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KONNEVEDEN OSUUSPANKKI:

Luottopäälliköksi on nimitetty
Marja Manninen. Toimisto-
päälliköksi on nimitetty Merja
Varis. 

ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS

OY:

Jyväskylän toimistossa on tehty
seuraavat nimitykset: Asianaja-
ja Juuso Tuppurainen on
kutsuttu osakkaaksi.

Asianajaja Johanna Vuori-
nen on nimitetty lakimieheksi
osaamisalueinaan insolvenssi-
oikeus ja riitojen ratkaisu. Hän
siirtyi yhtiön palvelukseen
Asianajotoimisto Surakka
Oy:stä.

AUTOPALE OY:

Tradenomi Tomi Mäntylä on
nimitetty 15.2.2008 alkaen
Autopale Oy Keuruun toimipis-
teen aluemyyntipäälliköksi.
Aiemmin Mäntylä on toiminut
samassa yrityksessä automyyjä-
nä.

WSP FINLAND OY:

DI Tuija Purjo on nimitetty
yksikön päälliköksi infratoimi-
alalle Tampereelle ja Jyväsky-
lään.

ELOMATIC:

Jyväskylän toimipisteessä on
perustettu uusi Suunnittelua
tukevat tuotteet -ryhmä, jonka
tehtävänä on kehittää ja tuot-
taa asiakkaille palveluja lasers-
kannauksen, visualisoinnin,
käytettävyyden ja muotoilun
alueella koko konsernin laajui-
sesti. Ryhmään on nimitetty
ryhmäpäälliköksi ins. Samu
Sundberg, tuoteinsinööriksi
ins. / litM Tommi Käkönen,
muotoilijaksi TaM Topi Auvi-
nen. Tuoteinsinööreinä jatka-
vat ins. Marko Sivil ja ins.
Henri Koskinen.

Paperikonesuunnittelussa on
nimitetty projektipäälliköksi
projekti-insinööri Petri Tikka
ja projekti-insinööriksi erikois-
suunnittelija Erno Kyllönen.

SKANSKA OY:

DI Pontus Kihlman on nimi-
tetty liiketoiminnan kehittäjäk-
si. Hän on aikaisemmin työs-
kennellyt Skanska Talonraken-

nus Oy:n Toimitilarakentami-
sen laatu- ja kehityspäällikkö-
nä.

SUOMEN ASIANAJAJALIITON 

KESKI-SUOMEN OSASTO:

Osaston puheenjohtajana
jatkaa asianajaja Markku
Halonen ja varapuheenjohtaja-
na asianajaja Tero Artimo.
Muut hallituksen jäsenet ovat
asianajajat Martti Linnove, Ari
Kuukka sekä Kalle Niskanen. 

KESKI-SUOMEN EKONOMIT RY: 

Hallitus vuodelle 2008: Pu-
heenjohtaja Markku Aapakari
(Metso Shared Services Oy),
varapuheenjohtaja Juha Peh-
konen, sihteeri Mari Pitkänen
(Jkl Elävä Kaupunkikeskusta
ry), jäsenhankinta Mika Oino-
nen (Delotec Oy), markkinoin-
tivastaava Marjo Niiranen
(Mergertum Oy), tiedotusvas-
taavat Hanna Kiviranta (Met-
so Paper Oy) ja Sami Sipilä,
työmarkkinavastaava Kirsi-
Marja Oinonen (Metso Paper
Oy), urahallinta Kari Muhli
(Vapo Oy) sekä varainhoitaja
Anu Lajunen (Evl).

NIMITYKSET

Manninen Varis

Tuppurainen Vuorinen

Mäntylä

YRITYKSET: Suomen itsenäisyy-
den juhlarahasto Sitra ja jouk-
ko suomalaisia suuryrityksiä on
perustamassa Venäjän asioihin
keskittyvän toimiston. Tarkoi-
tuksena on vauhdittaa liiketoi-
mintaa ja investointeja.

