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PÄÄKIRJOITUS 

 

Sää ja koronavirus, aina ajankohtaiset puheenaiheet! Niin tässäkin. Maalispyryt tulivat 

kuun neljäntenä päivänä, niin kuin ovat aina tulleet, ennemmin tai myöhemmin. Tällä 

kertaa pyryä riitti vain muutaman päivän ajan. Toisin oli ennen. Filosofi Voltaire on 

aikoinaan kirjoittanut Ruotsi-Suomen säästä suuren Pohjansodan ajalta seuraavaa: 
 

Siellä on ankara ilmanala, vailla kevättä ja syksyä. Talvi kestää yhdeksän 

kuukautta vuodessa; kesän helle seuraa siellä suoraan tavatonta kylmyyttä. 

Lokakuusta alkaen kaikki jäätyy, eikä esiinny noita huomaamattomia 

vaihekausia, jotka muualla välittävät eri vuodenaikoja ja tekevät muutoksen 

mieluisammaksi. Korvaukseksi on luonto tälle karulle ilmastolle suonut 

kirkkaan taivaan ja puhtaan ilman. Melkein alituisen auringonvalon 

lämmittämänä sen kesä tuottaa sangen lyhyessä ajassa kukkia ja hedelmiä. 
 

                                                                                                    Teemu Keskusarja: Murhanenkeli 

 

 

Aika suuri muutos vähän yli 300 vuodessa. Talvi yhdeksän kuukautta – nyt marraskuun 

sanotaan jatkuvan vielä maaliskuussa. Mitäpä tuohon sanoisi? No, enpä vaihtaisi. 

Jos ”marraskuu” jatkuu tällaisena, niin pian tulee kevät vastaan ja saadaan veneet vesille, 

ehkä jo maaliskuun lopulla. Se olisi jotain ennen kokematonta, mutta kalamiehille 

mieluisaa – eteenkin kun pilkkikausi jäi tältä talvelta heikkojen jäiden johdosta väliin. 

 

Viimeistään maaliskuun alussa korona syrjäytti puheenaiheena sään, myös kylällä.  

Koronaviruksen johdosta ihmisten suojelemiseksi määrätyt massiiviset rajoitteet 

vaikeuttivat ihmisten kanssakäymistä myös täällä.  Moni kesämökkiläinen pähkäili, olisiko 

karanteeneissa täällä vai kotona pääkaupunkiseudulla? Maaliskuun loppupuoliskolla se 

nähtiin. Poikkeuksellisesta ajankohdasta huolimatta kylällä alkoi olla pientä liikehdintää, 

kunnes Uusimaa muuttui ”Tynkä-Suomeksi”.  Nyt jos koskaan, on todellinen naapuriapu 

paikallaan. Kauppareissuja voi vähentää esim. siten, että varotellaan naapurin kanssa. 

Tietenkään unohtamatta niitä, jotka auton, ikänsä tai muusta syystä eivät itse siihen 

kykene. 

 

 

 

          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   P. 0408228192 

kymmenes  vuosikerta n:o 3/ 28.3.2020  
Aikaisemmat numerot löytyvät: visitisitkukkia.fi.>kukkian kylät>kuohijoki> kuohijoen 

sanomat, levikki 168 tilaajaa 
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Vaikka korona aiheuttaa ihmisille ja elinkeinoille haittaa, on sentään saatu yksi valopilkku.  

Se on eteläisellä           ja läntisellä tähtitaivaalla loistava Venus planeetta, joka on toinen 

planeetta auringosta lukien. Se näkyy aamulla ja illalla taitavaan kirkkaimpana tähtenä. 

Sen kiertorata on planeetoista lähinnä maata. Siitä sen kirkas näkyvyys.  
Päätoimittaja Arnold Kirveskoski 

 

Historiaa 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 
 

Kylässä on monta kulttuurihistoriallisesti merkittävää tilaa. Tilat muodostivat 1700-luvun 

puolivälin aikoihin aloitetussa isojaossa. Jacob Faggot (1699–1777), isojaon käynnistänyt 

suomalaissyntyinen maanmittari.  
Isojako saatiin pääsääntöisesti suoritetuksi 1800-luvun alkupuolella, mutta se jatkui vielä senkin 
jälkeen, kun torpparilaitos lopetettiin lailla 1922, ja torpparit saivat lunastaa omistajan tahdosta 
riippumatta tilat itselleen.  
 
