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                     KUOHIJOEN  SANOMAT
Puolueista, rahasta ja  ilmoituksista riippumaton aikalaisen ilmainen 
uutislehti. Päätoimittaja: Arnold Kirveskoski, kylätoimittaja Yrjö 
Järventausta, lintutoimittaja Edvard Kuiri, kalatoimittaja E. Kiviriippa ja 
kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen. Logo; Kylän nimikkolintu,  kuva 
Tapani Lindstedt.  Toimituksen osoite: Posentie 2, 14980 Kuohijoki, e-mail:
raimo.maurola@elisanet.fi   P0408228192. 
Seitsemäs  vuosikerta n:o  2 / 30.1.2019.

PÄÄKIRJOITUS

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Kaavamerkinnät ja -määräykset hyväksytty 27.3.2017

Uusi vuosi, uudet haasteet. Kylä elää ajallaan -  asukkaat tavallaan. Tuli ihan tavallinen 
kunnon talvi ja hiihtokelit. Mutta tuli muutakin: Kukkian alueen kehittämishanke. 
Hanke on nytkähtänyt eteenpäin Pirkan Helmen Leader-rahoituksen siivittämänä.  
Kehittämishanketta ohjaa eteenpäin 27.3.2017 hyväksytty Pirkanmaan maakuntakaava 
2040. Kaavamerkinnän kehittämisperiaatemerkinnöistä voisi mainita muun muassa: 
kylä, virkistysalue, retkeily- ja ulkoilualue, muinaismuistoalue ja satama/venesatama, 
joista on annettu yleismääräys ja kehittämisperiaatemerkinnät, joista kenties 
merkityksellisin kylälle on:
Taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti 
rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen 
virkistyskäyttöön.

Hankkeesta on lisää jäljempänä.

           
Lumiset kuuset                  Kuva: Jaana Jokinen
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Kukkian kylien kehittämishanke

Jaana Jokinen

Tässä vähän koostetta Kuohijoen keskitalven kuulumisista.

- Kukkian ympäristön kylien yhteisenä hankkeena on juuri aloittamassa Kukkian kylien 
kehittämishanke. Rahoitus saadaan Pirkan Helmen leader-rahoituksena. Tavoitteena on 
elävöittää ja lisätä Kukkian ympärillä sijaitsevien kylien houkuttelevuutta. Tarkempaa 
tietoa on kahdessa ensimmäisessä liitteessä. Kuohijoen Kyläyhdistys-Vepari ry on 
mukana edustamassa meidän kylää.

- Kyläasiat ovat kovasti nyt tapetillla joka suunnalla: Pälkäneen kunta pyrkii aktivoimaan
kyliensä oma-aloitteista toimintaa ja tukee pyrkimyksiä mm. kustantamalla kylille 
markkinointimateriaalia kyläsuunnitelmien perusteella. Liite 3.  Kuohijoen kylä on 
vuodenvaihteessa koostanut valmistelevaa aineistoa oman kyläprofiilinsa ja -
suunnitelmansa taustaksi, ja nyt odottelemme millaista aineistoa siitä lähtee kunnan 
rahoittamana ja mainostoimiston ideoimana syntymään. Ensi kesänä on luvassa  yli 
viikon kestävät kyläasuntomessut Luopioisissa.
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Ja lopuksi luontokatsaus. Luulen, että olen joka vuosi suurinpiirtein ensimmäinen, joka 
kävellen ylittää Lehtisaarenselän. Tänä talvena pääsin sen tekemään ensimmäistä kertaa 
jo tapaninpäivänä 26.12. Kävelykeli oli vallan upea, noin 8-senttisen jään päällä oli ohut 
rapea lumikerros. Lenkilläni kävin myös näppäisemässä perinteisen jokatalvisen 
Lehtisaaren kallion keskitalven auringon kuvani :Muutaman 4-5 tuntisen Kukkian 
vaelluksen ennätin tehdä, kunnes tammikuun toisella viikolla lumisateet saivat paksun 
vesikerroksen nousemaan Kukkian jäälle, ja olosuhteet muuttuivat kävelykelvottomiksi, 
kun 15-senttisen pehmeän lumikerroksen alla on kymmensenttinen loska. Nyt ei sitten 
taas auta muu kuin haahuilla lumisissa metsissä.

Toimitus kiittää Jaanaa infosta. 

