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PÄÄKIRJOITUS 

 

Kesäkuun kohokohta; Juhannus. Se tullaan muistamaan lyhyehköstä, mutta suorastaan 

helteisestä ajanjaksosta. Kylällä koettiin lähes 30 asteen lämpötiloja.  
Tilastojen mukaan lämpimin juhannus lähivuosikymmeninä oli vuonna 1988, jolloin 
sekä aattona että juhannuspäivänä oli hellettä suurimmassa osassa Suomea. Juhannus 

ja kenties lämmin sää koitui viiden henkilön hukkumiseksi. Se on kuitenkin vähän 

verrattuna viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin hukkumis- kuolemiin. Kylällä ei 
tiedetä sattuneen onnettomuuksia. Muutoinkin juhannus sujui kylällä rauhallisissa 

merkeissä. Ja hyvä niin. Kesäkuun lähestyessä loppuaan sää onneksi viileni ja kun 

siirryttiin heinäkuulle, saatiin kauan kaivattuja sateita. Ilahduttavaa on todeta, että 
Kukkian-kylät hanke on edennyt suunnitteluvaiheesta käytännön tasolle. siitä 

osoituksena seuraavaa: 

 
Kukkian kyläasumisen messut 29.6.-7.7.2019 | Luopioisten Yrittäjät ry 

 
Messuilla oli kahdeksan päivän ajan nähtävissä ja kuultavissa 
laadukasta ohjelmaa muun muassa: Mikkolan navetalla oli kaksi 
näyttelyä, luentoja ja seminaareja rakentamisesta ja aurinkoenergiasta, 
musiikkia viihdyttäjänä laulaja Pasi Repo ja Eveliina Virtanen, joka soitti 
kannelta. Tietysti hyvää ruokaa oli tarjolla Ravintola Liekissä, lisäksi 
avajaispäivänä live-musiikista huolehti Kormus-yhtye. Kaiken kaikkiaan 
messujen järjestäjät onnistuivat tehtävässään. Siitä kiitos heille. 
Messujen idean Seppo Kääriäinen on tiivistäytynyt seuraavasti: Kylässä 
asuminen on voima, puhtaan luonnon läheisyys sekä toimelias 
ympäristö.  Siinäpä se! 
 

Päätoimittaja Arnold Kirveskoski 

 
 

 

          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 

kahdeksas  vuosikerta n:o  7, 13 / 7. 2019. 
Aikaisemmat numerot löytyvät osoitteesta: kukkialle.fi/visitkukkia 
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Kuvasatoa; Kukkian Kylät esittelypäivä 2.7.2019 
 
Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

 

 

 

Toimittajamme kävi messuilla 2.7.2019 Kylien esittelyssä. Ensimmäisenä sisään tultaessa 

esittelyssä olivat Kuohijoki ja naapurikylämme Puutikkala. Kuvassa esittelijät, Sinikka 

Peura; Kuojikoki ja Pirkko Syrjänen; Puutikkala. 

 

                

 
 

Vesireitit Kukkialla; videonäytökset ja harrastevälineet olivat nyttävästi esillä. 



3 

 

                                                                   
                                                         

                                                                      

Oman kylän rakentajat; Saarikko.  Eveliina Virtanen soitti kanteletta. Yleisön pyynnöstä hän 

esitti myös kappaleen: Karjalan kunnailla. Etualalla soittajan hattu, johon oli kerääntynyt 

joitakin euroja.  

 

 

 
 

Kuohijoen osastolla käyneiden kesken suoritettiin arvonta. Kuvassa Kukkian kylät- 

hankkeen koordinaattori Kirsi Oesch, joka nostaa voittoarvan Sinikka Peura kannattamasta 

vadista. Voitto osui Aino Pajusen kohdalle. Voitto oikeuttaa yhden päivän viettoon Veparin 

rantasaunalla. 
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Naapurikylä Puutikkala oli myös näyttävästi esillä. Puutikkala tunnetaan asiakirjoista jo 

vuodelta1457 ja se esiintyy vuoden 1539 maakirjassa, Toki siellä on asutusta ollut jo 

paljon aiemmin. Hiljattain nähtiin TV:ssä ohjelma, jossa kerrottiin viikinkien ja 

Novgorodilaisten ryöstöretkistä Hämeeseen 1400-luvulla. Ehkä he kävivät myös 

Puutikkalassa. Arkeologisia löytöjä noilta ajoilta ei tiettävästi kuitenkaan ole. 