Tässä käsitellään Tervaniemen tilaa, joka rekisteröitiin isojaon päätteeksi 1806, minkä jälkeen 
se on ollut ja on edelleen saman suvun hallussa. 
 

Tervaniemi 

 

               
 

              Kuva: Nina Tervaniemi 

Tervaniemen taloa on kauan seurannut tarina Kerpeikkarista, eli Juho Aatamin pojasta, jota 

on pidetty Suomen ainoana joukkomurhaajana.  Hänen tiedetään surmanneen syksyllä  

1849   karkumatkan aikana ainakin 12 ihmistä. Todennäköisesti enemmänkin. 

 

Tervaniemeen Kerpeikkari liittyy siten, että tarinan mukaan Mylläri Hagber oli ottanut 

Kerpeikkarin kiinni Padankosken Palsan myllyllä, josta hän sai palkkioksi silloiselta 
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keisarilta rahapalkinnon ja kunniakirjan. Palkintorahoilla Hagbergin kerrotaan ostaneen 

tyttärelleen Anna Kustaavalle tilan, joka sijaitsee Kuohijärven rannalla ja kantaa nimeä 

Tervaniemi. Kiinniottamisesta on muunkinlaisia tarinoita, mutta niihin palataan 

myöhemmin. 

 

Kerpeikkarin kiinniotosta ja mylläri Hagbergin kohtalosta on aikoinaan kirjoitettu muun 

muassa  seuraavaa:   

Pitäjänkartasto, Luopioinen.  Hämäläinen 16.2.1866 

Tuuloksesta 11 päivä helmikuuta. Kaksi äkkinäistä kuoleman tapausta on hiljattain 

sattunut näillä seutuin. Vähää ennen joulua hukkui Hagberg Tervaniemi Kuohijärveen 

vaikka ihmisiä kohta hänen pudotessaan oli kylliksi lähellä, ja vielä ylössaatua järvestä oli 

kädet olleet niin kovin puristettu kelkan nappuloihin, jota lykkäsi edellänsä, että oli suuri 

työ niitä irti saadessa. Omatunto rauhoitetaan vaan tällä vanhalla sananparrella: " jos 

sen on aika tullut, niin ei kukaan voi sitä virottaa." Nämät kaksi vainajata olit 

seutukuntamme mahtavia miehiä, lahjoitetut hallitukselta kunniamerkillä; edellinen siitä 

että hän 16 vuotta takaperin kiiniotti sen hirviän, kymmenkertaisen murhamiehen Johan 

Aataminpojan, ja jälkimäinen siitä että hän lähes 40 vuotta oli palvellut lautamiehenä 

tässä keräjäkunnassa. 

 

”Murhaajaa vangitsemassa ollut Palsan mylläri Henrik Mikonpoika Hagberg (1814-

1865) muutti myöhemmin Luopioisten Kuohijoelle. Syksyllä vuonna 1865 Hagberg, 

vaimo Kustaava Storm (1813-1895) ja tytär Anna Kustaava (s.1848) muuttivat 

Tervaniemeen Kuohijärven rannalle, jossa sitten tuo edellä kuvattu murheellinen 

tapahtuma sattui. Tytär Anna Kustaava avioitui Kustaa Juhonpojan kanssa, joka hoiti 

sittemmin talon isännyyttä, leski Kustaava sai asua talossa syytingillä kuolemaansa 

saakka”. Kylällä toimi vuosina 2004- 2013 Kuohijoen Kesäteatteri. Teatterissa esitettiin 

useampana vuonna Kerpeikkarista kertova näytelmä. Näytelmässä Sakari Tervaniemi esitti 

esi-isäänsä Hagbergia. Kuvia näytelmästä Kerpeikkari ensiesitys 24.7.2004. 
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Kerpeikkarin kiinniotto                                   Anna Kustaava ja Hagberg tauolla 

Helsingin Sanomat kirjoitti 1.11.2016, että Elokuvasäätiö on myöntänyt Kari Hietalahdelle 

apurahan elokuvakäsikirjoituksen tekemiseen Juhani Aataminpojasta eli Kerpeikkarista. 

