toimittAjA kouvolA

tittAmAri mArttinen kirjAilijA helSinki

Antti mArttinen  toimittAjA, SuomentAjA tAmpere

eero mArttinen  kirjAilijA, toimittAjA kAjAAni

teemu mASAlin  tietotekn. ASiAntunt., tietokirj.  eSpoo

tApAni mASkulA  elokuvAkriitikko, kirjAilijA turku

eero mAtero  päätoimittAjA emerituS        oulunSAlo

pAuli mAtikAinen  eläk. rehtori, kirjAilijA           lpr
jAni mAtikkA  kirjAilijA oulu

hAnnAmAijA mAtilA käSikirjoittAjA helSinki

juSSi mAtilAinen  SAnAtAideohjAAjA, kirjAilijA Seinäjoki

tuulA mAtintupA  opettAjA evp, kirjAilijA ylöjärvi

AlexAndrA mAtSchke           kielikouluttAjA, tietokirjAilijA       tre  
mArjAkAiSA mAtthíASSon SuomentAjA, Sihteeri reykjAvik

rAijA mAttilA  SuomentAjA turku

hilkkA mAttilA  kirjAlijA, eläkeläinen       lAppeenrAntA

pirkko mAttilA  eläkeläinen, kirjAilijA oulu

kAti-pupitA mAttilA kirjAilijA, lääkäri, teol.tri helSinki

uolevi mAttilA  toimittAjA eSpoo

heikki mAttilA  kriitikko oulu

jormA j. mAttilA  tietokirjAilijA helSinki

mirkA mAukonen  kääntäjä turku

mArjA-leenA mAuno toimittAjA, eläkeläinen inkeroinen

päivi mehtonen  tutkijA, tietokirjAilijA tAmpere

eSA melA  kielenkääntäjä turku

emiliA melASuo  kääntäjä turku

tommi melender  kirjAilijA vAntAA

pirjo mellAnen  kirjAnpitäjä, kirjAilijA rymättylä

outi mennA  SuomentAjA eSpoo
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Anni mentulA  kääntäjä kirkkonummi

vivecA mentzer-ekholm fil. mAg, läromedelSförfAttAre    eSbo

petri merenlAhti  ykSikön päällikkö, tietokirjAilijA    hki
pAulA merenSuo  SuomentAjA kAArinA

jenni mereSmAA  kirjAilijA tAmpere

irmA meretniemi  tietokirjAilijA helSinki

veijo meri  kirjAilijA helSinki

kAtri merikAllio  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

Anneli meriläinen  kirjAilijA kokkolA

roSA meriläinen  kirjAilijA tAmpere

helenA meripAASi  kirjAilijA vAntAA

AnjA meripirtti  SuomentAjA nAAntAli

mArtti mery  opet., käänt., oppikirj. helSinki

tomi metSäketo  lAulAjA helSinki

heikki metSämäki  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

kAlervo mettAlA  kääntäjä turku

SAri meurmAn  kielenopettAjA, oppikirjAntekijä     hki
kimmo miettinen  kirjAilijA hämeenlinnA

dAnielle miettinen toimittAjA riihimäki

mAri-Sohvi miettinen kuvAtAiteilijA tAmpere

rAili mikkAnen  kirjAilijA helSinki

AnnA-liiSA mikkelä toimittAjA, eläkkeellä helSinki

mArjA-leenA mikkolA kirjAilijA helSinki

juuliA mikkolA  Arkkitehti, tietokirjAilijA helSinki

tAnjA mikkolA  vAlokuvAAjA tAmpere

pekkA mikkolAinen tietokirjAilijA ylöjärvi

riSto mikkonen  kääntäjä kuopio

AnitA mikkonen  kääntäjä, tulkki vihti

pirjo mikkonen-joublAnc vApAA toimittAjA, kirjAilijA kAjAAni

tApAni mikolA  toimittAjA, kirjAilijA huittinen

tuijA mikonrAntA  ohjAAjA, käSikirjoittAjA helSinki

Anneli miljArd  SuomentAjA helSinki

AlekSi milonoff  SuomentAjA helSinki

petri minkkinen  tutkimuSpäällikkö, tietokirjAilijA   hki
Anni minkkinen  vAlokuvAAjA tAmpere

AlekSAndrA miSioroWSkA tulkki, kääntäjä helSinki

heidi mittler  kielenkääntäjä helSinki

ghodrAt moghAdAmpour yliopettAjA, tietokirjAilijA vAASA

pAulA moilAnen  tietokirjAilijA helSinki

veli-pekkA moiSAlo hAll.pääll., tietokirjAilijA vAntAA

SAlme mokSunen  SuomentAjA turku

kirSi monni  kielenkääntäjä vAntAA

väinö mononen  tietokirjAilijA uimAhArju

timo montonen  SuunnittelijA, kirjAilijA helSinki

lottA moring  överSättAre, SpråkgrAnSkAre       vörå

helen moSter  kääntäjä, kirjAilijA, toimittAjA    eSpoo

StefAn moSter  kirjAilijA, kääntäjä   eSpoo

tuuli mukkA  kuvAtAiteilijA rovAniemi

eero murtomäki  kuvAAjA, kirjAilijA muStASAAri

juSSi murtoSAAri  luontokuvAAjA jyväSkylä

päivi muStAjärvi  Av-kääntäjä helSinki

jAAnA-mirjAm muStAvuori vApAA kirjoittAjA helSinki

tommi muSturi  SArjAkuvAtAiteilijA tAmpere

mirjA muurinen  kääntäjä tAmpere

mArkku myllylä  tietokirjAilijA kerAvA

mAijA myllymäki  kääntäjä hAmpuri

ninni myllyojA  toimittAjA helSinki

Anneli mylläri  kirjAilijA, eläkeläinen vAntAA

tAijA mård  kirjAlliSuuden kääntäjä helSinki

kAtriinA mähönen  kääntäjä loviiSA

hAnnu mähönen  tietokirjAilijA joenSuu

j. pekkA mäkelä  kirjAilijA, SuomentAjA helSinki

Anne mäkelä  kääntäjä berliini, SAkSA

lAuri mäkelä  SuomentAjA helSinki

hAnnu mäkelä  kirjAilijA nummi-puSulA

eevA mäkelä  toimittAjA, SuomentAjA, ft eSpoo

petri mäkelä  retkeilykirjAilijA tAmpere

ritvA mäkelä  tietokirjAilijA lempäälä

rAijA-liiSA mäkelä toimittAjA, kirjAilijA helSinki

kAtjA mäkelä  kirjAStovirkAilijA porvoo

ilkkA mäkelä  lehtori, tietokirjAilijA Seinäjoki

reijo mäki  kirjAilijA turku

AnnA mAriA mäki  kirjAilijA eSpoo

jyrki mäki  SArjAkuvAtAiteilijA hAukipudAS

heidi mäki  kääntäjä turku

outi mäki  km, tietokirjAilijA tAmpere

eSA mäkijärvi  kirjAilijA helSinki

kAtri mäkinen  opettAjA, kirjAilijA oulu

rAine mäkinen   kirjAilijA eSpoo

kAArinA mäkinen  kirjAilijA helSinki

joel mäkinen  muuSikko, näyttelijä helSinki

eSko mäkinen  muuSikko kAngASAlA

kirSti mäkinen  tietokirjAilijA helSinki

reimA mäkinen  SArjAkuvAntekijä helSinki

piA mäkinen  tietokirjAilijA Siuro

riittA mäkinen  tietokirjAilijA lempäälä

eijA mäkinen  toimittAjA hämeenlinnA

jArkko mäkinevA  kuvittAjA, vAlokuvAAjA tAmpere

mArkku mäkipirtti tietokirjAilijA tAmpere

AnSSi mänttäri  käSikirjoittAjA, ohjAAjA tAmpere

mArjut mäntyjärvi SuomentAjA turku

liiSA mäntymieS  kirjAilijA helSinki

mikko mäntynevA  tietokirjAilijA hämeenlinnA

heli mäntyrAntA  kääntäjä tAmpere

timo määttä  AutonkuljettAjA, kirjAilijA tAmpere

pentti määttänen  tietokirjAilijA helSinki

hiljA mörSäri  lehtori, kirjAilijA hämeenlinnA

mAri mörö  kirjAilijA mikkeli

SiSko nAmpAjärvi  moniAlAkirjoittAjA kotkA

heli nASki  SuomentAjA kotkA

jAri nenonen  kirjAilijA hAminA

SinikkA neuvonen  ApAA toimittAjA, yrittäjä hollolA

petri neuvonen  Arkkitehti, tietokirjAilijA eSpoo

tuulA nevAlA  kääntäjä turku

pekkA nevAlAinen  doSentti, tietokirjAilijA joenSuu

petri nevAlAinen  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki



tuomAS nevAnlinnA tietokirjAiljA helSinki

juSSi k. niemelä  tietokirjAilijA helSinki

jAri niemelä  toimittAjA, tietokirjAilijA tAmpere

minni niemelä  tietokirjAilijA helSinki

reettA niemelä  kirjAilijA rAiSio

Antti niemi  yliopettAjA, tietokirjAilijA jyväSkylä

juuli niemi  kirjAilijA helSinki

mArjo niemi  kirjAilijA helSinki

tApAni niemi  toimittAjA, tietokirjAilijA kemijärvi

SeijA niemi  tietokirjAilijA, fl turku

heidi nieminen  SuomentAjA eSpoo

jAni nieminen  erikoiSkirjAStonhoit., runoilijA      hki
pekkA nieminen  kielenkääntäjä vihti

kAiho nieminen  kirjAilijA helSinki

kAi nieminen  kirjAilijA, SuomentAjA pernAjA

hAnnu nieminen  profeSSori, oppikirjAntekijä helSinki

pertti nieminen  kirjAilijA, kääntäjä vAntAA

WAlter nienStedt  tietokirjAilijA turku

juSSi niilekSelä  kirjAilijA, ohjAAjA lempäälä

kAlle niinikAngAS  runoilijA vAntAA

AArne nikkA  tietokirjAilijA kittilä

jArkko nikkilä  lehtori, muuSikko porvoo

joni nikkolA  kirjAilijA helSinki

hAnnu niklAnder  kirjAilijA kArkkilA

eevA nikoSkelAinen kirjAilijA, profeSSori (emeritA)       tku
riSto niku  tietokirjAilijA, eläk.          kirkkonummi

jAAnA nikulA  SuomentAjA helSinki

juSSi nikulA  muuSikko helSinki

terhi nikulAinen  kirjAilijA helSinki

renne nikupAAvolA SuomentAjA rAAhe

SArri nironen  kirjAilijA helSinki

heikki niSkA  kirjAilijA tAmpere

henri niSkAlA  muuSikko uuSimAA

kAArinA niSkAlA  tietokirjAilijA oulu

jukkA niSkAnen  kirjAilijA joenSuu

pekkA niSkAnen  kuvAtAiteilijA helSinki

mArkku niSkAnen  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

hAnnu niSkAnen  tietokirjAilijA (di) jyväSkylä

mikko niSkASAAri  toimittAjA helSinki

SAijA niSSinen  toiminnAnjohtAjA, kirjAilijA kuopio

kAArinA nivAlA  fm, tietokirjAilijA kerAvA

SinikkA nopolA  kirjAilijA helSinki

jAn noponen  muuSikko helSinki

hArri nordell  runoilijA pArAinen

SonjA nordenSWAn förfAttAre mAriehAmn

jArmo nouSiAinen  kääntäjä tAmpere

inkA nouSiAinen  kirjAilijA helSinki

miikA nouSiAinen  kirjAilijA helSinki

jAnne nummelA  runoilijA hAuSjärvi

juri nummelin  kirjAilijA turku

mArkuS nummi  kirjAilijA helSinki

helenA numminen  kirjAilijA, pSykologi kotkA

tommi nuopponen SuomentAjA helSinki

jouko nuorA  SArjAkuvAntekijä forSSA

elinA nuortie  grAAf., vAlokuvAAjA, kirj. eSpoo

eppu nuotio  kirjAilijA hiittinen

Anni nupponen  kirjAilijA tAmpere

mArkuS nurmeSniemi toimittAjA, kirjAilijA mänttä

SuvieliSe nurmi  kouluttAjA, tietokirjAilijA vihti

reA nurmi  kuvAtAiteilijA helSinki

mAtti nurro  muuSikko/Säveltäjä/opet. jyväSkylä

mArjo nygård  grAAf. Suunn./kuvittAjA helSinki

tuomAS nyholm  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

ilonA nykyri  SuomentAjA hAloSenniemi

rAijA nylAnder  kääntäjä SAkSA

jAke nymAn  toimittAjA helSinki

mAijA nymAn  kirjAilijA lohjA

SAnnA nyqviSt  tutkijA, kriitikko helSinki

tAru helenA nyStröm kääntäjä nApoli, itAliA

Sirkku nyStröm  toimittAjA helSinki

rAimo nyySSönen  muuSikko pirkkAlA

kAlevi nyytäjä  SuomentAjA le conquet

outi nyytäjä  drAmAturgi, kirj. le conquet

SAri näre  tutkijA, tietokirjAilijA helSinki

hArri närhi  kirjAilijA helSinki

kAti närhi  kuvittAjA, SArjAkuvApiirtäjä helSinki

mikko närhi  tietokirjAilijA tAmpere

mAijA-liiSA näSänen fm, lehtori, tietokirjAilijA oulu

mirkkA näveri  kääntäjä tAmpere

tiinA ohinmAA  SuomentAjA loviiSA

SAri ohinmAA  toimittAjA rAAhe

kirSi ohrAnkämmen SuomentAjA helSinki

Antti t. oikArinen  SuomentAjA tAmpere

niinA oiSAlo  toimittAjA turku

hAnnu oittinen  SuomentAjA helSinki

hAnnu oittinen  toimittAjA tAmpere

timo oivA  muuSikko helSinki

AnnA ojA  SuomentAjA tAmpere

Arto ojAkAngAS  kirjAilijA kAnnuS

kAri ojAlA  tietokirjAilijA kirkkonummi

mAritA kAtAriinA ojAlA eSikoiSlAStenkirjAilijA turku

Anu ojAlA  juriSti, kirjAilijA rovAniemi

ellA ojAlA  kirjAilijA tAmpere

SoilA ojAnen  toimittAjA, kirjAilijA pori

virpi ojAnen  grAAf. Suunn., SAnAilijA kArkkilA

olli j. ojAnen  tietokirjAilijA korpilAhti

tuulA ojApelto  tekStiSuunnittelijA, toimittAjA     lAhti

juhA okko  kuvAtAiteilijA helSinki

erkki okkonen  muuSikko kuohu, jyväSkylä

tArjA okkonen  kirjAilijA lAppeenrAntA

Aulikki okSAnen  kirjAilijA helSinki

ritA okSAnen  SuomentAjA helSinki

mikA okSAnen  kielenkääntäjä jyväSkylä

herttA okSAnen  kääntäjä helSinki

kAijA olin-ArvolA runoilijA rAASepori

hilkkA olkinuorA  kirjAilijA inkoo
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mArkku ollikAinen muuSikko helSinki

Aki ollikAinen  eSikoiSkirjAilijA SAmmAtti

johAnneS ojAnSuu  opettAjA, kirjAilijA hämeenlinnA

jAnne orA  kirjAilijA, toimittAjA loviiSA

rAijA orAnen  kirjAilijA helSinki

tAnjA oreto  kääntäjä eSpoo

vAppu orlov  eläkeläinen, SuomentAjA helSinki

hAnnu oSkAlA  muuSikko helSinki

liiSA (ilo) ottelin  hum.kAnd. kirjAilijA helSinki

mervi ovASkA  SuomentAjA eSpoo

liiSA pAAkkAnen  SuomentAjA AkAA

reimA pAAkkAnen  tietokirjAilijA, toimittAjA ivAlo

rAuni pAAlAnen  kirjAilijA helSinki

heidi mAriA pAAlAnen lAuluntekijä, muuSikko kokkolA

Anne pAAlo  toim., tietokirjAilijA, käänt. helSinki

petteri pAAnAnen  tietokirjAilijA helSinki

SuSAnnA pAArmA  SuomentAjA ruSko

mAuri pAASilinnA  kirjAilijA pori

mirjAm pAASo  lAuluntekijä ikAAlinen

mAijA pAAvilAinen  kuSt. toim., SuomentAjA helSinki

mAijA pAAvilAinen  kirjAilijA hämeenlinnA

mAijA pAAvilAinen  opet., käSityökirjojen tekijä helSinki

petri pAAvilAinen  yliopiStonlehtori, tietokirj. eSpoo

ullA pAAvilAinen  tietokirjAilijA helSinki

Sven pAhAjoki  kirjAilijA, toimittAjA rovAniemi

päivi pAju  SuomentAjA lempäälä

mikA pAju  Säveltäjä, tuottAjA tAmpere

jukkA-pekkA pAjunen SuomentAjA helSinki

Simo pAjunen  lääkäri, kirjAilijA tAmpere

reijo pAkArinen  tietokirjAilijA punkAhArju

SinikkA pAkemAn  rAvintoterApeutti, tietokirj. rAnSkA

outi pAkkAnen  kirjAilijA helSinki

jukkA pAkkAnen  kirjAilijA eSpoo

johAnnA pAkolA  tietokirjAilijA turku

petteri pAkSuniemi kirjAilijA helSinki

jAAnA pAlAnterä  SuomentAjA helSinki

pAli pAldAn  näytelmäkirjAilijA imAtrA

AnnA pAljAkkA  tietokirjAilijA, SuomentAjA rAASepori

reidAr pAlmgren  näyttelijä, kirjAilijA tAmpere

lAurA pAloheimo  kirjAilijA helSinki

elinA pAloheimo  toimittAjA helSinki

mAtti pAloheimo  kirjAilijA eSpoo

SirkkA-liiSA pAlokAri kirjAilijA lAmmi

millA pAloniemi  SArjAkuvAtAiteilijA helSinki

eevA pAloSuo  kirjAilijA kitee

kirSte pAltto  kirjAilijA utSjoki

jukkA-pekkA pAlviAinen kirjAilijA SAStAmAlA

mAtti pArikkA  doS. tietokirjAilijA, eläk. jyväSkylä

Seppo pArkkinen  tietokirjAilijA helSinki

leenA pArkkinen  kirjAilijA helSinki

mArjA-leenA pArkkinen kirjAilijA hämeenlinnA

jukkA pArkkinen  kirjAilijA helSinki

SAmi pArkkinen  kirjAilijA SAStAmAlA

tommi pArkko  kirjAilijA turku

ullA-mAijA pArkkonen vAlokuvAAjA helSinki

Seppo pArkkonen  muuSikko, kirjAilijA tAmpere

tuulA pArkuSjärvi-blAgoev tietokirjAilijA tAmpere

hAnnu pAronen  kirjAilijA tAmpere

Sini pAronen  kääntäjä tAmpere

inkA pArpolA  SuomentAjA helSinki

Antti pArpolA  tietokirjAilijA helSinki

Seppo j. pArtAnen tietokirjAilijA eSpoo

Anu pArtAnen  SuomentAjA helSinki

timo pArvelA  kirjAilijA kirkkonummi

SirpA pArviAinen  SuomentAjA iiSAlmi

eero pASAnen  kirjAilijA helSinki

reino pASAnen  kirjAilijA tAmpere

eero pASo  kirjAilijA lApinjärvi

Anne pAtrikAinen  kääntäjä, opiSkelijA kouvolA

heikki pAtronen  tietokirjAilijA oulu

kimmo pAukku  SuomentAjA helSinki

timo pAukku  toimittAjA helSinki

mAtleenA pAukkunen kääntäjä helSinki

mArjut pAulAhArju fm, tietokirjAilijA vAntAA

Ari pAuloW  kirjAilijA kempele

mArjAttA pAunonen fm, tietokirjAilijA nurmijärvi

eilA Annikki pAyne kirjAilijA muurAme

kirSi pehkonen  opettAjA, kirjAilijA kuopio

riSto pekkAlA  tietokirjAilijA vAntAA

tuulikki pekkAlAinen vtm, tietokirjAilijA turku

hilkkA pekkAnen  SuomentAjA helSinki

ullA pekkArinen  kirjAlliSuuden tekijä Siilinjärvi

erkki pekkinen  kääntäjä, metSänhoitAjA     piekSämäki

oSmo pekonen  tietokirjAilijA jyväSkylä

tiinA pelkonen  toimittAjA järvenpää

SAnnA pelliccioni  kuvittAjA helSinki

riikkA pelo  kirjAilijA helSinki

virpi peltolA  SuomentAjA helSinki

reA peltolA  tietokirjAilijA kuhmoinen

pekkA peltolA  tietokirjAilijA helSinki

mirvA peltolA  kuStAntAjA, kirjAilijA turku

jAri peltonen  SArjAkuvApiirtäjä helSinki

SAmpSA peltonen  kääntäjä helSinki

johAnnA peltonen  näyttelijä, runoilijA helSinki

juhA peltonen  kääntäjä, toimittAjA            nurmijärvi

SAri peltoniemi  kirjAilijA, opettAjA lempäälä

pirjo peltoniemi  uutiSpäällikkö, kirjAilijA turku

teuvo peltoniemi  tietokirjAilijA helSinki

virpi pennA  kuvittAjA lAhti

SAmi pennAnen  kuvAtAiteiljA helSinki

mArtti pentti  opettAjA, SArjAnkuvAntekijä kotkA

vuokko pentzin  toimittAjA helSinki

piA perkiö  kirjAilijA helSinki

mikko perkoilA  lAuluntekijä, muuSikko järvenpää

SAnnA pernu  SuomentAjA eSpoo

kAroliinA pertAmo kuvittAjA eSpoo



Arvi perttu  kirjAilijA pArkAno

pentti perttulA  päätoimittAjA tAmpere

kAi perttunen  kirjAilijA hämeenlinnA

rAe perälä  tietokirjAilijA eSpoo

AnnA perälä  tietokirjAilijA helSinki

piA peSonen  kirjAilijA helSinki

rAimo peSonen  kirjAilijA helSinki

Anne petäinen  kirjAilijA nummi

juhA peurA  kääntäjä, opettAjA nAAntAli

mAriA peurA  kirjAilijA, drAmAturgi porvoo

juhA peurA  kääntäjä nAAntAli

leA peuronpuro  kääntäjä eurA

mArkku pietikäinen kirjAilijA helSinki

Seppo pietikäinen  kirjAilijA helSinki

Arto pietilä  kuStAntAjA, kirjAilijA loimAA

mikko pietilä  SuomentAjA jämSä

hilkkA pietilä  tietokirjAilijA helSinki

kimmo pietiläiinen  SuomentAjA helSinki

ilonA pietiläinen  kirjAilijA äänekoSki

jukkA-pekkA pietiäinen hiStorioitSijA, tietokirjAilijA helSinki

juhAni pihkAlA  tietokirjAilijA, inSinööri kokkolA

eSko piippo  opettAjA, kirjAilijA kAjAAni

SeijA piippolA  kääntäjä rovAniemi

jukkA piipponen  kirjAilijA vAntAA

tApio piirAinen  elokuvAohjAAjA, käSikirjoittAjA     hki
mikko piirAinen  intendentti, tietokirjoittAjA kerAvA

ArjA pikkupeurA  kääntäjä nokiA

helenA pilke  tietokirjAilijA, ft helSinki

veronicA pimenoff  kirjAilijA helSinki

SAkAri pipAtti  kirjAilijA riStiinA

ninA pirhonen  lAStenkirjAilijA helSinki

terhi pirilä-porvAli toimittAjA ilmAjoki

kAtjA pirttiojA  kääntäjä jAnAkkAlA

kAijA piSpA  kirjAilijA ylöjärvi

peikko pitkänen  SuomentAjA edinburgh

ilkkA pitkänen  kirjAilijA tAmmiSAAri

inkeri pitkänen  SuomentAjA lAmpikAngAS

mikko pitkänen  kääntäjä tAmpere

Sirkku linneA pitkänen kuvittAjA korpilAhti

viljA pitkänen  kääntäjä helSinki

jenni pitkäniemi  kääntäjä vAntAA

dominique pivArd  kääntäjä kirkkonummi

heli plAttonen  biologi, tietokirjAilijA pirkkAlA

eSA pohjAnheimo  konSultti, tietokirjAilijA järvenpää

inkeri pohjolA  tAnSSijA, Säveltäjä helSinki

mikA pohjolA  tuottAjA, muuSikko oulu

mikko pohjolA  muuSikko helSinki

kAijA pohjolA  lAulAjA jyväSkylä

juhA pohjonen  tietokirjAilijA, doSentti kuopio

kimmo pohjonen  muuSikko, Säveltäjä helSinki

mirjA poikkeuS  lAulAjA kirkkonummi

riittA pojAnluomA  tietokirjAilijA, lehtori         hml
eero pokelA  kirjAilijA oulu

eijA pokkinen  kääntäjä eSpoo

SirpA polo  tietokirjAilijA kouvolA

mAtti ponkAmo  SArjAkuvAntekijä nAAntAli

eevA porAnen  kirjAilijA eSpoo

jouni porio  kääntäjä eSpoo

timo porri  Av-kääntäjä helSinki

Seppo porvAli  kirjAilijA tAmpere

jAime potenze  kääntäjä helSinki

Antti pouSSA  kääntäjä kAngASAlA

kirA poutAnen  kirjAilijA, SuomentAjA pAriiSi

kirSi poutAnen  muuSikko, runoilijA helSinki

tuijA poutAnen  kirjAlliSuuden tekijä       lAppeenrAntA

päivi pouttu-delière SuomentAjA hAuho

ilpo probSt  tietokirjAilijA vAntAA

emmA puikkonen  kirjAilijA, teAtteri-ilmAiSun ohj.     hki
ArjA puikkonen  kirjAilijA kirkkonummi

hAnnA pukkilA-toivonen kuSt. toim., tietokirjAilijA Somero

kAlervo pulkkinen tietokirjAilijA helSinki

j.p. pulkkinen  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

tuijA pulkkinen  profeSSori, tietokirjAilijA helSinki

hilkkA pulli  kirjAilijA turku

erkki pulliAinen  emerituSprof., tietokirjAilijA oulu

Antti pullinen  tietokirjAilijA, eläkeläinen iitti

Anneli pulSA  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

pekkA punkAri  vAlokuv., tietokirj., opet. helSinki

mArtti puohiniemi  tietokirjAilijA eSpoo

clArA henrikSdotter purAnen  kirjAilijA högSårA

SirpA puSkAlA  kirjAilijA mikkeli

mArtti puukko  tietokirjAilijA vAntAA

rAijA puukko  kirjAilijA, tAiteilijA järvenpää

viljAmi puuStinen  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

kimmo puuStinen  kirjAilijA joenSuu

AArne pynnönen  kirjAilijA lAppeenrAntA

StinA pyrrö  toimittAjA, tietokirjAilijA eSpoo

tiinA pyStynen  kirjAilijA, SArjAkuvAtAiteilijA helSinki

mirjA pyykkö-lArSSon toimittAjA helSinki

leenA pyylAmpi  muuSikko, lAuluntekijä jyväSkylä

mAAriA päivinen  kirjAilijA, opettAjA münchen

heini päivärinne  kirjAilijA hAnko

meri päivärinne  kääntäjä, tutkijA helSinki

mArkku päkkilä  kääntäjä helSinki

päivi pälvimäki  yrittäjä, käSikirjoittAjA riihimäki

miA pätSi  tietokirjAilijA, ohjAAjA mäntSälä

eirA pättikAngAS  kirjAilijA kurikkA

mArkku pääkkönen kuvAtAiteilijA helSinki

SAArA pääkkönen  SuomentAjA helSinki

irmeli pääkkönen  tietokirjAilijA, eläkeläinen oulu

Anneli pääkkönen  kirjAilijA SAvonlinnA

terhi pääSkylä-mAlmStröm toimittAjA helSinki

mArkku pääSkynen kirjAilijA helSinki

benjAm pöntinen  vAlokuvAAjA lApuA

Aki rAAtikAinen  kirjAilijA jyväSkylä

tiinA rAevAArA  kirjAilijA kerAvA
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Antero rAevuori  tietokirjAilijA kAuniAinen

