
Pavlos Ylisen kirjoituksesta
Kirjoituksesta 8.6.2009 ei käy il-
mi, mitä Ylisen tarkoittamia vel-
voitteita Savenmaa ei ole hoita-
nut Itellaa kohtaan.

Savenmaa on maksanut joka 
sentin niistä kymmenistä miljoo-
nista toriautomainoksista, mit-
kä Itellan jakeluun toimitettiin. 
Myös olemme maksaneet yhden 
kappaleen tarkkuudella ne suu-
ret määrät mainoksia, mitkä pos-
tinjakajat heittivät roskiin, meil-
le kertaakaan oma-aloitteisesti 
ilmoittamatta.

Pavlos Ylisen kirjoitus käsit-
telee Helsingin Käräjäoikeuden 
antamaa välituomiota: yhtään 
lainvoimaista tuomiota tästä 
kiistasta ei vielä ole. Pekka Vil-
kunan jättämä eduskuntakysely 
ministeri Jyri Häkämiehen vas-
tattavaksi on vähintään aiheelli-
nen. Ministerin antama vastaus 
tulee piakkoin www sivullemme 
kaikkien luettavaksi!

Totuutta ja vastuuta väistäes-

sään Pavlos Ylisen edustamalla, 
valtion omistamalla yhtiöllä on 
mielestään oikeus laskuttaa te-
kemättömästä työstä.

Suomenmaa lehdelle on Itel-
lan tiedottaja Jatta Virrankos-
ki selvittänyt 3.6.2009 : ”Pai-
nolaitoksilta tulee ylimääräisiä 
kappaleita 1–5 prosenttia, mut-
ta asiakasta ei tietystikään näis-
tä laskuteta”. Pavlos Ylinen va-
kuuttelee samaa Nivala lehden 
palstoilla 8.6.2009. Jakelupai-
koilta on otettu jätelaatikoista 
paljon suurempia määriä mak-
settua mainospostia. Huolelli-
suutta ja vastuullisuutta nou-
dattamalla oikea,jaettu luku on 
varmaan jakajienkin tiedossa.

Tiedossani ei ole yhtään Imuu-
takaan yritystä, jolle olisi Itel-
lan taholta oma-aloitteisesti 
ilmoitettu jätepaperiin heitetyis-
tä mainoksista. Tiedossani ei 
myöskään ole ainoatakaan yri-
tystä, mille olisi palautettu tai 

hyvitetty liikaa perittyjä jakelu-
maksuja.

Lehtiartikkelin mukaan Itella 
pitää väitteitäni perättöminä. To-
disteeni ovat vedenpitävät. Itel-
lan on näytettävä omat väitteen-
sä toteen. Savenmaan taholta en 
ole väittänyt perättömiä.

Pavlos Ylinen selvittää Niva-
la-lehdelle 8.6.2009: ”Tilasto-
keskuksen ja Itellan talousmää-
rät eivät ole vertailukelpoisia, 
sillä postinumeroalueiden rajat 
poikkeavat kuntarajoista.”

Itella on itse A Target -tilastos-
saan ilmoittanut kuntakohtaiset 
luvut, joita voidaan verrata Ti-
lastokeskuksen vastaaviin. Pie-
net postinumeroalueiden rajan 
ylitykset eivät enää riitä selit-
telyksi, jos mm. Lapin läänissä 
on Itellan tilastossa 8 prosenttia 
enemmän talouksia kuin Tilasto-
keskuksella.

Tilastokeskuksen talousmää-
rissä ei ole mukana ”mainok-

set kieltäneet- taloudet”. Itel-
la on ilmoittanut vähentäneensä 
mainoskiellot, keskimäärin yh-
deksän prosenttia kaikista talo-
uksista. Siitä huolimatta maakun-
nittain ja lääneittäin ilmoitetaan 
enemmän talouksia kuin Tilas-
tokeskus! Mainoksia ja lehtiä on 
postien jakelupaikoilla jäteastiat 
monesti kantta myöten täynnä.

Koulupoikana syksyllä 1965 
istutettiin kuusentaimia Lahan-
ajärven metsissä. Kujalan Esko 
antoi kotipihalla ohjeet, miten 
istutat ja miten tiheään. Taimia 
oli paljon ja istutusala iso. Tai-
met kannettiin perille soitten ja 
kallioitten yli. Työnjohto ei käy-
nyt paikalla kertaakaan, mutta ei 
tullut mieleenkään polkea taimia 
suohon tai panna monta yhteen 
istutuskoloon. Palkka maksettiin 
istutetusta taimesta.
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