
 
 
 
Postin mainosjakelun sekavyúuksia kesällä 2007 
 
Sähköpostikesteluista kopioita  
-selvittelypyyntöjä ,vatauksia jakeluepäselvyyksiin.. 
 
Uutta talousmäärätiedostoa ei tullut meille unohditko liite tiedoston 
----- Original Message ----- 
From: "Timo Haapanen" <Timo.Haapanen@lehtiyhtyma.fi> 
To: <hannu.pihlajamaa@savenmaa.fi>; <mainos@savenmaa.fi>; 
<jukka.niemi@dataniemi.com> 
Sent: Tuesday, April 24, 2007 10:40 AM 
Subject: Talousmäärät 
 
 
> Tervehdys ! 
> Juttelin talousmääräasiasta Postin Jari Kukkosen kanssa.  Hänestäkin  
> tuntuisi oudolta jollei luvut olisi muuttunut. 
> Jari lupasi lähettää "uudelleen" Postin viimeisimmän  
> talousmäärätiedoston, jonka välitän heti eteenpäin sen tultua. 
> 
> Ohessa vielä uudelleen teitä varten lähetetty viime vuoden lopun  
> talousmäärätiedosto.  Onhan tämä varmasti teidän käyttämä versio. 
> 
> Timo 

 Jari Kukkoselle 

Posti 

  

Vastauksenne pitää sisällään vääränlaista tietoa lumijoen ja limingkan jakelusta. Jakeluiden piti olla tehtynä 

30,5,07 olimme 31,5,2007 lumijoen torilla ja kuulimme limingan postista, että lehdet eivät olleet tulleet heille 

jaettavaksi. ei ole mitenkään mahdollista niitä olisi ollut mahdollista jakaa 30,5,2007 kuten kerrotte. 

Vahingonkorvaus vaatimuksemme sopimusrikkomuksesta tulemme aikanaan esittämään. 

  

Hannu Pihlajamaa 

  

savenmaa 

----- Original Message -----  

From: Timo Haapanen  

To: hannu.pihlajamaa@savenmaa.fi  

Sent: Wednesday, June 06, 2007 3:33 PM 

Subject: Fwd: FW: FW: reklamaatio <CID2CAE0194F50F> 
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Tässäpä selityksiä.   Korvausten saamiseksi on täytettävä Postin 

nettisivuilla oleva korvaushakemus.  (Hakemus on samanlainen kuin 

vakuutuksissakin, aina on jokin syy miksi ei korvata tai korvataan vain 

osa.  Korvaus on aina vaan postimaksu ei välillisiä kuluja.) 

Timo    

----- Alkuperäinen viesti ----- 

 

6. kesäkuuta 2007 14:55:54 

Viesti 

Lähettäjä: "Kukkonen Jari" <Jari.Kukkonen@itella.com> 

Aihe: FW: FW: reklamaatio <CID2CAE0194F50F> 

Vastaanottaja: Timo Haapanen 

Liitteet: Attach0.html 3K 

 

Hei, sain vastauksen Liminkan ja Lumijoen jakeluihin   

Lumijoki on todella jaettu päivän myöhässä, koska mainokset ei ajallaan 

tulleet jakelutoimipaikkaan. 

Liminka ok. 

Valitettavasti tarkempaa syytä Lumijoen myöhästyneeseen jakeluun  ei saatu 

selvitettyä. 

t.jari 

  

 

 

Jari Kukkonen 

asiakkuuspäällikkö 

Suomen Posti Oyj,Myynti ja Markkinointi 

Yritysmyynti, Media 

PL 6, 00011 POSTI 

Postintaival 7 A,Helsinki 

Puh.020 451 5021 

telefax 020 451 5396 

jari.kukkonen@itella.com 

www.itella.com 

   

 

 

  

 

 

---------------------------------------------------------------------------From: 

Myynnin.tuki  

Sent: Tuesday, June 05, 2007 3:17 PM 

To: Kukkonen Jari 
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Subject: VL: FW: reklamaatio <CID2CAE0194F50F> 

 

 

 

 

 

Hei! 