Näyttää silta, että kylien kehittämissuunnitelma on Pälkäneen kunnassa saamassa 
vauhtia. Sitä ei kuitenkaan voine jättää yksinomaan kunnan virkamiesten tai 
luottamusmiesten tehtäväksi. Tarvitaan myös kyläläisten aloitteellisuutta.  Ja se on 
kyläyhdistys Veparin aktiivisten puuhamiesten- ja naisten varassa. 

Ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä seikkaa, että kehittämishankkeeseen kuuluvat Pälkäneen 
kaikki kylät, jotka kilpailevat rahoituksesta ja näkyvyydestä. Kilpailuvaltteja ovat muun 
muassa sijainti kartalla, tiet, vesistöt, olemassa olevat palvelut, infra ja 
tietoliikenneyhteydet. Me kilpailemme lähinnä entisen Luopioisten kunnan kylien 
kanssa. 
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”PÄLKÄNEEN KUNNAN KEHITYSKUVA 
Kyläprofilointi 
5.6.2012 
PÄLKÄNEEN KYLÄT 

•Palvelukyliä ovat nykyiset taajamakeskukset, joilla hyvä saavutettavuus. Myös 
Laitikkalan kylä voidaan nähdä palvelukylänä, sijainti valtatiellä erinomainen 
•Sappeella parhaat edellytykset matkailun kehittämiseen 
•Sappeen alue on myös maakuntakaavassa luokiteltu matkailun kehittämisen alueena. 
Sappeeta tulee kehittää matkailukyläprofiilin lisäksi myös asumisen kylänä. 

•Pienyrittäjyyttä on aika paljon ja sitä tulisi korostaa myös kylien kehittämisessä sekä 
markkinoinnissa 
•Kesäasukkaat tulisi saada mukaan kylien kehittämiseen aktiivisesti  tapahtumat ym. 
•Erityisiä kesäasukaskyliä profiloinnin mukaan on tällä hetkellä Rautajärvi ja Haltia 
•Kylien palvelujen tulevaisuus on kiinni väestön kasvusta ja ikärakenteesta 

muutamilla kylillä ilahduttavan paljon tulomuuttoa.

”Kuohijoki
Asukkaita noin 30 2 km säteellä 

•Ei asemakaavoitettu 

•Pienkyläasumisen aluetta (YKR) 

•Ei kylämerkintää maakuntakaavassa 

•Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue: Kuohijoen  kylä ja 
kulttuurimaisema 

•Naturakohde Kukkianjärvi 

•Maatalousalue, jolla merkittäviä ympäristöarvoja: Kuohijoen pellot.”

Tässä on sitten lähtökohdat kilvoitteluun. Kyläprofiili on vuodelta 2012, mutta tilanne  ei
liene paljonkaan siitä muuttunut. Tuosta nousee esiin erityisesti kolme seikkaa:  kahden 
kilometrin säteellä 30 asukasta, naturakohde ja Kuohijoen pellot!

Kysymys kuuluukin: Millaista kehitystä tarvitsemme ja haluamme, jotta kylä pysyisi 
elinvoimaisena ja saavuttaisi uutta vetovoimaa? Lähtökohtaisesti meillä on 
kuljetuspalvelu, kahvila- ja pitopalvelua, tilitoimisto, kulttuuripalvelua, maa- ja 
metsätaloutta ja runsaan puoleinen vapaa-ajan asuntojen kanta. Ehkä parasta meillä on, 
luonto, puhtaat järvet ja joki niiden välissä, mikä mahdollistaa lähes 30 kilometrin 
esteettömän vesireitin yli kylän rajojen. Mitä tarvitsemme ja haluamme, sen tietävät 
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parhaiten kyläläiset, kesäasukkaat ja kylällä olevat yritykset. Siis, pitäisikö 
järjestää ”kansan äänestys”?

Päätoimittaja Arnold Kirveskoski

Tietoa tulevasta 
Jaana Jokinen 28.1.2019

1) Pari viikkoa sitten laitoin hieman alustavaa tietoa Kukkian ympäristön kylien 
yhteisestä kehittämisprojektista. Kaikki tiedot ovat julkisia ja vapaasti jaettavissa 
eteenpäin. Tässä muutama kuvakaappaus viime la 26.1. Luopioissa pidetystä 
projektikokouksesta. Itse en valitettavasti ollut siellä paikan päällä (kun oli pakko 
priorisoida ja mennä harjuun muutamaksi tunniksi pudottelemaan lunta 
katkeamisvaarassa olleiden männyntaimien päältä :-D). Hankkeeseen osallistuvilla on 
kuitenkin mahdollisuus nettipohjaisen Trello-projektityökalun kautta päästä käsiksi 
tilaisuuden aineistoihin, joista siis lyhyt kooste oheisissa kuvissa.  Aiheeseen liittyen 
myös ohessa pdf-tiedosto tulevista tapahtumasta, joista saa vapaasti julkaista tietoja ja 
koosteita.