Yllä oleva kuva Puutikkalan raitilta on vuodelta 1920-30 lukujen taitteesta. Kuvan on 

ottanut Jalmari Vesslin (1897-1947), joka oli Puutikkalainen suutari ja itseoppinut 

valokuvaaja. Hän tallensi kotiseutunsa näkymiä ja ihmisiä 30 vuoden ajan. Kuvassa 

olevista rakennuksista on joitakin vielä tunnistettavissa.  

Kuva: Vapaaehtoiset Puutikkalan-Karvialan kyläaktiivit ry:n luvalla.  

 

 
 

Puutikkalan raitti tänä päivänä. 
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Eino Leinon päivänä 4.7.2019 sattui sopivasti Kukkian kyläasumisen messut- tapahtuman 

aikaan. Innoittakoon alla olevat Eino Leinon sanat, meitä ylläpitämään Kukkian  antamaa 

kulttuuriperintöä kauniista ja puhtaasta ympäristöstä. 

 

              
 

Lukijan lähettämä kopio Eino Leinon koskettavasta runosta. 
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Helsingin Sanomien artikkeli peltosirkuista. Peltosirkuilla menee huonosti, mikäli on uskomista Helsingin 

sanomissa olevaan Päivi Revon hämmästyttävään kirjoitukseen. Ja miksei olisi. Mikähän mahtaa olla tilanne 

Kuohijoella? Onklo kylällä tethty havaintoja?  Lehtileikkeeen lähetti tunnettu ornitologi ja Hermano Poio. Toimitus 

pyytää lintuharrastajilta ilmloituksia havainnoista.  

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 
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KESÄDEKKARI (3/4)  

 Kulttuurikeskus/ravintola ”keskellä ei mitään” sijaitsee reilun kävelymatkan 

päässä kylän keskustasta. Kyläisiä ja mökkiläisiä oli jo menossa illanviettoon navetalle, 

suurimmalta osaltaan kaikki tunsivat Rauhalan, olihan hän vaikuttanut kylällä jo 

useamman vuosikymmenen ajan. KRP:n miestä katselivat sitten jo vähän pitempään, sana 

poliisitutkinnasta oli levinnyt kulovalkean tavoin, olihan jo pelkkä tulipalo kiinnittänyt 

huomiota. 

 Mielonen luuli jo kaiken nähneensä, mutta ravintola anniskeluoikeuksineen 

keskellä peltoa oli jo jotain mitä ei ollut aikaisemmin kokenut. Kaupunkipaikoissa 

ravintoloitsijat tuskailevat kannattavuuden kanssa, mutta täällä pellonreunassa 

maaseutukonsepti pyörii täydellä höyryllä. Toki ravintola toimii vain kesäpaikkana. 

Parhaallaan kolmimiehinen bändi viritteli soittimiaan ja soittosetti oli valmis alkamaan 

tuokion kuluttua. 

 Rauhala esitteli Mielosen ravintolan pitäjälle ja kertoi KRP:n miehen olevan 

pääkaupunkiseudun koruryöstön päätutkija. Mielonen selvitti vielä, että ladon paloa tutkii 

varsinaisesti Pirkanmaan poliisilaitos. Mielonen halusi kysyä ravintolan pitäjältä 

muutaman kysymyksen edellisillan tapahtumista. Ensinnäkin oliko hän kiinnittänyt 

huomiota sellaisiin asiakkaisiin, joita ei ollut aikaisemmin paikalla nähnyt ja toiseksi oliko 

huomannut kolmimiehisen seurueen, joka oli ollut kohtuullisessa hutikassa. 

