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LEHTITOIMIKUNTA

1. Toimikunta

puheenjohtaja Saija Lepistö

jäsenet Marja Nuottanen (Cavalier-lehden päätoimittaja)

Toimikunta kokoontui lehdenteon merkeissä tammikuussa 2009. Muutoin lehden suunnittelu hoidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Tam-
mikuun tapaamisessa olivat läsnä toimikunnan jäsenet Saija Lepistö ja Marja Nuottanen, vastaava päätoimittaja Päivi Itkonen sekä lehden
muun toimituksen jäsenistä Kirsi Affleckt, Satu Turunen, Sanna Iivonen ja Satu Turunen.

2. Cavalier-lehti

Vastaava päätoimittaja: Päivi Itkonen
päätoimittaja: Marja Nuottanen
toimituspäällikkö, taitto: Saija Lepistö
muu toimitus: Kirsi Affleckt (tiedotteet), Sonja Mattsson-Kareinen (Vuoden Cavalier), Sanna Iivonen (Golden Oldies),

Satu Turunen (näyttelytulokset) Katja Taskinen (tuomarihaastattelut), jalostus-, harraste- ja
terveystoimikunta

Cavalier 1/2009: maaliskuu, 64s. ; Cavalier 2/2009: kesäkuu, 52s.;
Cavalier 3/2009: lokakuu,  64s.; Cavalier 4/2009: joulukuu, 60s.

Cavalier-lehti ilmestyi vuoden 2009 aikana neljä kertaa. Lehteä tehtiin vuoden 2008 lehden pohjaa hyödyntäen, tosin joitakin pieniä graa-
fisia uudistuksia vietiin läpi mm. kannen osalta. Lehden monipuolisuuteen kiinnitettiin huomiota ja pyrittiin kokoamaan lehteä, josta löytyi
jotakin kaikille lukijakunnan jäsenille; niin seura- kuin aktiivisen harrastuskoiran omistajille sekä kasvattajille. Lehden 2/2009 teemana oli
koiraharrastukset kun taas lehden 3/2009 pääpaino oli koiranjalostuksessa ja -kasvatuksessa. Lehdessä alkoi muutamia uusia juttusarjoja;
pakinatyyppinen Koiruuksia, Juha Kareksen koiranjalostusta käsittelevä artikkelisarja sekä kasvattaja- ja tuomarihaastattelut. Cavalier-
lehti 2009 on A4–kokoinen, stiftattu ja siinä on neliväristen kansiarkkien lisäksi 2 neliväristä arkkia (kansiarkin jälkeen seuraava arkki ja
keskiaukeaman arkki). Joululehdessä 4/2009 ei ollut edellisvuoden tapaan yhtä ylimääräistä, jäsenistön värillisiä jouluilmoituksia varten
otettua neliväriarkkia, sillä kaikki toimitukseen tulleet neliväri-ilmoitukset mahtuivat yhdelle arkille.

Tehostevärit
Cavalier 1/2009: sininen
Cavalier 2/2009: vihreä
Cavalier 3/2009: rusehtavan vihreä
Cavalier 4/2009: punainen

Painopaikkana oli vuoden 2008 tapaan Painomerkki Oy, Helsinki. Olemme olleet todella tyytyväisiä painon palveluun ja painojälkeen.

Lehtitoimikunnan puolesta
Saija Lepistö
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