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Tule mukaan!

Martti Ojares sai taakan Suomen hengellisestä ja henkisestä tilasta, mikä antoi hänelHaluatko olla mukana viemässä evankeliumia le näyn perustaa kristillinen tv-kanava. Tätä
jokaiseen Suomen kotiin? Tule mukaan jaka- ennen monet kristityt olivat rukoilleet pitmaan TV7 Uutiset -lehteä! Tämä julkaisu ker- kään, että Suomeen saataisiin kristillistä teletoo, miten pääset tämän tärkeän vapaaehtois- visio-ohjelmaa.
TV7 käynnisti lähetyksensä 15.12.2003.
työn alkuun.
Tällä hetkellä 39 prosenttia suomalaisis- Sillä oli silloin kolme työntekijää. Tänään
ta tuntee kristillisen TV7:n. Moni varmas- TV7:llä on jopa neljä rinnakkaiskanavaa Taiti katsoisi kristillistä televisiokanavaa, jos tie- vas TV7:n lisäksi, vironkielinen Taevas TV7,
täisi, että sellainen on olemassa. Suomessa on ruotsinkielinen Himlen TV7, herätyksen ja
nuorten kanava TV7 Plus se19 maakuntaa, joissa kaikiskä uusin venäjänkielinen Nesa on TV7:n katsojia, mutta
paljon myös niitä, joille kana- TV7:n kasvu on ollut besa TV7. Näiden lisäksi sillä
va on vielä vieras. Me voimviisitoistakertainen on ulkomaan toimitus Israelin
Jerusalemissa, josta se tuottaa
me yhdessä auttaa ihmisiä
kaikilla sektoreilla
joka arkipäivä uutislähetyklöytämään kristillisen televimitattuna.
sen Lähi-idän tapahtumista.
siokanavan jakamalla heille
TV7:n kasvu on ollut viiTV7 Uutiset -lehteä.
TV7 Uutisten jakelu tapahtuu sinun ja sitoistakertainen kaikilla sektoreilla mitattuminun eli vapaaehtoisten kautta. Se on silti na. Se työllistää 100 ihmistä ja tavoittaa noin
suunnitelmallista, ja uskomme että Jumalal- 200 000 katsojaa viikossa.
la on erityinen suunnitelma ihmisten tavoittamiseksi.
Työnäky nousee Raamatusta
Siksi tarvitsemme jokaiseen maakuntaan
kaksi avainhenkilöä, maakunnan yhteyshen- Kristittyjen perheyhteys, seurakunta, toimii
kilön ja maakunnan jakelukoordinaattorin kanavana niiden ihmisten maailmaan, jotka
sekä jokaiselle paikkakunnalle jakelukoordi- eivät vielä tunne Jeesusta Vapahtajanaan. Pynaattorin ja hänelle jakajat. Suurissa kaupun- hä Henki synnytti seurakunnan helluntaina, ja
geissa jakelukoordinaattoreita voi olla useam- Jumalalla on seurakunnalle suunnitelma. Seupia, ja he sopivat keskenään alueensa. Suunni- rakunnan Herra Jeesus Kristus lähestyy seuratelmallinen lehtien jakelukoordinointi on saa- kuntia Raamatussa.
Laodikean seurakunta oli penseä, ei kylnut alkunsa Pirkanmaalta, jossa yhteyshenkilönä toimii Arvo Silventoinen ja jakelukoor- mä eikä palava. Sille Jeesus lupasi: ”Minä neudinaattorina Lauri Holopainen. Pirkanmaan von sinua” (Ilm. 3:16, 18). Sardeksen seuratapaa toimia voi hyödyntää muissa maakun- kunnalle Jeesus sanoi: ”Sinulla on se nimi, että
elät, mutta sinä olet kuollut” (Ilm. 3:1). Elämän
nissa.
Herra Jeesus lähestyy myös kuollutta seurakuntaa. Hänen sydämellään ovat myös ne, jotMiten TV7 on syntynyt
ka ovat kuolemaisillaan.
Efesoksen seurakuntaa Jeesus nuhteli: ”Se
Kristillinen televisiokanava TV7 syntyi vuonna 2003 Jumalan ihmeestä. Viestintäneuvos minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt en3

sirakkautesi” (Ilm. 2:4). Mutta tätäkin seurakuntaa Jeesus lähestyi sanoin ”muista siis, mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja”.
Efesolaiskirjeessä kehotetaan meitä: ”Herää, sinä joka nukut, ja nouse kuolleista, niin
Kristus sinua valaisee!” (Ef. 5:14.)
Seurakunnan Herra Jeesus Kristus kulkee
edellämme ja näyttää tietä TV7:lle kulkea Hänen askelissaan. Kulje sinäkin TV7:n rinnalla esirukoilijana ja lehdenjakajana, jotta yhä
useampi saisi liittyä Kristuksen seurakuntaan!

