
Todistaja Aaro Mannismäki 

IAA: Itellan asianajaja, SAA: Savenmaan asianajaja, T: todistaja, OPJ, oikeuden puheenjohtaja 

 

T:  …mukaan ainakaan tähän aikaan mitä minä minä oon ollu sen 2004, 2003-vuodesta ja 2004, 
niin siitä on ilmotettu, että mainoskieltotaloudet on poistettu siitä siitä lukemasta mikä meille on 
annettu. 

IAA:  Joo. Mihin toi perustu toi, ettäte saitte ne listat? Oliko teillä olemassa sopimus vai miten te 
saitte ne? Millä perusteella? 

T: Meillä on sopimus jakelusta Itellan kanssa ja tälle ja tälle alueelle ja tuote sen jäläkeen minä 
pyydän sen listan elikkä mä saan sen sieltä heidän tuota Itellan logistiikan kautta sitten saan tämän 
listan. 

IAA: Joo.  Kuinka usein te saitte päivityksen? 

T: No, en muista edes koska oon saanu viimeks, koska mä oon pyytäny nyt viiime aikoina hyvinkin 
useesti sitä viimeseksi kolome viikkoa sitten on ollut puheena, että siitä pitäs tulla uus päivityslista, 
mutta sitä ei vaan oo tullu ja sitä aikasemmin oon noin puoli vuotta sitten pyytäny ja sitä ei oo 
tullu elikkä en tiedä mikä on syy, koska onko sitä, että ku mä en oo kuitenkaan sitä nyt sen 2008 
vuoden jäläkeen varsinaisesti käyttäny, vaan mä oon itte sitä muutellut, niin enkö oo sen takia sitä 
saanu ,vai mikä on. 

IAA: Mites oli ennen vuotta 2008? 

T: Sen sai pyydettäessä. 

IAA: Kuinka usein te pyysitte, muistatteko sitä? 

T: Vuosittain 

IAA: Joo. Tuota te ootte kertonu aika tavalla vuosien 2008-2010 tilanteesta täällä näin ja tämän 
niinku oman lehtenne tilanteesta, niin muistatteks te noita miten se vuonna 2004 sitte oli noi 
talousmäärät? 

T: Enhän mää voi tietää, sitä ei oo tarkistettu, elikkä mä oon toiminu 2003, 2004, 2003-vuodesta 
millon mä oon ollu tässä, mä oon toiminu täysin näitten listojen mukaan mitä mä oon saanu. 

IAA: Joo eli nää tiedot perustuu 2008-2010. 

T: Niin nää väärin olevat tiedot ja mitä täällä niin ku muutoksia niin ne perustuu siihen, että oletan, 
että samoihin asioihin perustuvaa tietoa on ollu, että ei kai se oisi tänä aikana sitten huonommaks 
muuttunu. 

IAA: Tuota, millä tavalla kun te kerroitte, että kun tevähensitte sitä jakelua sieltä 383 000:sta nyt 
ymmärtääkseni noin 358 000:een tiputitte sitä, niin millä tavalla te ootte tutkinu, että kaikki 
taloudet saavat perille, eli jos mää asetan tään kysymyksen näin, että onko teillä tullu, oottako te 
tehny mitään muuta tutkimusta, kuin sen, että teille ei kukaan vihanen lehden tilaaja soita. 
Tarkotan … kukaan lehden saaja ei soita. 

T: Mä en pysty, joo ei pystytä muuta tutkimusta tekemään, muuta kun sen tutkimuksen mä oon 
yrittäny tehdä, että mä oon useesti mä oon yrittäny lähettää, että näihin jakelupaikkoihin elikkä 
lähettäny sähköpostia sinne, koska se toimii sillä tavalla, että postinumero.jakelu@posti.fi niin mä 
oon laittanu, että riittääkö lehdet, onko ylimääräsiä. Sieltä jostain joku hätääntyny, kun mä oon 
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useemman kerran sähköpostin laittanu sinne, niin sieltä on joku sitte, että meille tulee liikaa niin ja 
niin paljon, voitte vähentää. Kukaan ei oo sillon ilmottanu, että liian vähän. 

IAA: Mites sitte te kerrotte tuosta kimputuskäytännön muutoksista, niin millos se uusin muutos 
tapahtu? 

T: Tää uusin muutos on tapahtunu muistaakseni joskus 2009-vuonna, kun oon nyt muuttanu 
tyystin sillä lailla, että ei enää oo näitä postinumero, jakelutoimipaikan sisällä postitoimi, näitä 
postinumeroitakaan vaan siinä on kimppulapussa pelekästään kaikki taloudet. 

IAA: Kiitoksia, mulla ei muuta kysyttävää. 

T: Kiitos. 

 