AgnetA rAhikAinen förfAttAre helSingforS

pekkA rAhkonen  kuvittAjA nokiA

kulle rAig  tietokirjAilijA helSinki

mAiA rAitAnen  kuvAkirjAilijA helSinki

riSto rAitio  SuomentAjA helSinki

hArri rAitiS  kirjAilijA turku

kAiSA rAittilA  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

jouko rAivio  kirjAilijA helSinki

jyri rAivio  kääntäjä helSinki

liiSA rAivio  opettAjA, tietokirjAilijA AlAjärvi

pertti rAjAlA  tietokirjAilijA, mAAkuntAjoht.       pori

pAnu rAjAlA  kirjAilijA helSinki

jenni rAjAlA  kääntäjä tAmpere

hAnnu rAjAniemi  kirjAilijA edinburgh

kAti rAjASAAri  kirjAilijA, koulukurAAttori turku

Anne rAndén  kuvAtAiteilijA kotkA

tArjA rAninen  kuStAntAjA, tietokirjAilijA tuuSulA

jormA rAnivAArA  kirjAilijA kuopio

riSto rAnki  tietokirjAilijA helSinki

kAtriinA rAnne  kirjAilijA noormArkku

terhi rAnnelA  kirjAilijA tAmpere

tuuli rAnnikko-lindberg kirjAilijA lontoo, englAnti

heidi rAnniSto-jolmA opAS, kääntäjä, käSityöläinen      pello

SirkkA-liiSA rAntA  tietokirjAilijA kuhmoinen

kAtjA rAntA-Aho  kääntäjä, tulkki tAmpere

veli rAntA-ojAlA  kirjAilijA toholAmpi

iiro rAntAlA  muuSikko Sipoo

riku rAntAlA  tietokirjAilijA, tv-tuottAjA helSinki

reko rAntAnen  kirjAilijA, fil. yo mikkeli

leenA rAntAnen  kirjAilijA pAriiSi

jAAkko rAntAnen  koneurAkoitSijA, runoilijA juvA

pirjo rAntAnen-tuominen kirjAilijA kokemäki

jenni rApelo  toimittAjA eSpoo

AnSSi rApo  runoilijA eSpoo

hAnnu rASehorn  tietokirjAilijA lAhti

reginA rASk  kirjAilijA hAttulA

mikA rASSi  SuomentAjA tAmpere

Seppo rAudASkoSki SuomentAjA kiikoinen

AnSSi rAuhAlA  kuvittAjA, kääntäjä helSinki

niilo rAuhAlA  pAppi, runoilijA oulu

iidA rAumA  kirjAilijA turku

terhi rAumonen  toimittAjA helSinki

mArkettA rAurAmo opet., Suom., tulkki turku

lASSe rAuStelA  kirjAilijA helSinki

pekkA rAutAmAA  tietokirjAilijA joenSuu

turo rAutAojA  kääntäjä turku

mAllA rAutApArtA  tietokirjAilijA helSinki

hAnnu rAutkAllio tutkijA, kirjAilijA eSpoo

leenA rAvAntti  pAStori (eläk.), runoilijA eSpoo

hilkkA rAvilo  kirjAilijA enonkoSki

elinA reenkolA  pSykologi, tietokirjAilijA helSinki

SulAmit reenpää  kääntäjä helSinki

pepi reinikAinen  kirjAilijA, pSykoterApeutti helSinki

unA reinmAn  vApAA toimittAjA päijät-häme

hetA reitAlA  tutkijA, tietokirjAilijA helSinki

heikki reivilä  kirjAilijA lontoo

mirkkA rekolA  kirjAilijA helSinki

mAijA-leenA remeS SuomentAjA helSinki

kriStiinA repo  ohjAAjA, kääntäjä tAmpere

tAinA repo  toimittAjA tAmpere

juSSi reponen  muuSikko, koneenhoitAjA turku

teuvo v. riikonen  toiminnAnjoht., kirj.           SAvonlinnA

tArjA riitAlA  SuomentAjA kAArinA

tero rikkonen  muuSikko helSinki

kriStiinA rikmAn  SuomentAjA helSinki

AnnikA rinne  SuomentAjA helSinki

veikko rinne  toimittAjA helSinki

tApAni rinne  muuSikko helSinki

rAx rinnekAngAS  kirjAilijA, elokuvAohjAAjA helSinki

joonAS rintA-kAnto SArjAkuvApiirtäjä helSinki

pirjo rintAkoSki  SuomentAjA helSinki

Arto rintAlA  SuomentAjA turku

rAijA rintAmäki  SuomentAjA tAmpere

mAtti ripAtti  toimittAjA helSinki

irmA riSSAnen  kääntäjä helSinki

tApio riSSAnen  tietokirjAilijA jyväSkylä

veli-mAtti riSSAnen SuomentAjA turku

mikA riSSAnen  tietokirjAilijA kouvolA

pirjo riSSAnen  kirjAilijA eSpoo

kirSi riStilä  ytm, kuvAtAiteilijA tAmpere

SAri riStolAinen  kielenkääntäjä helSinki

tuuliA rivASto  toimittAjA hAlikko

veSA rohilA  toimittAjA, tietokirjAilijA kokemäki

mArjAttA rohilA  kirjAilijA kokemäki

jii roikonen  SArjAkuvAntekijä oulu

pirkko roinilA  SuomentAjA vitenSe/SAkSA

tArjA roinilA  SuomentAjA helSinki

SAtu rommi  toimittAjA/vApAA kirjoittAjA kotkA

kAtAriinA  romppAinen kirjAilijA, käSikirjoittAjA AkAA

päivi romppAinen  kirjAilijA, freelAncer-toim. Sipoo

jArmo romppAnen  muuSikko porvoo

piA ronkAinen  runoilijA, kriitikko tyrnävä

timo ronkAinen  SArjAkuvApiirtäjä helSinki

SAnnA ronkAinen  kielenkääntäjä järvenpää

mArkku ropponen kirjAilijA jyväSkylä

ville ropponen  eSSeiSti helSinki

Anne roSeniuS  opettAjA, kirjoittAjA helSinki

jAnne roSenvAll  näytelmäkirjAilijA rovAniemi

leenA roSSi  tietokirjAilijA, ArvoStelijA turku

kAtjA roSvAll  projektipäällikkö, kääntäjä turku

mAtti roSvAll  toimittAjA tAmpere

tuulA rotko  kirjAilijA tAmpere

SAmi rouhento  kääntäjä berliini

elinA rouhiAinen  opiSkelijA, kirjAilijA helSinki

ullA-mAijA rouhiAinen tietokirjAilijA helSinki



kAri rouhiAinen  vAlokuvAAjA helSinki

riSto rumpunen  toimittAjA helSinki

hetA rundgren  opettAjA, kääntäjä helSinki

voitto ruohonen  doSentti, päätoimittAjA iitti

jouko ruokoSenmäki kääntäjä/toimittAjA tAmpere

mAri ruotSAlo  kääntäjä turku

Suvi ruotSi  journAliSti, tietokirjAilijA helSinki

juSSi ruSko  kirjAilijA nokiA

pirjo ruti  SuomentAjA järvenpää

irmeli ruuSkA  SuomentAjA kouvolA

tuijA ruuSkA  yrittäjä, tietokirjAilijA helSinki

tiiA ruuSkAnen  Av-kääntäjä lApuA

Aimo ruuSunen  toimittAjA pori

joonA ruuSuvuori kirjAilijA, AvuStAjA helSinki

juhA ruuSuvuori  kirjAilijA tAAlintehdAS

AnSSi ruuSuvuori  Arkkitehti, tietokirjAilijA piikkiö

eevA-liiSA ryhänen lehtori, tietokirjAilijA helSinki

ninA von rüdiger  SArjAkuvAtAiteilijA upplAndS väSby

heikki rüSter  kääntäjä enontekiö

hAnnA ryti  ohjAAjA, näytelmäkirjAilijA helSinki

pekkA rytilä  tietokirjAilijA, tekn.liS. helSinki

heikki rytkölä  tietokirjAilijA kotkA

eero ryynänen  muuSikko eSpoo

oSmo ryytty  kääntäjä ruoveSi

liiSA ryömä  SuomentAjA loviiSA

veikko räiSänen  kirjAilijA tAivAlkoSki

eijA räiSänen  muuSikko, lAulunopettAjA eSpoo

mikA rämä  muuSikko vAlkeAkoSki

SAtu rämö  kirjoittAjA, toimittAjA reykjAvik

oili räSänen  SuomentAjA kerAvA

AnnA mAri räSänen tAiteilijA, runoilijA helSinki

kirSi räty  kääntäjä rimini - itAliA

mArkku rönkkö  kirjAilijA helSinki

mAtti rönkä  kirjAilijA, uutiSpäällikkö helSinki

jörgen rönnbAck  förfAttAre pArgAS

bror rönnholm  journAliSt, kritiker åbo

chriStel rönnS  kuvittAjA helSinki

venlA SAAlo  opiSkelijA, kirjAilijA helSinki

kAri SAArelAinen  tietokirjAilijA helSinki

mArjA SAArenheimo tutkijA, tietokirjAilijA eSpoo

eero SAArenheimo  tietokirjAilijA, eläk. helSinki

mAuno SAAri  kirjAilijA helSinki

SAtu SAArikko  muuSikko, Säv., SAn. porvoo

kAiSA SAArikorpi  muuSikko, muSiikkipedAgogi helSinki

helenA SAArikoSki  tutkijA, tietokirjAilijA helSinki

tuulA SAArikoSki  kirjAilijA, kääntäjä helSinki

SAAnA SAArinen  toimittAjA, kirjAilijA eSpoo

oSmo SAArinen  SuomentAjA tuuSulA

teemu SAArinen  kirjAilijA tAmpere

veli-pekkA SAArinen kielenkääntäjä helSinki

juhA SAArinen  toimittAjA helSinki

meeri SAArio  tietokirjAilijA helSinki

leenA SAAriSAlo  kuvAtAiteilijA helSinki

helmi SAAriSAlo  luokAnopettAjA, runoilijA kuopio

mAyu SAAritSA  SuomentAjA helSinki

pentti SAAritSA  kirjAilijA, SuomentAjA helSinki

pirjo SAArniA  tietokirjAilijA, rAv. ter. hollolA

Ari SAArto  vAlokuvAtAiteilijA helSinki

SAnnA SAAStAmoinen grAAf., kuvAtAiteilijA             järvenpää

Ari SAAStAmoinen  tietokirjAilijA, kääntäjä helSinki

Anne SAAStAmoinen käSikirjoittAjA tAmpere

jArkko SAAStAmoinen kääntäjä helSinki

AAro SAhAri  tutkijA, tietokirjAilijA kotkA

ASko SAhlberg  kirjAilijA göteborg, ruotSi

hArri SAine  erityiSopettAjA, tietokirj. pori

venlA SAinio  tietokirjAilijA, ft kouvolA

SAlme SAinio  SuomentAjA vAntAA

petter SAirAnen  kirjAilijA lAppeenrAntA

jouni SAkki  tietokirjAilijA vAntAA

piA SAkki   kuvittAjA lAhti

elinA SAkSAlA  toimittAjA helSinki

tuijA SAkSi  kääntäjä helSinki

tuulA SAlAkAri  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

AnnukkA SAlAmA  kirjAilijA tAmpere

Anuirmeli SAllAmo-lAvi SuomentAjA vääkSy

pirkko SAllinen-gimpl tutkijA, tietokirjAilijA helSinki

tuulA mAi SAlmelA kirjAilijA lAhti

AnnmAri SAlmelA  toimittAjA helSinki

ilkkA SAlmenpohjA SuomentAjA porvoo

päivi SAlmeSvuori  tutkijA, tietokirjAilijA helSinki

jAnne SAlmi  tietokirjAilijA helSinki

kirSti A. SAlmi-niklAnder tietokirjAilijA kArkkilA

jAnne SAlminen  kirjoittAjA, ohjAAjA             kAngASAlA

eSA SAlminen  kirjAilijA helSinki

rAimo SAlminen  SuomentAjA tAmpere

mAtti SAlminen  tietokirjAilijA helSinki

hAnnele SAlminen  toimittAjA helSinki

jAn SAlminen  kirjAilijA, toimittAjA helSinki

eilA SAlminen  kääntäjä eSpoo

mAritA SAlminen  kääntäjä tAmpere

eliiSA SAlminen  kääntäjä, kirjAilijA AlAvuS

Arttu SAlminen  SArjAkuvAkääntäjä helSinki

tApio SAlminen  tutkijA, tietokirjAilijA tAmpere

kAri SAlminen  SuomentAjA helSinki

hellevi SAlminen-mAtihAlti kirjAilijA vAntAA

pekkA SAlo  toimittAjA, kirjAilijA, eläk. helSinki

mArkku SAlo  kääntäjä, kirjAilijA helSinki

heikki SAlojärvi  SuomentAjA vAntAA

juhAni SAlokAnnel kirjAilijA helSinki

AnjA SAlokAnnel  SuomentAjA, kuSt. toim. helSinki

SinikkA SAlokorpi  kirjAilijA, toimittAjA helSinki

pAulA SAlomAA  kouluttAjA, kirjAilijA helSinki

SAtu SAlonen  tietokirjAilijA helSinki

ninA SAlonen  toimittAjA, kuvAAjA              nurmijärvi

merjA SAlonen  kirjAilijA tAmpere

timo SAndberg  kirjAilijA uuSikylä
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eliSAbeth SAndelin freelAnce-kirjoittAjA helSinki

AnnikA SAndelin  kirjAilijA helSinki

tuulA SAndStröm  kirjAilijA tAivASSAlo

outi SAne  muuSikko lempäälä

mArlene SAnoukiAn kääntäjä kuopio

mirkkA SAntAlA  kääntäjä tAmpere

eSA SAntAlA  yliop. leht., tietokirjAilijA jyväSkylä

riittA SAntAlA-köykkä SuomentAjA kAngASAlA

SAuli SAntikko  SuomentAjA helSinki

jormA-veikko SAppinen SuomentAjA tAmpere

rinnA SArAmäki  käSityökirjAilijA helSinki

Seppo SArASpää  kirjAilijA inAri

ritvA SArkolA  kirjAilijA, toimittAjA          mäntyhArju

olli SArrivAArA  SuomentAjA helSinki

pekkA SArtolA  pAStori, kirjAilijA kAArinA

heikki SAure  kirjAilijA lAhti

jAAkko SAuvolA  kääntäjä helSinki

kriStiinA SAvikurki  SuomentAjA helSinki

tuulA SAvinAinen-mAkkonen tietokirjAilijA eSpoo

kAri SAviniemi  kirjAilijA kerAvA

AirA SAviSAAri  kirjAilijA eurA

SAllA SAvolAinen  kuvittAjA helSinki

jerry SAvolAinen  Av-kääntäjä lAppeenrAntA

Arto SchroderuS  SuomentAjA tAmpere

titiA SchuurmAn  kääntäjä helSinki

norA SchuurmAn   tutk., kirj., Suom.              kontiolAhti

SAri SelAnder  kääntäjä helSinki

riSto Selin  tv-kääntäjä helSinki

ullA Selkälä  kääntäjä  hAukipudAS

ilkkA tApio Seppinen hiStorioitSijA, tietokirjAilijA helSinki

juhAni SeppovAArA  kirjAilijA, vAlokuvAAjA      kirkkonummi

lAilA Seppä  näytelmäkirjAilijA helSinki

hAnnu Seppä  muuSikko kerAvA

mikko-olAvi Seppälä tietokirjAilijA helSinki

riittA Seppälä  tietokirjAilijA helSinki

juhA Seppälä  kirjAilijA pori

kAri Seppälä  muuSikko tAmpere

Anne Seppälä  kirjAilijA hAttulA

helge Seppälä  tietokirjAilijA eSpoo

timo Seppälä  muuSikko niittylAhti

jAAnA helenA Seppänen kirjAilijA, kääntäjä helSinki

eSA Seppänen  tietokirjAilijA eSpoo

timo Seppänen  toimittAjA helSinki

kirSti Sergejeff  vApAA toimittAjA eSpoo

Andrei Sergejeff  tietokirjAilijA hämeenlinnA

juttA Setälä  toimittAjA, tiedottAjA järvenpää

AurA Sevón  SuomentAjA helSinki

mArjA Sevón  SuomentAjA turku

SAnette Sevon  muuSikko helSinki

mirjA Sevón  kääntäjä, Sihteeri hAnko

noorA Shingler  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

keijo Siekkinen  kirjAilijA jyväSkylä

heli Siekkinen  muuSikko kirkkonummi

mArjA Siekkinen  toimittAjA, kirjAilijA tukholmA

ArjA SihvolA  toimittAjA helSinki

kAri Sihvonen  kuvittAjA helSinki

helinä SiikAlA  kirjAilijA, lääkäri hAnko

evA SiikArlA  SuomentAjA hyvinkää

tuulA SiimeS  kääntäjä helSinki

kAri SiimeS  tietokirjAilijA kuopio

juSSi Siirilä  kirjAilijA kemi

tApio Siirilä  di, tietokirjAilijA kemi

Anu Silfverberg  kirjAilijA, toimittAjA helSinki

SiljA SillAnpää  käSikirjoittAjA, kirjAilijA vAntAA

kAri j. SillAnpää  vtm, tietokirjAilijA helSinki

kirSti SillmAn  kielenkääntäjä hämeenlinnA

elSA SilpAlA  lehtori, tietokirj. hämeenlinnA

minnA SiltAlA  toimittAjA porvoo

eevA Silvennoinen  kääntäjä kouvolA

mArkku Silvennoinen tietokirjAilijA eSpoo

inkeri Silvennoinen kääntäjä tAmpere

AnnirA Silver  kääntäjä virrAt

miA SimAnAinen  lAulAjA, muuSikko helSinki

AnnA Simberg  drAmAturg, överSättAre    helSingforS

mArjA SimolA  tietokirjAilijA joenSuu

leilA Simonen  kirjAilijA, ytt, doSentti helSinki

kirSti SimonSuuri  kirjAilijA, tutkijA helSinki

SAllA SimukkA  kirjAilijA, SuomentAjA tAmpere

helenA Sinervo  kirjAilijA helSinki

johAnnA SiniSAlo  kirjAilijA tAmpere

irjA SinivAArA  kirjAilijA kotkA

jukkA SinivirtA  tietokirjAilijA eSpoo

hAnnA Sinkkonen  kirjAilijA SAlo

mArjA Sinkkonen  kääntäjä helSinki

kArl Sinkkonen  Säveltäjä helSinki

AnnA Sinkkonen  kääntäjä helSinki

kirSi Sinko  SuomentAjA helSinki

AnSSi Sinnemäki  kirjAilijA helSinki

jArkko Sipilä  toimittAjA, kirjAilijA eSpoo

petri Sipilä  tutkijA, tietokirjAilijA helSinki

tArjA SipolA  kääntäjä eSpoo

Simo SipolA  toimittAjA, ohjAAjA           kirkkonummi

lAurA-liinA SippolA muuSikko helSinki

eSA Sirén  eläkeläiSkirjAilijA kouvolA

juhA Siro  kirjAilijA tAmpere

tomi Sirviö  runoilijA oulu

AriStArkoS Sirviö  toimittAjA helSinki

veSA SiSättö  kirjAilijA eSpoo

kAijAmAri Sivill  SuomentAjA helSinki

SirkkA-liiSASjöblom SuomentAjA vAntAA

vivi-Ann Sjögren  kirjAilijA eSpoo

SuSAnnA SjömAn  kääntäjä utö

rAlf-erik SjöStröm kääntäjä, kirjoittAjA rAiSio

jolin Slotte  förfAttAre helSingforS

heli SlungA  kirjAilijA kiiminki

tomi SnellmAn  kääntäjä helSinki



AnjA SnellmAn  kirjAilijA helSinki

elinA Snicker  näytelmäkirjAilijA hämeenlinnA

mArkku Soikkeli  erik. Suunn., tietokirjAilijA helSinki

tuijA Soikkeli  kääntäjä eSpoo

tAAvi SoininvAArA  kirjAilijA rAASepori

Soili SoiSAlo  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

hAnnA SolA  kääntäjä helSinki

tero Somppi  kirjAilijA helSinki

kAArinA Sonck  SuomentAjA tAmpere

mArjut Sonck (ent. piili) vAlmentAjA, kirjAilijA helSinki

kimmo Sorko  tietokirjAilijA jyväSkylä

teo Sorri  tietokirjAilijA oulu

jukkA SorSA  kääntäjä helSinki

kAtAriinA Souri  kirjAilijA Sipoo

mArtin StAffAn  kirjAilijA tohmAjärvi

jAnne StAffAnS  Av-kääntäjä helSinki

hAnnA vAn der Steen projektipäällikkö, kirjAilijA         hml
tuulA Stenberg  toimittAjA, tietokirjAilijA turku

eirA Stenberg  kirjAilijA helSinki

Wif Stenger  toimittAjA, kääntäjä         kirkkonummi

petri StenmAn  SuomentAjA helSinki

kAri StenmAn  tietokirjAilijA eSpoo

eijA StenqviSt  SuomentAjA, tietokirjAilijA eSpoo

jArmo Stoor  kirjAilijA oulu

birgittA mAriA StorgårdS förfAttAre, bibliotekArie rASeborg

norA StrömmAn  kirjAilijA eSpoo

WAvA Stürmer  förfAttAre jAkobStAd

SAbirA Ståhlberg  forSkAre, förfAttAre         helSingforS

pete Suhonen  kirjAilijA helSinki

pirkko Suihkonen  tutkijA, tietokirjAilijA helSinki

rAimo SuikkAri  kirjAilijA, pienkuStAntAjA eSpoo

helenA SulAvuori  toimittAjA loimAA

Anni SumAri  kirjAilijA helSinki

SAkAri Sundell  toimittAjA, eläkeläinen järvenpää

juhA Suni  toimittAjA, konSultti honkAjoki

pirjo SunilA  toimittAjA helSinki

mArkku Sunimento toimittAjA helSinki

jAri SuojAnen  myymäläpäällikkö, kirjAilijA rAiSio

elinA SuolAhti  kääntäjä, SuomentAjA helSinki

oili Suominen  SuomentAjA eSpoo

veSA Suominen  SuomentAjA rAiSio

tiiA Suomivuori  kääntäjä nurmijärvi

pAAvo Suoninen  tietokirjAilijA helSinki

kyöSti SuonojA  vtt, tietokirjAilijA loppi

mAritA SuontAuStA freelAnceruokAtoimittAjA helSinki

Sirkku SuontAuStA-kyläinpää  ll, kirjAilijA hämeenlinnA

miinA Supinen  kirjAilijA helSinki

AApo SurAkkA  tietokirjAilijA, vArAtuomAri iittAlA

pAuliinA SuSi  kirjAilijA vAntAA

SAilA SuSiluoto  kirjAilijA helSinki

Siiri SuSitAivAl  SuomentAjA lempäälä

pekkA SutelA  tietokirjAilijA helSinki

Aino Sutinen  SArjAkuvAtAiteilijA helSinki

Soili Sutinen  lehtori emeritA, tietokirjAilijA        hki
kAArinA SuvAnto  kääntäjä vAntAA

pekkA SuvAnto  muuSikko helSinki

kAijA SuonSivu  kehittämiSpääll., tietokirj. tAmpere

eero Suvilehto  tulkki, kirjAilijA oulu

pirjo Suvilehto  kirjAilijA, yliopiStonopet.      tyrnävä

kriStinA SvenSSon   SuomentAjA, kirjoittAjA    kirkkonummi

SinikkA Svärd  SAnoittAjA, kirjAilijA turku

juSSi mAtti Sydänmäki muuSikko, kirjAilijA helSinki

jAAkko Syrjä  kirjAilijA tAmpere

juhAni Syrjä  kirjAilijA merikArviA

uunA SyrjäSuo  kuvAtAiteilijA, kirjoittAjA lieto

mAriA Syvälä  kirjAilijA, toimittAjA Siuro

tuulA Syvänperä  kääntäjä toivAkkA

olli SyväojA  lekSikogrAfi helSinki

pirkko SyynimAA  kirjAilijA nAAntAli

heikki Särkkä  yliop. leht. (eläk.), tietokirj.  Seinäjoki

mAtti Särkkä  kirjAilijA turku

AnnA SääSkilAhti  kääntäjä tAmpere

rAlf e. Söderholm kirjAilijA uk
gunder SödermAn kielenkääntäjä pietArSAAri

SirpA mArjA tAbet  kirjAilijA kArjAlohjA

keijo tAhkokAllio  kouluttAjA, tietokirjAilijA eSpoo

SAnnA tAhvAnAinen förfAttAre getA, ålAnd

kAri tAhvAnAinen  kirjAilijA joenSuu

hAnnu tAinA  kuvittAjA, kirjAilijA eSpoo

Ari tAipAle  kirjAilijA eSpoo

vAppu tAipAle  tietokirjAilijA helSinki

riikkA tAkAlA  kirjAilijA helSinki

mikko tAkAlA  toimittAjA, tietokirjAilijA jyväSkylä

juhA tAkAnen  muuSikko vAntAA

pAulA tAkio  SuomentAjA, opettAjA lieto

Soili tAkkAlA  kirjAlliSuuden kääntäjä helSinki

kAi tAkkulA  SuomentAjA eSpoo

henrik tAlA  tietokirjAilijA helSinki

SuviSirkku tAlAS  tietokirjAilijA helSinki

mirjA-tytti tAlib  doS., yliop. leht., kirjAilijA eSpoo

minnA tAllberg  vAlokuvAAjA Sipoo

ville tAlolA  toimittAjA eSpoo

turkkA tAlonen  toimittAjA kAArinA

virpi tAlvitie  kuvittAjA hyvinkää

jyrki tAlvitie  tietokirjAilijA pori

jAri tAmmi  kirjAilijA helSinki

eero tAmmi  kriitikko, tietokirjAilijA helSinki

olli tAmmilehto  tietokirjAilijA rAASepori

eSSi tAmmimAA  kirjAilijA, tiedottAjA lAhti

leenA tAmminen  SuomentAjA helSinki

Arvi tAmminen  SuomentAjA riihimäki

oSmo tAmmiSAlo  tietokirjAilijA helSinki

riikkA tAnner  tietokirjAilijA helSinki

mArkku tAnttu  kirjAilijA, kuvittAjA helSinki

ville tAnttu  kirjAilijA helSinki

irmA tApio  muuSikko helSinki
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kAtri tApolA  kirjAilijA helSinki

päivi tApolA  kirjAilijA helSinki

jAAnA tAponen  kirjAilijA eSpoo

tuomo tAponen  tietokirjAilijA eSpoo

hArri tApper  kirjAilijA jyväSkylä

jukkA tArkkA  hiStoriAntutkijA, kolumniSti eSpoo

hAnnA tArkkA  SuomentAjA helSinki

pekkA tArkkA  toimittAjA, kirjAlliSuuSkriitikko      hki
unto tArkkonen  kirjAilijA kitee

heikki tArmA  tietokirjAilijA, f ylämylly

tAuno tArnA  tietokirjAilijA porvoo

AnnA-liiSA tArvAinen kirjAilijA /eläk. imAtrA

juhA tASkinen  kirjAilijA, kuvAAjA SAvonlinnA

SAtu tASkinen  kirjAilijA Wien, itävAltA

vArpu tAvi  kirjAilijA oberurSel

yrjö teeriAho  tietokirj., mAAnmittAuStekn. jyväSkylä

elinA teerijoki  toimittAjA, tietokirjAilijA turku

leenA teiriojA  SuomentAjA helSinki

Aimo tenni  toimittAjA, kirjAilijA hArtolA

jyrki tenni  oppikirjAilijA, muuSikko helSinki

Arto teronen  kirjAilijA helSinki

jAri tervo  kirjAilijA helSinki

jukkA tervo  kirjAilijA, muSiikkiterApeutti oulu

kAti tervo  kirjAilijA, kolumniSti helSinki

heikki teräS  kääntäjä, tulkki tAmpere

milA teräS  kirjAilijA orimAttilA

juhA e. tetri  kApteeni evp, tietokirjAilijA vAntAA

AnnA-kAroliinA tetri tietokirjAilijA, yrittäjä eSpoo

tArjA tevA  SuomentAjA kuhmoinen

jim thompSon  kirjAilijA uuSimAA

pirjo thorel  kääntäjä kemi

SiSko thorS  kirjAilijA yliStAro

mArjA-leenA tiAinen kirjAilijA liperi

Sulo tiAinen  vApAA toimttAjA, kirjAilijA helSinki

jAAkko tiAinen  toimittAjA, tietokirjAilijA hml
mArko tiAinen  SArjAkuvAntekijä helSinki