Miten pääsen alkuun?
1. Ilmoittaudu TV7:ään lehdenjakajaksi.
2. Ilmoita, mihin haluat lehtipakettisi toimitettavan.
3. Odota lehtien saapumista.
4. Rukoile, että lehti koskettaisi lukijoita.
5. Jaa lehteä uusille alueille, yksi lehti
taloutta kohti.
6. Ilmoita paikkakuntasi jakelukoordinaattorille, minne jaoit lehteä.
7. Kun seuraava lehti ilmestyy, jatka jakelua uusiin talouksiin.

Ilmoittautuminen ja jako-ohjeet
TV7 Uutiset -lehteä voi tilata jakoon TV7:ltä.
Tärkeä palvelutehtävä
Lehdet toimitetaan veloituksetta toiveestasi
TV7 Uutiset -lehden jakaminen on iloinen ja riippuen joko Matkahuollon jakelupisteeseen
arvokas palvelutehtävä. Tavoitteena on, että tai kotiisi. Lehdet saapuvat 100 lehden nipuislehtiä jaettaisiin suunnitelmallisesti kullakin sa ja minimitilausmäärä on yksi nippu.
paikkakunnalla siten, että kaikki kodit saisivat
Tilataksesi lehtiä ota yhteys Mauri Porkoainakin yhden TV7 Uutiset -lehden.
laan sähköpostitse (mauri.porkola@tv7.fi) tai
Paikkakunta voidaan jakaa alueisiin riip- puhelimitse (050 432 0112). Ilmoita nimepuen siitä, kuinka paljon ja missä vapaaehtoi- si, puhelinnumerosi, osoitteesi, sähköpostisia jakajia on ja mitkä heidän resurssinsa ovat. osoitteesi, tilaamiesi nippujen määrä sekä se,
Jakaja voi ottaa paikkakunnalmihin haluat lehdet toimitetta vastuulleen esimerkiksi kytavan: Matkahuoltoon vai koTavoitteena on,
län tai muun rajatun alueen.
tiin. Saat lehtiniput noin viiettä kaikki kodit
TV7 Uutiset -lehteä ei
kon sisällä siitä, kun uusi nujaeta sellaisiin kotitalouksiin,
mero on ilmestynyt.
saisivat ainakin
joissa on ilmaisjakelukielto.
TV7 Uutiset -lehti ilmesyhden TV7 Uutiset
Lähtökohtaisesti TV7 Uutiset
tyy viisi kertaa vuodessa: hel-lehden.
-lehden kanssa ei jaeta muuta
mikuussa, huhtikuussa, kesämateriaalia. Poikkeustapaukkuussa, syyskuussa ja marrassista on sovittava TV7:n kanssa, jossa yhteys- kuussa. Ilmestymispäivä on kuun puolivälin
henkilönä toimii Mauri Porkola.
paikkeilla.
Kotitalousjakelun lisäksi paikkakunnalKun olet kerran ilmoittautunut TV7 Uule voi organisoida lehtijakelupisteitä esimer- tisten jakajaksi, tilauksesi jatkuu automaattikiksi kirjastoihin, kauppakeskuksiin tai seu- sesti, ellet itse katkaise sitä uudella yhteydenrakuntiin. Lehteä voi levittää katujakeluna tai otolla. Lähetämme sinulle siis saman määrän
tarjota luettavaksi kampaamoihin, lääkärikes- lehtiä aina kun uusi numero ilmestyy. Jos hakuksiin tai vaikkapa kahviloihin. Tästä kaikes- luat keskeyttää lehtien jakamisen, ota yhteyttä
ta voit lukea lisää vielä edempänä.
Mauri Porkolaan mahdollisimman pian. Lehti-