 

Juhani Aataminpojan tarinasta on suunnitteilla elokuva. Käsikirjoituksen on tehnyt Kari 

Hietalahti, ja elokuvan ohjaa Peter Franzén. Jos elokuvan rahoitus järjestyy, sitä aletaan 

kuvata syksyllä 2017.[1] wikipedia.  

 

Vielä ei rahoituksesta ole kuulunut mitään. 

 

Heikki K. Lähteen teoksessa Isojaosta Torppariaikaan kerrotaan Tervaniemen tilan 

synnystä seuraavaa: Pakaraisen taloa ovat ennen isojakoa 1500-luvun lopulta lähtien 

isännöineet Ragvald Olavinpoika ja Tuomas Ragvaldinpoika. Perintötilaksi se ostettiin 

1757. 

Pakaraisen perintöluontoinen talo jaettiin isojaon yhteydessä kolmeen osaan: 

Pakarainen 3:1, Riihimäki 3:2 ja Tervaniemi 3:3 ja ne rekisteröitiin isojaon päätteeksi 

vuonna 1806. Muuan Aleksander Kena on kirjoittanut samasta asiasta teoksessaan: Tietoja 

Luopioisten seurakunnasta 1893. 

 

   

 
 

Rekisteröinnin jälkeen tilan omistajiksi teoksessa mainitaan seuraavat:  

Heikki K. Lähde s. 159 

              
            Kuohijoki 

 

Ensimmäinen talo, joka kalamiesten 

mökistä muodostui, sai Pakarainen-

nimen. Näet sen tekijät olivat Tuuloksen 

Pakaraiselta kotoisin. 

--- Tervaniemi omii niemen nimen; se 

kun on sille rakennettu. Niemi sanotaan 

siksi sen tähden, että siinä ennen 

ihmiset polttivat tervaa.--- 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kari_Hietalahti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kari_Hietalahti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Peter_Franz%C3%A9n
https://fi.wikipedia.org/wiki/Juhani_Aataminpoika#cite_note-1
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Vuonna 1966 tila siirtyi talollisenpoika Sakari Jaakko Olavi ja Lea Sisko Marjatta 

Tervaniemelle. 

 

Lisää Tervaniemestä myöhemmin. 
 

PÄLKÄNE 

Pälkäneen juuret ovat vuodessa 1405, jolloin se mainitaan itsenäisenä seurakuntana. 

Seurakunnan pappisluettelossa ensimmäisenä pappina mainitaan Bartholomaeus Johannis 

(1553-74). 

Sittemmin Pälkäne on kokenut kovia mm. ison luonnonmullistuksen ja suuren 

Pohjansodan aikaisen taistelun Kostianvirralla, sekä samanaikaisesti ison vihan nimellä 
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tunnetuksi tulleen aikakauden, joka yhdentoista vuoden aikana raakuuksineen kosketti 

lähes kaikkia ihmisiä Suomen maassa. 

 

Pälkäne saa johtoonsa lupsakan eteläsavolaisen Jussi Teittisen 

Aamulehti 11.3.2019 18.39 – Päivitetty 11.3.20         

  Kunnanjohtaja Jussi Teittinen 

Kuvia Pälkäneeltä 

             

           Pälkäneen kunta                                                                Kuva: Jaana Jokinen                                                                            

           Keskustie 1 

           36600 Pälkäne, p. 03 579 11 
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Kirjasto ja Kostia Areena 

   

 Kuvat: Jaana Jokinen                                            

           

                      

Aapiskukko liikekeskuksessa 

                        

Kukko ja karttakeppi, kaikkien koulujen äiti. Tästä Pälkäne tunnetaan. 
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Ensimmäinen tunnettu suomenkielinen kirja oli aapinen, Mikael Agricolan Abckiria 

vuodelta 1543. Enemmän lapsille suunnattu oli Yxi paras lasten tawara, vuoden 1666 

katekismuksen aapisosa, jonka oli kirjoittanut piispa Juhana Gezelius vanhempi ja joka 

julkaistiin erillisenä 12-sivuisena painoksena. 