2) Toinen hankejuttu on sitten meidän ihan oma Kuohijoen kylän hanke. Olemme juuri 
jälleen jättäneet Pomoottori ry:lle hankehakemuksen, jonka toivomme mahdollistavan 
Veparin taloon kohdistuvien pienten remontti- ja kehitystoimien rahoituksen. Tarkoitus 
olisi mm. tehdä rappusille kaiteet ja käsijohteet, hankkia siirrettävä invaluiska, hankkia 
uusia kalusteita ja varusteita talolle, sekä tehdä puu-cee-tilan ilmeen kirkastamista ja 
valaisimien uusimista. Nähtäväksi jää myönnetäänkö tuki, päätös pitäisi saada helmikuun
puoleen väliin mennessä. Mikäli hanke hyväksytään kokonaisuudessaan, tulossa olisi 
jälleen eu-tukirahaa 5000 euron verran.
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Lukijan kynästä

Lehden edellisessä numerossa pyysin lukijoilta tarinoita Kuohijoesta ja siitä; miten 
minusta tuli kuohijokelainen tai muutoin kylään liittyviä kirjoituksia. Toimitukseen on 
saapunut tähän mennessä kaksi kirjoitusta, joista julkaisemme nyt yhden; Kuohijoen 
muuttolinnut. 
Kirjoittaja peilaa Kuohijokea onnistuneesti hieman kaukaisemmasta perspektiivistä; 
Espanjasta käsin. Oma kylä, vaikkakin vain kesäisin, on se oma maa mansikka ja aina se 
on mielessä, se Kuohijoki.

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen

KUOHIJOEN MUUTTOLINNUT

Jokavuotinen ilmiö; kun syksy alkaa tehdä tuloaan, suuntaavat muuttolinnut lämpimämpiin 

maisemiin. Eräs rotu, jonka omat siivet eivät kuitenkaan kanna, asettuvat lentokoneen 

siipien vietäväksi. Suuntana on usein Costa del Sol, Espanjan Aurinkorannikko. Sinne ne 

kokoontuvat eri puolilta Suomea ja mm. Fuengirolan katukuvassa niitä on jo aikamoinen 
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parvi. Aurinkorannikolla uskotaan talvehtivan jopa 20000 – 30000 suomea visertävää 

muuttajaa ja meiltä Kuohijoeltakin muutamia.

Ehkä tyypillisin tapaus on jo munimiskautensa ylittänyt terveydellisistäkin syistä kylmää 

ja liukkautta pakeneva laji. Hän on löytänyt talvipesänsä jostain rannikon lukuisista 

hotelleista, yksityisen vuokranantajan asunnosta tai on saattanut hankkia myös oman 

pöntön. Tänä päivänä sinne muuttaa myös nuorempia perhekuntia vihreämmän oksan 

toivossa. Toiset tekevät etätyötä, toiset perustavat yrityksen tai menevät usein paikallisen 

suomalaisen yrityksen palvelukseen. Pikkulinnut menevät suomalaiseen kouluun. 

Fuengirolasta löytyy myös yksityinen, peruskoulutasoinen oppilaitos niille, jotka 

piipahtavat seudulla lyhyemmän pyrähdyksen ajan.

Usein koti-Suomessa kysellään miten siellä kaukana saa ajan oikein kulumaan. Yleensä 

vastaus on että liian nopeasti. Siellä kun tehdään paljon samoja asioita kuin kotonakin. 