mimmu tihinen-vAriS kirjAilijA helSinki

SAtu tihverä  kielenkääntäjä helSinki

ilpo tiihonen  runoilijA helSinki

tApio tiihonen  tietokirjAilijA eSpoo

heikki tiilikAinen  tietokirjAilijA SAukkolA

kAroliinA tiilikAinen opettAjA, kirjAilijA tAmpere

kAtjA tiilikkA  kääntäjä helSinki

ArettA tiilimäki  SuomentAjA, tuntiopettAjA eSpoo

leeni tiirAkAri  eläkeläinen, tietokirjAilijA Somero

mikA tiirinen  SuomentAjA helSinki

pirkko-liiSA tiitinen kirjAilijA kemi

eSko-pekkA tiitinen kirjAilijA outokumpu

kAti mAriA tiitolA  opAS, toimittAjA Sipoo

riSto tiittulA  kääntäjä helSinki

eevA tikkA  kirjAilijA joenSuu

päivi tikkAnen  kääntäjä helSinki

tiinA tikkAnen  toimittAjA helSinki

henrikki tikkAnen  profeSSori, tietokirjAilijA helSinki

mAiSA tikkAnen  kuvAtAiteilijA kulennoinen

märtA tikkAnen  förfAttAre helSingforS

jAni tikkAnen  kielenkääntäjä SAvonlinnA

mAArit tillmAn  kääntäjä outokumpu

kAroliinA timonen  kirjAilijA, kuSt. freelAncer eSpoo

lAuri timonen  kirjAilijA luviA

SAri tirronen  yrittäjä, tietokirjAilijA eSpoo

Antero tirronen  tietokirjAilijA eSpoo

kerttu tirronen  tiedetoimittAjA, tietokirj. kerAvA

Antero tiuSAnen  SuomentAjA helSinki

Anneli toijAlA  kirjAilijA tAmpere

riikkA toivAnen  SuomentAjA nummi-puSulA

ullA toivAnen  kääntäjä kuopio

lottA toivAnen  kääntäjä riihimäki

ritvA toivolA  kirjAilijA helSinki

SAmi toivonen  kirjAilijA, kuvittAjA               SAStAmAlA

johAnnA toivonen käänt., opet., oppikirjAntekijä     eSpoo

hillel tokAzier  muuSikko helSinki

vuokko tolonen  kirjAilijA tAmpere

tuutikki tolonen  kirj., SAnAtAideopet., toim. helSinki

petri tolppAnen  SArjAkuvAntekijä kAuniAinen

kAlervo tolppAnen kirjAilijA helSinki

mAttiAS tolvAnen  tietokirjAilijA helSinki

Soile tomperi  tietokirjAilijA, tilintArk. hyvinkää

tuukkA tomperi  tutkijA, toimittAjA tAmpere

mAiSA tonteri  kirjAilijA, SuomentAjA helSinki

jArkko tontti  kirjAilijA helSinki

riittA torikkA  kääntäjä jAnAkkAlA

mArkku torkko  vApAA toim., tietokirjAilijA rovAniemi

mArjA-liiSA torniAinen kuvAtAit., vApAA kirjoittAjA tAmpere

tiinA torppA  toimittAjA helSinki

minnA torppA  tietokirjAilijA helSinki

jouni toSSAvAinen  kirjAilijA kuopio

mArjA leenA toukonen kirjAilijA helSinki

heidi tujunen  kirjAilijA lAppeenrAntA

olli tukiAinen  muuSikko eSpoo

mAtti tullA  kirjAilijA jyväSkylä

kirSti tulonen  toimittAjA helSinki

riittA tuluSto  erityiSopet., tietokirjAilijA helSinki

teemu tumeliuS  tietokirjAilijA, merimeStAri rAASepori

jukkA tuohi  oppikirjAilijA, ft turku

lAuri tuohimAA  muuSikko, ääniSuunnittelijA oulu

tuijA tuomAAlA  SuomentAjA helSinki

tApio tuomAAlA  kirjoittAjA lAhti

Antti tuomAinen  kirjAilijA helSinki

ArjA tuomAri  SuomentAjA helSinki

ritvA tuomi  vAlokuvAAjA eSpoo

pAnu tuomi  kirjAilijA tAmpere

SuSAnnA tuomi-giddingS SuomentAjA bAngor, uk
Anu tuomi-nikulA toimittAjA, käSikirjoittAjA tAmpere

lAuri tuomi-nikulA toimittAjA kokkolA

jormA tuomi-nikulA tietokirjAilijA, toimittAjA keuruu



pekkA tuomikoSki  tietokirjAilijA tupoS

pirjo tuominen  lehtori, kirjAilijA vääkSy

tiinA tuominen  kääntäjä, tutkijA, opettAjA tAmpere

tAijA tuominen  kirjAilijA hämeenlinnA

mikko tuominen  muuS., Säv., Sov. nAAntAli

jArmo tuominen  toimittAjA hämeenlinnA

merjA tuominen-giAlitAki yrittäjä, kirjAilijA nokiA

pekkA tuomiSto  tutkijA, SuomentAjA turku

johAnnA tuomolA  kirjAilijA lohjA

juSSi tuomolA  SArjAkuvAntekijä turku

mArkuS tuormAA  tietokirjAilijA, kuvAtAiteilijA helSinki

millA tuormAA  tietokirj. ympäriStökASvAttAjA        hki
kAiSu tupAlA  kääntäjä  tAmpere

kAijA turpeinen  oppikirjAilijA, eläkeläinen eSpoo

tuijA turpeinen  kääntäjä, kirjAilijA lohjA

kAArinA turtiA  tietokirjAiijA, Suom.             nurmijärvi

mAriA turtSchAninoff kirjAilijA kArjAA

Anu turunen  SuomentAjA helSinki

heikki turunen  kirjAilijA joenSuu

mAuri turunen  vAlokuvAAjA äänekoSki

mArkku turunen  kirjAilijA tAmpere

SAArA turunen  näytelmäkirjAilijA helSinki

timo turunen  kirjAilijA nurmeS

SeijA tuulentie  tutkijA, tietokirjAilijA rovAniemi

pASi tuunAinen  doSentti, tietokirjAilijA joenSuu

leilA tuure  kirjAilijA pori

Antti tuuri  kirjAilijA helSinki

hAnnA tuuri  kirjAilijA egool, irlAnti

mArjA-leenA tuurnA tietokirjAilijA helSinki

tor tveite  kääntäjä, muuSikko oSlo

toive tynjälä  toimittAjA ilmAjoki

pirjo-riittA tähti-WAhl näytelmäkirjilijA turku

rAiner tähtinen  kirjAilijA, yrittäjä uuSikAupunki

tero tähtinen  kirjAilijA tAmpere

jAn törmä  vAlokuvAAjA helSinki

kAiSA törmänen  kuvAtAiteilijA kuopio

jAni uhleniuS  muuSikko, Säveltäjä järvenpää

SAuli uhlgren  kirjAilijA Siilinjärvi, toivAlA

riSto uimonen  tietokirjAilijA, toimittAjA eSpoo

erjA uitto  muuSikko eSpoo

jukkA ukkolA  tietokirjAilijA, toimittAjA oulu

tuulikki ukkolA  toimittAjA oulu

jukkA ukkolA  toimittAjA, tietokirjAilijA oulu

oSmo ukkonen  kirjAilijA mikkeli

riSto uljAS  toimittAjA helSinki

merjA uotilA  koreogrAfi, kirjAilijA        hämeenlinnA

elinA uotilA  SuomentAjA järvenpää

reA uotilA-lindqviSt kääntäjä pirkkAlA

riSto urrio  freelAncetoimittAjA, kirjAilijA        jkl
kAAri utrio  kirjAilijA Somero

tuulA uuSi-hAllilA opettAjA, tietokirjAilijA helSinki

riittA uuSitAlo  kuvAtAit., kirj., SArjAkuvApiirt.        jkl
SuSAnnA uuSitAlo  toimittAjA mäntyhArju

ArjA uuSitAlo  kirjAilijA tukholmA

Sirkku uuSitAlo  toimittAjA helSinki

olAvi uuSivirtA  muuSikko helSinki

SeijA uuSkoSki  kääntäjä kerAvA

eevA-leenA vAAhtio kirjAilijA luviA

SAri vAApio  erik.tutkijA, tietokirjAilijA pori

ullA vAArnAmo  kirjAilijA joenSuu

AnderS vAcklin  drAmAturgi helSinki

lenA vAhterA  kuvittAjA tAmpere

rAimo vAhterA  kolumniSti, kirjAilijA nAAntAli

reijo vAhtokAri  toimittAjA, kirjAilijA helSinki

irmA vAhvASelkä  ktt, tietokirjAilijA lohjA

virpi vAinikAinen  SuomentAjA tAmpere

tuulA vAinikAinen  tietokirjAilijA rAiSio

johAnnA vAinikAinen-uuSitAlo  SuomentAjA helSinki

mArjA-riittA vAinikkAlA tietokirjAilijA, kriitikko oulu

ville vAinio  kirjAilijA porvoo

Seppo vAinio  tietokirjAilijA vAntAA

kAArinA vAinio  lehtori emer., oppikirjAntek. joenSuu

hennA vAinio  vApAA toimittAjA tAmpere

jyrki vAinonen  kirjAilijA tAmpere

liiSA vAiSAnen  tietokirjAilijA genovA

jormA vAkkuri  di, runoilijA helSinki

verA vAlA  kirjAilijA ulkomAAt

mArjA vAlkAmA  kirjAilijA nokiA

Anu vAlkAmA  kuStAnnuStoim., käänt.    hämeenlinnA

tero vAlkonen  SuomentAjA helSinki

mArtti vAlkonen  toimittAjA, tietokirjAilijA helSinki

jelenA vAlleniuS  kääntäjä helSinki

juhAni vAlli  kirjAilijA rovAniemi

Suvi vAlli  runoilijA jyväSkylä

Anu vAllinkoSki  toimittAjA helSinki

leenA vAlliSAAri  SuomentAjA helSinki

kAArinA vAloAAlto kirjAilijA, tAiteilijA hämeenlinnA

lAurA vAlojärvi  kuvittAjA helSinki

Anneli vAlpolA  tietokirjAilijA helSinki

riittA vAlroS  kirjAilijA helSinki

juhA vAlSte  tietokirjAilijA nummi

tuulikki vAltA  SuomentAjA hyvinkää

mAtti vAltA  vAlokuvAAjA turku

juhA vAltAnen  tietokirjAilijA, ASemAmeStAri eSpoo

eSko vAltAojA  profeSSori, tietokirjAilijA turku

nAlle vAltiAlA  lärAre, förfAttAre grAnkullA

robin vAltiAlA  förfAttAre helSingforS

juSSi vAltonen  kirjAilijA helSinki

pekkA vAltonen  tietokirjAilijA, tutkijA tAmpere

jouko vAnhAnen  SuomentAjA tAllinnA

hAnnu vAnhAnen  tietokirjAilijA tAmpere

pAuliinA vAnhAtAlo kirjAilijA oulu

mArijA vAntti  tietokirjAilijA mikkeli

jAnoS vArgA  muuSikko eSpoo

tuulA-liinA vAriS  kirjAilijA joenSuu

jAnne vAriS  vAlokuvAAjA helSinki



muut tukijAt, 
lukijAt jA kokijAt

riittA AAkenuS  lAStenhoitAjA helSinki

SiljA AAlto  ympäriStöASiAntuntijA helSinki

liiSA AAlto  luokAnopettAjA helSinki

irjA AAltojoki  yo-merkonomi hAApAveSi

tArmo AAltonen  tiedotuSSihteeri turku

Seppo AAltonen  rovASti jyväSkylä

SAnnA AAltonen  tutkijA helSinki

Anni AAltonen-mäkelä kouluttAjA helSinki

kirSti AApAlA  tutkijA helSinki

mArjA AApAlA  tAiteilijA turku

reetA AArnio  opettAjA helSinki

leenA AArnipuu-lAmpelA kuoronjohtAjA hämeenlinnA

Anton AArnirAntA opiSkelijA helSinki

ritvA AArrAS-SAAri lehtori turku

AnnA Ahlberg  ArteSAAni tAmpere

mAiju Ahlgren  tAiteilijA eSpoo

keijo AhlqviSt  SArjAkuvAopettAjA SAlo

ilkkA AhmAvAArA  kulttuurityöntekijä hAminA

mikko Aho  muSeoAmAnuenSSi rAumA

lAurA Aho  opiSkelijA helSinki

SinikkA AholA  hoitAjA oulu

johAnnA AholA  piirtäjä kouvolA

hAnnA AholA  inSinööri ylivieSkA

terhi AholA  grAAfinen SuunnittelijA tAmpere

Ari AholA  ekonomi eSpoo

mAiju AholA  kotiäiti helSinki

SirkkA Ahonen  profeSSori emeritA helSinki

helenA Ahonen  johdon kouluttAjA helSinki

jukkA Ahonen  johdon kouluttAjA helSinki

leA Ahoniemi  ohjelmAjohtAjA tAmpere

pirkkoliiSA Ahponen profeSSori joenSuu

Ante Aikio  mAtkAiluyrittäjä inAri

SirkkA-liiSA Ailio  eläkeläinen tAmpere

terhi AiniAlA  yliopiStonlehtori helSinki

mArjA-leenA AirAkSinen  tAit., luovAn ilmAiSun koul. vAntAA

pAulA AirAkSinen  SuunnittelijA oulu

pirkko AirAS  lehtori, emeritA hollolA

lAuri AirikkAlA  erityiSopettAjA nurmijärvi

pentti Airio  doSentti helSinki

SAr AirolA  kuvAtAideopettAjA helSinki

virve AirolA  tuottAjA helSinki

eevA-leenA Aittoniemi yliopiStolehtori eSpoo

Anneli AjAlin  kouluSihteeri helSinki

lAurA AlA  mArketing mAnAger helSinki

Anne AlA-pöllänen tutkijA helSinki

erkki AlAjA  urheilumArkkinoijA helSinki

kAijA AlAjuumA  informAAtikko kuuSAmo

herttA AlAjärvi  opiSkelijA SodAnkylä

jukkA AlAjääSki  työmieS kotkA

kAri värri  muuSikko oulu

juhA väänänen  SuomentAjA heinolA

mArjASinikkA väänänen tietokirjAilijA kerAvA

liiSA völkel  dipl. kielenkääntäjä         germerSheim

mAtti WAcklin  tietokirjAilijA tAmpere

eijA WAger  toimittAjA,kirjAilijA inkoo

jAAnA WAhlforSS  käSikirj., kirjAilijA tAmmiSAAri

juSSi WAhlgren  kirjAilijA helSinki

Andy WAll  kirjAilijA              etelä-Suomi

jAAkko WAlleniuS  toimittAjA lohjA

mAtti WAlleniuS  muuSikko helSinki

tAinA WAllin  SuomentAjA eSpoo

helenA WAriS  kirjAilijA riStiinA

SirpA WASS  opettAjA, oppikirjAilijA helSinki

ullA Welin  kirjoittAjA helSinki

irjA WendiSch  toimittAjA, tietokirjAilijA berliini

pirjo WeSAniemi  päätoimittAjA helSinki

cAj WeSterberg  kirjAilijA kökAr

kjell WeStö  förfAttAre helSingforS

mårten WeStö  förfAttAre, överSättAre    helSingforS

mArjA Wich  SuomentAjA helSinki

mikA WickStröm  kirjAilijA helSinki

jenny Wiik  kuvittAjA, tutkijA turku

gungerd Wikholm  förfAttAre kAriS

heikki WillAmo  vAlokuvAAjA, kirjAilijA         kArjAlohjA

veijo Wiren  tietokirjAilijA eSpoo

Ari Wirén  yrittäjä, tietokirjAilijA tAmpere

Ari  “pätkä” WirtA  ohj., näyt., käSikirj.  riStiinA

juhA WiSkAri  tietokirj., konSultti          kirkkonummi

niinA With  ASiAkk.pääll., kirjAilijA eSpoo

SirpA Witick  kääntäjä helSinki

corinnA Wolff  tutkijA, kirjoittAjA tAmpere

cArinA Wolff-brAndt kirjAilijA helSinki

thomAS Wulff  förfAttAre helSingforS

tuijA Wuori-tAbermAnn toimittAjA, kirjAilijA helSinki

jAAkko yli-juonikAS kirjAilijA turku

leilA yli-kAuppilA  kirjAilijA punkAlAidun

mArjAttA yli-olli  perinteentutkijA, kirjAilijA eSpoo

SuSAnnA yliluomA  kirjAilijA, toimittAjA tAmpere

mirjAmi ylinen  tv-kääntäjä, opettAjA helSinki

virpi ylirAudAnjoki opettAjA, kirjoittAjA helSinki

SiljA ylitAlo  toimittAjA helSinki

helenA ünlü  tulkki, kääntäjä eSpoo

ullA äikäS  opettAjA, tietokirjAilijA helSinki

ilkkA äärelä  SuomentAjA hAukipudAS

mAriA öSterlund journAliSt helSingforS



riittA AlAnen  ttm tAmpere

heidi AlAnen  opiSkelijA kAlAjoki

pentti AlAnen  profeSSori emerituS loimAA

Antti AlAnen  ohjelmiStonSuunnittelijA helSinki

pentti AlAnko  eläkeläinen helSinki

AnnA-liiSA AlAnko fil. tri, eläkkeellä joenSuu

kAArinA AlAnko  eläkeläinen järvenpää

AilA AlArotu  vieSt. pääll., eläk. helSinki

mAArit AlASuutAri yliopiStotutkijA lempäälä

hAnnu AlAtAlo  projektipäällikkö tornio

Anu AlAterä  tietoASiAntuntijA Sipoo

timo AleniuS  eläkeläinen eSpoo

mArjAttA AleStAlo lehtori eSpoo

Anne AlitolppA-niitAmo mon.kultt.AS.päällikkö helSinki

AnnA-leenA AlivirtA eläkeläinen kellokoSki

johAn-petter Alm myyjä mikkeli

Anne AlveSAlo-kuuSi profeSSori helSinki

jukkA Ammondt  fil.toht., profeSSori jyväSkylä

päivi AnckAr  controller tuuSulA

Ann-liS AnderSSon myyntipäällikkö porvoo

AnnA-mAri AnderSSon erikoiSkirjAStonhoitAjA kouvolA

rAni-henrik AnderSSon AkAtemiAtutkijA porvoo

päivi Andriopoulou vAStAAnottovirkAilijA helSinki

kAtArinA AnhAvA  pieneläinhoitAjA helSinki

AnnA AnnAlA  opiSkelijA helSinki

päivi Ant-Wuorinen Sihteeri kiikAlA

SAnni Antelo  eläkeläinen Seinäjoki

SAmi Anteroinen  vieStintäyrittäjä kouvolA

Ari AntikAinen  profeSSori (emer.) joenSuu

mArjo-riittA AntikAinen yliopiStonlehtori helSinki

juuSo AntikAinen  opinto-ohjAAjA hyvinkää

SAri AntilA  opettAjA lieto

kAri AnttilA  myyntijohtAjA kurikkA

jormA AnttilA  tutkijA helSinki

pAuli AnttilA  erityiSluokAnopettAjA hyvinkää

kyllikki AnttilA  oppiSopimuSpäällikkö jAlASjärvi

tApio AnttilA  kuStAntAjA tAmpere

AnnA AnttilA  tutkijA helSinki

jAnikA AnttilA  opiSkelijA tAmpere

erjA Anttonen  lehtori joenSuu

mirjA Anttonen  grAAfinen SuunnittelijA helSinki

tuulA Anttonen  kuvAtAiteilijA eSpoo

veikko Anttonen  profeSSori turku

Ahto ApAjAlAhti  pirAAttipuolueen vpj, hiSt.yo.          hki
oSmo Apunen  profeSSori (emer.) tAmpere

jukkA ArAjärvi  lääkäri eSpoo

mirjAm ArAnevA  lAkimieS helSinki

AArne ArjAmo  eläkeläinen helSinki

SAtu ArjAnne  erityiSopettAjA tAmpere

tiiA ArjAnne  yrittäjä helSinki

pirkko ArjomAA  eläkeläinen helSinki

lAurA Aro  eläkeläinen, folkloriSti lAukAA

eero Aro  ääniSuunnittelijA helSinki

mAritA Aro  ArkiStonhoitAjA eSpoo

leenA Aro  lehtori kotkA

jukkA ArohonkA  eläkeläinen jyväSkylä

ritvA ArolA  kuStAnnuStoimittAjA helSinki

teuvo ArolA  myyjä helSinki

eekku AromAA  pääSihteeri helSinki

vuokko AromAA  ApulAiSrehtori turku

hAnnu Arte  eläkeläinen AlAvuS

pAulA ArvAS  kirjAlliSuudentutkijA helSinki

piA Arvelin  lAStenSuojelun SoS.työntek.    helSinki

emiliA ASikAinen  opiSkelijA nAkkilA

eSko ASikAinen  myymäläpäällikkö vAntAA

berttA ASpforS  AikuiSopettAjA (eläk.)       hämeenlinnA

Suvi ASpholm  lehtori hyvinkää

dolf ASSmAnn  kirjAStonhoitAjA helSinki

merjA ASumAA  Webpäivittäjä, lASkuttAjA helSinki

päivi Atjonen  profeSSori joenSuu

tArjA AuguStSSon  opettAjA porvoo

mArtin AuguStSSon  porvoo

inkeri AulA  kulttuurintutkijA livonSAAri

terttu Autere  lehtori  (eläkk.) hämeenlinnA

minnA Autio  kirjAStovirkAilijA lempäälä

hAnnu Autio  eläkeläinen helSinki

juhA-mAtti Autio  tutkijA eSpoo

irmA Autto-hekkAnen lukijA ylitornio

kirSi Auvinen  helSinki

SAnnA Auvinen  rAkennuSmAAlAri oriveSi

mArko Auvinen  jokilAivAn kApteeni SAlo

tiittA Auvinen  kirjAStovirkAilijA helSinki

jouni Avelin  kuStAnnuStoimittAjA turku

mArjA-leenA AxelSSon ktm SAlo

kAiSA Azriouli  kielitieteilijä eSpoo

mAri bAckmAn  luokAnopettAjA eSpoo

helenA bAckmAn-kArvonen  kirjAStonhoitAjA porvoo

hAnnA bAckändA  muSiikkiAlAn yrittäjä porvoo

henry bAcon  profeSSori helSinki

ben bAinton  opiSkelijA helSinki

rebeccA bAinton  puutArhuri helSinki

melitinA bAlAbin  korutAiteilijA lAppeenrAntA

kAri bAlk  kooditAiteilijA oulu

AnjA bengtSSon  eläkeläinen helSinki

mArjA berg  rAdiologi kuopio

SirpA bergdAhl  eläkeläinen lAhti

jormA bergholm  toimituSjohtAjA helSinki

joun bergiuS  SuunnittelijA nurmijärvi

jukkA blomqviSt  johtAmiSkonSultti eSpoo

mAriA blomqviSt  opiSkelijA helSinki

tAru blomStedt  omAiShoitAjA helSinki

Anni blomvAll  opiSkelijA turku

meiju bonSdorff  yrittäjä helSinki

helmi borén  opiSkelijA oulu



muut lukijAt, tukijAt jA kokijAt
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pAtrik borg  tutkijA vAntAA

juhAni brAnder  opettAjA tAmpere

cArSten bregenhöj forSkAre, ArkivArie em. kervo

kAiSA broner-bAuer profeSSori emeritA helSinki

hAnnA broWn  SoSionomi riihimäki

kriStiinA brunilA  tutkijA kirkkonummi

SiSko brunni  yliopiSto-opettAjA oulu

päivi brunou  inSinööri, yrittäjä, käSityöl. mäntSälä

rAili brück  eläkeläinen kuStAvi

SonjA bulut  opettAjA järvenpää

piret byckling  SoSiAAliohjAAjA hAminA

henriikkA byckling opettAjA tAmpere

liiSA byckling  tutkijA helSinki

SuSAnne bäckSbAckA AluevAStAAvA helSinki

monicA bäckStröm filoSofiAn mAiSteri joroinen

kAri bärlund  lehtori helSinki

hAnnele cAntell  doSentti helSinki

outi cAvén-pöySä  doSentti järvenpää

mAe cedercreutz-peSonen fil.mAg. vAndA

cASSAndrA correA opiSkelijA helSinki

timo von  creutlein lehtori helSinki

ritvA creutz  erityiSASiAntuntijA helSinki

kArin dAhlStröm  yrittäjä muStASAAri

mAriA dAhlStröm  johdon ASSiStentti helSinki

mArjA dAhlStröm  fil. mAiSt. helSinki

kenneth dAnielSen Arkkitehti helSinki

AirA dAvidSSon  projektipäällikkö helSinki

nikolAS dAvieS  Arkkitehti helSinki

juhA degermAn  lAhti

pirkko donoghue  eläkeläinen tAmpere

Sivbritt dumbrAjS  tutkijA helSinki

iSmo dunderberg  profeSSori helSinki

mArjukkA dyer  yliopettAjA tAmpere

hAgforS eilA  eläkeläinen helSinki

kAi ekholm  ylikirjAStonhoitAjA helSinki

SAkAri ellonen  pAlvelupäällikkö helSinki

ritvA “kike” elomAA kAnSAneduStAjA mASku

tuulA elorAntA  litm, eläkeläinen pAlokkA

jArmo elovAArA  johtAvA ASiAntuntijA helSinki

mAritA engberg  helSinki

kAtArinA engStröm kAnttori rAiSio

AilA enlund  eläkeläinen eSpoo

eemu ennAlA  tAmpere

ilonA ennelin  toimintAkeSkuSvAStAAvA eSpoo

ove enqviSt  SotAtieteiden tohtori vAntAA

kAri enqviSt  profeSSori eSpoo

mAlvA envAll  opiSkelijA helSinki

SuSAn erikSSon  tutkijA helSinki

Ari erikSSon  mediAtuottAjA kemi

robin erikSSon  forSkAre helSingforS

kAuko erkkilä  opettAjA kAlAjoki

SirpA ernvAll  yliopettAjA turku

mikAel erolA  Senior StrAtegiSt SingApore

lAriSSA erolA  ASSiStentti vAntAA

liiSA erolA  Sihteeri helSinki

SAri eronen  konSultti helSinki

juhA eronen  kemiSti kArkkilA

mAikki eronen  kirjAStotyöntekijä helSinki

mAriAnne eronen  lAStenkArdiologi, doSentti helSinki

SAtu errA  äidinkielen, kirj. op. helSinki

eero ertoilA  inSinööri hollolA

veikko ervASti  rehtori (eläk.) oulu

AlekSi ervASti  opiSkelijA oulu

AnnAmAri eSkolA  intendentti helSinki

lASSi eSkolA  kuStAntAjA helSinki

mikA etelämäki  SekAtyöläinen nAAntAli

kAri eveli  kuStAntAjA riihimäki

hAnnele eväSojA  opettAjA lApuA

bengt fAgerholm  vtm helSinki

kurt fAgerStedt  profeSSori helSinki

lArA fAiAzzA  helSinki

eSet fekA  linjA-AutonkuljettAjA turku

Anne-mAj felin  kirjAStonhoitAjA myrSkylä

ullAmAijA fiilin  lehtori Siuntio

jAAnA filAnder  päiväkodinjohtAjA eSpoo

mArittA finSkA  lehtori helSinki

eero fiSk  yrittäjä pyhätunturi

rAimo flink  kekSijä tAmpere

heidi fofAnoff  rovAniemi

ritvA forSlund  toimituSpäällikkö (eläkk.) helSinki

jukkA forSlund  kuStAnnuStoimittAjA helSinki

johAn forSlund  ljudtekniker helSingforS

mAriA forSmAn  johtAvA tietoASiAntuntijA helSinki

hArto forSS  eläkeläinen uuSikAupunki

kirSi forSS  SAirAAnhoitAjA eSpoo

mArgit forSS  tuotepäällikkö Suurpellinki

päivi frAnzon  opettAjA kuuSAnkoSki

pirjo fredrikSSon  helSinki

nAnne friiS  eläkeläinen nAAntAli

tArjA frimAn  tietopAlveluvirkAilijA helSinki

tero frobeuS  intendent tukholmA

kAi fuhrmAnn  yrittäjä helSinki

kAlle fält  tAiteilijA iiSAlmi

liiSA förbom  eläkeläinen turku

tryggve geStrin  muSei-intendent helSingforS

emiliA giAlitAki  opiSkelijA nokiA

rAili gothóni  yliopettAjA helSinki

Sven-åke grAnit   göteborg

SAmpSA grAnStröm myyjä helSinki

inAri griffin  fm helSinki

leni grünbAum  vAlmentAjA helSinki

pAuli grönberg  tuoteSuunnittelijA tuuSulA

Antti grönlund  content mAnAger helSinki

heidi grönStrAnd  kirjAlliSuudentutkijA pArAinen

mArjA-liiSA grönvAll SoSiAAlijohtAjA evp kotkA

AnjA gummeruS  fm tAmpere
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chriS gurney  tietotekniikkAvirkAilijA helSinki