Russian Office -yhtiön toimi-

tusjohtajaksi tulee ulkoasian-
hallinnossa pitkään työsken-
nellyt René Nyberg, 62. Hänen
kautensa Berliinin-suurlähetti-
läänä päättyy huhtikuussa. 

Hankkeeseen osallistuvat
konepajayhtiöt Cargotec, Kone,
Konecranes, Metso ja Wärtsilä

sekä teräsyhtiöt Outokumpu ja
Rautaruukki.Kaupan alalta
mukana ovat Kesko ja Stock-
mann, mutta metsäyhtiöistä
vain UPM. Lisäksi hankkeeseen
osallistuvat sähköyhtiö Fortum,
rakennusyhtiö YIT, mediayhtiö
SanomaWSOY ja VR.

Sitralle ja suuryrityksille Venäjän-toimisto Jos mainoksia jää usein jakamatta,
menee siitä asiakkaalle ilmoitus.

Tämähän on meillekin jätteidenkeräysongelma.
Itellan viestinvälityksen johtaja Pavlos Ylinen”

PIHTIPUDAS

VIITASAARI

Mari Waali

Pihtiputaalla ja Viitasaarella Pos-
tin takapihojen paperinke-
räysastioista on löytynyt suuria
määriä jakamattomia mainos-
lehtiä.

Helmikuun alkupuolella pa-
perinkeräysastiat tutkinut poh-
jalaisten kauppiaiden iskuryhmä
kirjasi ylimääräistä mainospos-
tia satojen kappaleiden nippui-
na. 

Kipa-kirjakaupan alemainok-
sia löytyi Viitasaaren Postin pa-
perinkeräysastiasta 389 kappa-
letta. Jakamattomia Terveysleh-
tiä oli keräysastiaan tuotu peräti
544 kappaletta.

Pihtiputaan jakelun lähtöpis-
teen paperinkeräyslaatikossa
poiskuljetusta odotti muun
muassa 347 kappaletta ilmaisja-
kelulehti Viitasaaren Sanomia.

1,3 miljoonan 
vaateet
Savenmaa Ky:n yrittäjän Hannu
Pihlajamaan yhden miehen so-
ta Postia eli Itellaa vastaan on
saanut miehen etsimään omin
käsin todistusaineistoa siitä, et-
tei Itellan jakaman mainospos-
tin ja yrittäjien maksaman mai-
nospostin kappalemäärät täs-
mää. Pihlajamaan mielestä Itel-
la laskuttaa tekemättömästä
työstä.

– Suomenmaassa on mainos-
lehtiä hävitetty vuosikausia. 15
vuotta jakamattoman mainos-
postin perään on kyselty, eikä
Posti ole asioita ryhtynyt selvit-
tämään, kommentoi tori- ja net-
tikauppaa pyörittävä Pihlajamaa.

Pihlajamaa on kerännyt näyt-
teitä eri puolilta Pohjanmaata,
Keski-Suomea ja Savoa. Hänen
mukaansa Itellan jakelupistei-
den keräysastioista on toistuvas-
ti löytynyt suuria määriä yritys-
ten painotuotteita. Ajankohdat
ja poisheitetyn mainospostin
määrät on tarkoin kirjattu ja do-
kumentoitu.

Pihlajamaan kirjanpidosta
käy ilmi, ettei pohjoisen Keski-
Suomen viimeviikkoinen pois-
heitettyjen mainosten määrä ol-
lut mitenkään poikkeukselli-
nen. 

Yksin Pihtiputaan 2 120 ta-
louden alueelta löytyi Pihlaja-
maan mukaan yhdellä viikolla
400 kappaletta erään tavaratalon
mainoslehtiä, toisella viikolla

poisheitettyjä lehtiä oli 387. Ja-
koon tarkoitetusta mainospos-
tista paperinkeräykseen kulkeu-
tui yli 18 prosenttia.