Lehdenjakajalle
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en palauttamisesta tulee TV7:lle turhia kuluja.
Teemme työtä rukoillen
Ennen kuin lähdet jakamaan lehteä, on hyvä rukoilla lehden saajien puolesta, että Herra koskettaisi ja siunaisi jokaista, joka lehden
saa. Älä jaa postilaatikkoon, jossa on ilmaisjakelukielto. Jos laatikossa on mainosjakelukielto, lehden voi jakaa. Jaa lehteä uusiin kotitalouksiin, joihin sitä ei ole vielä jaettu.
Ilmoita jakelun päätteeksi paikkakuntasi
jakelukoordinaattorille kadunnimen ja numeron tarkkuudella, mihin osoitteisiin olet jakanut lehteä. Jatka seuraavalla kerralla siitä, mihin jäit edellisellä kierroksellasi.
Telinejakelu
Kotitalousjakelun lisäksi TV7 Uutiset -lehteä
voi jakaa telineisiin kaupoissa ja kauppakeskuksissa, jos yrittäjä antaa siihen luvan.
Lehtitelineitä voi tilata TV7:ltä. Tilaaja maksaa itse telineen lähetyskulut ja 40 euron pantin telinettä kohti. Pantin saa takaisin,
kun telineen palauttaa. Lehtitelineen voi hakea myös suoraan TV7:ltä Helsingin Sörnäisistä, jolloin säästää lähetyskulut.
Jos otat telinejakelun vastuullesi, huolehdit lehtien toimittamisesta telineeseen ja kerrot paikkakuntasi jakelukoordinaattorille telineen sijainnista ja lehtien menekistä. Lehdenjakajana tehtäväsi on seurata lehtien menekkiä, täyttää telinettä tarvittaessa, huolehtia
telineen kunnosta ja poistaa telineestä muut
lehdet, jotka eivät siihen kuulu.
Telinejakelu on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun TV7 Uutisia on jollakin paikkakunnalla jo jaettu lähes jokaiseen talouteen.
Teline voisi olla kussakin paikassa parin numeron verran eli muutaman kuukauden, ja sitten se siirrettäisiin toiseen paikkaan.
Kysy telinejakelusta lisää Mauri Porkolalta (ks. s. 4).

Katujakelu
TV7 Uutiset -lehteä voi jakaa myös yksittäiskappaleina henkilökohtaisesti kaduilla, toreilla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Katujakelija informoi paikkakunnan jakelukoordinaattoria
toiminnastaan.
Katujakelussa on tärkeää kohdata ihmisiä
ystävällisesti ja olla valmiina vastaamaan kysymyksiin.
Muita tapoja tavoittaa
Voit tehdä paljon, jotta ympäristösi ihmiset
saisivat kuulla hyvän sanoman. TV7:ää voit
tehdä monin tavoin tunnetuksi.
TV7 Uutisten jakamisen lisäksi voit tilata
kanavan tukijoiden oman lehden, TV7 Ystävälehden, kotiin, ystävälle tai sukulaiselle. Ystävälehti ilmestyy samanaikaisesti TV7 Uutisten kanssa viisi kertaa vuodessa ja se on suunnattu lukijoille, joille uskonasiat ovat tutumpia ja jotka tietävät jo jotain TV7:stä. Muille
lukijoille TV7 Uutiset on oiva lehti.
Voit tiedottaa kanavasta seurakunnan tilaisuuksissa tai kertoa naapureillesi kanavan
ohjelmista. Voit varmistaa, näkyykö kanava
paikkakuntasi julkisissa tiloissa, kuten hoivakodeissa tai sairaaloissa.

Paikkakunnan
jakelukoordinaattori
Jokaisella paikkakunnalla tarvitaan oma jakelukoordinaattori. Hänen tehtävänsä on ohjeistaa jakajat ja sopia heidän kanssaan jakoalueista. Koordinaattori pitää kirjaa siitä, missä lehteä on jaettu ja kuinka paljon.
Hän sopii jakajien kanssa lehtien tilaamisesta
TV7:ltä ja jakaa niitä myös itse.
Jakelukoordinaattorin tehtäviin kuuluu
kutsua paikkakuntansa jakajat yhteiseen neuvonpitoon, jos sille on tarvetta. Paikkakunnan
jakelukoordinaattori antaa yhteystietonsa ko5

ko maakunnan jakelukoordinaattorille. Näin
maakunnan koordinaattori saa tarvittaessa
yhteyden kaikkiin maakuntansa paikkakuntakohtaisiin koordinaattoreihin.