Antero guStAfSSon kouluttAjA järvenpää

miA guStAfSSon  opettAjA mäntSälä

kent guStAfSSon  penSionär rASeborg

mArko gylén  tutkijA helSinki

ullA günther  yo-merkonomi AdelSried

merjA hAAkAnA  helSinki

juhA hAApAkumpu  SuunnittelijA helSinki

SeijA hAApAkumpu  toimiStoSihteeri helSinki

mikA hAApAlAinen  yrittäjä kiiminki

outi hAApAmäki  lAStenohjAAjA kouvolA

kAtri hAApAnen  opiSkelijA turku

timo hAApAnen  uimAhAllityöntekijä            SAStAmAlA

SirpA hAApAniemi  luokAnopettAjA tAmpere

tuulA hAApiAinen  ent. kirjAlliSuudenopettAjA nApoli

SuSAnnA hAApSAmo päiväkodin johtAjA oulu

kAuko hAArAkAngAS pSykologiAn tohtori oulu

petri hAArAojA  hAnkintApäällikkö oulu

liiSA hAArlA  profeSSori helSinki

ilkA hAArni  tutkijA helSinki

pAulA hAAviSto  opettAjA, emeritA vAntAA

mAriAnne hAcklin  opiSkelijA oulu

kriStiinA hAcklin  työtön rovAniemi

vAulA hAcklin  koulutuSSuunnittelijA vihti

peter hAckmAn  tutkijA helSinki

rAili hAikAlA  toimiStonhoitAjA lAppeenrAntA

tellervo hAkA  eSpoo

olli hAkAlA  opettAjA helSinki

ullAStiinA hAkAlA  ft-kemiSti oitti

jukkA hAkAlA  tj, vieStintäkonSultti helSinki

henrik hAkAlA  tutkijA, opettAjA helSinki

mArco hAkAlA  tuottAjA turku

kAtAriinA  hAkAlA  SuunnitteluASSiStentti helSinki

pAulA hAkAlA  johtAvA tutkijA turku

heli hAkAmäki  myyntineuottelijA pori

Ari hAkkArAinen  tuottAjA riihimäki

jAni hAkkArAinen  yliopiStotutkijA tAmpere

leenA hAkkArAinen opettAjA tAmpere

mArjA hAkkArAinen fm helSinki

hAnnu hAkonen  muotoilijA, opettAjA joenSuu

ritvA hAkonen  lehtori joenSuu

tAru hAkonen  kuntoutuSSuunnittelijA jyväSkylä

lASSi hAkulinen  metSätAlouSinSinööri tAmpere

eSko hAlivAArA  kAppAlAinen kAlAnti

ArjA hAllAmAA  myyjä nummi-puSulA

outi hAllAmAA  eläkeläinen kokemäki

jAAnA hAllAmAA  profeSSori helSinki

helenA hAllenberg yrittäjä helSinki

SirpA hAllenberg  SoSiAAlityöntekijä eSpoo

tAnjA hAllenberg  kouluttAjA järvenpää

tAru hAllikAinen  kouluttAjA oulu

mArjAttA hAlme  eläkeläinen pArikkAlA

jouko Antero hAlmekoSki eläkeläinen ASikkAlA

SirpA hAlmeSmäki  opettAjA eSpoo

mArkku hAlmetojA lehtori tAmpere

Anne-mAri hAlonen yrittäjä mASku

niinA hAlonen-mAlliArAkiS lehtori helSinki

kriStiinA hAlttu  näyttelijä helSinki

mArjukkA hAlttunen näyttelijä järvenpää

kAi hAlttunen  yliopiStotutkijA tAmpere

elinA hAlttunen-riikonen opiSkelijA tAmpere

riSto hAmAri  rehtori kotkA

chriStine hAmmAr  konttoripäällikkö rAjAmäki

SirpA hAmmArberg opiSkelijA helSinki

kAtri hAnki  opettAjA tAmpere

konStA hAnnonen  näyttelijä pAimio

ullA hAnnulA  Sitomotyöntekijä oulu

SinikkA hAnnuS  johtAvA puheterApeutti vAntAA

juSSi hAnSkA  lukion lehtori hämeenlinnA

jAri hAnSki  hiStoriAntutkijA helSinki

päivi hApponen  lehtori kontiolAhti

ritvA hApuli  informAAtikko, tutkijA turku

johAnnA hArAkkA  opiSkelijA vAntAA

kAiju mAriA hArinen kirjAlliSuuden tutkijA      montpellier

dAni hArju  opiSkelijA tAmpere

juhA hArju  vArAStovAStAAvA turku

juhAnA hArju  opiSkelijA eSpoo

leenA hArju  lehtori (eläkk.) helSinki/kotkA

mAiju hArju  informAAtikko pori

tAlvikki hArju  eläkeläinen hArtolA

piA hArjulA  AineenopettAjA hAminA

heli hArjulA  kirjAStovirkAilijA vAntAA

elinA hArjunen  yliopiStonlehtori hyvinkää

jormA hArjunen  di, hAllintopäällikkö (emer.)     forSSA

mirA hArjunpää  opiSkelijA vAntAA

SiSko hArkomA  opettAjA ylöjärvi

jukkA hArmAAlA  freelAncer oulu

SAri hArSu  SiSällöntuottAjA tAmpere

ninA hArtikAinen  kouluttAjA eSpoo

veerA hArtikAinen  ArteSAAni tAmpere

SAri hArtikkA  myyntiASSiStentti hAnko

muhAbbAthon hASAnovA kirjAStovirkAilijA vAntAA

Antti hAttulA  mediA-AnAlyytikko helSinki

ArjA hAttulA  erityiSopettAjA riihimäki

rAijA hAuhiA  eläkeläinen lAhti

henrik hAuSen  kyläASiAmieS pertunmAA

hillA hAutAjoki  kuStAnnuStoimittAjA helSinki

hArri hAutAjärvi  Arkkitehti helSinki

tArmo hAutAjärvi lehtori kuuSAmo

venlA hAutSAlo eläkeläinen helSinki

jukkA hAverinen fm helSinki

jormA hAviA  di hämeenlinnA

jAri p. hAviA  fm vAntAA

Anu hAviAlA  luokAnopettAjA tAmpere



leenA hAvukAinen teAtteriohjAAjA helSinki

rAimo hAvukAinen opettAjA eSpoo

ullA heermAn  yrittäjä inkoo

pertti heikkA  opettAjA helSinki

Antero heikkilä  eläkeläinen porvoo

hAnnu heikkilä  ASiAmieS, profeSSori eSpoo

jAn heikkilä  ktm helSinki

jormA heikkilä  eläkeläinen kuuSAmo

jukkA m heikkilä  ktm vAntAA

pekkA heikkilä  eläkeläinen nurmijärvi

pirkko heikkilä  emäntä tuuSulA

tArjA heikkilä  tutkijA oulu

tArjA heikkilä  yrittäjä porvoo

kAtjA heikkinen mediAnomi helSinki

kirSi heikkinen johtAjA porvoo

jAni heikkinen tietojärjeStelmäASiAntunt. helSinki

reijo heikkinen doSentti kAjAAni

AnnA-kAiSA heikkinen lähetyStöneuvoS helSinki

mAArit heikkinen opiSkelijA helSinki

Anu heikkinen kirjAStovirkAilijA helSinki

kAtri-elinA heikkinen opiSkelijA helSinki

mikko heikkinen lääkäri rovAniemi

SAllA heikkinen opiSkelijA tAmpere

AilA heikkinen opiSkelijA Seinäjoki

Antero heikkinen prof.emer. joenSuu

hAnnu mAtti heikkinen yliopiStonlehtori oulu

päivi heimAlA  erikoiStutkijA helSinki

Anne heimo  tutkijA turku

terhi heimonen ylioppilAS SotkAmo

Simo heininen  prof. emer. porvoo

jAni-mArkuS heinolA kuStAntAjA kuopio

pAulA heinonen kouluttAjA, ASiAntuntijA helSinki

tuomAS heinonen lähetySohjAAjA helSinki

SAnni heinzmAnn lehtori helSinki

pekkA heinänen lehtori, eläk. pirkkAlA

juhAni heiSkA  pSykologi SAvonlinnA

riSto heiSkAlA  profeSSori tAmpere

liiSA heiSkAnen eläkeläinen uimAhArju

jenni heiSkAnen kirjAStonhoitAjA tAmpere

hArri heiSkAnen vAlvomonhoitAjA 1280
meiju heiSkAnen opiSkelijA helSinki

liviA hekAnAho ft, doS., lehtori (diAk), tutkijA       hki
mikA hekkAnen eläkeläinen hAukipudAS

Seppo helAkorpi doSentti rovAniemi

henri helevä  SuunnittelijA tAmpere

liiSA mirjAm helimäki-moberg  opettAjA, eläk. helSinki

irmeli helin  profeSSori turku

immo heliSojA  viherrAkentAjA lAppeenrAntA

pAAvo heliStö  toim.pääll. (eläkk.) eSpoo

kAri heliövAArA profeSSori helSinki

jAAkko hellSten  eläkeläinen helSinki

cAritA hellSten  terApeutti Sipoo

henry hellSten  eläkeläinen eSpoo

Anne helttunen toiminnAnjohtAjA helSinki

helenA helve  profeSSori emeritA helSinki

kAtAriinA hemmo  lehtori helSinki

kAj henrikSSon logiStiikAn toimihenkilö vAntAA

mArjAliiSA hentilä erikoiStutkijA eSpoo

Seppo hentilä  profeSSori eSpoo

SAtu henttonen SopimuSASiAntuntijA helSinki

rAimo hentunen teAtteri-ilm. ohj./tuott. kAlAjoki

juhA herkmAn  yliopiStonlehtori helSinki

tArjA hernetkoSki puiStotöiden etumieS kotkA

elinA herojA  opiSkelijA oulu

teuvo herrAnen geolog kronoby

tApAni hiedAnniemi yrittäjä ylöjärvi

mArkuS hiekkAnen yliopiStonlehtori helSinki

rAijA hietAlA  tietopAlveluSihteeri helSinki

mArjAttA hietAlA  profeSSori vAntAA

tuomAS hietAlA  elektroniikkA-ASentAjA turku

lAuri hietAlAhti lehtori pirkkAlA

Anne hietAnen  kirjAStovirkAilijA SodAnkylä

kirSti hietAnen  eläkeläinen jämSä

pirjo hietAojA  lehtori helSinki

eSA hietikko  yliopettAjA kuopio

kirSi hiilAmo  vS. perheneuvojA helSinki

heikki hiilAmo  tutkimuSprofeSSori helSinki

pekkA hilke  tuotepäällikkö turku

kAtjA hiltunen  hoivA-AvuStAjA/opiSkelijA oulu

tAru hiltunen  opiSkelijA helSinki

ullA-mAijA hiltunen tiedottAjA kouvolA

pekkA hiltunen  Arkkitehti jyväSkylä

elinA hiltunen  futuriSti eSpoo

vAltteri himmAnen opiSkelijA joenSuu

irmA hirSjärvi  ft, tutkijA jyväSkylä

piiA hirvenSAlo SekAtyöläinen turku

ullA hirvenSAlo kirjASton Suurkäyttäjä eSpoo

hArri hirvi  kirjAStoSihteeri jyväSkylä

hArri hirvihuhtA orgAniSAAtiokonSultti helSinki

kAiSu hirvilAmmi yrittäjä Seinäjoki

SAllA hirvinen  kuStAnnuStoim., eläk. helSinki

petri hirvonen vArAStonhoitAjA joenSuu

lAurA hirvonen opiSkelijA helSinki

noorA hirvonen opiSkelijA turku

jukkA hirvonen opettAjA rääkkylä

lAurA hirvonen opiSkelijA helSinki

riikkA hohti  luokAnopettAjA vAntAA

kimmo hoikkAlA  omAkuStAntAjA tAmpere

lAuri hokkAnen rAkennuSmeStAri kArkkilA

olli hokkAnen inSinööri vAntAA

juhA hokkAnen pSykologi helSinki

Anne holAppA  informAAtikko helSinki

kriStiinA holm  opettAjA helSinki

helenA holm  hiStorioitSijA helSinki
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merjA holm  Sihteeri eSpoo

helenA holm  opiSkelijA helSinki

Aulikki holmA  tutkimuS- jA kehitySpääll. turku

pekkA holmA  eläkeläinen lAviA

kAlle holmberg ohjAAjA helSinki

johAnnA holopAinen yl. kirjAlliSuuStieteen opiSk. helSinki

SAnnA holopAinen  eSpoo

leenA holSt  tutkijA, eläkkeellä pirkkAlA

juhA honkAlA  muSeomeStAri järvenpää

mArttA honkAlA  mAAlAri tAmpere

juhA honkAlA  kuStAnnuStoimittAjA(eläkk.) helSinki

jAri honkAnen opiSkelijA tAmpere

mAiSA honkAnen toimituSvAStAAvA vArkAuS

eilA honkAnen eläkeläinen kArviA

tArjA honkAnen opettAjA turku

pAulA honkAnen freelAncer kuopio

veronikA honkASAlo tutkijA helSinki

kirSti honkAvAArA lehtori helSinki

Anu hopiA  tutkimuSprofeSSori helSinki

ArjA hoppulA  kirjAStovirkAilijA SodAnkylä

timo horttAnAinen toimituSjohtAjA porvoo

SilviA hoSSeini  opettAjA helSinki

piA houni  tet, doSentti helSinki

cAritA hovi  tiedottAjA helSinki

helenA hovilA  opettAjA tAmpere

SuSAnnA huhtA  opettAjA helSinki

AnnA huhtilAinen opiSkelijA joenSuu

mikko huikkonen opiSkelijA tAmpere

riikA huitti-mAlkA vtm eSpoo

jAAnA hujAlA  poStinkäSittelijä helSinki

teppo humAlA  kirveSmieS tAmpere

tiinA humAlojA tAidekASvAttAjA, opiSkelijA helSinki

jouni huotAri  yliopettAjA jyväSkylä

eino huotAri  opettAjA kArkkilA

terhi huovAri  kehittämiSpäällikkö helSinki

SAtu huovilA  työtön turku

hilkkA huovinen hAmmASlääkäri, eläkk. SotkAmo

pentti huovinen kuStAnnuSjohtAjA, eläkk. helSinki

pentti huovinen lääkäri turku

outi hupAniittu tutkijA helSinki

Alli-helenA hurmerintA lähihoitAjA kurikkA

hAnnu hurSkAinen grAAfikko helSinki

veli-mAtti hurSkAinen yrittäjä nurmeS

liiSA huSu  profeSSori helSinki

liiSA huSu  profeSSori örebro

Sylvi huttu   luokAnopettAjA riihimäki

pekkA huttu-hiltunen tutkijA kuhmo

niko huttunen doSentti eSpoo

SirpA huttunen toiminnAnjohtAjA helSinki

mAtti huurre  Arkeologi, eläkeläinen helSinki

hAnnu huvinen  tutkijA eSpoo

heidi hübner  opettAjA eSpoo

mAtti hyhkö  luontovAlvojA Sipoo

kAtjA hyrynkAngAS lähihoitAjA eSpoo

elSi hyttinen  tutkijA helSinki

tuomAS hyttinen  mAtkAiluvirkAilijA eSpoo

helenA hyttinen  opettAjA oulu

pirjo hyttinen  trAdenomi SAArivAArA

riittA hyttinen  lehtori joenSuu

elinA hytönen  tutkijA lAppeenrAntA

elinA hytönen  fil.mAiSt. helSinki

kimmo hyvärinen koneASentAjA lAppeenrAntA

mAtti hyvärinen profeSSori tAmpere

Aimo hyvärinen cineASte, tuottAjA tAmpere

pertti t. hyvönen  eläkeläinen rovAniemi

otto hyyrynen opiSkelijA lAhti

Anni hyyrynen kirjAStovirkAilijA pöytyä

tuulA hyyrö  lehtori emeritA lempäälä

timo hyytinen  eläkeläinen jyväSkylä

hArri hyytinen  inSinööri jyväSkylä

liSen häggblom lektor em vASA

guStAv hägglund kenrAAli helSinki

kAi häggmAn hiStoriAntutkijA kirkkonummi

liiSA häikiö  profeSSori tAmpere

irmA häikiö  eläkeläinen tAmpere

heidi häivälä  kirjAStonhoitAjA porvoo

tomi häkkinen oikeuSlääkäri hämeenlinnA

emmi häkkinen buS. dev. SpeciAliSt  tukholmA

mikko Af hällStröm it-konSultti helSinki

jenni hämäläinen SuutAri tAmpere

tomi hämäläinen putkimieS lAhti

kirSi hämäläinen pAppi hAminA

jormA hämäläinen ekonomi eSpoo

tArjA hämäläinen pSykoterApeutti helSinki

mervi hämäläinen yrittäjä tAmpere

mArjA-leenA hänninen tutkijA helSinki

lAurA elinA hänninen trAdenomi porvoo

leenA hänninen eläkeläinen kirkkonummi

kAijA hänninen tutkijA helSinki

ullA härkönen profeSSori SAvonlinnA

yrjö-pAAvo häyrynen profeSSori hämeenlinnA

Simo häyrynen tutkijA joenSuu

AnnA högbAckA opettAjA helSinki

Suvi höglund ArteSAAni Sipoo

tuulA hökkä  tutkijA helSinki

kArin ihAlAinen opettAjA, rehtori lAhti

riSto iiSAlo  mediA-ASiSStentti kArkkilA

AnSA iivAnAinen opettAjA mikkeli

pirjo iivAnAinen tutkimuSpäällikkö lAppeenrAntA

jyrki iivAnAinen dipl. inS mikkeli

Anne iivonen  toimituSpäällikkö tAipAlSAAri

jyrki iivonen  vieStintäjohtAjA helSinki/tAmpere

päivi iivonen  liiketAlouden trAdenomi rAAhe

SiljA ijAS  vAnhempi SuunnittelijA helSinki



Sirkku ijitolA  merkonomi, yo lAhti

mikA ijäS  kirkon nuoriSotyönohjAAjA vAntAA

tuijA ijäS  lehtori pori

päivi ikonen  erikoiSSAirAAnhoitAjA helSinki

teemu ikonen  yliopiStonlehtori tAmpere

elinA ikävAlko  tohtorikoulutettAvA helSinki

eevA ilmArilA  Sihteeri helSinki

kAtjA ilmonen  proj.- & mArkk.koord.              tAmpere

StiinA iloniemi  opiSkelijA liperi

mArkku immonen  tAkSinkuljettAjA helSinki

virpi immonen  mAnAgeri/toimituSjohtAjA helSinki

kAri immonen  profeSSori turku

heikki impiö  tiedottAjA jyväSkylä

Arto ingervo  filoSofiAn mAiSteri helSinki

lAurA inhA  SuunnittelijA tAmpere

SAnnA-mAri inomAA yrittäjä AkAA viiAlA

tArjA intonen  grAAfinen SuunnittelijA rAAhe

evA iSAkSSon  kirjAStonhoitAjA helSinki

vuokko   iSAkSSon  tekStiilitAiteilijA oulu

Antti iSoAho  leikkAAjA helSinki

mArkettA iSoherrAnen opettAjA veteli

AnnA-kAiSA iSokAngAS oSAStonhoitAjA helSinki

mArjA iSokAngAS tilityStuotepäällikkö mäntSälä

kAiSA iSotAlo  rehtori Seinäjoki

rAiSA jAAkko  ASiAkASpAlvelijA ylitornio

riSto jAAkkolA  eläkeläinen helSinki

jAAnA jAAkkolA  ApuhoitAjA huddinge, ruotSi

AnnukkA jAAkkolA  kirjAnpitäjä SAlo

kAiSA jAAkkolA  yrittäjä, di tAmpere

lAurA jAAkkolA  kulttuurituottAjA Seinäjoki

petri jAAkkonen SoitinrAkentAjA-ArteSAAni tAmpere

jAri jAAko  tAkSinkuljettAjA ylitornio

hAnnu jAAkohuhtA yrittäjä järvenpää

Anette jAAkonAho opiSkelijA helSinki

kAti jAAkonen yrittäjä helSinki

cArinA jAAtinen  näyttelypäällikkö kirkkonummi

SAtu jAAtinen  freelAncer turku

SAnnA jAAtinen  kuStAnnuStoimittAjA helSinki

mArtti i. jAAtinen  Arkkitehti mikkeli

mArkku jAhnukAinen profeSSori hyvinkää

mikA jAkku  tervolA

tuijA jAkonen  mAtkA-ASiAntuntijA helSinki

SirpA jAkonen  opettAjA helSinki

urpo jAlAvA  eSimieS- jA työyhteiSövAlm. turku

mArko jAlonen  cuStomer mAnAger helSinki

SirkkA jAlonen  myyntineuvottelijA             oulunSAlo

niinA jAnhonen pAikkAtietokäSittelijä tuuSulA

ville  jAnkeri  elokuvAohjAAjA helSinki

eijA jAnSSon  yrittäjä kemi

mikAel jAnSSon  SAirAAnhoitAjA uppSAlA, ruotSi

eijA jAnSSon  yrittäjä kemi

timo jAntunen opettAjA vAntAA

pirjo jAntunen eläkeläinen kuopio

kAi jAuhiAinen ääniSuunnittelijA helSinki

irjA jAuhiAinen eläkeläinen helSinki

hAnnA jeffrey-SAlminen myymälävAStAAvA kAArinA

clAudiA jeltSch  lehtori eSpoo

johAnnA joenSuu  kirjAStovirkAilijA forSSA

pAuli johAnSSon yhteySpäällikkö helSinki

rAijA johnSon  lehtori oulu

erkki jokelA  opettAjA nummi-puSulA

SAri jokelA-hArtikAinen tutkijA, eläkel. hollolA

Anneli jokinen  eläkeläinen turku

ritvA leenA jokinen opettAjA lAhti

Seppo jokinen  helSinki

minnA jokinen  yhteySpäällikkö helSinki

timo jokinen  pSyk. hoitAjA ylöjärvi

erkki jokiniemi  Arkkitehti helSinki

mArkuS jokipAltio myyntied./tuotepääl. helSinki

tomi jokirAntA kääntäjien yStävä eSpoo

teelA jokirAntA buSineSS AdminiStrAtor eSpoo

jouko jokiSAlo  lehtori joenSuu

Anne joutSijärvi lehtori, eläkeläinen hArtolA

eliSA juholin  tutkijA helSinki

lAuri jukArAinen opiSkelijA kuopio

jore jukkArA  työmieS tAmpere

mArjA-liiSA julkunen profeSSori emeritA joenSuu

ASko julkunen  työtön SonkAjärvi

jouni julkunen  hoitoApulAinen SAvukoSki

mikAel jungner  kAnSAneduStAjA eSpoo

teemu junkkAAlA mAinoSgrAAfikko helSinki

timo junkkAAlA toiminnAnjohtAjA helSinki

tuijA junkkAri  lehtori kouvolA

lASSi junkkArinen toimituSjohtAjA eSpoo

irmA junnilAinen eläkeläinen tAmpere

jormA juntto  kirjAnSitojA helSinki

jArmo juntumAA pAppi helSinki

juSSi-pekkA juntunen opiSkelijA tAmpere

jouni juntunen tutkijA helSinki

mAijA juntunen yrittäjä hyrynSAlmi

juStiinA juntunen opiSkelijA helSinki

tArjA juolevi  tekStilityön opettAjA vAntAA

nelly kriStinA jurveliuS tAidepedAgogi helSinki

tApAni juSSilA  toimituSjohtAjA helSinki

mAry juSSilA  mArkkinointipäällikkö eSpoo

mArkku jutilA  yliAktuAAri helSinki

ullA mAijA jutilA  opettAjA eSpoo

henri juvA  huk helSinki

tuulA juvonen  tutkijA tAmpere

rAuno jämSén  moniAlAyrittäjä eSpoo

mArjA jäniS  kääntämiSen opet., eläk. joenSuu

pentti j. jänkälä  opetuSneuvoS helSinki

(yrjö) joSA jäntti  ekonomi, eläkkeellä helSinki

mArkku jäppinen  opiSkelijA riihimäki



muut lukijAt, tukijAt jA kokijAt
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SAri järn  informAAtikko hirvenSAlmi