– Meneillään olevan oikeus-
taistelun vuoksi kaikkea tietoa ei
voi antaa julkisuuteen, peruste-
lee Pihlajamaa vaitonaisuuttaan
tarkemmissa yksityiskohdissa.

Pihlajamaa vaatii Savenmaa
Ky:n nimissä Itellalta 1,3 miljoo-
nan euron korvauksia sopimus-
rikkomuksesta.

Itella lupaa 
selvittää
Itellan viestinvälityksen johtaja
Pavlos Ylinen vakuuttaa, että ta-

paukset aiotaan selvittää. Ylisen
mukaan on mahdollista, että pai-
notaloista tulee ylimääräisiä
mainoksia suoraan Postiin. Pos-
tissa mainosten määrää ei tar-
kisteta vaan asiakasta laskute-
taan jakelupisteiden talouksien
mukaan.

– Jos mainoksia jää usein ja-
kamatta, menee siitä asiakkaal-
le ilmoitus. Tämähän on meille-
kin jätteidenkeräysongelma, Yli-
nen muistuttaa.

Posti päivittää talouksien ja ja-
kelupisteiden määrät kaksi ker-
taa vuodessa. Määrät löytyvät
Itellan nettisivuilta.

– Erikoista, että pystymme

suoriutumaan valtakunnallisis-
ta jakeluista, kuten Biltemasta
tai Elloksesta, ongelmitta. Sitten

Pohjanmaalta ja teiltä löytyy yh-
täkkiä ylimääräisiä mainoksia.
Tämä on ihan pakko selvittää.

Jos virhe on meidän, kannam-
me siitä vastuun, vakuuttaa Yli-
nen.

Mainospostia päätyy roskiin

Viitasaaren Postin takapihan paperinkeräysastioista löytynyt jakamaton mainosposti on nyt niputettuna Savenmaa Ky:n hallissa Nivalassa. KUVA: MARIA LEHTINIEMI

MAINONTA: Postin takapihojen keräysastioista löytyi satoja jakamattomia
mainoslehtiä pohjoisessa Keski-Suomessa.

VIITASAARI

Mari Waali

Kirjakauppias Hely Liimataista
Postin ja Itellan toiminta häm-
mästyttää.

– Nyt rupesi epäilyttämään,
meneekö mainosposti edes
perille, pohtii Liimatainen.

Viitasaaren Kirjakauppa on

saanut Postista tarkat määrät
kunkin kantoalueen talouksis-
ta. Yrityksessä mainosposti on
niputettu Postin vaatimusten
mukaisesti nippuihin ja toimi-
tettu sitten nimettyinä jakeluun.

– Laskemme määrät tark-
kaan, koska maksamme jokai-
sesta mainoksesta. Hävikki ei
missään tapauksessa saa tuol-

laisia määriä, mitä keräysastias-
ta nyt löytyi.

Kipa-ketjuun kuuluvan
kirjakaupan alennusmyynti-
mainoksia löytyi Viitasaaren
Postin takapihan paperinke-
räysastiasta 389 kappaletta.
Yritykselle roskiin menneet
mainokset maksoivat yli sata
euroa.

”Nyt rupesi epäilyttämään”

VIITASAARI

Pirjo Nyman

Iloinen työpari, yrittäjä Jaana
Ollikainen ja työntekijä Eeva-
Liisa Niskanen, tekee puhdasta
jälkeä Nordean tulevissa pank-
kitiloissa Viitasaarella.

Koti- ja siivouspalvelu Jaana
Ollikainen T:mi aloitti toimin-
tansa helmikuun alusta. 

Alkuvauhtia antaa mahdolli-
suus hyödyntää uunituore yk-
sinyrittäjän palkkaustuki ensim-
mäisen työntekijän palkkauk-

seen. Valtio maksaa 30 prosent-
tia työntekijän ensimmäisen
vuoden ja 15 prosenttia toisen
vuoden palkoista, kunhan viik-
kotyötä on vähintään 25 tuntia.