 Ravintoloitsija kertoi perjantai illan olleen vilkas ja täyteen buukattu 

ulkoterassia myöten, olihan lämmin ilta mitä parhain hyvän live musiikin kuunteluun ja 

rentouttavaan seurusteluun. Tosin ilta enteili rajua ukonilmaa. Myöhäisillan aikana 

rajuilma sitten alkoi ja kesti hänen mukaansa puolisen tuntia. Ravintoloitsija kertoi illan 

olleen kiireinen, tarjoili baarin puolella juomia ja välillä oli soittamassa ja laulamassa 

paikkakunnan musiikkimiesten kanssa orkesterinurkkauksessa muutaman biisin. 

Asiakaskunta oli tuttua ja turvallista ja oli varmaan myös ensikertaa paikalla olijoita. 

Muistaa kuitenkin kiinnittäneen huomiota pariskuntaan, tai paremminkin naiseen, joka oli 

vaikuttanut urheilulliselta ja sporttiselta, hän oli tummahiuksinen ja pinkinvärinen lippis 

päässä. Miehestä ravintoloitsija ei muistanut mitään erikoista, tilasivat oluen ja siiderin. 

Ravintoloitsija / musiikkimies näytti vielä paria asiakasta, jotka olivat eilen illalla myös 

paikalla heiltä voisi kysellä lisää.  

 Rauhala ja Mielonen menivät ravintoloitsijan osoittamien miesten luo. 

Tapoihin kuuluvat esittelyt ja sitten asiaan. Olivatko he kiinnittäneet huomiota illan aikana 

mihinkään erikoiseen. Toinen miehistä sanoi käyneensä ennen rajuilmaa vessassa ja 

kuulleensa kolmihenkisen seurueen keskustelevan jostain arvokkaasta kellosta. Kahdesta 

seurueeseen kuuluvasta miehestä hän ei osaa oikein sanoa mitään, kolmas oli nainen ja 

vaikutti oikein sporttiselta, tummahiuksinen ja pinkinvärinen lippis päässä. Nyt alkoi 



8 

 

kellon mysteeri aueta, mies oli ilmeisesti ostanut kellon pariskunnalta, tähän tulokseen 

päätutkija ja eläkeläistutkija toistaiseksi tulivat. Enempiin kyselyihin heidän mielestään ei 

ollut aihetta ja päättivät ryhtyä kuuntelemaan juurevaa kantri musiikkia, jota nelimiehinen 

bändi tarjoili hyvässä fiiliksessä olevalle yleisölle.  

Musiikki setti päättyi ja miehet päättivät lähteä takaisin Rauhalan mökille. Kun 

illanmittaan tuli otettua muutama drinki, niin mökillä kuin ravintolassakin, päättivät 

mennä taksilla, kun kerran paikallinen taksiyrittäjä oli justiin purkamassa edellistä kyytiä 

ravintolan pihalla. No matka ei ollut pitkä, mutta ei niin lyhyttä matkaa, ettei kuulumisia 

kerkeisi vaihtaa. Olihan taksimies tietoinen kylän tapahtumista viimeisen vuorokauden 

ajalta, kun kylällä asui ja asemapaikkaa autolla piti.  

Taksiyrittäjä kertoi Rauhalalle ja Mieloselle saaneensa keikan Hämeenlinnaan 

puolen päivän tienoilla. Kyytiin tuli pariskunta, jossa lippispäinen tumma nainen piti 

puhetta yllä, tosin huonolla suomella. He olivat käyneet palopaikalla, nähneet poliisin 

paikalla ja poliisin muovinauhan eristämän alueen sisällä puukasan vieressä miehen 

makaamassa. Utelivat tiesikö taksimies asiasta enempää. Ei kuljettaja tiennyt sen 

enempää, työn täyteinen päivä, eikä kerennyt kylällä olemaan. Muuten matka meni 

hiljaisuuden merkeissä. Vei kyydittävät rautatie asemalle.  

 Mökillä Mielonen teki viimeiset muistiot ja soitti Vantaan tutkijoille ja kehotti 

miehiä painamaan ylitöitä, tutkinta on ratkaisussa. Tutkintapaketti kylällä oli kasassa, ja 

hän siirtyisi Vantaalle. Palaute puhelu tuli melkein välittömästi. Olivat löytäneet 

Länsisataman valvontakameroista selkeitä kuvia keskiviikko aamulta, jossa Mielosen 

lähettämän kuvan mukainen reppuselkäinen pariskunta kävelee Tallinnan laivasta maihin 

ramppia pitkin terminaaliin.  