Maakunnan yhteyshenkilö ja
jakelukoordinaattori
Maakunnan yhteyshenkilö ja TV7 Uutisten
jakelukoordinaattori ovat omassa maakunnassaan toimiva työpari, jotka TV7:n johto on nimittänyt. Alueyhdyshenkilön ja jakelukoordinaattorin työ perustuu vapaaehtoisuuteen.
Heidän tulee toimia hyvässä yhteistyössä
maakuntansa eri paikkakuntien ja seurakuntien edustajien sekä TV7:n johdon kanssa.
Työparin tavoitteena on järjestää TV7-ilta oman maakuntansa jokaisella paikkakunnalla ja koota paikkakunnan kristityt yhteen.
Yhteyshenkilö ja jakelukoordinaattori käynnistävät TV7 Uutisten systemaattisen jakelun
ja pyrkivät siihen, että jokainen maakunnan
talous saisi yhden TV7 Uutiset -lehden. He
myös tuovat TV7-kanavaa tunnetuksi seurakunnissa.
Maakunnan yhteyshenkilön tehtävät
1. Luo yhteyksiä maakunnan seurakuntien johtoon.
2. Käynnistää TV7-illan käytännön järjestelyt yhdessä seurakuntien kanssa ja
pyytää niitä tiedottamaan illasta.
Maakunnan jakelukoordinaattorin
tehtävät
1. Selvittää TV7:stä, ketkä jakavat lehtiä
maakunnassa.
2. Kutsuu TV7 Uutisten jakajat TV7-iltaan.
3. Kerää illassa listat uusista jakajista ja
TV7 Ystävälehden tilaajista.
4. Pitää yhteyttä paikkakuntien jakelu6

koordinaattoreihin sekä Mauri Porkolaan TV7:llä.

Toiminnan käynnistäminen
TV7-ilta paikkakunnalla
TV7 järjestää yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa kaikkialla maassa TV7-iltoja, tilaisuuksia, joita järjestetään Hyvä uutinen kaikille -nimen alla. Tilaisuudet kokoavat paikallisia kristittyjä yhteen rukoilemaan ja viemään
evankeliumia eteenpäin. Tilaisuudessa myös
käynnistetään TV7 Uutisten systemaattinen
jakelu paikkakunnalla.
TV7-iltojen käytännön järjestelyistä sopiminen on maakunnan yhdyshenkilön ja jakelukoordinaattorin tehtävä. He laativat yhdessä suunnitelman TV7-iltojen järjestämisestä
maakuntansa alueella.
Pirkanmaalla Hyvä uutinen kaikille ‑tilaisuuksia on järjestetty vuosien varrella useita kymmeniä. Seuraavassa kerrotaan seikkoja, joita näinä vuosina on opittu. Pirkanmaan
mallista voi olla hyötyä, kun iltoja järjestetään
ja jakelusuunnitelmaa laaditaan uudessa maakunnassa.
Periaatteena kristittyjen yhteys
Illan valmisteluissa ja toteuttamisessa tulisivat olla mukana paikkakunnan kaikki kristilliset seurakunnat. TV7:n kutsumus on koota alueen kristittyjä yhteen rukoilemaan ja
viemään hyvä sanoma omalle paikkakunnalleen. Näin halki Suomen toteutuu Jeesuksen rukous: ”Että he kaikki olisivat yhtä” ( Joh.
17:21).
Kun maakunnan yhteyshenkilö ja jakelukoordinaattori ovat suunnitelleet TV7-illan
järjestämisestä tietyllä paikkakunnalla, yhteyshenkilö aloittaa työnsä ja alkaa luoda kontakteja. Hän ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä paikkakunnan kaikkien kristillisten seura-

kuntien johtajiin ja tunnustelee samalla paikkakunnan hengellistä ilmapiiriä ja sitä, innostuvatko seurakunnat järjestämään TV7-iltoja
yhdessä toisten kristittyjen kanssa. Tässä vaiheessa on tärkeää tutustua, ystävystyä ja luoda luottamuksellinen ilmapiiri. Olisi hyvä tavata etukäteen henkilökohtaisesti seurakuntien johtajat.
TV7-illan voi esimerkiksi sijoittaa eri seurakuntien yhteisen evankeliumiviikon yhdeksi tapahtumaksi. TV7-illat tutustuttavat paikkakuntien eri seurakuntien jäseniä toisiinsa ja
madaltavat kynnystä vierailla toistensa tilaisuuksissa.

henkilö ottaa myös selvää siitä, pääsevätkö
Martti ja Mirja Ojares tai joku muu TV7:n
edustaja paikalle.