– Tämä tarjoaa perusturvan
yrityksen alkuajoiksi yhdessä
starttirahan kanssa, toteaa Jaa-
na Ollikainen.

Tukihakemus TE-keskukseen
lähti viime viikolla ja päätöstä
voi odotella parin kuukauden si-
sään.

Osuuskunnan
riveistä yrittäjäksi
Vielä viime vuonna Ollikainen
ja Niskanen olivat työkavereita
ja jäseniä työosuuskunta Mes-
tassa. 

Oman yrityksen perustami-
seen houkutteli halu varmistaa
riittävä määrä työtä ja vaikuttaa
itse palveluiden markkinointiin.

Ollikainen houkutteli Niskas-
ta tuloksetta yrityksen osak-
kaaksi. 

Yhteisyrittämisen henki työ-
parilla selvästikin silti on. Yh-
teisymmärryksessä koti- ja sii-
vouspalvelun toimialuetta halu-
taan laajentaa Viitasaarelta lähi-
kuntiin.

Tukihakemus ennen
työntekijän palkkausta
Kehittämisyhtiö Witaksen alu-
eella Viitasaarella, Pihtiputaalla

ja Kinnulassa syntyi viime vuon-
na 60 uutta yritystä.

– Ehkä puolella näistä voisi ol-
la tarvetta lisätyövoimalle. Tär-

keää on jättää tukihakemus en-
nen työntekijän palkkausta,
muistuttaa yrityspalvelupäällik-
kö Kari Taipale Witaksesta.

Tuen piiriin pääsivät Keski-
Suomessa Saarijärven-Viitasaa-
ren sekä Jämsän ja Keuruun seu-
tukunnat.

Reipas siivousyrittäjä tarttui heti tukeen
TE-keskus saanut jo
kyselyjä ja pari
hakemustakin
ensimmäisen työntekijän
palkkaustuesta.

– Siivoustyö on haasteellista ja siinä näkee kätensä jäljen. Mitä sotkuisempi lähtökohta, sitä parempi
mieli, toteavat iloisesti työhönsä suhtautuvat työnantaja Jaana Ollikainen (vas.) ja työntekijä Eeva-
Liisa Niskanen. KUVA: PIRJO NYMAN

YRITYS: KOTI- JA
SIIVOUSPALVELU
JAANA OLLIKAINEN
● Toiminta alkoi 1.2.2008.
● Yksi ulkopuolinen työntekijä.
● Koti-, laitos- ja rakennussiivous,
kodin- ja lastenhoito,
asiointipalvelut.
● Toimialue: Viitasaari ja
lähikunnat.

Lauri Martinmäki

Puunmyyntitulot jäävät edelleen
pääosin maakuntiin, vaikka
myyntituloja virtaa metsänomis-
tusolosuhteista johtuen etelä-
rannikolle ja erityisesti pääkau-
punkiseudulle.

Viime vuoden ennätyksellisis-
tä 2,2 miljardin euron puun-
myyntituloista eteläiseen Suo-
meen virtasi noin 110 miljoonaa
euroa eli jopa kaksi kertaa alu-
eelta hakatun puuston arvon
verran, arvioi Metsäntutkimus-
laitoksen tutkija Harri Hänni-
nen forest.fi-verkkolehdessä.

Suurimpia myyntitulojen me-
nettäjiä viime vuonna olivat
Pohjois-Karjala (40 miljoonaa
euroa vuonna 2007), Keski-Suo-
mi (30 miljoonaa) ja Pohjois-Sa-
vo (32 miljoonaa euroa).

Eniten puunmyyntituloja me-
nettävät alueet, joissa metsäta-
louden merkitys on suurin ja
joissa kotitalouksien käytettävis-
sä olevien tulojen kehitys on
heikoin. Hyötyjiä ovat seudut,
joilla tulot ovat muutenkin kas-
vaneet muita alueita paremmin.
Lisäksi puunmyyntitulojen virta
eteläiseen Suomeen todennä-
köisesti vahvistuu, sillä väestö-

ennusteiden mukaan muutto
Pohjois- ja Itä-Suomesta kasvu-
keskuksiin jatkuu.