Tietojemme mukaan mainoslehtemme määräpäiväjakelu ei ole toteutunut 

30.5.2007 seuraavassa osoitetoimipaikassa: 

(91900 Liminka) 91980 LUMIJOKI, mainosten määrä: 594 kpl. 

 

Terveisin 

Leena Pihlajamaa 

Savenmaa.fi / markkinointi 

+358 (0)40 579 5473 

www.savenmaa.fi 

mainos@savenmaa.fi 

  

----- Original Message -----  

From: Hannu Pihlajamaa  

To: jari.kukkonen@posti.fi  

Cc: Timo Haapanen ; birgit.leiponen@lehtiyhtyma.fi  

Sent: Monday, June 04, 2007 3:14 PM 

Subject: saven toriauton mainoksen jakelu 1.6. Honkajoella?! 

 

Sain hetki sitten puhelinsoiton Honkajoen torilla olevasta Savenmaan myyntiautosta. 

Asiakkaat kertovat,että heille ei ole tullut mainostamme. 

Mainos piti olla jaettuan 38950 lähtötoimipaikasta,Honkajoelta.Ennakkoon Postille toimitetussa listassa ko 

jakelutieto on myös olemassa. 

Minkä vuoksi näistä määräpäiväjakelun puutteista ei Posti itse ilmoita meille? 

Meille aiheutunut vahinko olisi pienempi,jos Postista voisi joku ilmoittaa,että mainoksemme ovat 

jakamatta.On turhauttavaa ajaa satoja kilometrejä toriautolla kuulemaan,että mainoksia ei ole jaettu. 

Kymmenen vuoden ajan on kimppulapulla varustettuja,jekelutiedot sisältäviä mainoskimppuja lähetetty 

satoja tuhansia,ellei mijoonia kappaleita.Onko nyt niin,että Posti myöntää jakamattomiksi ainoastaan ne 

mainokset,jotka Savenmaan puolesta on todettu jääneen jakamatta? 

Ne mainokset,jotka osittain on jaettu,ovat tuoneet muutaman asiakkaan autolle,eikä ole voitu osoittaa,että 

lehdistä on osa jätetty jakamatta.Posti on katsonut heillä olevan oikeus hävittää lehtiä,meille siitä 

ilmoittamatta. 

http://www.savenmaa.fi/
mailto:mainos@savenmaa.fi
mailto:hannu.pihlajamaa@savenmaa.fi
mailto:jari.kukkonen@posti.fi
mailto:Timo.Haapanen@lehtiyhtyma.fi
mailto:birgit.leiponen@lehtiyhtyma.fi


  

Saanen vastauksen mitä pikimmin yo asiaan. 

  

Savenmaa Ky 

  

Hannu Pihlajamaa 

  

TÄHÄN KYSELYYN EI OLE TULLUT VASTAUSTA ! 

Hannu Pihlajamaa/Savenmaa Ky 

Saimme juuri toriautostamme tiedon,että ko mainosta ei ole jaettu Ylikiimingin Postin toimesta 91300 

ponolle.. 

Ko jakelu on sovittu suoritettavaksi 22.5. 07 päivätyn ja Postille toimitetutn jakelutiedon mikaan. 

Kuka selvittää,miksi lehdet eivät ole vielä tänä aamuna Ylikiimingissä,kuten sieltä on Postin työntekijä Kari 

Lakselalle kertonut. 

Savenmaalle on aiheutunut tappiota,koska painettuja mainoksia ei ole jaettu. 

  

Savenmaa Ky 

Hannu Pihlajamaa 

 

 
----- Original Message -----  
From: "Otva Mikko" <Mikko.Otva@itella.com> 
To: <hannu.pihlajamaa@savenmaa.fi> 
Sent: Tuesday, June 19, 2007 10:51 AM 
 
 
Hei ! 
 
Äskeiseen puhelinkeskusteluumme viitaten ohessa olisi Iin talousluvut tämän  
hetkisten tietojemme perusteella. 
 
Kävin keskustelua Kimmo Niemen kanssa ja kertoi että olisi saanut päivitetyn  
jakelulistan 30.5.2007. Sovittiin Kimmon kanssa että laittaa minulle sen  
vielä, jonka tarkistan että olisi oikeat luvut käytettävissä. 
 