Siivotaan, pestään pyykkiä ja laitetaan ruokaa. Suuri osa ajasta kuitenkin vietetään 

ulkona. Kävely yleensä sopii kaikenikäisille niin sauvoilla tai ilman, toiset pelaavat 

tennistä, golfia, mölkkyä, petankkia jne. Löytyy kuntosaleja ja jumppaa, jota voi 

harrastaa vaikka paikallisessa suomalaisessa Sofia-opistossa. Sofiasta löytyy eritasoisia 

espanjan kursseja, joogaa ja pilatesta, tanssia ja ruoanlaittokursseja. Jos haluaa tutustua 

lähemmin paikalliseen elämään, järjestää Sofia paljon aihetta koskevia luentoja, retkiä 

Andalucian kaupunkeihin ja maaseudulle, jopa Madridiin saakka. Mikäli asia kiinnostaa, 

käy vilkaisemassa www.sofiaopisto.net. Kysymyksiin vastannee myös eräs 

kesäkuohijokilainen rouva, joka istuu Sofian hallituksessa (vinkki; tämän lehden vuoden 

ensimmäisessä numerossa hän esiintyy andalucialaisessa kansallispuvussa). 

Suurempaan kulttuurinnälkään tarjoaa Malaga konsertteja, museoita, taidenäyttelyitä. 

Tämä historiallinen kaupunki on vain vajaan tunnin junamatkan päässä Fuengirolasta. 

Muutoinkin matkailu avartaa sielläkin. Ei kannata jättäytyä vain rannikon elämän pariin. 

Vuorten sylistä ja niiden takaa löytyy pikkukaupunkeja ja kyliä niille, jotka hakevat 

maaseudun luontoa ja rauhaa tai upeita vanhoja kaupunkeja kuten esim. Sevilla ja 

Cordoba, jotka ovat vain muutaman tunnin ajomatkan päässä. Näihin kaikkiin kohteisiin 

http://www.sofiaopisto.net/
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myös suomalaiset matkanjärjestäjät asiantuntevine oppaineen järjestävät retkiä. Vielä 

suurempaan kulttuurinnälkään tarjoaa maan pääkaupunki Madrid vaikka mitä. Luotijuna 

Malagasta vie sinne vajaassa kolmessa tunnissa. Ja junan etuna ovat ne maisemat!

Mitä muuta me siellä teemme? Katselemme tietysti Suomen televisiota ja siellä on myös 

paikallinen suomalainen radio. Vireä ev.lut. seurakuntamme tarjoaa palveluitaan uudessa 

seurakuntakodissa ja myös paikalliset suomalaiset kuorot vastaavat musiikkitarjonnasta 

eri paikoissa kuten 6. joulukuuta, jolloin aurinkorannikolla järjestetään Suomen 

itsenäisyysjuhla runsaine ohjelmineen. Myös Fugefest on jo vakiinnuttanut asemansa 

jokasyksyisenä tapahtumana. Silloin suomalaiset artistit lennähtävät maisemiin ja samat 

siivet tuovat sinne aika joukon myös kotimaan fanikansaa. Viime isänpäiväkonsertissa 

esiintyivät puolestaan oopperalaulajat Sauli Tiilikainen, hänkin siellä talvehtija sekä 

Valtteri Torikka, joka tapaa juhannuksena pyrähtää Kuohijoella, Aslakin klubilla!

Sitten yritämme lukea ne kesän aikana lukematta jääneet kirjat, seurata nettilehtien kautta

kotimaan ja muitakin uutisia. Jos ei vieläkään aika kulu, niin kannattaa varmaan seurata 

kirjanpidon opettajani ohjetta kun haukottelimme hänen tunnillaan  ”jos aika tulee 

pitkäksi, niin ota kolmen kuukauden vekseli niin jopa lähti kulumaan”!

Vielä ilmoista. Talvella päivälämpötila on keskimäärin siinä 15 - 18 asteessa. Välillä 

sataa niin että luulemme kaikki huuhtoutuvamme Välimereen, mutta hetkessä se jo voi 

olla ohi ja aurinkoa saadaan taas taivaan täydeltä. Lokakuussakin on vielä lämmintä, 

koska meri on lämmin. Marras-joulu-tammikuu ovat niitä talvikuukausia (siis n. 15 

astetta) ja kevään ensimmäiset mantelipuut puhkeavat kukkaan siinä helmikuussa. 

Maaliskuussa ovat sitten jo kaikki puut ja pensaat täydessä terässä ja vuorenrinteiden 

kukkaloisto uskomaton. Jos vielä haluat nähdä ja kokea jotain mahtavaa, vietä siellä 

pääsiäisen aika, joka on roomalaiskatolisen kirkon vuoden tärkein tapahtuma, Santa 

Semana, koko viikon kestävä juhla. Valtavat kulkueet, joiden keskiössä on Kristuksen 

kärsimysnäytelmän osat, täyttävät kaupunkien ja pienempienkin kylien kadut päivittäin. 