Miesten valmistautuessa yöpuulle ja Mielosen pakatessa tavaroitaan aamullista 

lähtöään varten kaupunkiin. Tuli toinen puhelu, valvontakameraan oli tallentunut kuvaa, 

jossa samainen pariskunta kävelee lauantai illalla ramppia pitkin Eckerö Linen laivaan. 

Olivat päässeet satamapoliisin valvonnasta huolimatta laivaan. Mutta ovat kuitenkin 

laivassa tallessa. Vantaan tutkijat olivat ottaneet yhteyttä Tallinnan suomalaiseen 

yhteyspoliisiin, joka huolehtii siitä, että Tallinnan satamapoliisi suorittaa pidätyksen. 

Miehet onnittelivat toisiaan ja Mielonen erityisesti kehui Rauhalaa, ilman hänen 

tarkkaavaisuuttaan rikos tuskin olisi lähtenyt selviytymään. Päätettiin ottaa vielä yömyssyt 

hyvälaatuista V.S.O.P konjakkia. Tiesittekö muuten mitä kirjainyhdistelmä tarkoittaa; ”Voi. 

Sinua. Onnen. Poikaa”.  

Aamulla KRP:N mies lähti kohti Helsinkiä, kiitteli Rauhalaa yösijasta ja 

mukavasta seurasta sekä merkittävästä avusta tutkinnassa. Sitten Rauhala pyöriskeli 

ympäriinsä päämäärättömästi muutaman tovin ja päätti sitten lähteä soramontulle 
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katsomaan, oliko hänen ottamansa kuva törmäpääskyn pesästä ja oliko paikalla pääskysiä. 

Vaimokin tulisi maanantaina ja alkaisi säännöllisempi elämä. 

Jatkuu seuraavassa numerossa. 

Kirjoittaja on Kuohijoen Sanomien anonyymi kesätoimittaja. 

 

--- 

 

Kylällä nähtyä ja kuultua 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

               
 

*Lukijatutkimus.  

Nyt se on sitten todistettu, että tätä lehteä todellakin luetaan. Nimittäin saimme heti 

palautetta oheisesta kuvasta. Monet tarkkaavaiset lukijat tiesivät kyseessä olevan 

kanadanhanhi eikä valkoposkihanhi. 

 

*Perjantaina 7.6.2019 Risto Keino äänitti harvemmin kuulemansa linnun laulun. 

Lehtemme lintuasiantuntija laajalti tunnettu ornitologi ja kuoromies Hermano Pio selvitti 

oitis, että ääninäytteen on antanut punavarpunen. Levinneisyys Suomessa 200000-300000 

paria. Wikipedia. 

 

*Jatkamme vielä lukijatutkimusta. Alla on kuvia Kuohijärvestä 9.6.2019 saadusta 

harvemmin nähdystä kalasta. Väriltään kala on kullan keltainen ja siinä on melko isot 

suomut. Pituus noin  30 sm ja paino noin 400-700 g. Siis, mikä kala tässä on kyseessä? 
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*Uutta polkua harjulla. Metsänomistajat ovat jälleen pyyteettömästi jatkaneet harjun 

virkistyskäyttöä raivaamalla sinne kokonaan uuden polun kaikkien käveltäväksi. 

 

*Juhannuksena nähtiin Kallen-Aukion parkissa kahdeksan autoa. 

 

*Jätepiste juhannuksen jälkeen. Siistiä. Aina ei ole ollut! Astioita on liian vähän, tai  

tyhjennysväli on liian pitkä. 

 

 

                      
 

*Posentiellä nähtiin villisian jäljet 8.7.2019. Risto Keino. 
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*Harjun portailla ja rekkitangolla nähtiin 18.6.2019 lenkkeilevä nuorukainen.  

 

Mistäpä mies on kotoisin? – Hesasta – ja olen ja täällä nyt toista päivää. Mikä on tuonut  

sinut tänne Kuohijoelle? –  Olen papan mökillä vähän lomailemassa ennen armeijaan  

menoa. Miltäs portaat maistuivat? – Hyvät ovat ja tosi tukevat, mutta paljon lyhemmät  

kuin Paloheinässä, sanoi lenkkeilijä ja jatkoi sitten matkaansa rekkitangolle. 