Pälkäneläinen Daniel Medelplan kaiversi Gezeliuksen aapisen puulaatoille, jotta sitä 

voitiin painaa käsin. Ennen isovihaa 1700-luvun alussa arvioitiin vain joka kolmannen 

suomalaisen osaavan auttavasti lukea. Pälkäneen alkuperäisessä vaakunassa oli kuvattuna 

aapiskukko. Pälkäneen puuaapinen, jonka Daniel Medelplan omin käsin painoi 

leppäpuuhun veistämillään painolaatoilla, täytti 300 vuotta vuonna 2019. 

Luonnonmullistus 1604 

Vuonna 1604 tapahtuneen luonnonmullistuksen seurauksena Pälkänevesi puhkaisi 

itselleen uuden lasku-uoman Mallasveteen harjujakson matalimmasta kohdasta. Näin 

syntyi Kostianvirta, joka nyt halkaisee Pälkäneen kirkonkylän. 

Aikaisemmin Pälkänevesi oli laskenut Längelmäveteen ja sen vanhan lasku-uoman 

Sarsanvirran kautta Roineeseen. Luonnonmullistuksen seurauksena Sarsanvirta kuivui ja 

Längelmävesi alkoi laskea samassa yhteydessä syntyneen Iharinkosken kautta Pälkäne 

veteen. 

Kostianvirran taistelu  

 

    

Kuva: Jaana Jokinen 

 

Kostianvirran taistelu oli osa suurta Pohjan 

sotaa. Se käytiin 6. lokakuuta 1713 Pälkäneellä 

Kostianvirran luona.  

Venäläiset aikalaiset pitivät Kostianvirran 

taistelua suuren Pohjan sodan ratkaisutaisteluna 

pohjoisessa. Monia Pietari Suuren saavutuksia 

kuvannut taiteilija A. F. Zubov teki taistelusta 

etsauksen, joissa näkyy Kostia ympäröivine 

järvineen ja taistelun kulku. Sama aihe toistuu 

P. H. Müllerin mitalissa. Taistelu oli 

tähänastisista suurin Suomen maaperällä. Se 

poisti Ruotsin hyökkäysuhan Pietariin. Wikipedia. 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suuri_Pohjan_sota
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suuri_Pohjan_sota
https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4lk%C3%A4ne
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kostianvirta
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Suomen sota 1808-1809 

Jälleen vyöryivät sotajoukot Pälkäneen läpi 7.3.1808, kun ylipäällikkö Klingsporin joukot 

perääntyivät Pälkäneen kautta Tampereelle. Silloin oli tunnetusti erittäin kova talvi – oli 

lunta ja oli pakkasta jopa 30 astetta. Se kulutti miehiä ja kuormastoa. Sota koettli monella 

tapaa Suomen väestöä. Väenotto ja ruotumiesten ottaminen armeijan palvelukseen alkoi 

tyhjentää maakuntia työkykyisestä väestön osasta. Lisäksi tuohon aikaan, ja 

myöhemminkin, hyökkäävillä armeijoilla on ollut tapana täydentää ruokavarastonsa 

valloittamiltaan alueilta. 

Haminan rauhansopimus 17.9.1809 päätti sodan. Sen seurauksena Ruotsi menetti Suomen, 

kun se liitettiin venäjän keisarikuntaan. Alkoi autonomian aika. 

Sota jätti jälkeensä kaatuneita, haavoittuneita ja leskiä, kuten kaikissa sodissa on aina 

käynyt. 