iitAmAriA järn  opiSkelijA helSinki

juhA järvelä  tutkijA jyväSkylä

mArko järveläinen  helSinki

kAtAriinA järveläinen kirjAStotoimenjohtAjA lApinlAhti

rAilA järveläinen yrittäjä helSinki

timo järvenkylä Support Agent piteå/Suomenniemi

kriStiinA järvenpää hAmmAShoitAjA helSinki

leilA järventAuStA informAAtikko eSpoo

mArjA järvikAiSlA yrittäjä kAngASAlA

heli järvilehto lehtori eSpoo

hAnnA järvinen  yliopiStonlehtori helSinki

tuomo järvinen  tApAhtumApäällikkö lAhti

jArmo järvinen  urheiluvälinemyyjä jyväSkylä

Antero järvinen  tutkimuSASemAn johtAjA eSpoo

irmA-riittA järvinen tutkijA helSinki

pASi järvinen  toimituSjohtAjA Sipoo

heljä järvinen  fm, eläkeläinen helSinki

irjA jääSkelä  yo-merkonomi AmmAn

kAre jääSkeläinen vApAAherrA helSinki

veli-pekkA jääSkeläinen SAirAAnhoitAjA rovAniemi

pASi jääSkeläinen freelAncer helSinki

miikA-tApAni jääSkeläinen opiSkelijA mikkeli

pAulA jääSkeläinen eläkeläinen helSinki

Anne-mAri jääSkinen kouluttAjA järvenpää

juttA jääSkö  kulttuuriAlAn opiSkelijA helSinki

kAiSA kAAkinen  tutkijA helSinki

AnjA kAAkko  lehtori tAmpere

eSko kAArnA  rehtori vAntAA

Anneli kAArret  lehtori emeritA                               inAri

veSA kAArtinen SuunnittelijA tAmpere

SAri kAASAlAinen pSykologi helSinki

leenA kAhilA  lehtori Seinäjoki

elinA kAhlA  johtAjA pietAri

mAijAStinA kAhloS tutkijA helSinki

pirjo kAhmA-petolA eläkeläinen helSinki

kimmo kAhrA  teAtteriohjAAjA helSinki

kAri kAijAnAho ohjAAjA äänekoSki

tuulikki kAilA-mAttilA lehtori vAntAA

Siru kAinulAinen tutkijA turku

kirSi kAinulAinen opiSkelijA turku

lAurA kAipAinen kirjAlliSuuden opiSkelijA jyväSkylä

mAArit kAirAlA  opettAjA rovAniemi

tiinA kAitAniemi opiSkelijA juupAjoki

tuulA kAitilA-juntunen rehtori, eläkkeellä vieremä

tAru kAivolA  pSykoterApeutti helSinki

jAke kAivolA  it-SpeciAliSt lAhti

Annikki kAivolA-bregenhöj     prof.em. kerAvA

tArjA kAjAlA  lehtori turku

kAtriinA kAjAnneS doSentti jyväSkylä

jenny kAjAnuS  lärAre helSingforS

kimmo kAjASto  televiSiotyöläinen helSinki

SAmi kAlAjA  rehtori jyväSkylä

mAri kAlAjA  lehtori, opettAjAnkoulutt. jyväSkylä

eilA kAlininA tölli eläkeläinen nivAlA

jyrki kAllio  tutkijA helSinki

kimmo kAllio  oSAStonSihteeri, muuSikko hml
tiinA kAllio  ASSiStentti pAttijoki

Anne kAlliolA  luokAnopettAjA eSpoo

Ari kAlliolA  liiketoimintAjohtAjA eSpoo

olli kAlliolA  opiSkelijA helSinki

kAri kAllioniemi yliopiStonlehtori turku

rooSA kAllunki  opiSkelijA tAmpere

Anne kAlpio  koulunkäyntiAvuStAjA pukkilA

reijo kAlvAS  erikoiSlAborAtoriomeStAri tAmpere

ville kAnAbro  opiSkelijA rovAniemi

kAri kAnAlA  pAStori turku

mirjA kAnAnen  hoitAjA kAjAAni

outi kAnervA-urAl fm oulu

hAnnu kAngAS  näyttelijä oulu

kAj kAngAS  eläkkeellä tAmpere

oSmo kAngAS  AlueSihteeri jyväSkylä

jukkA kAngASniemi yhteySpäällikkö tAmpere

rAijA kAngASpuntA lehtori joenSuu

SAlli kAnkAAnpää tutkijA vAntAA

AnnA-mAijA kAnnikoSki eläkel. eSpoo

mAriAnne kAnniSto opiSkelijA nokiA

kukkA-mAAriA kAnSikAS toimiStoSihteeri helSinki

jArno kAntelinen grAAfikko tAmpere

kAti kAnto  äidinkielen lehtori rovAniemi

tArjA kAntolA  erityiSAvuStAjA helSinki

roni kAntolA  opiSkelijA vAntAA

urpo kAntolA  klASSillinen filologi helSinki

mArjAttA kArAnko  eSpoo

kAtri kArASmA  profeSSori eSpoo

mAtti kArhimA  inSinööri kouvolA

iSmo kArhu  ympäriStöpäällikkö kiiminki

pertti kArhulA  eläkeläinen helSinki

mAtti kArhulA  kuStAnnuStoimittAjA jyväSkylä

mikA kArhulAhti lehtori jyvASkylA

jAAnA kArilA  yrittäjä helSinki

heli kArjAlAinen lukion lehtori SuomuSSAlmi

pentti kArjAlAinen  SotkAmo

mAijA kArjAlAinen lehtori/eläkkeellä helSinki

leilA kArjAlAinen yrittäjä mikkeli

mikko kArjAlAinen SoSiAAlikASvAttAjA jyväSkylä

piiA kArjAlAinen mAtkAiluneuvojA kuopio

SAnnA kArkulehto profeSSori jyväSkylä

Antti kArlin  SuunnittelijA uuSikAupunki

pAuli kArmAlA  yrittäjä pori

tiinA kArmAlA  lAStenhoitAjA noormArkku

pASi kAroSto  erityiSopettAjA ylämylly

jonnA kAroSto  päivähoitAjA liperi

hAnnA kArppAnen kuStAnnuStoimittAjA helSinki



mikko kArppi  yrittäjä lempäälä

mAtti kArppinen yrittäjä, tAiteilijA lApinlAhti

terttu kArppinen opettAjA kAjAAni

jAAnA kArppinen erityiSopettAjA kAngASAlA

AAtu kArri  yrittäjä tAmpere

johAnnA kArtio  lehtori turku

tiinA kArttunen opettAjA hämeenkyrö

hAnnu kArttunen doSentti turku

Anu kArvinen  kuStAnnuStoimittAjA vAntAA

kAtri-mAijA kArvonen ylitArkAStAjA helSinki

mikko kArvonen tuottAjA tAmpere

Antti kASki  vArAtoimituSjohtAjA helSinki

juSSi kAtAjAlA  ohjelmiStoSuunnittelijA eSpoo

kimmo kAtAjAlA  profeSSori joenSuu

timo kAtAjAmäki rAkennuSmeStAri vilppulA

AnitA kAtAjAmäki rtg -hoitAjA tAmpere

päivi kAtteluS  kirjAStonhoitAjA (eläkk.) helSinki

mirjA kAtteluS  utkijA helSinki

Suvi kAtveS  opiSkelijA oulu

Sini kAtveS  opiSkelijA oulu

jAnne kAuhAlA  opiSkelijA helSinki

jenni kAuhAnen opiSkelijA helSinki

jouni kAuhAnen lehtori vAAlA

kAtAriinA  kAukonen otk helSinki

hennA kAukoniemi kirjAStonhoitAjA oriveSi

mArkku kAukorAntA projektipäällikkö lohjA

kAArinA kAukorAntA opettAjA (eläkeläinen) oulu

SAmuli kAukorAntA työtön helSinki

reijo kAuppilA  pSykologi tAmpere

mArjo kAuppilA  toimiStoSihteeri helSinki

mArjo kAuppinen opiSkelijA eSpoo

mAtti kAuppinen logiStiikkAkoordinAAttori kuopio

SAAnA kAurAlA  käänt. opiSkelijA helSinki

Suvi kAurAnen yrittäjä fuengirolA

mikA  kAuriSmäki elokuvAohjAAjA helSinki

kAri keidAS  AkAA

kAri j keinonen  tietojenkäSittelyn opettAjA turku

jAri keinänen  opettAjA tAmpere

kArel keirAmo  opiSkelijA turku

pirjo keiSkAnder SAirAAnhoitAjA kuopio

elinA kelA  kuStAnnuStoimittAjA helSinki

AnitA kelleS-viitAnen AdviSor helSinki

riittA kelloSAlo pSykoAnAlyytikko ilmAjoki

elinA keltto  myymäläpäällikkö helSinki

pekkA kemppAinen inSinööri, eläkeläinen kuopio

mArkku kemppAinen kultt. hArrAStAjA pudASjärvi

tArjA kemppi  oSAStonSihteeri kotkA

AnnA-kirSti kemppinen eläkeläinen helSinki

mArjukkA kenttälä yliopiSto-opettAjA helSinki

kyllikki kerAvuori fil.tri, lehtori tAmpere

kyllikki kerolA  kASv. tri liekSA

leenA kerolA  helSinki

tApAni kerSAlo  ytm kuopio

Suvi kervinen  konServAAttori helSinki

joonAS kervinen  kulttuurituottAjA helSinki

tuomo kervinen  helSinki

AnnA kervinen  kuStAnnuStoimittAjA helSinki

lAurA keränen  SAirAAnhoitAjA vAntAA

Selene keränen  kirjAStonhoitAjA kotkA

helmi keränen  kuStAnnuStoimittAjA eSpoo

mikA keSkikiikonen myynti- jA mArkk.pääll. SAStAmAlA

hilkkA keSkiSAAri eläkeläinen lAppeenrAntA

Alex keSkitAlo ohjelmoitSijA helSinki

rooSA keSkitAlo modiSti, myyjä helSinki

terttu keSkitAlo  joenSuu

mArkku keSti  kirjAStonhoitAjA hollolA

liiSA ketohArju opiSkelijA kAnkAAnpää

heikki ketohArju työtön helSinki

hAnnA-mAijA ketolA AmAnuenSSi helSinki

kAri ketolA  eläkeläinen helSinki

johAnneS ketolA  SuunnittelijA kuopio

mikko ketolA  yliopiStonlehtori helSinki

tArjA ketolA  doSentti nAAntAli

mArjo-riitttA ketolA puutArhuri oulu

mArjA-liiSA ketolA kouluttAjA helSinki

mAtti kettunen AntikvAAri riihimäki

voitto kettunen opettAjA jyväSkylä

tAnjA kettunen opettAjA joenSuu

pAAvo kettunen profeSSori joenSuu

kAijA kieSSling  työfySioterApeutti turku

ninA kihlmAn  kirjAStovirkAilijA porvoo

tomi kiilAkoSki tutkijA oulu

hillevi kilpeläinen luokAnopettAjA hAminA

tApAni kilpeläinen filoSofi turku

Anu kilpeläinen kirjAilijAn puoliSo turku

jukkA kilpi  doSentti eSpoo

kAArinA kilpiö  tutkijA, tieteell. koord. pukkilA

jArkko kindt  levySeppähitSAAjA nokiA

AnjA kinnunen fil.mAiSt. helSinki

SAArA kinnunen perheneuvojA vAASA

AArne kinnunen profeSSori emerituS helSinki

kAijA kinnunen projektiASSiStentti helSinki

vArpu kinnunen-SAAritSA vApAAehtoiStyöntekijä helSinki

pirkko kirAvuo  rehtori (eläkkeellä) helSinki

jAnne kirjASniemi ASiAkASneuvojA helSinki

juhAni kirjonen  profeSSori, emerituS helSinki

mirkA kitti  mielenterveyShoit.     eAStbourne, uk
mAriA kiukkolA  eläintenhoitAjA eSpoo

mAri kiuru  vieStintäkonSultti loviiSA

AArne kiuru  eläkeläinen AkAA

eevA kivekäS  toimintAterApeutti helSinki

eevA-liiSA kivekäS  tkl/eläk. vAntAA

helenA kivelä  tutkijA oulu

SirkkA-liiSA kivelä  profeSSori emeritA helSinki



SAilA kivelä  opiSkelijA helSinki

Simo kivelä  yliopiStonlehtori emerituS eSpoo

SirpA kivelä  perhepäivähoitAjA turku

elinA kivelä-tASkinen lehtori eSpoo

riittA kivi  eläkkeellä eSpoo

nicolAS kivilinnA  opiSkelijA tAmpere

päivi kiviluomA luokAnopettAjA tAmpere

Ari kivilä  cfo eSpoo

ullA kivimäki  opiSkelijA eSpoo

AilA kiviniemi  lukijA heinolA

cArolin kiviojA  opiSkelijA pori

tove kjellAnder bibliotekArie örebro

minnA klApuri  kuStAnnuStoim. hämeenlinnA

hAnnele klemettilä tutkijA Sonning-on-thAmeS

SinikkA klemettilä toimituSSihteeri helSinki

SonjA kniivilä  luennoitSijA, kouluttAjA helSinki

lothAr knobloch lehtori oulu

mAArit knuuttilA tutkijA jyväSkylä

jori knuuttilA ASentAjA hollolA

mirA kobler  eläkeläinen helSinki

tArjA koffert  pSykoterApeutti turku

Antti kohi  lehtori eSpoo

mAArit kohonen  eläkeläinen helSinki

hAnne kohtAlA  pArturi-kAmpAAjA ylöjärvi

petri koikkAlAinen tutkijA rovAniemi

SAArA koikkAlAinen tutkijA rovAniemi

jAnitA koikkAlAinen opiSkelijA helSinki

petrA koikkAlAinen opiSkelijA helSinki

mArjAAnA koiStinen ASiAnhAllintApäällikkö jääli

pAulA koiStinen-jokiniemi tilAStopäällikkö helSinki

tArmo koiviSto  grAAfikko helSinki

kimmo koiviSto  kääntäjän kAveri nurmijärvi

päivi koiviSto  kuSt. toim., kirj.tutk. helSinki

juhAni koiviSto  kirjAStonhoitAjA tAmpere

tArmo koiviSto  grAAfikko helSinki

meri koiviStoinen opiSkelijA helSinki

SAritA koivukoSki kerAAmikko eSpoo

kAlle koivulA  yrittäjä forSSA

hennA koivulA  kuStAnnuSSihteeri forSSA

kAtriinA koivunen opettAjA vAntAA

Anu koivunen tutkijA tukholmA/helSinki

tAinA koivunen puutArhAkirjoittAjA helSinki

mArko koivuniemi tietohAllintopäällikkö jAlASjärvi

juhAni koivuSAAri biologi, eläkkeellä vAASA

mAriA kojo  Artenomi jAnAkkAlA

terttuliiSA kojo  eläkeläinen eSpoo

kAtjA kokkArinen opettAjA kerAvA

ullA kokko  tilAStohAAStAttelijA eSpoo

tuulikki kokko  eläkeläinen helSinki

teijo kokko  projektipäällikkö AkAA

irjA kokko  henkilöStöneuvottelijA ylivieSkA

mArkku kokkolA  kAuppApAikkApäällikkö kemi

AnitA kokkolA  SjukSköterSkA, pol.kAnd. hforS

jukkA kokkonen projektitutkijA (ft) joenSuu

hAnnA kokkonen junAmyyjä helSinki

jukkA kokkonen koti-iSä kAjAAni

Anu kokkonen opettAjA oulu

SArA kokkonen opettAjA kerAvA

jukkA kolAri  kuStAnnuStoimittAjA eSpoo

lAurA kolbe  profeSSori helSinki

eSA kolehmAinen inSinööri kuopio

lAuri koli  biologi,  ft helSinki

jAAkko kolmonen keittiömeStAri helSinki

liiSA kolttolA  lehtori eSpoo

topi kolu  SyStem SpeciAliSt jyväSkylä

mAritA komi  kuStAnnuSjohtAjA helSinki

päivi komi  eläkeläinen helSinki

liinA komi  copyWriter turku

eijA komu  kirjAlliSuudentutkijA Somero

milenA komulAinen luokAnopettAjA jAnAkkAlA

Antti komulAinen erityiSluokAnopettAjA eSpoo

inkeri komulAinen eläkeläinen humppilA

rAili komulAinen rovASti helSinki

kirSi komulAinen yrittäjä kouvolA

heikki konkkA  vArAtuomAri helSinki

pirkko konSin  eläkeläinen rAASepori

pekkA kontkAnen lehtori helSinki

riittA konttinen profeSSori emeritA järvenpää

timo kopomAA tutkijA helSinki

Anne koponen  tAlouSSihteeri helSinki

vieno koponen  eläkeläinen eSpoo

tero koponen  näyttelijä helSinki

timo koponen  opiSkelijA lAppeenrAntA

mikko koponen  Service techniciAn vAntAA

Aino kopperoinen kirjAStoAlAn opiSkelijA oulu

liiSA korhonen Arkkitehti SotkAmo

jArmo korhonen profeSSori eSpoo

elinA korhonen ympäriStöyStävälliSyySjoht.  jyväSkylä

eevA korhonen eSh mäntSälä

tiiA korhonen merkonomi helSinki

mArjAttA korhonen  hämeenlinnA

jAni korhonen eläkeläinen oulu

venlA korjA  teAtteri-ilmAiSun ohjAAjA helSinki

AnnA-mAri korpelA myymäläpäällikkö järvenpää

mAri korpelA  tutkijA, Antropologi tAmpere

ulpu korpelAinen-pAkArinen kirjAStonhoitAjA punkAhArju

kAtriinA korpi  proceSS mAnAger eSpoo

SAijA korpijärvi myyntieduStAjA nokiA

lAuri korpio  opiSkelijA helSinki

mAri korpunen opiSkelijA turku

SuSAnnA korri  yrittäjä lohjA

evA mAriA korSiSAAri yliopiStonlehtori helSinki

johAnnA korte-heinonen  eläkeläinen muStAjärvi

päivi kortekAngAS hoitAjA oulu



SonjA kortelAinen SuunnittelijA joenSuu

erjA korteniemi-poikelA AlueASiAmieS rovAniemi

SirkkA kortetjärvi-nurmi opettAjA helSinki

pekkA korvenojA Amk-lehtori, vtm kAuniAinen

tArjA korvenojA-mäkelä yrittäjä helSinki

Ari koSkelA  kulttuurityöntekijä keSälAhti

kAAri koSkelA  copyWriter helSinki

lAinA koSkelA  tAiteilijA tAmpere

SAnni koSkelA  opiSkelijA helSinki

mArjAAnA koSkelA kirjAStomerkonomi joenSuu

jormA koSkelin  eläkeläinen helSinki

Antti koSkenpää rAk.inS mArttilA

riSto koSkenSiltA opiSkelijA tAmpere

noorA koSki  lehtiAvuStAjA kotkA

AnSSi koSki  opiSkelijA kotkA

tuulA koSki  SAirAAnhoitAjA kotkA

birgittA koSki  kirjAStovirkAilijA pori

AnjA koSki-jänneS prof. emer. helSinki

kAijA koSkimieS työterveySlääkäri tAmpere

pAulA koSkimäki filoSofiAn liSenSiAAtti helSinki

jAri koSkinen  lehtori kouvolA

heini koSkinen  tAiteilijA helSinki

kAArinA koSkinen  eläkeläinen riihimäki

kAroliinA koSkinen projektipäällilkkö helSinki

timo koSkinen  yrittäjä helSinki

ullA koSkinen  tutkijA tAmpere

kAiSA koSkinen  profeSSori tAmpere

tiinA koSkinen-tAmmi ASiAnAjAjA tAmpere

päivi koSonen  humAniSti turku

ritvA koSonen  hAnkekoordinAAttori helSinki

mAtti koSonen  lehtori joenSuu

pekkA koSonen  mAAlAri helSinki

heini koSonen  koulunkäynninohj.            SAvonlinnA

lASSe koSonen  ympäriStöSuunnittelijA nokiA

jukkA koSonen  Arkkitehti helSinki

kimmo koStAmo  hll rovAniemi

tApAni koStAmovAArA inSinööri tAmpere

teijo koStiAinen kirjAmyyjä jyväSkylä

jukkA koStiAinen ArkiStovirkAilijA porvoo

SAnni kotAmäki  projektipäällikkö helSinki

SAuli kotilAinen eläkeläinen lohjA

juhA kotilAinen yliopiStonlehtori kontiolAhti

mArkettA kotilAinen kuStAnnuStoimittAjA helSinki

tuulA kotilAinen lehtori helSinki

heikki kotirAntA erikoiStutkijA helSinki

SAlme kotivuori tutkijA turku

riikA kotkA  opettAjA eSpoo

tommi kotkAmAA näyttämömeStAri helSinki

Anneli kotonen  eläkeläinen vAntAA

mAuritS kouhiA  eläkeläinen turku

AnnA kovAcS  opiSkelijA turku

kirSikkA kovAlA  opiSkelijA helSinki

irene kriSteri  koulutuSpäällikkö helSinki

ulpu kronlund äidinkielen opettAjA hyvinkää

ilkkA kudjoi  mielenterveyShoitAjA vArkAuS

terttu kuhAnen  lehtori mikkeli

juhA kuikkA  ekonomi jyväSkylä

mArtti t. kuikkA  emerituSprofeSSori helSinki

mArkku kuiSmA  profeSSori helSinki

AnnA kuiSmin  tutkijA helSinki

eine kuiSmin  pääSihteeri nurmijärvi

tuomo kuitunen  luokAnopettAjA jyväSkylä

tApio kuivAlAinen yrittäjä oulu

miA kuivAmäki oSAStonSihteeri tAmpere

Aimo kuivAnen   eläkeläinen pArkAno

riittA kuivASmäki ft, ent. toim.joht. (eläkk.) tAmpere

eilA kujAlA  kirjAlliSuuden hArrAStAjA pori

SAmi kujAlA  lAborAntti eSpoo

kirSti kujAnen  kuStAnnuStoimittAjA helSinki

heli kujAnpää kuntoutuSohjAAjA turku

SonjA kujAnSuu mArkkinointiSuunnittelijA eSpoo

pirkko-liiSA kukkA merkonomi kemi

eSko kukkAkAllio lehtori, eläkeläinen lAhti

eemil kukkolA  ktl eSpoo

Aino kukkonen tutkijA helSinki

toni kukkonen yrittäjä lApinlAhti

kAArinA kulju  eläkeläinen heinolA

minnA kulmAlA  opiSkelijA/tuntiopettAjA lApuA

irjA kultAlAhti vArAoSAteknikko tuuSulA

pirjo kuneliuS  myyntipäällikkö jyväSkylä

noorA kunttu  lentoemäntä helSinki

petri kuokkA  vAlokuvAAjA helSinki

kimmo kuokkAnen yrittäjä mikkeli

AnnA kuokkAnen tutkijA helSinki

mArjAAnA kuokkAnen-kekki opettAjA helSinki

Anne-mAriA kuopio neurologi jyväSkylä

joel kuortti  profeSSori tAmpere

cAritA kuoSmAnen  oulu

heli kuoSmAnen modiSti hAttulA

Antti kupArinen vArAStotyöläinen helSinki

tomi kupiAinen opiSkelijA helSinki

kAtAriinA  kupiAinen kirjAStotoimenjohtAjA kotkA

erik kupilA  inSinööri turku

pAAvo kurkelA  yrittäjä helSinki

Arto kurki  huoltomieS hämeenlinnA

kAiSu kurki  näyttelijä helSinki

SirkkA kurki-Suonio kuStAnnuStoimittAjA helSinki

kAArle kurki-Suonio prof. emer. järvenpää

mArjA-leenA kuronen eläkeläinen helSinki

iSmo kuronen  kirjAStovirkAilijA helSinki

mAtti j kuronen  rovASti lAppeenrAntA

joAnnA kurth  intendentti turku

eevA kurttilA-mAtero projektipäällikkö oulunSAlo

tuovi kurttio  kehitySjohtAjA järvenpää



hAnnA kurtto  lAkimieS helSinki

Arto kurtto  intendentti helSinki

AnnA-mAijA kurvinen-tikkAnen vieStintäpäällikkö helSinki

olli kuukASjärvi fil. mAiSt. helSinki

jouni-mAtti kuukkAnen luennoitSijA gAteSheAd, uk
urSulA kuulA  ASumiSneuvojA eSpoo

tuijA kuuSi  eläkeläinen helSinki

elinA kuuSi  entinen SoSiAAlityöntekijä helSinki

jAri kuuSimAA elektr.AS. tornio

teemu kuuSimurto  helSinki

jormA kuuSinen  profeSSori (emerituS) helSinki

kirSi kuuSiSto  koulunjohtAjA rAumA

mikko kuuStonen SekAtyömieS helSinki

heikki kuutti  tutkijA jyväSkylä

kAroliinA kuvAjA  teAtteri-ilmAiSun ohjAAjA helSinki

juho kyllönen rAvintolAkokki lAhti

rooSA kyllönen opiSkelijA turku

irinA kyllönen kuStAnnuStoimittAjA tAmpere

tArjA kyllönen kirjAStovirkAilijA eSpoo

iSmo kyllönen konSultti helSinki

mirjA kynSijärvi lentoemäntä helSinki

jAAkko kyrö  ohjelmiStoinSinööri mäntSälä

eSSi kytöhonkA kuStAnnuStoimittAjA helSinki

leenA kytömäki doSentti turku

jormA kytömäki doSentti turku

Anni kytömäki luontokArtoittAjA nokiA

outi kytömäki kirjAStonhoitAjA ylöjärvi

mAri kyyhkynen SiSältöpäällikkö helSinki

keijo kyyrönen lehtori hämeenkyrö

jyri-pekkA kähkönen opiSkelijA helSinki

AnjA kähönen  kirjAStovirkAilijA ASkolA

nittA käki  kirjAnpitäjä hollolA

nikolAi kälviäinen opiSkelijA rethymno, kreikkA

Seppo kämäräinen opettAjA/eläkeläinen kuhmo

AnjA-mArjA kännö opettAjA tArvASjoki

jouko kärki  heinäveSi

oSmo kärkkäinen kAupunginjohtAjA emerituS keuruu

Aino kärnä  yliopiStonlehtori helSinki

helenA kärppä  ekonomi SAlo

Aino kääriäinen yliopiStonlehtori helSinki

hAnnA kökkö  lehtori hämeenlinnA

mArkku köreSAAr tuotehAllintApääll. evp helSinki

helenA lAAkkonen kerAmiikkAtAit. kemiönSAAri

mArjo lAAkkonen kirjAStovirkAilijA vAASA

teemu lAAkkonen lAkimieS helSinki

SeijA lAAkkonen eläkeläinen eSpoo

riittA lAAkSo  SopimukSenvAlvojA helSinki

jAri lAAkSo  kirjAStoSihteeri eSpoo

tuulA lAAkSo  myyntineuvottelijA lAhti

riSto lAAkSo  työnjohtAjA kArkkilA

mAtiAS lAAkSo  vAntAA

mArjo lAAkSo  ekonomi nurmijärvi

pirjo lAAkSonen pSykologi helSinki

rAimo lAAkSonen erityiSluokAnopettAjA tAmpere

klAuS lAAlo  profeSSori helSinki

ville lAAmAnen tutkijA turku

erikA lAAmAnen opiSkelijA helSinki

SAtu lAAtikAinen kuStAnnuStoimittAjA riihimäki

Anu lAAtikAinen eläkeläinen helSinki

ullA lAhdeS  opettAjA helSinki

mAuri lAhti  elAkeläinen hAmeenlinnA

Seppo lAhti  eläkeläinen vAntAA

toni lAhtinen  tutkijA tAmpere

ritA lAhtinen  merkonomi helSinki

päivi lAhtinen  grAAfinen SuunnittelijA eSpoo

ilpo lAhtinen  etuuSpäällikkö helSinki

mikko lAhtinen  yliopiStonlehtori SAStAmAlA

reijo lAhtinen  Arkkitehti helSinki

mAtti lAhtinen  eläkeläinen hyvinkää

tuijA lAhtinen  filoSofiAn tohtori hyvinkää

SAijA lAhtinen  myyjä helSinki

vilmA lAhtinen  työtön SAStAmAlA

AAtoS lAhtinen  profeSSori helSinki

Ari lAhtiSAlo työnjohtAjA helSinki

kirSi lAihiA  kirjAnpitäjä, hArrAStelijAkirj. tuuSulA

mikko lAiho  luokAnopettAjA AnttolA

leenA lAiho  opettAjA helSinki

kAiSA-leenA lAine  julkAiSukoordinAAttori helSinki

Anu lAine  yliopiStonlehtori helSinki

jArkko lAine  vArAStotyöntekijä lAhti

teemu lAine  tAidekouluAvuStAjA porvoo

kAijA lAine  AS.ohjAAjA porvoo

teijA lAine  kuvAtAideopettAjA porvoo

kimmo lAine  doSentti turku

miljA lAine  toimituSSihteeri helSinki

Anne lAine  rehtori SAStAmAlA

mAtti lAine  yliopettAjA mäntSälä

SAnni lAine  opiSkelijA nAStolA

SAmuli lAine  opiSkelijA turku

tuijA lAine  profeSSori helSinki

Anu lAine  kirjAStovirkAilijA kotkA

Anne lAine-joenSuu vientikoordinAAttori lAhti

reijo lAinelA  tiedotuSSihteeri helSinki

pASi lAitAkAri  vAlmentAjA helSinki

jAni lAitikAS  opiSkelijA turku

Anu lAitilA  toiminnAnjohtAjA helSinki

teuvo lAitilA  lehtori joenSuu

Anu lAitilA  yrittäjä helSinki

ilpo lAitinen  doSentti helSinki

uku lAitinen  muuttomieS eSpoo

päivi lAitinen  pSykoterApeutti oulu

SAnnA lAitinen  opiSkelijA helSinki

veSA lAitinen  eläkeläinen nokiA

reettA lAitinen  tutkijA helSinki



kArri lAitinen  SArjAkuvAopettAjA loviiSA

olAvi lAllukkA  yliStAro

Anneli lAllukkA  kirjAStonhoitAjA yliStAro

jAAnA lAmberg  terveydenhoitAjA, huk         jAnAkkAlA

Anni lAmpinen lehtori tAmpere

kriStiinA lAmpolA  lehtori lAhti

lArS-folke lAndgren johtAjA, doSentti helSinki

tuomo lAnkilA  jAtko-opiSkelijA vAntAA

SuSAnnA lAnkinen  tutkijA tAmpere

juhA lAnkinen  intendentti lAhti

SeijA lAnkinen  eläkeläinen imAtrA

tiinA lAntto  yrittäjä, tutkijA helSinki

hAnnele lAntto-kAuppilA lehtori oulu

miA lAnz  toiminnAnjohtAjA turku

ullA lAppAlAinen  peruSkoulun opettAjA hml
mArkku lAppAlAinen päätoimittAjA helSinki