 

 

 
 

*Tyttö ja päivänkakkaroita juhannuksen jälkeen Hymylänmäellä. 
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*Löydetty  
 

                                        

 

Kylältä on löydetty kuvan osoittama sormus, josta ilmenee selvästi teksti Mika 1984-87. 

Kyseessä lienee joku luokkasormus. Jos tunnet sormuksen omaksesi, tai tunnet henkilön, 

jonka se voisi olla, niin ota yhteys toimitukseen. 

 
*Risto Keino lähetti oheisen kuvan suuresta 

ampiaisesta, joka oli rakentamassa pesää 

pihapiiriin. Kooltaan se oli lähes peukalon 

kokoinen.  Risto epäili sitä herhiläiseksi. 

 

Lehden hyönteisasiantuntija Arto Tyrni 

määritteli siitä seuraavaa: 

 

Hyvinkin voi olla herhiläinen, ihan koosta 

päätellen. Tuo ampparipesän suuaukko, 

vallankin herhiläinen "kaventaa" sitä 

suuaukkoa lämpötilan laskiessa, joten siitä voi 

olla kyse. t. Artsi 

 

Yksittäisiä havaintoja pesistä on viime 

vuosina tehty muun muassa Saimaan rannalla 

ja Hämeenlinnan seudulla. Herhiläisten 

uskotaan levittäytyvän lähivuosina pohjoiseen 

ainakin Pirkanmaalle asti. 

Wikipedia. 
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*Ilves jahdissa. 

 

          
 

 

 
*Kastemato hyökkäyksen kohteena. 

Risto Keino kertoi asiasta seuraavaa: 

Kastemato oli kovasti alakynnessä, 

kun sitä huomattavasti pienempi 

hyökkääjä kävi useita madon 

kimppuun. Mato näytti kärsivän 

hyökkääjän puremisitta ja yritti 

päästä karkuun, mutta ei siinä 

onnistunut. Silloin hellä luonteeni 

pääsi valloilleen ja otin madon ja 

vein sen kauemmaksi. 

Aggressiivinen hyökkääjä oli musta 

ja sillä oli kuusi jalkaa. 

Kyseessä lienee jokin tuhatjalkaisten 

laji, joita on useita (wikipedia). 
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Nina Tervaniemi sai 21.5.2019 klo 16-17 ilveksen ja rusakon samaan kuvaan. Nina kertoi, 

että hän oli nähnyt ikkunasta, kun pellolla istuskeli ilves. Hetken kuluttua lähelle ilmestyi 

myös rusakko. Ilves kyyristyi ja alkoi lähestyä rusakkoa. Rusakko otti pitkät ja ilves jäi 

ilman saalista. Tällaista ei joka päivä nähdä. Hieno otos. Toimitus kiittää kuvasta ja 

kehottaa Ninaa jatkamaan kuvausharrastusta. 

Kamera: Nikon D3300 & Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 
 

 

Kävelyretki Porraskosken Pärskeisiin 6.7.2019 

Kuohijoen toimeliaat naiset päättivät järjestää kävelyretken naapurikylään Porraskoskelle,  

Lähtijöitä oli yhdeksän.  Matkan varrelta joukkoon liittyi Tapio Syrjänen. Lisäksi huolto. 

Porraskosken Kyläyhdistyksen järjestämät perinteiset Porraskosken Pärskeet alkoivat klo 

14.00. Pienessä sateessa viitisen minuuttia myöhässä ehätti paikalle yhdeksän kävelijän 

keltapaitainen joukkue Kuohijoelta. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Ritva Ojanperä-Perola 

toivotti tulijat tervetulleeksi. Samalla orkesteri kajautti fanfaarin.  

Pärskeillä oli tarjolla muun muassa Hämeen kuuluja Anteron grillimakkaroita, kahvia. 

leivonnaisia, käsitöitä ja tietysti mansikoita. Vieraita viihdytti orkesteri; Pappa Krappa. 