Hänninen kuitenkin muistut-
taa, että toisaalta puunmyyntitu-
loja palaa kasvukeskuksista
maakuntiin, kun kaupunkilais-
metsänomistaja teettää palstal-
laan metsätöitä ja kuluttaa rahaa
mökkiläisenä.

Suomessa on noin 300 000
metsätilaa, joiden koko on viisi
hehtaaria tai enemmän. Tilaa
kohti viimevuotinen puun myyn-
titulo on siis noin 7 300 euroa.
Tulo ei kuitenkaan jakaudu ta-
saisesti.

Helsingin yliopiston dosentin
Pekka Ripatin mukaan yli 40
prosentilla metsänomistajista
puunmyyntitulot ovat alle viisi
prosenttia heidän kokonaistu-
loistaan. Vain hieman vajaalla
viidenneksellä metsänomistajis-
ta puunmyyntitulot ovat vähin-
tään viidennes tuloista.

Ripatin mukaan reaaliset
puunmyyntitulot ovat myös kas-
vaneet hitaammin kuin palkat tai
tavaroiden hinnat. Esimerkiksi
auton oston rahoittaakseen met-
sänomistajan on siis tänä päivä-
nä myytävä kuutioissa mitattuna
enemmän puuta kuin ennen.

Puunmyyntitulot
jäävät yhä pääosin
maakuntiin

HELSINKI

STT 

Yhdysvaltain kauppataseen vaje
pieneni viime vuonna ensim-
mäisen kerran kuuteen vuoteen.
Tavara- ja palvelukaupan vaje
laski kauppaministeriön kerää-
mien tietojen mukaan 712 mil-
jardiin dollariin, kun vaje vuotta
aiemmin oli ennätykselliset 759
miljardia dollaria.

Tavarakaupan vaje laski 816
miljardiin dollariin eli 22 miljar-
dia dollaria pienemmäksi kuin
vuotta aiemmin. Palvelukaupan
ylijäämä nousi 80 miljardista
dollarista 104 miljardiin.

Yhdysvallat toi viime vuonna
tavaroita 1 965 miljardilla dolla-
rilla, missä oli kasvua noin sata
miljardia. Raakaöljyä Yhdysval-
lat toi viime vuonna keskimää-
rin 10,1 miljoonaa tynnyriä päi-
vässä.

Yhdysvaltain suurimmat
kauppakumppanit olivat Euroo-
pan unioni, Kanada, Kiina ja
Meksiko. Kauppavaihto EU-
maiden kanssa nousi 545 miljar-
diin dollariin. Suurin alijäämä
Yhdysvalloilla oli Kiinan kau-
passa, noin 233 miljardia dolla-
ria. EU-kaupan alijäämä oli 116
miljardia.

Yhdysvaltain 
kauppavaje 
pieneni

TUKHOLMA

STT 

Kaksi perinteikästä lehtitaloa on
lyöttäytymässä yhteen Ruotsissa.
Norrköpings Tidningar ja Östgö-
ta Correspondent -lehtiä julkai-
sevien lehtitalojen fuusio syn-
nyttää Ruotsiin maan viiden-
neksi suurimman mediayrityk-
sen. 

Uuden lehtikonsernin palkka-
listoilla olisi 1 100 henkeä ja lii-
kevaihto nousee 140 miljoonaan
euroon.

Vuonna 1758 perustetun
Norrköping Tidningar -lehden
levikki on 47 600. Naapurikau-
pungissa Linköpingissä ilmesty-
vän Östgöta Correspondentin le-
vikki on 59 300 ja lehti on pe-
rustettu 1838.

Ruotsiin uusi lehtikonserni