mAri lAppAlAinen SuunnittelijA/opiSk.         hki/lontoo

piA lAppAlAinen lehtori eSpoo

mAtti lAppAlAinen toiminnAnjohtAjA helSinki

iiriS lAppAlAinen vieStintäpääll., päätoim. helSinki

Aino lAppi  opiSkelijA, km kempele

mAijA lArmolA  fil.tri helSinki

yrjö lArmolA  fil. tri helSinki

leenA lArvA  lääkäri helSinki

tuijA lASSilA  kirjAStonhoitAjA eSpoo

ritvA lASSilA  fm, eläkkeellä helSinki

AuliS lASSilA   lApinjärvi

pirjo lAtvAlA  eläkeläinen helSinki

kAri lAtvuS  doSentti järvenpää

hAnnu lAuermA  lääkäri turku

jyrki lAukkAnen koelentäjä evp kotkA

veikko lAulAjAinen työtön Siuntio

tApAni lAuniS  tutkijA helSinki

virpi lAunonen kirjAStotoimenjohtAjA mikkeli

terttu lAurén  lehtori, eläkkeellä kokemäki

eveliinA lAurilA  opiSkelijA helSinki

leenA lAurilA  SAirAAnhoitAjA riihimäki

AnjA lAurilA  pSykologi forSSA

leo lAurilA  toimiupSeeri/evp kouvolA

juhAni lAurinkAri profeSSori kuopio

teuvo lAurinolli fl oulu

jukkA lAurio  kirveSmieS SAvonlinnA

mArikA lAuSto  opiSkelijA SodAnkylä

mArkku lehikoinen erikoiSkirjAStonhoitAjA eSpoo

jAAnA lehmAnn  yrittäjä lAihiA

emmi lehmAnn  opiSkelijA ilmAjoki

hArri lehmuS  myyntieduStAjA huittinen

kAri lehti  SuunnittelijA turku

tiiA lehti  myyjä hollolA

Aku lehtimäki kehitySpäällikkö kirkkonummi

mimmi lehtimäki työtön lAhti

jouni lehtinen  kuStAntAjA pirkkAlA

rAijA lehtinen  lehtori helSinki

iSmo lehtinen  liikunnAnopettAjA helSinki

kAlle lehtiniemi lehtori Siilinjärvi

pirjo lehtiniemi päihdetyöntekijä lempäälä

eijA lehtiniemi lääkäri, pSykoterApeutti mäntSälä

irmeli lehtiokSA homeopAAtti, tAideterAp. ASikkAlA

mArkku lehtiSAlo levySeppä pori

hAnnu lehtiö  korjAuSrAkentAjA iSokyrö

heikki lehto  opettAjA jyväSkylä

tAinA lehto  opettAjA hämeenlinnA

juhAni lehto  profeSSori hämeenlinnA

Seppo lehto  tAiteilijA eSpoo

mArjA-liiSA lehto  tutkijA eSpoo

riSto lehto  tArkAStAjA järvenpää

ArjA lehto  kotiäiti kArStulA

veerA lehtolA  yhteiSötAiteilijA turku

Anu lehtolA-donner tAideterApeutti joenSuu

pASi lehtomAA lAStentArhAnopettAjA helSinki

veSA lehtomäki opettAjA hAttulA

mikko lehtonen profeSSori tAmpere

ullA lehtonen opettAjA helSinki

lASSe lehtonen profeSSori eSpoo

heikki lehtonen opiSkelijA tAmpere

mArkku lehtonen di/eläkeläinen jAnAkkAlA

jAAnA lehtonen opiSkelijA jyväSkylä

piiA lehtonen pääSuunnittelijA eSpoo

ville lehtonen opiSkelijA lieto

mikko lehtonen tutkijAkoulutettAvA helSinki

kAi r. lehtonen fil. tri helSinki

minnA lehtonen työtön leppävirtA

tAtu lehtovAArA lehtori helSinki

mAriA leideniuS  huk nurmijärvi

rAul leikAS  bokätAre norSborg

SuSAnnA leinivAArA bAletinopettAjA vAntAA

SuSAnnA leino  AineenopettAjA helSinki

petteri leino  puheenjohtAjA hämeenlinnA

helenA leino  yliASSiStentti kAngASAlA

mAtti leinonen  ft, lehtori, eläkeläinen tAmpere

pirjo leinonen  tuotekehitySpäällikkö tAmpere

jere leinonen  opiSkelijA tAmpere

onervA leiSti  tAmpere

SeijA leivo  eläkeläinen vAASA

mArtti leiWo  johtAjA helSinki

juhA lemberg  opetuSpäällikkö lohjA

mervi lemberg  liikemAtkAvirkAilijA vAntAA

kirSti lempiäinen tutkijA tAmpere/rovAniemi

pentti lempiäinen profeSSori helSinki

pekkA lempiäinen puiStoAlueiden hoitAjA veikkolA

hArtmut lenk  yliopiStonlehtori helSinki

norA leo  huk turku

ritvA leppihAlme doSentti helSinki

ASko leppilAmpi työyhteiSövAlm., yrittäjä lAhti



liiSA leppänen  kirjAlliSuuden opiSkelijA jyväSkylä

tuomo leppänen  huoltoteknikko lAhti

rAuno leppänen  mAAlAri vAntAA

liiSA leppänen  kehittämiSpäällikkö helSinki

jAri leppänen  grAAfinen SuunnittelijA turku

kAtjA leppänen  levyproSeSSinhoit. keihärinkoSki

mAtti leppärAntA profeSSori lAhti

riikkA leSkelä  lääkäri tAmpere

pekkA leSkelä  eläkeläinen helSinki

ullA leSkelä  pSykologi helSinki

leeAlAurA leSkelä  SuunnittelijA helSinki

mAArit leSkelä-kärki doSentti, tutkijAtohtori turku

jASkA levo  SAirAAnhoitAjA SAStAmAlA

minnA levolA-konkkA yritySkouluttAjA tAmpere

johAnnA levolA-lyytinen rehtori turku

ilkkA levä  tutkijA helSinki

luiSe liefländer-leSkinen yliopiStonlehtori SAvonlinnA

tiinA lifländer ASiAkirjAhAllintopäällikkö helSinki

jouko liikAnen  lukumieS ylivieSkA

Antti liikkAnen lääkäri rovAniemi

kAtri liikonen  liikunnAn opettAjA eSpoo

Annikki liimAtAinen profeSSori (mA.) järvenpää

benny liljendAhl lärAre loviSA

kimi liljeStrAnd koirAkouluttAjA tAmpere

petrA liljeStröm ASiAnAjoSihteeri vAntAA

mArjAttA lilli  erityiSopettAjA tAmpere

pirkko limnell  omAiShoitAjA oulu

tuulA lind  koulunkäyntiAvuStAjA helSkinki

heidi lind  rikoSSeurAAmuSeSimieS vAntAA

ullA  lind-fAgerStröm yrittäjä  kerAvA

mArtti lindberg  eläkeläinen tukholmA

SuSAnnA lindberg  tutkijA vAntAA

veronicA lindblom opiSkelijA, toimiStoSihteeri loviiSA

leenA linden  yliopiStonlehtori porvoo

johAn lindén  lektor åbo

kAiSA lindeWAll konServAAttori pori

tommi lindforS  vAltiotieteilijä brySSel, belgiA

jAri lindgren  merikApteeni turku

ilonA lindh  kuStAnnuStoimittAjA eSpoo

miiA lindholm eläintenhoit., toiminnAnjoht. kAngASAlA

AnnA-StinA lindholm lärAre helSingforS

SAri lindStén  toimituSpäällikkö helSinki

jAri lindSten  vArtijA hAttulA

björn b. lindStröm tAiteiden mAiSteri helSinki

mAAriA linko  yliopiStonlehtori eSpoo

lASSe linnA  inSinööri SySmä

timo linnoSSuo tiimivAlmentAjA turku

jArmo lintinen  tuotepäällikkö helSinki

mikA linto-vAArA kuvAnveiStäjä turku

SAllA lintonen  näyttelijä lyon, rAnSkA

tAnjA lintulA  pSykologi turku

venlA lintunen  opiSkelijA                               jyväSkylä

Auli lipponen  muSiikkiterApeutti helSinki

helenA lipponen  yrittäjä kuopio

päivi liSki  luovAn kirjoittAmiSen opet. helSinki

eevA-liiSA litjA  hAllintoSihteeri helSinki

jouni liukkonen eläkeläinen ivAlo

mirjA liukkonen eläkeläinen vAntAA

mAritA liuliA  tAiteilijA, ohjAAjA helSinki

AnnikA liuS  mAinoStoimittAjA liperi

AnniinA liuS  SiiStijä jyväSkylä

mArkku liuSkAri  lehtori turku

tuijA ljokkoi  luokAnopettAjA kotkA

AnjA lohinivA-pArviAinen projektipäällikkö helSinki

hilppA loikkAnen opettAjA järvenpää

SAmi loikkAnen myyntiryhmän päällikkö vAntAA

tinA lotilA  puuAlAn Artenomi berliini, SAkSA

riittA louhimo  omAiShoitAjA, opettAjA eSpoo

SinikkA loukAmAA SAirAAnhoitAjA turku

Anu louko  terveyStieteiden mAiSteri AlAvuS

mAiju loukolA  eSitt. tAiteen tutkijA helSinki

Aimo lounAjA  inSinööri turku

jAAnA lumiAlA  opettAjA tAmpere

tiinA lundgren pääSuunnittelijA hyvinkää

SirpA luntinen  vieStijä turku

pertti luntinen  eläkkeellä tAmpere

jAnne luokkAnen  helSinki

virvA luokkAnen opiSkelijA helSinki

hArri luomA  tykkimieS helSinki

juhA luomA  Arkkitehti tAmpere

liinA luomA  opiSkelijA tAmpere

Antti luomA  operAAttori helSinki

mikA luomA-Aho yliopiStonlehtori rovAniemi

erkki luomA-Aho mAtemAtiikAn lehtori jyväSkylä

johAnnA luomA-tuominen grAAfinen SuunnittelijA vAntAA

rAimo luomAnen eläkeläinen lApuA

petri luomAnen yliopiStonlehtori helSinki

minnA-riittA luukkA profeSSori jyväSkylä

eSA A. luukkAinen tuottAjA tohmAjärvi

kAlle luukkAnen di tuuSulA

teijA luukkAnen-hirvikoSki tAidehiStorioitSijA jyväSkylä

mArkettA luutonen doSentti helSinki

Ari lybeck  lehtori SAvonlinnA

erkki lyytikäinen AmAnuenSSi eSpoo

mArkuS lång  tutkijA helSinki

mervi lähde  grAAf.Suun., eläk. joutSeno

pekkA lähteenkorvA ArkiStonjohtAjA helSinki

kerttu lähteenmäki SAirAAnhoitAjA loviiSA

minnA lähteenmäki tohtorikoulutettAvA kärkölä

outi lämSä  SiSäinen tArkAStAjA eSpoo

mAijA länSimäki fil. toht. kerAvA

liiSA läSpä  opiSkelijA veteli

erkki löfberg  lehtori riihimäki

AnnA liSA lönnqviSt penSionär jAkobStAd



minnA löytty-riSSAnen opettAjA oriveSi

Anu löyttyniemi opettAjA helSinki

jAnne löytänä  toimituSjohtAjA eSpoo

jukkA mAAlAmpi profeSSori jyväSkylä

pekkA mAArAnen evAnkeliStA ruokolAhti

mAri mAASiltA  tutkijA tAmpere

pirkko mAhmoudi kirjAStovirkAilijA kotkA

mArju mAijo  lähihoitAjA helSinki

mArjut mAjAlAhti SoSionomi helSinki

SAnnA mAjAnlAhti näyttelijä tAmpere

SinikkA mAkkonen SAirAAnhoitAjA kotAlAto

heikki mAkkonen yrittäjä joenSuu

juSSi mAkkonen lehtori tAmpere

AnninA mAlin  it-päällikkö helSinki

mAili mAlin  tutkijA helSinki

jouko mAlinen  edunvAlvontApäällikkö helSinki

jArno mAlinen  freelAncernäyttelijä pori

mAArit mAlmberg luokAnopettAjA pArkAno

mArjAttA mAlmipohjA eläkeläinen eSpoo

johAnneS mAlmStedt elokuvAteAtterityöntekijä forSSA

hAnnA-kAiSA mAlo lähihoitAjA lApuA

mArjA-liiSA mAnkA profeSSori kAngASAlA

Anne mAnnermAA toimintAterApeutti eSpoo

leenA mAnnilA  lehtori rAumA

inA mAnninen teollinen muotoilijA vAntAA

veSA mAnninen pSykologi eSpoo

kAArinA mAnninen eläkeläinen helSinki

juhA mAnninen kirjAStonhoitAjA turku

SonjA mAntilA  opiSkelijA oulu

Auvo mArckWort eläkeläinen helSinki

SAri mArin  opettAjA lAhti

mirjA mArjAkAngAS opiSkelijA hAminA

eini mArjAkAngAS bAArimeStAri helSinki

jAri mArjAlA  luokAnopettAjA oulu

SoilA mArjAnen eläkeläinen roSAlA

tApio mArkkAnen profeSSori eSpoo

mikko mArkkAnen pSykologi turku

ilkkA mArkkulA Amk-opettAjA Siilinjärvi

mAriA mArkuS  opiSkelijA kAnkAAnpää

mAArit mArtelA  toimiStoSihteeri tApiolA

tuomAS mArtikAinen profeSSori helSinki

liiSA mArtikAinen yliopettAjA kuopio

eilA mArtikAinen eläkeläinen helSinki

minnA mArtin  pSykologi rAiSio

riittA mArtSolA pSykologi helSinki

Annu mArttilA tutkijA helSinki

mervi mArttilA oSAStonSihteeri kuuSAnkoSki

hAnnu mArttilA  eSpoo

rAuno mArttinen ApulAiSohjAAjA hämeenlinnA

pentti mArttinen lv./Skj eläkeläinen toivAkkA

elinA mAthlin  fArmASeutti tAmpere

tereSA mAtihAlti ryhmäpäällikkö vAntAA

pAuli mAtikAinen eläkeläinen helSinki

juSSi mAtikAinen pääSuunnittelijA vAntAA

mAtti mAtikAinen opettAjA lAppeenrAntA

leenA mAtikkA  yrittäjä helSinki

hAnnA mAtilAinen opiSkelijA eSpoo

tuuliA mAtilAinen vieStintäSihteeri AkAA

merjA mAtilAinen kirj.hoit./kulttuurituott.  kAngASniemi

toni mAtSi  kirveSmieS lAhti

pekkA mAttelmäki lehtori, eläkk. tAmpere

Anni mAttilA  opiSkelijA helSinki

eero mAttilA  eläkeläinen oulu

tArjA mAttilA  lehtori, eläkkeellä järvenpää

mArkku mAttilA  doSentti tAmpere

Anne mAttSSon opettAjA helSinki

Seppo mAukonen opettAjA, eläkkeellä        lAppeenrAntA

ninA mAunu  lehtori eSpoo

SirkkA-liiSA mAunulA mAAnmittAuStekn./eläk. SodAnkylä

reA mAurAnen näyttelijä veikkolA

ioAnnA mAvromichAliS copyWriter, yrittäjä turku

mAriSSA mehr  opiSkelijA helSinki

leenA melASuo  eläkeläinen tAmpere

tuomo melASuo  tutkimuSjohtAjA tAmpere

timo mereSmAA järjeStelmäASiAntuntijA tAmpere

mAijA mereSmAA eläkeläinen tAmpere

päivi meretojA neurologi kAArinA

SAnnA merikAllio-tepponen  opiSkelijA SAlo

mArjAttA merikAnto-mArtikAinen yrittäjä riihimäki

ritvA-Sini merilAmpi kASv.tiet.tohtori helSinki

AlekSi meriläinen lehtori helSinki

pekkA meriläinen lehtori hAukipudAS

erkki merimAA  kouluneuvoS helSinki

tuulA meriSuo-Storm doSentti, yliASSiStentti turku

SAtu meronen kirjAStovirkAilijA tuuSulA

SonjA meSkAnen kotiäiti tAmpere

AnninA metSolA  vieStintäpäällikkö helSinki

ASko metSolA  lAkimieS helSinki

pirkko metSäkAllAS lehtori eläk. rAumA

mArtti metSäketo freelAncer helSinki

jAri metSämuuronen erikoiStutkijA helSinki

tAuno metSänkylä profeSSori emerituS turku

Anneli mettälä  eläkeläinen pori

hAnnele meuronen hAmmAShoitAjA helSinki

rAuli mickelSSon vtt, doS yliopiSto-opettAjA turku

kAri mielonen eläkeläinen kerimäki

SAmuli miettinen yht.mAiSteri vAntAA

timo miettinen Arkeologi pyhtää

mArkuS miettinen tutkijA berliini

mArikA miettinen verkkokAupAnmyyjä kuopio

jukkA miettinen kirveSmieS helSinki

eevA miettinen luontAiShoitAjA AkAA

mArkku miettunen kehitySpäällikkö helSinki

SAuli miettunen tAidemAAlAri kemi



mAri miikkulAinen grAAfinen SuunnittelijA oulu

AnittA miikkulAinen eläkeläinen helSinki

melASuo miinA  pSykologi tAmpere

heikki mikkeli  yliopiStonlehtori helSinki

verA mikkilä  tutkijAtohtori helSinki

piA mikkilä  opiSkelijA tornio

SAmi mikkolA  eSittäjä helSinki

kAi mikkonen yliopiStonlehtori helSinki

mArjA-liiSA mikkonen opettAjA helSinki

SeunA mirjA  lAborAntti tuuSulA

AnnA miSSilä  opiSkelijA turku

heikki moilAnen veturinkuljettAjA lAhti

SAri moilAnen järjeStelmäASiAntuntijA helSinki

riittA moiSAnder pääSihteeri mikkeli

tuulA moiSio  yrittäjä tAmpere

SAmi moiSio  profeSSori oulu

riittA molAriuS tutkijA nokiA

orvAr monni  opetuSneuvoS helSinki

AnnA-liiSA morgiA lähihoitAjA ulvilA

leenA morottAjA kirjAStonhoitAjA hAminA

SAri muhonen opettAjA eSpoo

eSA juhAni muikku diplomi-inSinööri nokiA

pirkko muikku-Werner profeSSori joenSuu

SAlme mujunen  yrittäjä jyväSkylä

johAn mukkA  tAmpere

veijo muroke  Arkkitehti helSinki

ASko murtomäki ohjelmAtiedottAjA helSinki

emmA muSSAlo  helSinki

kAti muStAjärvi opiSkelijA turku

hAnnu muStAkAllio profeSSori joenSuu

pekkA muStAkAllio lentäjä eSpoo

elinA muStAlAmmi informAAtikko vAntAA

lAurA muStAniemi opiSkelijA oulu

SAnnA muStonen hum.kAnd, eläkeläinen oulu

riittA muStonen reSkontrAnhoitAjA helSinki

hennA-Adele muStonen korutyöntekijä helSinki

mirjAmi muStonen lkv kotkA

mervi mutAnen  opettAjA polvijärvi

mAArit muttA  yliopiSto-opettAjA littoinen

johAnnA muurinen jAtko-opiSkelijA porvoo

mArjAAnA mykkänen tuottAjA helSinki

inAri mykkänen opiSkelijA eSpoo

mArkku myllykAngAS profeSSori kuopio

AnitA myllykoSki eläkeläinen tornio

turkkA myllykylä hiStorioiSijA ruSko

Arvo myllymäki profeSSori, emerituS muonio

hAnnu myllynen ekonomi eSpoo

juhA myllynen tekninen neuvojA, eläk.  lAppeenrAntA

mikA myllynevA yrittäjä helSinki

miSA myllyrinne  helSinki

kirSi myllyS  opettAjA helSinki

SAnnA mylläri  ASiAkASneuvojA tAmpere

miA mylläri  opettAjA kAuniAinen

jormA myllärniemi pSykologi helSinki

riSto mäenpää  tutkijA helSinki

mArjA mäenpää  tuottAjA turku

vilho mäenpää  eläkeläinen kokkolA

SAmi mähönen ndt-tArkAStAjA järvenpää

jormA mähönen opiSkelijA eSpoo

jenni mäkelä  päiväkodin johtAjA nokiA

mAtti mäkelä  eläkeläinen eSpoo

Anette mäkelä  eläkkeellä pontA do Sol

pirjoriittA mäkelä kirjAStonhoitAjA kotkA

jAri mäkelä  konSultti helSinki

Suvi mäkelä  opiSkelijA tAmpere

tApio mäkeläinen kulttuuriSihteeri helSinki

kAtAriinA mäki  tutkijA hyvinkää

eevA-kAiSA mäki  erikoiSkirjAStonhoitAjA helSinki

uSkAli mäki  profeSSori hämeenlinnA

hArri mäki  tutkijA viiAlA

piA mäki-hAkolA tyyli- jA värikonSultti Seinäjoki

rAijA mäkinen  eläkeläinen eSpoo

jArmo mäkinen  näyttelijä SundSberg

helkA mäkinen  opiSkelijA rovAniemi

hAnnA mäkinen  mediA-ASSiStentti pAdASjoki

Antti mäkinen  muSeonjohtAjA kAjAAni

jArmo mäkinen  huoltomieS hollolA

kirSi mäkinen  opettAjA eSpoo

heikki mäkinen  yrittäjä kAngASAlA

lAilA mäkinen  koulutuSpäällikkö joenSuu

juttA mäkiSAlo opettAjA kuopio

tuulA mäkiä  grAAfinen SuunnittelijA eSpoo

tAru mälkiä  tiedotuSpäällikkö eSpoo

tiinA mämmelä terveydenhoitAjA riihimäki

helenA mänttäri kirjAStonhoitAjA kotkA

AlinA mänttäri-buttler SuunnittelijA helSinki

leenA mäntylä  opiSkelijA turku

juhA mäntylä  vArAStotyöntekijä lApuA

Anne mäntynen yliopiStonlehtori tAmpere

SimA SirkkA mäntySAlo erikoiStutkijA pori

jukkA märijärvi director helSinki

jAAnA märSynAho kirjAStonhoitAjA oulu

Anneli määttä  tutkintASihteeri kAjAAni

hAnnele määttä  opinto-ohjAAjA helSinki

outi nAtri  eläk. vApAAehtoiStyöntek. lempäälä

joSefiinA nAuhA  opiSkelijA oulu

uulA neitolA  opiSkelijA oulu

timo o. nenonen  kuvAnveiStäjä turku

mArkku nenonen  tutkijAyliopettAjA helSinki

jAnne nevAlA  kirjASto- jA kulttuurijoht. liminkA

heikki nevAlA  SuunnittelijA helSinki

mAtti niemelä  Arkkitehti eSpoo

SirkkA niemelä  eläkeläinen pori

minnA niemeläinen työntekijä klAukkAlA



helenA niemenSivu yliopiSton lehtori, eläk. helSinki

rAimo o niemi  elokuvAohjAAjA helSinki

juhAni niemi  profeSSori hämeenlinnA

tommi niemi  lvi-ASentAjA järvenpää

olAvi niemi  eläkeläinen vihti

tiiA niemi  rikoSylikonStAApeli             nurmijärvi

merjA elice niemi  kouluttAjA turku

pirittA niemikAri  hämeenlinnA

pertti nieminen  eläkeläinen kouvolA

mArjut nieminen  kouluttAjA oitmäki

helenA nieminen  kAnSliSti helSinki

tAnjA nieminen  toiminnAnohjAAjA jyväSkylä

jAri nieminen  grAAfikko rAiSio

Arttu nieminen  opiSkelijA tAmpere

eSA nieminen  Säveltäjä-SovittAjA eSpoo

tAijA nieminen  lääkäri lohjA

AilA nieminen  pääSihteeri helSinki

AilA niemitukiA eläkeläinen järvenpää

mikAel niinimäki  munkki lerici, itAliA

Anneli niinimäki  lehtori emeritA forSSA

joAkim niinivirtA teAtteri-ilmAiSun ohjAAjA helSinki

SAnteri niittyAro Arkkitehti, eläkeläinen turku

Suvi niittylAhti terApeutti tAmpere

pekkA nikAnder myyjä helSinki

leenA nikAnder toimintAterApeutti turku

irjA nikkinen  erityiSopet., ApulAiSrehtori eSpoo

Annikki niku  eläkkeellä, vApAA tutkijA liminkA

riittA nikulA  profeSSori emeritA helSinki

Anneli nikulA  eläkeläinen eSpoo

jouni nikulA  tietopAlveluSihteeri helSinki

mervi niSkAnen  profeSSori kuopio

Antti niSkAnen  tuntiopettAjA vilppulA

ullA niSkAnen  opiSkelijA jyväSkylä

niinA niSkAnen  AmAnuenSSi helSinki

SAmu niSkAnen  tutkijA helSinki

jyrki niSkAnen  profeSSori kuopio

joonA niSkAnen  opiSkelijA helSinki

jukkA niSulA  järjeStelmäASiAntuntijA turku

emmi niSumAA  opiSkelijA, myyjä hämeenlinnA

leenA niukkAnen opettAjA helSinki

emmA nivA  opiSkelijA oulu

AnnA nivA  opiSkelijA oulu

rooSA nivA  opiSkelijA pello

mArjA nivAlA  floriSti jurvA

mAtti nojonen  tutkijA eSpoo

tuulA nordlund ktm, eläkkeellä helSinki

leenA nordmAn kirjAStoSihteeri helSinki

mArkku nordStröm ii mAnAger lohjA

mAtti noremA  rAkennuSmieS reykjAvík

märthA norrbAck kuStAnnuStoimittAjA helSinki

jukkA norvAnto lähetySteologi vAntAA

mAArit norvAnto pAinopinnAnvAlmiStAjA mäntSälä

mAijA norvASto opiSkelijA turku

veijo notkolA  profeSSori helSinki

jukkA nouSiAinen kuvAtAideopettAjA jkl

mAriA nouSiAinen opiSkelijA piekSämäki

tuulA nuikkA  projektipäällikkö helSinki

SirkkA nukAri  eläkeläinen hämeenlinnA

heidi nukArinen lähihoitAjA AlAvuS

kAti nulpponen korutAiteilijA lAppeenrAntA

päivi nummelA ktm, eläkk. loimAA

Aimo nummi  eläkeläinen vAntAA

pirkko nuolijärvi johtAjA, profeSSori helSinki

mAtti nuortevA profeSSori helSinki

tiinA nuortimo viSuAliSti oulu

teppo nuorvA  erityiSluokAnopettAjA vAntAA

Axel nuotio  SiviilipAlveluSmieS turku

tArjA nurmi  Arkkitehti helSinki

veli-pekkA nurmi  johtAjA, doSentti turku

SirkkA nurmi  lehtori, eläkk. lApuA

tuulA nurmi  eläkeläinen loppi

riSto nurmi  eläkeläinen loppi

ArjA nurminen myyjä vAntAA

leenA nurminen ent. lehtori-Amk helSinki

lAurA nurminen opiSkelijA vAntAA