Tiedota tapahtumasta
Illasta tulisi olla ilmoitus järjestävien seurakuntien nettisivuilla sekä ilmoitustauluilla.
Mukaan lähtevien seurakuntien johtajien tulisi kehottaa seurakuntalaisiaan tulemaan iltaan. Seurakuntien ja kauppojen ilmoitustauluille kiinnitettäviä ilmoituksia voi tilata
TV7:stä. Paikallislehtien toimittajia voi kutsua tekemään juttua illasta. Lähetä tiedot tapahtumasta myös Mauri Porkolalle sähköpostitse (mauTV7:n kutsumus
ri.porkola@tv7.fi) tai puhelion koota alueen
mitse (050 432 0112).

Mistä tilat?
On luontevaa, että TV7-illat
kristittyjä yhteen
järjestetään seurakuntien tiloissa, sillä ne on siunattu JuKutsu mukaan nykyiset
rukoilemaan ja
malan sanalla ja rukouksellehdenjakajat
viemään hyvä
la Herran huoneeksi ja seuraMaakunnan jakelukoordisanoma omalle
kunnan kokoontumisen painaattori selvittää TV7:n japaikkakunnalleen.
koiksi.
kelukoordinaattorilta Mauri
Kun järjestämme tilaiPorkolalta, onko paikkakunsuuksia seurakuntalaisille tutuissa paikoissa, nalla jo TV7 Uutisten jakajia ja mitkä ovat
he saavat helposti tietoa TV7:n toiminnas- heidän yhteystietonsa. Sen jälkeen hän kutta ja löytävät kanavan ohjelmat. Samalla hei- suu kaikki paikalliset jakajat mukaan iltaan ja
dät kutsutaan rukoilemaan kanavan puolesta. tunnustelee, voisiko joku heistä toimia paikSeurakuntalaisten joukosta löytyy myös niitä, kakunnan koordinaattorina. TV7-iltaan kanjoiden sydämiin Jumala laskee halun lahjoit- nattaa kutsua myös lähikuntien lehdenjakajat.
taa varojaan TV7:n toiminnan hyväksi.
Jakelukoordinaattori varaa iltaa varten listan heitä varten, jotka ryhtyvät TV7 Uutisten
jakelijoiksi, sekä toisen listan heitä varten, jotOhjeita tilaisuuden
ka haluavat tilata TV7 Ystävälehden.
järjestäjälle
Sovi aika, paikka ja illan ohjelma
Maakunnan yhteyshenkilö sopii mukaan lähtevien seurakuntien ja TV7:n kanssa TV7-illan ajankohdasta. Yhteyshenkilö sopii sitten
seurakuntien kanssa tilaisuuden paikasta, puhujista, musiikista sekä illan päätteeksi tulevasta rukouspalvelusta ja tarjoilusta. Yhteys-

Jälkiseuranta TV7-illan jälkeen
Tilaisuuden päätteeksi maakunnan jakelukoordinaattori kerää yhteystiedot kaikilta, jotka haluavat ryhtyä jakamaan TV7 Uutisia (nimi, puhelin, sähköposti, osoite) ja toimittaa
ne yhteystietonsa antaneille ja tiedoksi Mauri Porkolalle. Samalla hän lähettää ohjeet leh7