Näissä kulkueissa ns. veljeskunnat kantavat jopa 5 000 kg:n painoisia tronoja, 

pyhimyspatsaita. Yhtä tronoa voi kantaa jopa 280 miestä. Esim. Malagassa on 43 
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veljeskuntaa, joista suurin osa kuljettaa kulkueissa kahta pyhimyspatsasta, Jeesusta ja 

Neitsyt Mariaa risteillen pitkin Malagan katuja palmusunnuntaista pitkäänperjantaihin. 

Joka vuosi mm. Malagan oma poika Antonio Banderas saapuu kaupunkiin 

osallistuakseen kulkueeseen (ikuinen toiveeni muuten saada edes joskus bongata hänet). 

 Koko kevät (muutkin vuodenajat) ovat sitten täynnä fiestoja, karnevaaleja. Sen taidon 

espanjalaiset todella osaavat! Tässä yhteydessä tuli myös mieleen sana ”siesta”. Siis 

keskellä päivää n. klo 14-17 vietettävät espanjalaiset lounas- ym. taukoa. Juuri kun olen 

vihdoin saanut itseni lähtökuntoon toimittaakseni jonkun asian, alkaakin jo siesta. Silloin

kaupat, virastot ym. sulkevat ovensa. Tästä emme me muuttolinnut niinkään tykkää ja 

toinen asia mitä voisin pyytää vaikka Espanjan kuninkaalta, ”voisitteko määrätä lailla 

että andalucialaiset puhuisivat vähän hitaammin!” Ennen kuin me härmäläiset ehdimme 

silmäämme räpäyttää, on asia jo kerrottu. Siinä sitten yritämme pyytää toistoa ja sekin 

taisi vielä mennä ohi!

Mitä vielä? Siellä vierailevat myös perheenjäsenet, sukulaiset ja lukuisat ystävämme, 

joiden kanssa on kerrankin mahdollista viettää ns. ”laatuaikaa” ilman kiirettä ja hosinaa. 

Toiset tulevat vain jopa pidennetylle viikonlopulle, toiset sitten vaikka kuukaudeksi tai 

pariksi. 

Huhtikuussa sitten alkaa keskustelu puutarhaistutuksista. Vertailemme tomaattilajikkeita,

pohdimme montako kesäkurpitsaa ja kurkkua laitamme, olisiko perunalajike sama kuin 

viime kesänä. Tahti sen kuin kiihtyy ja alkaa olla aika valmistua talvipesän alasajoon. 

Kuohijoki ja Kukkian rannat alkavat vallata ajatukset ja me muuttolinnut palaamme ja 

pihamme pesäpöntöissä alkaa sen päiväinen touhu. Isommassa pöntössä lentävät matot 

pihalle ja villakoirat saavat kyytiä. Sauna lämpeää ja valkeat yöt houkuttavat valvomaan. 

On ihana seurata luonnon tapahtumia; jokohan tuo koivu vähän vihertää, nyt on 

puhjennut ensimmäinen sinivuokko, olisiko jo korvasieniä.  Edessä on Suomen kesä ja 

Kuohijoki. Kunpa nyt vihdoin saisi ajan pysähtymään! 

Terveiset yhdeltä  muuttolinnulta.
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Kylällä nähtyä ja kuultua

* Haikanmaantien risteyksessä oli 19.1.2019 hirvikolari. Hirvelle kävi huonosti. Se 
kuoli. Onneksi henkilövahingot jäivät vähäisiksi hyvän auton ansiosta.

*  21.1.2019 Haltialla nähtiin  täydellinen  verisusikuu. Kuva Alpo Roikola.

* 21.1.2019 verisusikuu näyttäytyi täydellisenä uimarannan suunnassa. Sinikka Peura.

*  7.1.2019 metsissä on ollut hiljaista,  vain tavanomaiset pikkulinnut näyttäytyvät. 
Myyriä on runsaasti liikkeellä, mutta pöllöjä ei ole vielä näkynyt. Risto Keino.

* 24.1.2019 Peuran jälkiä on paljon metsässä ja peltojen reunoilla, joten kanta on 
runsastunut. Reijo Anttonen.