pekkA nuru  tuottAjA veikkolA

iSmo nuujA  biologi jyväSkylä

teuvo nyberg  opetuSneuvoS tAmpere

piA nybom  lektor åbo

erik S. nyholm  eläk., doS., fil.tri tohmAjärvi

SuSAnnA nykyri  univerSitetSlärAre turku

jAnne nykänen  työmieS vitSiälä

Anni nykänen  grAAfinen SuunnittelijA helSinki

SenjA nykänen  tietotekniikAn ASiAntuntijA kotkA

riSto nymAn  fm oulu

SAnnA-mAri nymAn ArteSAAni lAhti

hArri nymAn  tutkijA helSinki

SuSAnne nymAn  lehtori kemi

SAmu nyStröm  tutkijA helSinki

lArS nyStröm  fil.dr, (penS.) helSingforS

pAul nyStröm  AmmAtinopettAjA helSinki

leilA närhi  lukion lehtori tAmpere

Anni närvänen lehtori, ApulAiSrehtori eSpoo

mAtti näSälä  järjeStelmäASiAntuntijA helSinki

pertti nättilä  eläkeläinen pirkkAlA

mArjo-riittA näyhö opettAjA helSinki

mArjAttA näätänen doSentti helSinki

mArjo oinonen  SoSiAAlityöntekijä turku

Suvi oinonen  toiminnAnjohtAjA helSinki

lAurA oinonen  opiSkelijA helSinki

riittA oittinen  lehtori, doSentti ylöjärvi

riittA oittinen  tutkijA, freelAncer brySSel

heikki ojA  profeSSori helSinki

johAnnA ojAhArju opiSkelijA vAASA



tAru ojAhArju-lAtief mArket mAnAger helSinki

riSto ojAlA  ytm, teol. opiSk. kuhmoinen

mikko ojAnen  yritySvAlmentAjA jyväSkylä

SeijA ojAnSuu  kASvAttAjA lAppeenrAntA

mArjA okSA  kirjAStoSihteeri, eläkkeellä kuopio

irmeli okSAnen  yrittäjä hämeenlinnA

mArkku okSAnen  doSentti turku

mirA okSAnen  helSinki

Suvi okSAnen  kirjAStonhoitAjA pirkkAlA

ShilA okSAnen  opiSkelijA jAnAkkAlA

Atte okSAnen  erikoiStutkijA helSinki

kAtjA olivAreS  mAtkAtoimiStovirkAilijA helSinki

linneA oljemArk opiSkelijA helSinki

rAimo olkkonen opetuSneuvoS, eläkeläinen lAhti

tuomo olkkonen hiStoriAntutkijA helSinki

heidi ollikAinen leikkAAjA helSinki

teemu ollikAinen pSykologi, pSykoter. helSinki

mArko ollilA  yrittäjä eSpoo

rAiSA omAheimo lehtori helSinki

tApio onnelA  projektipäällikkö turku

oSkAri orAnen  muotoilijA helSinki

pekkA orAvA  mAtkAiluyrittAjA pelkoSenniemi

joni orAvA  tutkijA joenSuu

elinA ormA  Agentti helSinki

eijA orpAnA  lto/AikuiSkouluttAjA lAhti

SonjA orupAbo  lähetySSuunnittelijA helSinki

jukkA ottelin  opettAjA järvenpää

nAjAt ouAkrim-Soivio opettAjA porvoo

pirjo outA  yrittäjä luoSto

AnnA ovASkA  opettAjA helSinki

SAnnA pAAkki  opiSkelijA helSinki

tArjA pAAkki  ohjAAjA muhoS

heimo pAAkkinen eläkeläinen punkAhArju

rAuni pAAkkunAinen lehtori emeritA helSinki

juhAni pAAnAnen lehtori turku

terhi pAAnAnen pAStori helSinki

riittA pAArmA  eläkeläinen turku

SAmi pAASilA  tAnSSijA/näyttelijä helSinki

uolevi pAASilA  puuSeppä kAuStinen

hArri pAASio  SuunnittelijA, kouluttAjA helSinki

Seppo pAASolAinen konSultti kerAvA

SeijA pAASonen meteorologi tuuSulA

heini pAAvolA  yliopiStonlehtori helSinki

erkki pAhkAlA  eläkeläinen hAApAjärvi

erkki pAhkinen  emer. prof. jyväSkylä

eevA pAjAri  AineenopettAjA, kirjAntekijä       eSpoo

liiSA pAjAtSAlo eläkeläinen eSpoo

pinjA pAju  opiSkelijA lempäälä

jouni pAju  vAnhempi konSultti lempäälä

tommi pAju  muSiikin opettAjA helSinki

reijo pAjuojA  eläk.rehtori kouvolA

hArri pAkArinen Arkkitehti helSinki

piA pAkArinen toimituSjohtAjA helSinki

johAnneS pAkASlAhti doSentti, vtt, ttt helSinki

Anne pAkkAnen-purhonen proviiSori helSinki

pekkA pAlin  lääkäri helSinki

AnnA-mAriA pAlkén Art director turku

pekkA pAlm  poStimieS (eläkeläinen) kerimäki

tArjA pAlmu  yliopiStotutkijA järvenpää

mAtti pAlmunen rehtori turku

eero pAloheimo profeSSori tuuSulA

ArjA pAlonen  kirjAStonhoitAjA pori

SAlme pAloniemi kirjAStovirkAilijA tAivAlkoSki

yrjö A. pAloSuo  projektijohtAjA kuopio

jAAkko pAlviAinen SekAtyömieS turku

metropoliittA pAnteleimon piiSpA oulu

Antti pApinniemi it-ASiAntuntijA lAhti

mAriAnnA pArikkA  opettAjA rAiSio

rAuni pArikkA  kätilö, eläkkeellä jyväSkylä

johAnnA pArikkA AltenStedt vieStintäpäällikkö mAlmö

ArSkA pArkkilA  nAAntAli

rAili pArkkinen välinehuoltAjA/kirjoittAjA pori

kirSti pArkkinen mmm helSinki

jeSSicA pArlAnd-von eSSen hiStoriker Sjundeå

hAnnA pArtAlA  opiSkelijA jyväSkylä

SAllA pArtAlA  opiSkelijA jyväSkylä

SiljA pArtAnen opiSkelijA tAmpere

pirkko pArtAnen eläkeläinen eSpoo

joni pArtAnen opiSkelijA oulu

jukkA pArtAnen SiSällöntuottAjA tAmpere

ilkkA pArtAnen trAdenomi kuopio

rAimo pArtAnen eläkeläinen hämeenlinnA

eilA pArviAinen rehtori kAjAAni

jAAnA pArviAinen yliopiStotutkijA tAmpere

lAilA pArviAinen  helSinki

eevA pArviAinen eläkeläinen helSinki

tuijA pArvikko  tutkijA jyväSkylä

mArjAttA pASAnen kuStAnnuSyrittäjä tAmpere

tiinA pASAnen  opettAjA lAppeenrAntA

riittA pASAnen  tutkimuSSihteeri tAmpere

teemu pASilA  ohjelmoijA helSinki

eSko pASSilA  tkt, eläkeläinen lAhti

kirSti pASto  yrittäjä Seinäjoki

eilA pAtjAS  fl, eläk. kouvolA

mArjukkA  pAtrAkkA kirj. AmAn. helSinki

riinA pAulin  erikoiSkirjAStovirkAilijA helSinki

juhA pehkonen eläkeläinen lAhti

ninni pekkAlA  kuStAnnuStoimittAjA helSinki

reino pekkAlA  yrittäjä äkäSlompolo

liiSA pekkAnen Sihteeri vAntAA

mervi pekkAri  opetuSpäällikkö helSinki

juSSi pekkArinen tutkijA eSpoo

SAnnA pekkinen  lehtori lAukAA

Anne pekkinen  kouluSihteeri eSpoo



petri pekkolA  lääkäri kotkA

Antti pekolA  mAjuri pori

pentti pelkonen rovASti helSinki

mArkku peltolA  työtön vAntAA

rAmi peltolA  vArAStomieS pori

rAijA peltolA  kouluttAjA eSpoo

heikki peltolA  fk helSinki

mArko peltomAA yrittäjä kempele

mAArit peltomAA näyttelijä, yrittäjä lAhti

eSA peltomAA eläkeläinen heinolA

mArko peltomAA yrittäjä kempele

jAnne peltomäki hAAStemieS pori

Ari peltonen  yrittäjä äänekoSki

tuomo peltonen  profeSSori pirkkAlA

leilA peltonen  nukketeAtteritAiteilijA helSinki

Aili pelttAri  fil. mAiSt, opettAjA pudASjärvi

pASi pennAnen  muurAme

pirjo pentikäinen ktm eSpoo

reijA pentti-tuomiSto opettAjA turku

kAlevi penttilä  eläkeläinen riihimäki

mArjA-liiSA penttilä elintArvikekemiSti eSpoo

jAAkko penttinen AvAinASiAkASpäällikkö helSinki

jyrki penttinen technology mAnAger helSinki

tuttA periviitA  kirjAStovirkAilijA kittilä

kAtriinA perkkA-jortikkA filoSofiAn tohtori helSinki

veSA-mAtti pernu  johtAjA oulu

Sirkku pertAmo  eläkkeellä eSpoo

väinö pertAmo  eläkeläinen eSpoo

SvetlAnA perttu  kAnttori pArkAno

Simo perttulA  eläkeläinen, rkm tAmpere

irmA perttulA  tutkijA eSpoo

mAritA perälä  opettAjA helSinki

tAru perälä  opiSkelijA järvenpää

SonjA peSchkoW-okSAnen erikoiSkirjAStovirkAilijA eSpoo

mAtti peSolA  pSykologi helSinki

tuulA peSonen  luokAnopettAjA kuopio

heikki peSonen  yliopiStonlehtori ryttylä

pekkA peSonen  profeSSori helSinki

pirkko peSonen  ASiAnAjAjA, otl helSinki

rAijA peSu  kAAvASuunnittelijA eSpoo

jAri peteri  tulkki brySSel, belgiA

pirjo peurA  kirjAnpitäjä vAASA

tuomAS peurAkoSki it-työntekijä helSinki

Aino piehl  tutkijA eSpoo

eijA piekkAri  it-konSultti hollolA

AurA pieSki  lAStentArhAnopettAjA utSjoki

juhAni pietArinen emerituSprofeSSori eSpoo

pekkA pietikäinen project mAnAger tAmpere

pirjo pietikäinen kirjAStonhoitAjA eläkk. kouvolA

tuulikki pietilä  tutkijA, opettAjA helSinki

minnA pietilä  erityiSopettAjA oulu

jyrki pietilä  mediAtutkijA tAmpere

pekkA pietilä  tutkijAtohtori kAngASAlA

kAlle pietilä  ohjAAjA tAmpere

kirSti pietiläinen lAb.päällikkö mikkeli

tuomAS pietiäinen merkonomi ypäjä

jepA pihlAinen kuStAnnuStoim., hierojA helSinki

liiSA pihlAjA  SiivoojA helSinki

kriStiinA pihlAjA  toimittAjA kArkkilA

mAtti pihlAtie  vAlokuvAAjA, eläk. kontiolAhti

Ari pihlStröm dAtAnomi lohjA

mikko piili  pAnkinjohtAjA helSinki

mirA-pAuliinA piipAri kirjAkAupAn myyjä nurmijärvi

AkSu piippo  kulttuurin SekAtyöläinen tAmpere

tiinA piippo  kirjAStovirkAlijA/opiSkelijA oulu

ritvA piiSpAnen  eläkeläinen helSinki

jormA pilke  freelAncer helSinki

tenho pimiä  rAkennuSmieS nokiA

Suvi pimiä  opiSkelijA nokiA

mervi pirhonen ArkiStohArjoittelijA, opiSkelijA       hki
mirjA pirhonen erityiSopettAjA vAntAA

SAmi pirilä  fl oulu

rAilA pirinen  lehtori helSinki

SuSAnnA pirinen  eläkeläinen kuopio

WeSt pirjo  opettAjA                     helSinki

SAleniuS pirjo  opettAjA vAntAA

jAAnA pirkkAlAinen kirjAnpitäjä vAntAA

riittA pirttiSAlo-pirinen drAAmAohjAAjA joenSuu

ville piSpA  SyStem SpeciAliSt riihimäki

pekkA pitkälä  tutkijA turku

jukkA pitkänen  näyttelijä eSpoo

SAllA-mAriA plAtAniA yrittäjä turku

leigh pleSter  biologi piekSämäki

keijo plit  teol.tri, eläkeläinen AkAA

SAri pohjA  kAuppAtieteilijä helSinki

johAnnA pohjA  opiSkelijA helSinki

ellA pohjAnen eläkeläinen tornio

pentti pohjoiSAho lAitoStyöntekijä oulu

teuvo pohjolAinen prof. emerituS lAhti

eino pohjolAinen eläkeläinen vAlkeAkoSki

mAiju pohjonen SekAtyöläinen piekSämäki

mArittA pohlS  tutkijA eSpoo

pAulA poikelA  kirjAStoAlAn opiSk.              SodAnkylä

mAtti pollA  tutkijA helSinki

jormA pollAri  lehtori jyväSkylä

pirjo pollAri  lehtori jyväSkylä

AnjA porio  rovASti eSpoo

heikki poroilA  muSiikkikirjAStonhoitAjA helSinki

olli poropudAS opetuSneuvoS helSinki

pAulA portAAnkorvA toimiStoSihteeri rovAniemi

petter portin  emerituSprofeSSori turku

mikko porvAli  rikoSkomiSArio jyväSkylä

pekkA poSio  tutkijA helSinki

tAnjA poSkelA  kuStAnnuSpäällikkö eSpoo



piiA poSti  opettAjA helSinki

teijA potenze  tulkki helSinki

mikko poutAnen yrittäjä tAmpere

pertti poutAnen pAStori helSinki

tuuliA poutiAinen opiSkelijA helSinki

hAnnA pudAS  kuStAnnuStoimittAjA helSinki

riSto pulkkinen doSentti helSinki

Seppo pulkkinen tutkijA jyväSkylä

pirjo pulkkinen eläkeläinen perniö

helenA pulkkinen vApAAherrAtAr helSinki

pekkA pulkkinen eläkeläinen kuopio

elinA pulli  vArhAiSkASv. ASiAntunt. eSpoo

pAnu pulmA  yliopiStonlehtori helSinki

irmeli puntAri  ASiAmieS helSinki

olli punto  kuvAtAideopettAjA kuopio

heleenA puolitAivAl opettAjA hyvinkää

leenA purAnen  eläkeläinen helSinki

pekkA purAnen  eläkeläinen kemiönSAAri

timo purjo  ft loppi

mArikA puro  koulukurAAttori lAhti

lAurA puromieS jAtko-opiSkelijA pori

pertti puronen  doSentti tAmpere

leenA purSiAinen terveydenhoitAjA jyväSkylä

tArjA purSiAinen henkilöStöASSiStentti lAhti

eevA-liiSA puSkA  lehtori kirkkonummi

rAiner puSkAlA  yrittäjä, eläkkeellä mikkeli

rAmi puSkAlA  yrittäjä tukholmA

hellevi putkonen lehtori (eläk.) helSinki

AndreS putrolAinen SuunnittelijA nummelA

pirjo puukko  lehtori riihimäki

kAri puumAlAinen copyWriter turku

SiSko puuStinen kirjAStonhoitAjA helSinki

timo pyhälAhti erikoiSSuunnittelijA helSinki

kimmo pyhältö  opiSkelijA tAmpere

jArmo pykälä  tutkijA lAhti

lASSe pylkki  eläkeläinen tuuSulA

outi pylkkä  yliopettAjA jyväSkylä

mArjA-liiSA pynnönen pAnkkitoimihenkilö lAppeenrAntA

SAijA pynSSi  opettAjA nAStolA

romAnoS pyrrö  toimiStovirkAilijA helSinki

mArjukkA pyrrö  opettAjA oulu

mikko pyrrö  opiSkelijA oulu

outi pyy  viSuAliSti helSinki

kAtri pyykkö  tiedottAjA helSinki

ilkkA pyySiäinen yliopiStonlehtori helSinki

hAnnele päiviö  kirkkoherrA helSinki

mArkku päiviö  rovASti tAllinnA

juhAni päivänen  prof. emerituS helSinki

AnnA päivärinne opiSkelijA helSinki

kimmo päivärintA lehtori helSinki

minnA pätSi  opiSkelijA oulu

hilkkA pääkkönen  helSinki

miikA pölkki  tutkijA helSinki

rAijA pöSö  myyntineuvottelijA eSpoo

mAijA pöyhönen opetuSpäällikkö (eläkk.) helSinki

jAAkko pöyhönen näyttelypäällikkö helSinki

päivi pöySti  myynti- jA mArkkinointiSiht. mikkeli

mArjA-leenA pöySä eläkeläinen kotkA

AnnAriikkA qviSt  opiSkelijA oulu

oSSi qviSt  tAiteilijA hArjAvAltA

Antti rAAppAnA opiSkelijA oulu

Anu rAASAkkA opiSkelijA eSpoo

mintti rAASSinA  kirjAStovirkAilijA järvenpää

pAnu rAAtikAinen doSentti helSinki

juAn rAfolS  opettAjA helSinki

kAri rAhiAlA  kAmArineuvoS helSinki

mikko rAhikkA  opettAjA nurmijärvi

juho rAhkonen tutkimuSpäällikkö nurmijärvi

jAri rAikko  SuunnittelijA kArkkilA

liiSA rAinA  pSykologi, yhteiSökoulutt. Sipoo

mArjukkA rAineS  eläkeläinen kerAvA

eSko rAipiA  toimituSjohtAjA tAmpere

mikko rAitA  muSiikkimikSAAjA helSinki

pirjo rAitAnen  fil. liS. eSpoo

ilkkA rAitASuo  intendentti tuuSulA

jormA rAitio  eläkeläinen jyväSkylä

jAAnA rAitio  vAStAAvA ohjAAjA helSinki

mervi rAjA  projektiSihteeri lAppeenrAntA

Seppo rAjAlA  hämeenlinnA

AStA rAjAlA  yrittäjä tAmpere

päivi rAjAlA  opettAjA rovAniemi

AnnA rAjAlA  fySioterApeutti eghAm

Sini rAjAniemi opiSkelijA oulu

mArkettA rAjAvAArA profeSSori, johtAvA tutkijA helSinki

liiSA rAnnikko eläkeläinen tAmpere

pertti rAntA  tutkijA, ft tAmpere

pekkA rAntA  lehtori helSinki

pekkA rAntA  di portugAl

kAti rAntA  tiedottAjA riihimäki

ritvA rAntA  konSultti turku

lASSe rAntA  opiSkelijA jyväSkylä

pekkA rAntA  di portugAli

eijA rAntAjärvi SuunnittelijA helSinki

juhA rAntAlA  levytuottAjA tAmpere

jukkA rAntAlA  profeSSori helSinki

jouko rAntAlA  eläkeläinen kAnkAAnpää

miinA rAntAnen opettAjA turku

AnnA rAntAnen kuStAnnuSpäällikkö helSinki

tuijA rAntAnen Sihteeri järvenpää

mAijA rAntAnen kuulontutkijA muhoS

Arto rAntAnen eläkeläinen vihti

SeijA rAntAnen kirjAStonhoitAjA brySSel

leenA rAntASAlo vAStAAvA ohjAAjA helSinki

AdA-mAriA rAntAtAlo opiSkelijA oulu



kAtriinA rApAtti  opettAjA vAntAA

erjA rAppe  toimituSpäällikkö kerAvA

kAijA rASilA  ArkiStonhoitAjA helSinki

Sulo rASilAinen eläkeläinen hämeenlinnA

riittA rASk  terApeutti norrköping,
jerry rASk  SähköASentAjA hämeenlinnA

AAtto rAtiA  geoteknikko jAnAkkAlA

riittA rAuhAlA  opettAjA kokkolA

pASi rAunio  myyntikonSultti helSinki

kAijA rAutAvirtA yliopiStonlehtori helSinki

eilA rAutioAho fm vAntAA

AApo rAvAntti  äänittäjä lAhti

olli rAvelA  intendentti kASkinen

reko rAvelA  poStinjAkAjA vAntAA

tuulA rAvi  tArpeiStonhoitAjA tAmpere

outi rehn  feStivAAlikoordinAAttori helSinki

vivi-Ann rehnStröm bokinköpAre helSingforS

mArie reijo  erikoiStutkijA eSpoo

mArkku reimAA  vAltiot.tri, Suurläh.emer. eSpoo

SAArA reimAn  filoSofi lohjA

mAri-elAine reingoldt opiSkelijA hämeenlinnA

eijA reinikAinen eläkkeellä tuuSulA

pekkA reinikkA  metSänhoitAjA, eläkeläinen kuopio

eilA rekilä  eläkelänen helSinki

pirkko remeS  doSentti turku

teuvo remeS  opiStoupSeeri evp hAminA

kAijA renSujeff tutkijA helSinki

Simo repo  muSiikkiteknologi, muS. yo turku

mikAel reuter  fd h.c., penSionär pArgAS

johAnnA riekki  koulutuSSuunnittelijA kuuSAmo

SAnnA riekki-poikelA hAllinnon ASSiStentti rovAniemi

kriStiinA riekkinen  rAtS.op. Sipoo

pAuli riekkinen  Atk-ohjelmoijA Sipoo

monikA riihelä  pSykologi, tutkijA helSinki

johAnnA riihikAllio erityiSluokAnopettAjA tAmpere

mArjA-liiSA riihimAA kirjAStovirkAilijA turku

tuuli-mAriA riihinen opiSkelijA vAntAA

veikko-kAlevi riihinen lehtori äänekoSki

mArjAttA riikonen fm, kirj.hoitAjA, eläkeläinen helSinki

idA riikonen  rAvintolAtyöntekijä tAmpere

minnA riikonen  opettAjA vAntAA

juhA rikAmA  eläkeläinen vAntAA

ingA rikAndi  tutkijA/opettAjA helSinki

eilA rikkinen  toimituSpäällikkö helSinki

jouko rikkinen  profeSSori helSinki

liiSA rinkinen  eläkeläinen helSinki

liiSA rinkinen  toim.työn.tek. helSinki

Aki rinne  yrittäjä helSinki

pirjo rinne  ympäriStöSuunn. uuSikAupunki

AnnA rinnemAA tiedottAjA helSinki

jAAkko rintAlA  koneteknikko kAuhAjoki

jAAnA rintAlA  projektityöntekijä kAuhAjoki

teemu rintAlA  entomologi muurAme

SeijA rintAlA  vAStAAnottoSihteeri tAmpere

Seppo rintAlA  vArAStonhoitAjA tAmpere

veli-mAtti rintAlA SähköASentAjA tAmpere

topi  rintAmäki työtön Seinäjoki

kimmo riSSAnen  SuunnittelijA helSinki

tApio riSSAnen  tutkimuSASiAmieS tAmpere

minnA riSSAnen  eduSkuntA-AvuStAjA hyvinkää

SirpA riSSAnen  AdminiStrAtor helSinki

pAulA riStimäki  AmAnuenSSi tAmpere

eliSA riSto  tutkijA oulu

hAnnu ritA  doSentti, lehtori helSinki

inkA ritolA-nieminen SiSuStuSmyyjä nAAntAli

SAri roihA- turkiA SAnAtAideohjAAjA pArikkAlA

ben roimolA  WebbredAktör vAhto

mArkku roinilA  tutkijA helSinki

heidi roininen  puheopettAjA lempäälä

leA rojolA  profeSSori helSinki

SeijA romAn  AmAnuenSSi oulu

mAriA ronkAinen opiSkelijA rovAniemi

trygve rooS  ASSociAte profeSSor lohjA

Anne roppolA  AccountAnt cAnberrA AuStrAliA

tuulA roSenblom mArkk.joht. helSinki

eijA roSenlund eläkeläinen vAntAA

leenA-mAijA roSSi  tutkijA neW york, uSA
venlA roSSi  tuottAjA helSinki

helenA roSSi  luokAnopettAjA puumAlA

juSSi roSti  käännöStoimiStoyrittäjä vAntAA

lottA roti  inkoo

eevA routASuo projektipäällikkö rAASepori

irene routio  biologi turku

miA routti  kirjAStovirkAilijA turku

kAiSA rouvilA  luokAnopettAjA helSinki

kevin roWlAnd  bAmbuvAvAnvAlm. hämeenkyrö

l.  rumjAntSevA-enkovAArA neurolog. erik. lääk. AlAnyA/puumAlA

Arto rummukAinen metSänhoitAjA helSinki

Simo rundgren kAnSAneduStAjA kolAri

mikko ruohonen profeSSori SAlo

irjA ruohonen eläkeläinen vAntAA

pirkko ruokokoSki pSykologi liperi

mArkettA ruoppilA-mArtinSen freelAncer eSpoo

ritvA ruotSAlAinen lääkäri oulu

hAnnele ruSi  myyntiASSiStentti kAArinA

heikki ruSkeepää lehtori turku

kAtjA ruunAniemi kouluttAjA pudASjärvi

jAn-mikAel rybicki lehtori järvenpää

mAtti rySä  eläinlääkäri helSinki

mAri rytkönen ASSiStAnt mAnAger turku

Antti ryynänen pSykoterApeutti helSinki

ullA ryynänen tohtorikoulutettAvA helSinki

eSko ryökäS  yliopiStonlehtori hollolA

cArinA räihä  yrittäjä eSpoo



riku räihä  erikoiSkirjAStonhoitAjA, fk helSinki

heikki räiSänen  emerituSprofeSSori vAntAA

Ari rämet  rAvintolApäällikkö oulu

juuSo räSänen  ohjAAjA-tuottAjA tAmpere

lAurA räSänen  SekAtyöläinen kirkkonummi

mAtti räSänen  lehtori kuopio

Antti räSänen  profeSSori eSpoo

Antti räSänen  it-konSultti eSpoo

tAinA rönkkö  yhteiSkuntAtieteilijä turku

mArjA-liiSA rönkkö yliopiStonlehtori, doSentti helSinki

Alpo rönty  lehtori, eläk. hämeenlinnA

tiinA SAApunki  opiSkelijA jyväSkylä

pirjo SAArAnen opettAjA eSpoo

niko SAArelA  näyttelijä helSinki

jAri SAArhelo dipl. ing. eSpoo

mikko SAAri  puolimAtruuSi helSinki

jAAkko SAAri  pAStori, tt helSinki

Antti SAAri  vApAA tutkijA tAmpere

kAri SAAri  liikunnAnopettAjA lemi

jAAkko SAAri  mAjuri evp jyväSkylä

juho SAAri  profeSSori kerAvA

heli SAAri-uuSimäki  yrittäjä  turku

tuulA SAArikArhu eläkeläinen helSinki

AnnA SAArikivi  fm helSinki

pAuli SAArikivi  opiSkelijA helSinki

kAtjA SAArikko  järjeStelmäASiAntuntijA helSinki

tommi SAArikoSki opiSkelijA helSinki

SAlme SAArikoSki eläkeläinen järvenpää

jyrki SAArimAA erikoiShAmmASteknikko helSinki

riikkA SAArimAA projektipäällikkö turku

mikAel SAArinen  yrittäjä helSinki

jAAnA SAArinen  näyttelijä kotkA

kimmo SAArinen  inStituutin johtAjA lpr
heikki SAArinen  pAlveluSuunnittelijA tAmpere

