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Lähestyn Sinua  täältä Nivalasta asialla,joka on Sinulle tuttu myöskin Pekan kanssa käymäsi keskustelun 

perusteella:kanne Helsingin Käräjäoikeudessa. 

Kuulin Pekalta kommenttisi,että Itella tulee sopimaan riidan ilman oikeudenkäyntiä.Tämähän olisi meidän 

kaikkien etu,eikä käräjöinti. 

Haluan tuoda esille omat ajatukseni  tällä hetkellä:  

Savenmaa  Ky on  -90 luvun puolivälistä saakka jaattanut Postin kautta Suomen koteihin lehdet,joissa on 

ilmoitettu toriautojen tuloajat  ja myytävät tavarat. 

Jakelua hoitaa tällä hetkellä SSM,joka käyttää myös Itellan jakelua alueilla,missä se on välttämätöntä. 

Juuri näitä Itellan kautta jakeluun tulevia Savenmaan lehtiä tulee eri postinjakelupaikkojen takana olevissa 

roskalaatikoissa vastaan.Olen havainnut laatikoissa hyvinkin suuria mainoskasoja,joita eri yritykset ovat  

jaettavaksi  jättäneet..Olen kuullut,että niidenkään lähettäjille ei ole ilmoitettu ylimääräisistä lehdistä. 

Poikkesin tänä aamuna,Hiitolaan hiihtoladulle mennessäni (ensi  kertaa tälle talvelle,lumi tuli näin 

myöhään),Nivalan Kirkon kujansuussa olevalle Postin paperinkeräyslaatikolle; 600 litran jätelaatikko on 

kantta myöten täynnä lehtiä ja mainoksia,joita myös näytti oleva paljon.Olen ihmetellyt,miten  noita 

sanomalehtiä pitää Nivalaankin laittaa noin paljon,että joka viikko pitää tyhjentää paksut pinot 

paperinkeräykseen.Se asia ei tietenkään tähän kuulu.Toinen asia on sitä vastoin,kun maksettu mainos 

jätetään jakamatta,vaikka siitä menee melkein sama maksu,kui n joulupostikortista.En ryhtynyt penkomaan 

ko laatikon sisältöä,kun kirkkoväkeä näytti jo olevan tulossa kujaa pitkin.Kyllä olisi reilua,että Postin 

työntekijät ilmoittavat maanantai aamuna,ennen kuin jäteauto tulee,että näin paljon jäi yli,joita ei ole 

jaettu. 

Mielestäni työstä,mitä ei tehdä,ei  pidä myöskään periä maksua.Kyllä tämä asia pitäisi olla selvä kaikille 

työntekijöille Suomen vanhimmassa liikelaitoksessa. 

Savenmaa on tekemässä asiassa omat ratkaisunsa:Tulemme lopettamaan  kaiken Itellan kautta tapahtuvan 

mainosten jaon.Riskit,mitä tähän sisältyy,tiedostetaan.Internet sivuillamme käy paljon asiakkaita,mutta 

pelkkä internet ei riitä mainonnassa.Tulemme lehti-ilmoittelulla saattamaan toriautoreitit maaseutuväen 

tietoon.Toivomme,että saamme toriautoissa itse jaettua sen verran lehtiä,että nettikauppa ei pysähdy. 

Tulemme tiedottamaan,että lehteä ei enää jaeta kotiin,vaan se pyydetään lukemaan Savenmaan internet 

sivulta,tai hakemaan paikalle saapuvasta toriautosta. 

Meille on välttämätöntä,että ostajien ymmärtämys ja myötätunto toimintaamme kohtaa säilyy.Senvuoksi 

muutokseen johtaneet syytkin on mielestäni syytä tuoda julki. 

Postinjakajien työtä ja riidan mahdollista sopimista en halua vaikeuttaa. 



Jakelukäytännön muuttaminen on käynnissä.Asiasta tiedottaminen edellä tarkoitetulla tavalla alkaa marras-

joulukuun vaihteessa. 

Palvelun  suorittaminen,mitä Itella havaitsemallani tavalla suorittaa muiden yritysten 

kesken,jatkunee.Heillä on ilmeiseti varaa maksaa tekemättömästä työstä. 

 Mielestäni yhtään maksettua maksettua Savenmaan lehteä ei saa jättää jakamatta. 

Olen ajattelemassa,että on myöskin  ammattilliittosi  tuhansien työntekijöiden etu,että Itellan johto tosiaan 

pikaisesti sopii kanssamme tämän riidan. 

Nivalassa ,marraskuun 18 päivänä  2007 

 

Ystävällisesti tervehtien 

Hannu Pihlajamaa 

Savenmaa Ky 

 