* 28.1.2019 Kukkian jäällä on vettä paikoin 20 cm, mutta viikonvaihteessa Jouni 
Räisänen ajoi kelkalla uran, joka on jäätynyt ja siinä voi kävellä. Keijo Laine.

Birdlife Suomi | Pihabongaus 26-27.1.2019    

Taas on se viikonloppu kun kotien pihapiirissä yhden tunnin aikana tavatut linnut 
kartoitetaan valtakunnallisesti. Toimitus on pyytänyt, Birdlifen säännöistä poiketen, 
kyläläisiltä oman pihapiirinsä lintulajien havainnot viikonlopun aikana. Toimitukseen on 
tullut seuraavat vastaukset:

Risto Keino, Niittyläntie
Sinitiainen, talitiainen, hömötiainen, kuusitiainen, mustarastas ja harmaapäätikka. Sama 
sakki on ollut monena vuonna.

Keijo Laine, Harjuntie
Lintuluettelo ei ole pitkä eli talitiainen, sinitiainen, kuusitiainen, närhi ja keltasirkku.
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Pekka Kolehmainen, Kuivasojantie
Harakka, talitiainen, töyhtötiainen, hömötiainen, närhi, käpytikka ja korppi. (korppi on 
tässä katsottu pihapiiriin kuuluvana, kun se on lentänyt siitä yli).

Irene Pakarainen, Lähdekaivontie
Töyhtötiainen, kuusitiainen, hömötiainen, sinitiainen, närhi, käpytikka, mustarastas, 
harakka, pikkuvarpunen, puukiipijä, korppi, harmaapäätikka, varpushaukka, viherpeippo,
ja punatulkku. 
Isolepinkäinen oli tontilla 25.1.2018. 
Se on harvemmin kylällä nähty laji. Suomessa  esiintyy noin 4000-8000 paria. 

Juha Sormunen, Känsäntie
Pihabongaus tältä päivältä, sini-,tali-,kuusi-.,hömö-,töyhtötiainen, mustarastas, närhi,
käpytikka, pikkuvarpunen.

Martti Jokinen, Harjuntie
Lintulaudan nurkilla viikonloppuna havaittiin talitinttejä, sinitiaisia, hömötiainen, 
punatulkkuja ja harakka. 

Arto Tyrni, Kuohijoentie

Vähän niukkoja oli viikonlopun lintuhavainnot, 1 harakka ja 3 talitinttiä.
Kova pakkanen varmaan rajoitti lentointoa..

 
Näin pienen otoksen perusteella ei havainnoista voi tehdä kovin pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä. Huomattavaa on kuitenkin se, että keltasirkusta on vain vähän havaintoja.

(VU) Vaarantuneet lajit Birdife
•Hiirihaukka Buteo buteo 
•Töyhtötiainen Lophophanes cristatus 
•Hömötiainen Poecile montanus 
•Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 

Muut havaitut lajit ovat kutakuinkin elinvoimaisia.

Toimitus kiittää havainnoista.
Lintutoimittaja Edvard Kuiri
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Tietosuojalauseke
Kuohijoen Sanomat on harrastuksena tuotettu ilmainen, ei kaupallinen, silloin tällöin ilmestyvä, 
sähköpostin piilokopioina jaettava ja  kyläläläisille suunnattu lehti. Lehti suojaa tilaajien 
yksityisyyttä soveltuvin osin lainsäädännön mukaisesti.
Tilaajatiedot
Tilaajatiedostoon tallennetaan tilaajan tahdon mukaisesti tilaajan nimi ja sähköpostiosoite sekä 
mahdolliset muut tilaajan antamat tiedot kuten puhelinnumero. Tietoja ei luovuteta muihin 
tarkoituksiin.

Tilaajatiedot ja niiden käyttö

Tiedot kerätään ainoastaan  siihen tarkoitukseen, että Kuohijoen Sanomat voidaan lähettää  
tilaajilleen. Tilaus katsotaan suostumukseksi tilaajarekisteriin. Tilaajan tiedot poistetaan 
pysyvästi kun tilaaja on ilmoittanut lopettavansa tilauksen. Lehden lakatessa tilaajatiedosto 
tuhotaan pysyvästi.
Rekisterinpitäjä:
Raimo Maurola, Minttutie 28 D 27
01300 Vantaa, puh. 0408228192
raimo.maurola@elisanet.fi
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