tuijA SAArinen  tutkijA, ft joenSuu

tuulikki SAAriSto  eläkkeellä helSinki

leilA SAArivirtA fArmASeutti helSinki

mAtleenA SAArninki kirj. virk./grAAfikko Sipoo

rAimo SAAStAmoinen kirjAkAuppiAS helSinki

SoilA SAAvAlA  opiSkelijA lAhti

Antti SAdinmAA vieStintäSihteeri helSinki

leenA SAhAkAngAS vAStAAvA ohjAAjA teuvA

jukkA SAhlberg  lehtori Seinäjoki

leo SAhlSten  inSinööri helSinki

ninA SAikkonen tutkijA helSinki

reettA SAine  kirjAStonhoitAjA tAmpere

mArjut SAinio  kirjAStoSihteeri helSinki

SuSAnnA SAinio  opiSkelijA helSinki

mervi i SAinio  tuottAjA, kuStAnnuStoim. helSinki

viljAmi SAinio  mynämäki

liiSA SAirAnen  emäntä ylöjärvi

pAulA SAjAvAArA yliopiStonlehtori (eläkk.) jyväSkylä

jukkA SAkki  kouvolA

erkki SAlAmA  eläkeläinen tAmmelA

mAijA SAlemAA  tutkijA helSinki

Seppo SAllilA  tutkijA helSinki

mAArit SAllinen  tArpeiStonvAlmiStAjA lAhti

SAuli SAlmelA  opettAjA, ft tAmpere

ninA SAlmelA  opettAjA oulu

hAnnu SAlmi  profeSSori turku

ArjA-liiSA SAlmi  eläkeläinen vAntAA

ilAri SAlmi  kouluttAjA lAhti

lenA SAlmi  helSinki

liiSA SAlmi  eläkeläinen vihti

tApio SAlmi  profeSSori (emer.) tAmpere

mArA SAlminen  muSiikinopettAjA pukkilA

olli SAlminen  eläkeläinen hämeenlinnA

jAAkko SAlminen  prof. emerituS helSinki

mArjAAnA SAlminen eläkeläinen jyväSkylä

rAilA SAlminen  kirjAStoAmAnuenSSi jyväSkylä

tuomAS SAlminen  diAkoni AlAvuS

mArikA SAlminen  erikoiStutkijA rAiSio

AnnA-liiSA SAlminen tutkijA eSpoo

juhA SAlminen  vAntAA

leenA-riittA SAlminen fm, kuvAtAideopet., tAidekriit.     kotkA

helinä SAlmivuori kirjAStonhoitAjA eSpoo

timo SAlo  pAStori kerAvA

miikA SAlo  opiSkelijA tAmpere

petri SAlo  AjAtuStyöläinen helSinki

unto SAlo  kulttuurintutkijA turku

SinikkA SAlo  eläkeläinen tAmpere

ullA-mAijA SAlo  yliopiStonlehtori helSinki

mAtti SAlo  tutkijA turku

kAri SAlo  ASiAntuntijA eSpoo

Arto SAlo  SuunnittelijA SAlo

kAtAriinA SAlo  näyttelijä tornio

mArkuS SAlokAS  jyväSkylä

jouko SAlokorpi tuottAjA helSinki

SAuli SAlomAA  tAkSinkuljettAjA tAmpere

mArkku SAlomAA  yhteySpäällikkö helSinki

Anne SAlomAA  toiminnAnjohtAjA eSpoo

Anne-mArie SAlonen eläkeläinen turku

timo SAlonen  eläkeläinen mArttilA

kAri SAlonen  kääntäjä helSinki

AlinA-SinikkA SAlonen eläkeläinen helSinki

riinA SAlonen  lAStenohjAAjA turku

lAilA SAloniuS  eläkeläinen kArkkilA

iriS SAlorAntA tAide- jA SoS.kASvAttAjA lohjA

timo SAloviitA  profeSSori jyväSkylä

SeijA SAmelA  yrittäjä eSpoo

eilA SAmmAllAhti lehtori, Arkkitehti helSinki

elinA SAnA  tutkijA, toimittAjA helSinki

tuomo SAnASlAhti  helSinki

AStA SAndbAckA opiSkelijA jyväSkylä



SirkkA-liiSA SAndberg eläkeläinen Sipoo

SirpA SAndStröm opettAjA hAminA

timo SAnkilAmpi lehtori kAjAAni

ullA SAnnikkA  kouluttAjA vihti

olli SAntAvuori pSykologi pori

Anneli SAnttilA  eläkeläinen pirkkAlA

päivi SArASte  opettAjA kuopio

kriStiinA SArelin  lAkimieS eSpoo

lASSi SAreSSAlo doSentti tAmpere

Aino SArje  tutkijA helSinki

tArjA SArjomAA biologi SAkSA

lAhjA SArkio  SenioriopettAjA järvenpää

kerttu SArkkolA ArteSAAni helSinki

juhAni SArSilA  doSentti, lehtori kouvolA

kAtArinA SArvelA  hAmmASlääkäri kuhmo

SirkkA-liiSA SASS  kirjoituStyöläinen helSinki

SAArA SASSi  konServAAttori helSinki

Seppo SAtAmo  lehtori vAlkeAkoSki

juhAni SAtokAngAS poStinjAkAjA (eläkk.) ivAlo

pASi SAukkonen erikoiStutkijA helSinki

helenA SAukonpää fySioterApeutti helSinki

SeijA SAulivAArA eläkkeellä vAntAA

AnnAmAri SAure  opettAjA lAhti

ninA SAurén  toimihenkilö helSinki

kAti SAurulA  tArkAStAjA joenSuu

iSmo SAvolA  fl turku

heikki SAvolA  kuStAntAjA kArkkilA

teA SAvolA  opettAjA kirkkonummi

heikki SAvolAinen muS.tuott. helSinki

tereSA SAvolAinen opiSkelijA oulu

AnjA SAvolAinen SiS.Arkkitehti helSinki

pentti SAvolAinen fil. toht. SAvonlinnA

AnnemAri SAvolAinen opiSkelijA lontoo

kAi SAvolAinen profeSSori helSinki

päivi SAvolAinen kirjAStonkäyttäjä kuopio

hennA SAvukoSki yrittäjä nokiA

henri Schmidt  opiSkelijA oulu

gerhArd Schmitt  profeSSori oulu

pirkko-liiSA SchulmAn Arkkitehti helSinki

AnitA SchybergSon fil.dr helSingforS

helenA Sederholm profeSSori eSpoo

Aku SeikkulA  rAkennuSmieS tAmpere

juho Seivo  hoitoApulAinen tAmpere

ritvA Selfe  eAStbourrne, englAnd

SAtu Selkälä  lehtori oulu

eilA SelveniuS vArAStotyöntekijä iiSAlmi

jukkA Seppinen  tutkijA helSinki

AnnA Seppä  opiSkelijA turku

SAmi-petteri Seppä opiSkelijA turku

mAtti Seppälä  profeSSori (emer.) hämeenlinnA

Sini Seppälä  opiSkelijA SAvonlinnA

eilAliinA Seppälä  tAideterApeutti lAhti

rAmi Seppälä  myyjä tuuri

SAkAri Seppänen  turku

kAtjA Seppänen  rehtori järvenpää

kAthArine Shelby  opiSkelijA SAlo

yury ShikAlov  tutkijA joenSuu

mArkettA Sihvo  ft, puheterApeutti, eläk. tAmpere

päivi SihvolA  kirjAStoSihteeri järvenpää

ritvA SiikAlA  teAtteriohjAAjA helSinki

Airi SiikAvirtA mieliSAirAAnhoit./eläk. kuopio

mikA SiimeS  kuStAntAjA helSinki

SAri SiimeS  tuottAjA oriveSi

Ari SiirA  ASiAntuntijA kiiminki

leenA SiirtolA  lehtori hämeenlinnA

riittA SiirtolA  kirjAStonhoitAjA SodAnkylä

hAnnA Siitonen  it järvenpää

leenA Silfverberg lehtori helSinki

riittA SillAnpää eläkeläinen järvenpää

mAriA SillAnpää opiSkelijA helSinki

SAkAri SiltAlA  tohtorikoulutettAvA helSinki

kAtjA SiltAnen  loviiSA

tiinA SilvASti  yliopiStonlehtori jyväSkylä

oulA Silvennoinen tutkijAtohtori helSinki

pekkA Silvennoinen rAkennuSmeStAri tAmpere

eijA mirAndA Silventoinen kirjAlliSuuSSeurAn pj ivAlo

hArry Silfverberg  profeSSori               kAngASAlA

SAtu Silvo  näyttelijä helSinki

juSSi Silvonen  yliopiStotutkijA helSinki

kimmo Silvonen  lehtori eSpoo

mikko Simojoki  työmArkkinA-ASiAmieS porvoo

rAiSA SimolA  yliopiStonlehtori joenSuu

tApio SimontAivAl vArAStotyöntekijä vAntAA

mArjo-riittA SimpAnen tutkijA mänttä

niinA SinirAntA tAlouSASSiStentti Sipoo

SirpA SiniSAlo  opettAjA helSinki

jAri Sinkkonen lAStenpSykiAtri helSinki

tuulA Sipilä  vieStintäkonSultti helSinki

AnnA-leenA Sipilä  näyttelijä kerAvA

leenA Sipilä  erityiSopettAjA helSinki

Simo Sirén  inSinööri porvoo

mArjut Sirèn  konSultti lAhti

Sirkku Sirén  kirjAStovirkAilijA kotkA

jArmo Sirviö  lukion lehtori oulu

eijA Sivonen  eläkeläinen oulu

Seppo Sivonen  doSentti joenSuu

kAroliinA Sjö  opiSkelijA turku

kenth Sjöblom  ylitArkAStAjA vAntAA

pAulA Sjöblom  yliopiStonlehtori turku

pentti Sjöblom  eläkeläinen pori

erik Sjöblom  byggnAdSArbetAre          hAmmArlAnd

kyöSti SjömAn  levySeppähitSAAjA rAiSio

mArikki SjöStröm opettAjA rAiSio

peter Skogberg ohjelmoijA tAmpere



StefAn Smirnov  opettAjA helSinki

hAnnA SnellmAn profeSSori helSinki

teA SnellmAn muonittAjA turku

veSA Soikkeli  opettAjA helSinki

mArkku Soikkeli  kynätyöläinen tAmpere

jArnA Soilevuo grønnerød   tutkijA joenSuu

SirpA SoiSAlo  Sihteeri helSinki

kAtAriinA SolAStie  opettAjA helSinki

leenA SolAStie  grAAfinen SuunnittelijA helSinki

britA SomerkoSki SuunnittelijA rymättylä

veikko Sonninen  lAhti

Sylvi SorAmäki-kArlSSon  lehtori helSinki

tiinA Sorjonen WebmASter Sipoo

mArjA Sormo  tieto-cd:n tekijä helSinki

jAAnA Sormunen tuottAjA helSinki

hAnnu Sorri  doSentti forSSA

unto SorSA  joenSuu

mAri SorvAli  lehtori hollolA

leenA SorvAli (ent. mieStAmo) tiedottAjA lAhti

mArko Sotejeff  kokki klAukkAlA

ullA  SoverilA  lAStentArhAnopettAjA helSinki

ilkkA Stén  ekologi (eläkk.) tuuSulA

juhA StenbAckA opettAjA helSinki

eliSA Stenberg  puutArhuri järvenpää

pär Stenbäck  penSionär eSbo

eilA StepAnovA tutkijA helSinki

eevA StephAny eläkeläinen helSinki

mikAel Stjärnfelt miljöSkyddSinSpektör eckerö

mirA Strengell opiSkelijA vAntAA

AnnA Strengell-kämper lehtori/eläkeläinen helSinki

tArjA Ström  helSinki

riittA Ström-mikkonen eläkeläinen eSpoo

pirjo Strömberg opettAjA eSpoo

jeminA Ståhle  opiSkelijA tAmpere

pirjo Ståhle  profeSSori vAntAA

rAuli Suhonen  teAtterityömieS kAjAAni

SAmi Suhonen  yhteiSötyöntekijä helSinki

teSSA Suhonen  tAiteilijA liminkA

tiikkA Suhonen  Sihteeri helSinki

eijA SuikkAnen kirjAStoSuunnittelijA turku

irmA Sulkunen profeSSori helSinki

mAijA Sundell  kotiäiti kokkolA

tomAS Sundholm opiSkelijA inkoo

kerStin SundmAn hAndläggningSchef           mAriehAmn

chriSter SundqviSt yrittäjä helSinki

leif SundStröm opettAjA helSinki

Shimo SuntilA  it-tuki turku

SAllA SuntilA  erityiSluokAnopettAjA helSinki

juhAni Suomi  profeSSori helSinki

jAAnA Suominen opettAjA helSinki

riittA Suominen ASiAntuntijA tAmpere

renjA Suominen-kokkonen tAidehiStorioitSijA helSinki

Anu SuorAntA tutkijA helSinki

SirpA SuovirtA  koulutuSpäällikkö järvenpää

eilA SurAkkA  ylitArkAStAjA (eläkkeellä) iittAlA

pASi SuSipuro  neSteprofi helSinki

eSko SutelA  koulutuSneuvojA lAhti

noorA SuvAnto  opiSkelijA oulu

Annu SuvAnto  opiSkelijA turku

timo SuvAnto  eläkeläinen vAntAA

kAArinA Svetloff  eläkeläinen jAnAkkAlA

kimmo Svinhufvud yliopiSto-opettAjA eSpoo

jAAnA Sykäri  opettAjA eSpoo

vAppu Syrén  kirjAStonhoitAjA pirkkAlA

Airi Syri  opettAjA joenSuu

henri Syrjä  opiSkelijA ilmAjoki

piiA SyrjäAho lehtori tAmmelA

hArri Syrjänen  kultASeppä helSinki

Anu Syrjänen  kierrätySneuvojA turku

elSA SySSer  opettAjA helSinki

jouni Syvänperä evl toivAkkA

AnSSi Syvänperä erikoiSupSeeri ähtäri

iSmo Syvänperä työnjohtAjA jyväSkylä

päivi Syvänperä Sh jyväSkylä

pirjo SyväojA  htm mikkeli

Sointu SyväojA  opettAjA helSinki

vilppu SyväojA  opiSkelijA helSinki

riittA Säilä  eläkeläinen xixonA

Anne Sämpi  opiSkelijA helSinki

jukkA Särkijärvi opiSkelijA eSpoo

jukkA Särkkä  Seniori joutSA

jAnne SäynäjäkAngAS opiSkelijA tAmpere

vAppu SäynätkAri johtAjA vAntAA

liiSA SääSkilAhti eläkeläinen rAnuA

iSmo Söderling johtAjA turku

mkAel SöderStröm SoSiAAlikASvAttAjA porvoo

mArtin SöderStröm tutkijA helSinki

hAnnA tAimen  opiSkelijA oulu

SirpA tAivAinen-ilmolA näyttelijä vihti

hAnnu tAkAlA  Arkeologi lAhti

Anne-mAri tAkAlA kotitAlouSopettAjA AlAvuS

mirjA tAkAlo  tekninen kirjoittAjA pAttijoki

SinikkA tAkAtAlo  opiSkelijA lieto

riittA tAkkinen  helSinki

Anu tAlkA  eSikoiSSuunn., tutk., yrittäjä         lpr
eilA tAll  opettAjA, eläkeläinen hAninge

jAAnA tAllgren  opettAjA eSpoo

tArjA tAllqviSt eläkeläinen eSpoo

tArjA tAllqviSt eläkkeellä eSpoo

Auli tAlvi  eläkeläinen pornAinen

mArikA tAmmeAid kehittämiSpäällikkö vAntAA

Anne tAmmelin ASiAntuntijA jyväSkylä

jAlle tAmmenmAA di helSinki

jAnne tAmminen yrittäjä riihimäki



hAnnA tAmminen käSityötoimittAjA helSinki

outi tAmminen eläkeläinen, fm riihimäki

jAkke tAmminen tutkijA WindSor, iSo-britAnniA

jAAnA tAmminen järjeStöSihteeri helSinki

Suvi tAnhuAnpää opiSkelijA mynämäki

Seppo tAnSkAnen eläkeläinen helSinki

SAmi tAnSkAnen AutonkuljettAjA nurmijärvi

miiA tAnSkAnen yrittäjä helSinki

erkki tApAnAinen lAitoSjohtAjA kirkkonummi

juhAni tArkkonen työhyvinvointikonSultti oulu

timo tArkkonen 3d-mAllintAjA kitee

AnnA-liiSA tArvAinen tAideterApeutti tAmpere

AStA tASAnto  huolitSijA, eläkkeellä vAntAA

tApio tASkinen  eläkeläinen juvA

jukkA tAvi  kouluttAjA imAtrA

hAnnu tAvio  oik.kAnd. eSpoo

mArjut tAWASt  kulttuuritoimittAjA helSinki

britA tehAri  lAStenhoitAjA helSinki

kAti teiriojA  kAmpAAjA ohkolA

terhi teittinen  myyjä jyväSkylä

pirkko telArAntA SAir.hoit., kouluttAjA helSinki

Arto tellA  erikoiSkirjAStovirkAilijA porvoo

eijA temmeS  rehtori hAnko, loviiSA

ullA tenhunen eläkeläinen riihimäki

tuomAS teporA  tutkijA helSinki

helinä tepponen toiminnAnjohtAjA lAhti

AnnA terentjevA kirjAlliSuuden opiSkelijA jyväSkylä

pertti terho  SiviStySjohtAjA kuhmoinen

ullA tervAhAutA tutkijA helSinki

hAnnA tervAnotko tutkijA helSinki

hAnnele tervo  mediA-ASSiStentti/opiSkelijA SotkAmo

mirjA tervo  etnologi kemiönSAAri

rAijA tervomAA plo, eläkk. helSinki

veSA teräS  inSinööri orimAttilA

kAri teräS  yliopiStonlehtori lieto

pirjo teräSAlmi ttm, eläkkeellä jyväSkylä

yrjö teräväinen eläkeläinen jyväSkylä

johAn themAn  hAllintopäällikkö eSpoo

chriStine thorel  opiSkelijA tAmpere

ullA tiAinen  kirjAStovirkAilijA tAmpere

SAkAri tiAinen  rehtori helSinki

SAkAri tiAinen  rehtori helSinki

SuSAnnA tiAinen  kirjAStovirkAilijA vAntAA

juhA tiAinen  erikoiStutkijA kerAvA

leenA tienSuu  freelAncer eSpoo

lAuri tierAlA  erityiSAvuStAjA eSpoo

ville tietäväinen grAAfikko eSpoo

Seppo tiihonen  doSentti helSinki

mArtti tiilikAinen rehtori emer. kempele

kAti tiirikAinen vieStintäSuunnittelijA eSpoo

jormA tiirinen  yht.mAiSt.eläkel. hArjAvAltA

reA tiirolA-tyni kirjAStotoimenjoht.            tAivAlkoSki

AllAn tiittA  tutkijA helSinki

veerA tiittAnen  hortonomi vAntAA

liiSA tiittulA  profeSSori helSinki

erjA tikkA  pääkonSuli hAmpuri

AnnA-mAijA tikkAnen fm helSinki

jArmo tikkAnen  SähköASentAjA kouvolA

Arto tikkAnen  opettAjA oulu

SAkAri timonen  otk juukA

kyöSti timonen  proj.päällikkö joenSuu

Senni timonen  folkloriSti helSinki

niinA timoSAAri tutkijA oulu

kAlle tipAle  geologi oulu

kirSti tirkkonen opettAjA nurmijärvi

Suvi tirkkonen lehtori kuopio

päivi toivAnen  nuoriSo- jA vApAA-AjAnohj.  tuuSulA

jArmo toivAnen  toimittAjA hyvinkää

kAlle toivAnen  opiSkelijA tAmpere

kimmo toiviAinen rehtori tAmpere

veli-pekkA toiviAinen rovASti, el. hyvinkää

Armi toivolA  hum.kAnd. ähtäri

timo toivolA  erityiSopettAjA, inSinööri ähtäri

pertti toivonen eläkeläinen eSpoo

juhA toivonen johtAjA turku

eevA tokolA  SAirAAnhoitAjA, kouluttAjA rAAhe

heini tolA  teAtteriohjAAjA helSinki

mArjA tolonen  ohjAAjA oulu

ville tolppAnen mediA-ASSiStentti outokumpu

hAnnu tolvAnen erikoiSSuunnittelijA helSinki

eSko tolvAnen eläkeläinen helSinki

ritvA tolvAnen di eSpoo

tAiSto tolvAnen fil.liS. helSinki

terhi tommikoSki  pori

mArkku tomperi  upSeeri kuopio

kAArinA tonteri  kouluttAjA SAvonlinnA

kAlevi tooSi  eläkeläinen helSinki

lottA topi  opiSkelijA turku

jAAnA torninojA-lAtolA jAtko-opiSkelijA porvoo

mAriA torvinen  eläkeläinen lohjA

riSto k. träff  kielikonSultti kerAvA

lASSi tudeer  ikkunAentiSöijä loppi

umA tuiSku  eläkeläinen tAmpere

tommi tukiAinen vAStAAvA grAAfikko helSinki

pekkA tumolA  eläkeläinen lohjA

ritvA tuokko  lehtori helSinki

SAlome tuomAAlA projektipäällikkö tAmpere

SAri tuomAAlA mArkkinointiSuunnittelijA helSinki

mAijA tuomAAlA SoSiAAliohjAAjA helSinki

iSmo tuomAAlA tekninen johtAjA pyhäjärvi

tuomo tuomAinen Suomen kielen opettAjA kuopio

rAimo tuomAinen SuunnittelijA kuopio

hAnnu tuomAinen elokuvAtuottAjA helSinki

jukkA tuomAinen copyWriter, eläk. helSinki



rAuno tuomAinen eläkeläinen ruokolAhti

riA tuomAS-kettunen ykSilöohjAAjA helSinki

mArjA tuomelA  eläkeläinen tAmpere

pentti tuomenokSA eläkeläinen tAmpere

mAnne tuomAS tuomenokSA vArAStonhoitAjA hillerød, tAnSkA

SofiA tuomenvirtA pAStori vAntAA

kAtjA tuomenvirtA opiSkelijA tAmpere

jAAnA tuomi  logiStiikkAkoordinAAttori helSinki

tuire tuominen myyntineuvottelijA turku

veSA tuominen rehtori, eläkeläinen joenSuu

mAiju tuomiSto koordinAAttori, opettAjA helSinki

Anne tuomivAArA puutArhAteknikko tervolA

Arto tuomolA  turku

pekkA tuomolA  eläkeläinen lohjA

merjA tuomolA  pSykologi turku

teijA tuovinen-lAiho olutmeStAri turku

bingA tupAmäki  opiSkelijA kAuniAinen

lAurA tupi  opiSkelijA turku

olAvi tupolA  eläkeläinen hyvinkää

eilA tureniuS  lääkäri, eläk. Seinäjoki

leenA turtiAinen kokki kerimäki

mAriAnnA turtiAinen lehtori SAvonlinnA

tuulA turunen  yrittäjä nurmeS

kirSi turunen  puutArhAtyöntekijä turku

tuomo turunen  tutk.ASS. helSinki

irmA turunen  kirjAStovirkAilijA vAAlA

Ari turunen  vieStintäpäällikkö helSinki

mArjo turunen  myyjä jämSä

merjA turunen  toimituSSihteeri rAntASAlmi

pirkko turunen  lehtori, opinto-ohjAAjA tAmpere

eliSe tykkyläinen uutiSkuvAAjA vAntAA

rAijA tähkiö  kuStAnnuStoimittAjA, eläk. eSpoo

jAAnA tähtinen  profeSSori oulu

mArjA tähtinen  penSionär fuengirolA

kAArlo törmi  lehtori lohjA

kAtjA törmänen filoSofiAn mAiSteri oulu

hAnnele törrönen pSykologi vAntAA

linneA töyrylä  opettAjA helSinki

kAri töyrylä  rehtori vAntAA

outi ugAS  teollinen muotoilijA helSinki

Anneli uhlgren  kirjAStovirkAilijA Siilinjärvi

minnA uimonen  tutkijA helSinki

SAnnA uimonen  kuStAnnuStoimittAjA helSinki

heikki uimonen  profeSSori tAmpere

jyri uimonen  erikoiSneuvojA helSinki

pirjo ukkonen  eläkeläinen vAntAA

mArkku untinen  kirjAStonhoitAjA porvoo

mikko uolA  doSentti turku

eliiSA uotilA  SuunnittelijA kerAvA

timo uotinen  tutkijA eghAm, uk
eSA uotinen  SoSiAAlityöntekijä helSinki

turo uSkAli  yliopiStotutkijA jyväSkylä

SAtu uSkAli  tiedottAjA lAhti

tuomAS uuSitAlo  opiSkelijA oulu

tArjA uuSitAlo  yrittäjä oulu

Sirkku uuSitAlo  SiSuStuStoimittAjA, vtm helSinki

Siiri uuSitAlo-ojAlA lähihoitAjA konneveSi

noorA vAAkAnAinen opiSkelijA tAmpere

tere vAden  profeSSori tAmpere

vilmA vAinikAinen tutkijA helSinki

olli-pekkA vAinio  yliopiStotutkijA riihimäki

Anneli vAinio  lääkäri thoirAS, rAnSkA

rAmi vAinio  yliopiStonlehtori kAuniAinen

ninA vAinio  etuuSkäSittelijä helSinki

SeijA vAinio  lähihoitAjA SAlo

mAtti vAinio  profeSSori helSinki

kirSi vAinio-korhonen profeSSori helSinki

pirjo vAinio-StefAniS eläkeläinen rodoS

AnnA-mAriA vAinionpää SAirAAnhoitAjA petäjäveSi

mArjA vAinolA  lääkäri helSinki

riku vAiSAnen  työnjohtAjA ASheville, nc
kAi vAkkuri  filoSofiAn mAiSteri helSinki

mArjut vAlAkivi  eläkeläinen järvenpää

juSSi vAlAnki  mArkkinoinnin SuunnittelijA eSpoo

birgit vAljuS  lähihoitAjA helSinki

kirSi vAlkAmA  tutkijAtohtori helSinki

ilmAri vAlkAmA  eläkeläinen helSinki

pirkko vAlkonen lehtori SAvonlinnA

mAijA vAlldén  eläkeläinen vAntAA

SeijA vAlli  kieltenopettAjA, eläk. kouvolA

päivi vAlliSAAri fm helSinki

hArri vAlo  illuuSiomAAlAri helSinki

kAArinA vAltAnen  vAlmentAjA turku

juhA vAltAnen  ASemAmeStAri (pel.lAitoS) eSpoo

AnnA-liiSA vAltAvAArA kouluttAjA eSpoo

helenA vAltonen tAlouSSihteeri helSinki

ilonA vAltonen eläkeläinen eSpoo

mArtti vAltonen profeSSori eSpoo

kirSti vAlve  näyttelijä helSinki

liiSA vAnhAtAlo eläkeläinen helSinki

mikko vApA  yrittäjä keminmAA

juSSi-pekkA vApAAvuori opiSkelijA helSinki

liiSA vArho  fk nAAntAli

mAArit vAriS  lAStenhoitAjA järvenpää

erjA vAriS  yrittäjä kiSko

mArjAttA vAriS  mAinoStoimittAjA helSinki

evA vAriS  eläkeläinen hArtolA

norA vArjAmA  vieStintäpäällikkö helSinki

yrjö vArpio  emerituSprofeSSori tAmpere

AnnA vArtiAinen SAirAAnhoitAjA helSinki

jukkA vArtiAinen eläkeläinen kuuSAnkoSki

mAtti vArtiAinen profeSSori helSinki

hArri vASAnder profeSSori lohjA

tuire vASArA  opinto-ohj., kirj.hoit. jokelA



timo vASko  doSentti eSpoo

kirSti vASSilev  eläkeläinen helSinki

ritvA vAStAmäki eläkeläinen ulvilA

enSio vAtAnen  rehtori juAnkoSki

SAmu vAtAnen  freelAncer, rAitiovAununkulj.       hki
kimmo vehkAlAhti profeSSori (mA.) helSinki

jenni vehkAluoto trAcking AnAlySt vAntAA

Simo vehmAS  profeSSori helSinki

millA vehviläinen SuuhygieniSti kirkkonummi

mArtti olAvi veijAnen metSätAlouSyrittäjä jyväSkylä

SirkkA veikkolAinen opettAjA rovAniemi

lAilA venetpAlo eläkeläinen lAukAA

tiinA ventelä  opiSkelijA eSpoo

jAri vento  myyntijohtAjA helSinki

juhA venäläinen opettAjA helSinki

tuukkA vepSäläinen kokouSvAStAAvA helSinki

AnninA vepSäläinen eläintenhoitAjA helSinki

virpi verho ApulAiSoSAStonhoitAjA kotkA

hArri vertio eläk. helSinki

rAili veSAnen grAAfinen SuunnitteljiA hAuSjärvi

ervo veSterinen lääkäri eSpoo

SAtu veSterinen opiSkelijA jyväSkylä

vuokko vienolA  yliopiStonlehtori SAvonlinnA

mArjA-leenA vierelä km, fm, lehtori tervolA

gudrun viergutz  tutkijA jyväSkylä

SAmuli vierikko  berliini

hAnnu vierolA  ll iiSAlmi

mArkku vierulA  luovA johtAjA helSinki

timo vihAvAinen profeSSori helSinki

rAijA vihAvAinen eläkeläinen helSinki

teppo viholA  muSeonjoht., tutk.  jyväSkylä/loimAA

AilA viholAinen tutkijA helSinki

jormA viiki  muS.opettAjA lempäälä

voitto viinAnen  eläkeläinen ylitornio

jyrki viinikkA  pietArSAAri

Antero viitAlA  tekninen neuvojA vAntAA

vArpureettA viitAmäki eläkeläinen lAhti

pike viitAnen  vAlldemoSSA

pirjo viitAnen  kuvAtAidelehtori (eläk.) nAAntAli

reijo viitAnen  lehtori helSinki

mAiju viitAniemi lehtori AlAjärvi

mAijAStiinA vileniuS opettAjA turku

pirkko vileniuS-virtAnen lehtori jyväSkylä

terhi viljAkAinen yrittäjä helSinki

pekkA viljAnen  profeSSori helSinki

lAuri viljAnmAA kouluneuvoS tAmpere

hAnnA vilkkA  yliopiStonlehtori hämeenlinnA

pAnu vilkki  työtön eSpoo

tAinA vilkko-levonen Sihteeri oulu

Anneli vilkko-riihelä pSykologi, lehtori (eläkk.) helSinki

ullA vilkmAn  tutkijA brühl

mAtti vilukSelA erikoiStutkijA kuopio

liiSA vinberg  kirjAStovirkAilijA eSpoo

päivi vireluomA kätilö, terveydenhoitAjA lohjA

mikA virpirAntA tutkijA kAlAjoki

Suvi-mAAriA virtA  näyttelijä kontiolAhti

erjA virtA  ylitArkAStAjA turku

björnulf virtA  mAinoStoimittAjA Sipoo

irene virtAlA  tutkijA tukholmA

Antero virtAnen  pAppi pori

liiSA virtAnen  äidinkielen opettAjA          hämeenlinnA

veijo virtAnen  tehdASveturinkulj.           hämeenlinnA

kAlevi virtAnen  opetuSneuvoS eSpoo

jArkko virtAnen  opiSkelijA järvenpää

jukkA virtAnen  lääkäri loimAA

pertti virtAnen  profeSSori eSpoo

vilmA vitikkA  opiSkelijA lAhti

juhA voimA  rehtori kotkA

irmA voipio  prof. emer. helSinki

ArjA voipio  neuvonAntAjA helSinki

hAnnA-mArjA voipio johtAjA, eläinlääkäri oulu

Atte voipio  opiSkelijA turku

veerA volkoff  päihdetyöntekijä helSinki

tereSiA volotinen erityiSopettAjA eSpoo

cAmillA vornAnen tutkijA helSinki

eevA voutilAinen yliopiSto-opettAjA helSinki

mAtti vuento  profeSSori jyväSkylä

AStA vuokkomAA kirjAStovirkAilijA vAntAA

elinA vuolA  doSentti helSinki

StellA vuomA  kuStAnnuStoimittAjA hAlikko

SAri vuontiSjärvi kouluttAjA eSpoo

SAArA vuorekoSki opettAjA helSinki

mAtti vuorelA  yrittäjä helSinki

lindA vuorenmAA kotiäiti noormArkku

petri vuorenmAA ohjelmiStoSuunnittelijA tAmpere

juliA vuori   grAAfikko helSinki

Aino vuorijärvi yliopettAjA helSinki

SiljA vuorikuru tutkijA helSinki

eliSA vuorilehto opiSkelijA helSinki

SAmuli vuorinen tutkimuSApulAinen helSinki

mAriA vuorinen opiSkelijA eSpoo

jormA vuorio  vArAtuomAri helSinki

mAnu j. vuorio  tutkijA turku

mArje vuoriSAlo freelAncer helSinki

kAi-veikko vuoriSto profeSSori emerituS hyvinkää

viivi vähälä  myyjä lAhti

jAAkko väiSänen  lehtori joenSuu

päivi-mAAriA väiSänen ohjAAjA vAAlA

leenA väiSänen  lt, pSykiAtri oulunSAlo

jAnni välimAA  ompelijA kouvolA

miSkA-mAriA välimäki kuStAnnuStoimittAjA helSinki

tiinA välimäki  Sihteeri helSinki

pAuli A. välimäki  opettAjA turku

mAijA-liiSA välimäki kouluttAjA, eläkeläinen turku



hAnnu välimäki  rehtori keuruu

kAri välimäki  tietohAllintojoht. kAngASAlA

ArjA vänttinen yrittäjä Somero

pertti värjä  lehtori, eläkkeellä kouvolA

helenA värri  vApAAn SiviStyStyön johtAjA helSinki

veli-mAtti väänänen tutkijA, yliopiStonlehtori vAntAA

Seppo vääränen opettAjA helSinki

tuomAS väätäinen työkyvyttömyySeläkkeellä iiSAlmi

mAijA väätämöinen tutkimuSSihteeri helSinki

lAurA WAhlforS tutkijA helSinki

Anni WAlleniuS erityiSkoulunkäyntiAvuStAjA helSinki

veSA WAllgren näyttelijä tAmpere

AilA WAllin  orgAniSAAtiokonSultti vAntAA

vArpu WAlter  eläkeläinen turku

AnjA-liiSA WArtiAinen-rySä eläkeläinen eSpoo

SAri Weckroth lAStenohjAAjA tAmpere

SirpA Weckroth eläkkeellä lAppeenrAntA

Annikki Welling  erikoiStutkijA helSinki

Auni WeSAnterä puhelinmyyjä helSinki

AnnA WeSterlund gynekologi Sipoo

AnnA liiSA WeStmAn yliopettAjA, doSentti, ytt joenSuu

tuijA WetterStrAnd tiedottAjA helSinki

kriStiinA WideniuS  pAnkkitoimihenkilö helSinki

berndt Wikgren  yrittäjä helSinki

mAire Wikholm  informAAtikko helSinki

mArkettA WiklA  ApulAiSrehtori helSinki

tiinA WikStröm vAnhempi lehtori helSinki

ulrikA WikStröm bibliotekArie rASeborg

brittmAri WikStröm enhetSchef mAriehAmn

juhA WikStröm yrittäjä kirkkonummi

terhi WillmAn  jAtko-opiSkelijA kotkA

ingA WillmAn  toimiStoSihteeri helSinki

juho WilSkmAn jAtko-opiSk., Ark.työntek. järvenpää

ulvi Wirén  vyöhyketerApeutti eSpoo

mAriA Wiren-mAlo yrittäjä kouvolA

hAnnele WirilAnder-kAlke hiStorioitSijA kouvolA

mArgit Witick  peruShoitAjA helSinki

emmA WoivAlin  opiSkelijA eSpoo

kAArinA de Wolff eläkeläinen, kirjAilijA eSpoo

hilkkA Wuolijoki lehtori eSpoo

mArjA yli-kerttulA opettAjA eSpoo

mArkku yli-kiikkA myyjä otAnmäki

jouko yli-kiikkA opettAjA kontiolAhti

mAtti yli-tepSA rehtori evp SodAnkylä

pASi yli-vennA opiSkelijA vAASA

mAArit ylikAhri  luokAnopettAjA ulvilA

petri ylikoSki  profeSSori helSinki

Anneli ylimArtimo ASiAntuntijA jyväSkylä

SiSko ylimArtimo doSentti rovAniemi

AnitA ylinen  SAirAAnhoitAjA turku

Arto ylipArtAnen lAkimieS vAntAA

kAtArinA yliruuSi  kuStAntAjA vAntAA

ullA yliSirniö-ruuSuvuori erikoiSlääkäri tAAlintehdAS

SAArA ylitAlo  oulu

mervi ylitAlo  myyntiASSiStentti oulu

joonAS ylitAlo  opiSkelijA oulu

jouko ylä-liedenpohjA tAlouStieteilijä helSinki

AnnA-kAiSA ylönen eläkeläinen, tAm hyvinkää

mikko ylöStAlo  ohjAAjA nurmijärvi

leenA yrjölä  eläkeläinen eSpoo

WolfgAng zeller  yliopiStotutkijA helSinki

juttA zilliAcuS  eläk., ex-kAnSAneduStAjA helSinki

eijA zWeygberg opiSkelijA helSinki

kAi åberg  doSentti kontiolAhti

kriStiinA ådAhl  kieliASiAntuntijA helSinki

mAuri åhlberg  profeSSori helSinki

outi äijälä  pAlvelupäällikkö helSinki

tAuno äijö  AntikvAArinen kirjAkAuppiAS vAntAA

outi äkäSlompolo eläkeläinen nAAntAli

heidi älli  erityiSopettAjA helSinki

heikki öSterlund eläkeläinen järvenpää

kirSti öStermAn opettAjA helSinki

eevA öörni  kielenhuoltAjA tAmpere
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