Yhteistyöterveisin 
 
****************************************** 
Mikko Otva 
myyntiesimies 
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Itella Oyj 
Puhelinmyynti 
PL 3000 
70101 Kuopio 
puhelin 0200 77000, fax 020 452 2899 
asiakaspalvelu@itella.com 
www.itella.fi 

 

Kihniön,Karvian ja Tevaniemen tarkat kpl määrät ovat siinä ennakkotiedossa,minkä 
Savenmaa Ky toimittaa hyvissä ajoin,ennen sovittua määräpäivänä tahtuvaa 
jakelua.Posti olisi voinut saamansa ennakkotiedon perusteella korjata aiheuttamansa 
ohjausvirheen ja estää siten Savenmaalle taphtuneen vahingon syntymisen.Kihniöön on 
toimitettu 209 kpl.Kihniön lähtötoimipaikkaan on tullut Tevaniemen mainokset,97 
kpl.Kukaan ei ottanut yhteyttä,vaikka ko mainoksia ei voitu Tevaniemelle Kihniöstä 
toimittaa,kuten kerrotte. 
 
 
-----Alkuperäinen viesti----- 
Lähettäjä: Kangas Markku Juhani [mailto:Markku.J.Kangas@posti.fi]  
Lähetetty: 18. heinäkuuta 2007 10:52 
Vastaanottaja: hannu.pihlajamaa@savenmaa.fi 
Kopio: Kukkonen Jari; Tampere Ohjauspiste 
Aihe: Savenmaan epäonnistunut jakelu Kihniössä 
 
Hei! 
Savenmaan ryhmäjakelu (määräpv 13.7.) epäonnistui Kihniössä. Esitteitä tuli vain n. 
400 kpl, jotka jaettiin. Puuttumaan jäi n. 700 kpl. Kihniöön niitä ei ole vieläkään 
tullut. Valitettavasti Kihniön jakelu ei ole reklamoinut puutoksesta mitään. 
Karviaankaan niitä ei ole tullut, vaikka kimputusohje on ollut virheellisesti 
Karvian kautta. 
 
Asiakas on saanut väärää tietoa Kihniön jakelumääristä ja kimppujen ohjauksesta. 
Karvian jakelulla ei ole mitään tekemistä Kihniön jakelun kanssa. 39820 Kihniön 
jakelusta lähtee myös postinumerot 39810 Linnankylä ja 39880 Kihniö as, yhteensä n. 
1050 kpl. 39590 Tevaniemen jakelu lähtee 39700 Parkanosta. 
 
Terv. Markku Kangas, palveluesimies 39700 Parkano 

 
----- Original Message -----  
From: "Lindström Paul-Erik" <Paul-Erik.Lindstrom@posti.fi> 
To: <hannu.pihlajamaa@savenmaa.fi> 
Sent: Friday, July 06, 2007 9:42 AM 
Subject: Savenmaa ryhmälähetykset 25870 Dragsfjärd ja 25860 Björkboda 
 
 
Tervehdys! 
 
Saamani tiedon mukaan Teidän postittamat ryhmälähetykset ovat saapuneet  
myöhässä 25860 Björkbodan postinumeron jakajalle. 
 
Pahoittelen viivettä. 
 
Ryhmälähetykset postinumeroille 25870 Dragsfjärd ja 25860 Björkboda tulee  
pakata erikseen, koska niiden jakelut suoritetaan eri jakelutoimipaikoista. 
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terveisin 
p-el 
* * * * * 
Paul-Erik Lindström 
Förman                esimies 
Itella Abp    Itella Oyj 
Utdelningstjänsteområdet Sydvästra Finland 
Jakelupalvelut Lounais-Suomi 
PB 4711 21601 PARGAS  PL 4711 21601 PARAINEN 
(Stranvägen 30 Rantatie 30 21600 PARGAS PARAINEN) 
tel./puh. + 358 20 45 21396 
paul-erik lindstrom@posti.fi 
www.posti.fi 
SKÄRGÅRDEN ÄR EN UPPLEVELSE ÅRET OM! - SAARISTO ON ELÄMYS YMPÄRI VUODEN! 

* * 
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