 

”1.9.2008Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos29 

Taudit tappoivat enemmän Sodan loppuvaiheissa sotajoukkojen kokoonnuttua 
Oulun ja Tornion seudulle joukossa alkoivat levitä taudit - siihen aikaan puhuttiin 
kuumetaudista, jotka tekivät sotajoukon lähes toimintakyvyttömäksi. Kun vuosi 
vaihtui, vuoden alussa 1809 sotajoukosta oli tavalla tai toisella sairaana noin 7000 
miestä ja terveenä 5500 miestä. Sotajoukossa ilmoitettiin joulukuussa 1808 olleen 
3200 sairasta, tammikuussa 2000 sairasta ja helmikuussa700 sairasta. Suomen 
sodassa kuoli noin 6000 miestä. Taudit tappoivat enemmän kuin varsinaiset 
taistelut. Kun tähän vielä lisätään paleltuneet tai paleltumavammoja saaneet, 
päästään arvioituihin kokonaiskuolleisuuksiin tai sairastuneisiin. Esimerkiksisodan 
alkuvaiheessa, kun odotettiin venäläisiä saapuvaksi Mikkeliinpä, miehet olivat 
asemissa yön ulkosalla, yli 100 sotilasta täytyi jättää venäläisten tullessa Mikkelin 
sotilassairaalaan paleltumavammojen takia, kun muu sotajoukko perääntyi 
venäläisten tieltä.” 

Sodan jälkeen vuonna 1859 sotavanhuksia asui myös Luopioisissa. Osalla oli 
eläke, osa joutui elämään vaivaisten hoidolla, kuten Aleksander Kenan teoksesta 
ilmenee. 
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Kuvituskuva: Venäläistä varusväkeä Lappeenrannassa pukeutuneena 1800-luvun alun 

sotilasuniformuihin (Suomen sodan aikaisia) www.eskoff.net 

http://www.eskoff.net/
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Kovin ovat korean näköisissä varusteissa olleet nuo sotilaat, verrattuna siihen mitä, 

kirjallisuudessa on kuvattu Klingsporin vetäytyvällä armeijalla olleen.  

Historian suuria tapahtumia on siis tässä aivan lähellä. Nämä tapahtumat ovat monilta 

jääneet siihen, mitä koulussa niistä aikoinaan luettiin. Toki Sydän-Hämeen Lehti, internet 

ja pienehkö historian harrastajien joukko ovat pitäneet asiaa esillä. Kiitos siitä. 

Tässä voisi olla aihe tehdä  asiantuntevan oppaan kanssa kulttuurimatka kuntalaan.  

Samalla voisi myös toivoa kunnan isien vastavierailua kylälle! 

 

Kylällä nähtyä ja kuultua 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

Kylän aktiivit ovat jälleen olleet liikkeellä, sekä Laipanmaalla, että Jaanan nimeämällä 

Perämetsäkierroksella. Reitin merkintä tulee vielä jatkumaan, joten eksymisvaaraa ei 

mökkiläisilläkään ole.  

*Luontomatkailua Laipanmaalla 8.3.2020 

Oppaanamme oli Ahlmannilla luontomatkailua opiskeleva Susanna Saunio, ja osallistujia 

oli yhteensä parisen kymmentä. Matkaa taitoimme reilun 10 km ja taukopaikkamme oli 

Elamonjärven rannalla, jossa nautimme nokipannukahvit. Jaana  

       

   Iloiset Kuohijokelaiset Laipanmaan vaelluksella:  Aslak, Anitta, Tarja, Jaana, Leena ja Sinikka 
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             Taukopaikka Elamonjärven rannalla 

*Perämetsäkierros; merkitty kävelyreitti omalla kylällä 

Lenkin kiersimme tällä kertaa (su 22.3.) Vuorisen Leksan ja Paulan ,Virtasen Tarjan ja Tyrnin Nitan 

kanssa  ja samalla Leksa merkkasi sinipunaisilla nauhoilla reitin . Reittikartta oli Jokisen Jaanan laatima 

eli sitä seuraten menoksi!  "Perämetsäkierros" (Jaanan antama nimi reitille 😁) Paljaskallion-Myllyojan-

Isomäenvuoren-Kulonpalontien kautta; k.s. oheinen kartta, sinisellä piirretty reitti. Peruslenkillä on 

pituutta reilu 8 km, ja lisäähän pituutta saa halutessaan näppärästi Kulonpalontien sivuhaaroilta ja 

vaikkapa Kauhajärveltä. Isonmäenvuoren laelle kiipeäminen on myös tosi hauska lisä!  Pikku 

eväsnyssykät olivat jokaisella repussa ja kaatuneilla puunrungoilla riittävän välimatkan päässä 

toisistamme ihanassa auringon paisteessa evästeltiin! Reitin merkkausta vielä täsmennyttelimme ja uusia 

reittejä etsiskelemme!   