Aarno Kononen kertoi Porraskosken historiasta. Pärskeiden pitkäaikainen tarinankertoja 

Pauli Riihilahti oli sairauden johdosta estynyt olemaan paikalla. Hän oli kuitenkin laittanut 

Kuohijoen joukkueelle tulijaisiksi virvoitusjuomaparkin asuntonsa kohdalle, josta 

kiitolliset kävelijät saivat uutta voimaa loppumatkalle. Paulille toivotettiin pikaista 

paranemista.  
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Kuvassa vasemmalta: Konsta Jokinen, Jouni Räisänen Ipsa Syrjänen, Jaana Jokinen, 

Sinikka Peura, Tero Jokinen, Martti Jokinen. Kuvasta puuttuu Tapani Syrjänen ja Raimo 

Maurola kameran takana. 

 

                                           

Alussa joukko vielä kasassa.  Sitten alkoi rakoja syntymään, kun nuorimmat nykäisivät! 
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Ensimmäinen etappi ja huoltopiste. Vasemmalla Tapani Syrjänen. 

                                       

Toinen etappi ja Paulin virkistysasema.                      Kolmas etappi ja Raijan huoltopiste. 

 

Vielä pieni lepohetki ennen sisäänmarssia. 
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Viimeinen nousu ennen maalia                            Anteron nakkikioskilla oli tungosta. 

 

Peräkärrykirppis Veparilla 13.7.2019 

 

 

Iloiset kauppiaat Maija ja Minea heti kun ensimmäinen kauppa oli tehty. Papan ohje oli; 

ensimmäistä asiakasta ei saa päästää lähtemään ilman ostosta. Kauppa tehdään, vaikka 

eurolla. Kauppiasasenne oli kohdallaan näillä lapsilla. 
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Runonurkka  

 

Pitkällisen odotuksen jälkeen saapui toimitukseen runopostia. Löytyihän sieltä lukijan 

pöytälaatikosta runon poikanen, joka sitä paitsi liittyy lähiseudun historiaan. Tällaisia 

toivoisi löytyvän lisää. Runon lähetti Leena K. Harjula.  

 

Toimitus kiittää ja odottaa lukijoilta lisää hengen tuotteita. 

 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 
 

 

 

KAUNIS KAARINA 

 
Laulun tämän laulan kohtalosta kauniin Kaarinan, 

 jok viisitoistavuotiaana joutui puolisoksi Erik kuninkaan. 

 Vaan vailla siniverta sai hän hoviin raivoon valtavaan, 

 ja miekkamittelöihin pojat Kustaa kuninkaan. 

Vaan vailla siniverta sai hän hoviin raivoon valtavaan, 

ja miekkamittelöihin pojat Kustaa kuninkaan. 

 

 Mittelöissä noissa joutui Erik taipumaan ja kruunustansa luopumaan. 

 Sen päähäns laittoi veli Juhana, mut säästi hengen Erikin ja Kaarinan. 

 Suojaks  suuren ruotsinmaan tyrmään heidät suljettiin, 

 ja vartijaksi Turun linnaan Klaus Fleming heille annettiin. 

Suojaks  suuren ruotsinmaan tyrmään heidät suljettiin, 

ja vartijaksi Turun linnaan Klaus Fleming heille annettiin. 

 

 Kuolema kun korjas Erikin jäi leskeks kaunis Kaarina, 

 kun poistui uhka aateliston niin Juhana ol armollinen 

 päästi Kaarinan hän kartanoonsa Kangasalan. 

 Ja kun päättyi aika Kaarinan,  jäänyt ei hän  unholaan. 

 Siks laulun tämän lauloin muistoks kauniin Kaarinan. 

Kun sitten päättyi aika Kaarinan,  jäänyt ei hän  unholaan. 

Siks laulun tämän lauloin muistoks kauniin Kaarinan. 
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Tietosuojalauseke      

       

Kuohijoen Sanomat on kylälle suunnattu ja harrastuksena toimitettu, ilmainen silloin 

tällöin sähköpostissa piilokopioina jaettava lehti. Lehti suojaa tilaajien yksityisyyttä 

soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

 

Tilaajatiedot 

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 

 

 
 

 

 