Tässäpä vähän tällaista uutta juttua meidän kylältä!    Sinikka 

 

 

Google: Maanmittauslaitoksen karttapaikka 
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         Reitin merkitsijät: Sinikka, Leo, Paula ja Tarja. Kuva: Anitta Tyrni 

 

*Posen satamassa veneet odottavat vesillelaskua15.3.2020 

 

Kuva: Toimitus 
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*Peippo (uros) nähtiin 26.3.2020 Posentien varrella. Aapo Kervinen 

*Tiedote Jaana 27.3.2020 

                         

*Taidetta luonnosta 23.3.2020                          

                               

Tässä eräs itetaiteilija on muotoillut pihakuuseen           Taidetta tämäkin, kamera on vanginnut kevään                 

tornin. Tällainen ei synny hetken mielijohteesta.                                                                                                          

ilmeen.                                      Kuva: Jouni Räisänen  15.3.2020 

Se vaatii jatkuvaa muotoilua ja taiteellista näkemystä 

sekä luonnon tuntemusta. 



15 

 

                

Lintuasiaa 
 
Lehden lintuasiantuntija Antti on ollut tarkkana ja tehnyt monia havaintoja kylälle 
saapuneista muuttolinnuista. Antin tilastoista voi heti havaita, että muuttolinnut 
ovat tänä vuonna huomattavasti aikaisessa.  
 
Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 
Hei! 

Tarkastin pöytäkirjaa ja huomasin monen muuttolinnun tehneen uuden saapumisajan ennätyksen.  Pari 

minulle kovaa pinnaa on tullut maakotkasta (toinen havainto) ja valkoselkätikasta (ensimmäinen 

havainto) tälle keväälle. 

Tässä sitten listaa muista tulijoista, suluissa mahdollisesti aikaisempi ennätys. 

Hiirihaukka 7.3, Isokoskelo 25.3, Kalalokki 25.3 (5.4), Kanadanhanhi 12.3 (30.3),Kiuru 18.3 (2.4), 

Kulorastas 25.3, Kurki 26.3 (1.4), Laulujoutsen 7.3, Maakotka 24.3, Metsähanhi 26.3 (7.4), Sepelkyyhky 

25.3 (1.4.), Telkkä 23.3, Töyhtöhyyppä 12.3 ( -15 12.3), valkoselkätikka 26.3. 

 

Paljon on vielä tulematta, mutta eteläisen ilmavirtauksen mukana tulee aina uusia lajeja. 

Valkoselkätikka oli 147 laji Kuohijoella. Pöllöjen kuunteluretket ovat olleet hiljaisia. 

 

Yrittäkäähän olla erossa koronasta ja toivotaan, ettei ko virus pääse yllättämään kuohijokilaisiakaan. 

 

Terveisin Antti 

PS Tänään 27.3.2020 harjun lenkillä paljon sitruunaperhosia ja yksi suruvaippa.  Leskenlehdet olivat 

kukassa ensimmäistä kertaa pari päivää sitten. 

 

 

Tietosuojalauseke              

Kuohijoen Sanomat on kylälle suunnattu ja harrastuksena toimitettu, ilmainen silloin tällöin 

sähköpostissa piilokopioina jaettava lehti. Lehti suojaa tilaajien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön 

mukaisesti.  

 Tilaajatiedostoon tallennetaan tilaajan tahdon mukaisesti tilaajan nimi ja sähköpostiosoite sekä 

mahdolliset muut tilaajan antamat tiedot kuten puhelinnumero tms. Tietoja ei luovuteta muihin 

tarkoituksiin.  

Tilaajatiedot ja niiden käyttö  

Tiedot kerätään ainoastaan siihen tarkoitukseen, että Kuohijoen Sanomat voidaan lähettää tilaajilleen. 

Tilaus katsotaan suostumukseksi rekisteriin. 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  