tien tilaamisesta ja jakamisesta. Hän kehottaa myös yhteystietonsa antaneita kokoontumaan ja sopimaan yhdessä jakoalueista sekä
siitä, kuka toimii paikkakunnan jakelukoordinaattorina.
Paikkakunnan jakajien kokouksessa sovitaan, kuka toimii kyseisen paikkakunnan
koordinaattorina. Koordinaattori kokoaa listan, josta käy ilmi jakajat yhteystietoineen
(mukaan luettuna huomautuksella jakajat,
jotka jo aikaisemmin ovat ilmoittaneet yhteystietonsa Mauri Porkolalle) ja kullekin jakajalle toimitettavien TV7 Uutisten määrä.
Paikkakunnan koordinaattori toimittaa listan
Mauri Porkolalle ja tiedoksi maakunnan koordinaattorille. Koordinaattori ja jakajat pitävät
esillä TV7 Ystävälehden tilausmahdollisuutta
ja ottavat tarvittaessa tilauksia vastaan.
Kun TV7-illasta on kulunut jonkin aikaa,
maakunnan jakelukoordinaattorin kannattaa
tiedustella, miten jakelutyö on lähtenyt käyntiin uudella paikkakunnalla. Hän seuraa jakelun edistymistä ja kutsuu eri paikkakuntien
koordinaattorit tarpeen mukaan yhteiseen
tapaamiseen.
Noin 2–3 vuoden kuluttua TV7-illasta
maakunnan yhteyshenkilö ottaa jälleen yh-
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teyttä alueen seurakuntiin ja ehdottaa pienimuotoisemman TV7-illan järjestämistä. Illassa kerrotaan TV7:n tuoreita kuulumisia ja lujitetaan TV7-ystäväpiiriä.
TV7-illan muistilista
1. Yhteydenotto alueen seurakuntien
johtajiin
2. Yhteydenotto alueen TV7 Uutisten
jakajiin
3. Käytännön järjestelyt: paikka, aika,
puhujat, musiikki, tarjoilu
4. Mainonta TV7:llä, paikallislehdissä,
ilmoitustauluilla
5. Rukous illan puolesta
6. Yhteystietolistojen laatiminen
TV7 Uutisten uusista jakajista ja
TV7 Ystävälehden tilaajista
7. Jakelun käynnistäminen illan jälkeen
8. Yhteydenpito jakajiin ja seurakuntiin

Yhteystietoja
Paikkakunnan jakelukoordinaattori
Nimi:

________________________________

Puhelin:

________________________________

Sähköposti: ________________________________
Maakunnan jakelukoordinaattori
Nimi:

________________________________

Puhelin:

________________________________

Sähköposti: ________________________________
Maakunnan yhteyshenkilö
Nimi:

________________________________

Puhelin:

________________________________

Sähköposti: ________________________________
Yhteyshenkilö TV7:llä
Mauri Porkola
050 432 0112
mauri.porkola@tv7.fi
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Lehdenjakotilanne
(Asukasluku 31.12.2017)

Kunnat, joihin TV7 Uutiset -lehti
on jaettu koko kunnan alueelle

Lappi

179 000 as.
Yhteyshenkilö ja
jakelukoordinaattori:
Lasse Pekkala
050 558 2502
laspe50@gmail.com
Jaetut alueet: Enontekiö,
Kemi, Keminmaa, Rovaniemi,
Simo, Tervola, Tornio
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Pohjois-Pohjanmaa
412 000 as.

Yhteyshenkilö ja
jakelukoordinaattori:
Elina Kaukonen
044 308 8755
eliina73@hotmail.com
Jaetut alueet: Himanka
(Kalajoki), Jääli (Oulu),
Kempele, Nivala, Sievi,
Ylivieska

Kainuu

74 000 as.
Yhteyshenkilö:
Ei nimetty
Jakelukoordinaattori:
Jorma Karjalainen
040 772 3731
jorkke.karjalainen@luukku.com
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Pohjanmaa
181 000 as.

Yhteyshenkilö:
Ei nimetty
Jakelukoordinaattori:
Ei nimetty
Jaetut alueet: Isokyrö,
Laihia

Keski-Pohjanmaa
69 000 as.

Yhteyshenkilö:
Ei nimetty
Jakelukoordinaattori:
Ei nimetty
Jaetut alueet: Kannus,
Kälviä (Kokkola), Lohtaja
(Kokkola), Ullava (Kokkola),
Veteli

Etelä-Pohjanmaa
191 000 as.

Yhteyshenkilö:
Ei nimetty
Jakelukoordinaattori:
Heikki Huotari (Seinäjoki ja ympäristö)
040 026 7283
hkh@netikka.fi
Jaetut alueet: Vimpeli
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Keski-Suomi
276 000 as.

Yhteyshenkilö ja
jakelukoordinaattori:
Börje Schildt
040 967 2820
bkristians@gmail.com
Jaetut alueet: Hankasalmi,
Konnevesi, Kuhmoinen

Pohjois-Karjala
163 000 as.

Yhteyshenkilö ja
jakelukoordinaattori:
Marjatta Räty
050 543 1972
marjatta.raty@jns.fi
Jaetut alueet: Joensuu,
Juuka, Liperi

Pohjois-Savo
247 000 as.

Yhteyshenkilö:
Ei nimetty
Jakelukoordinaattori:
Risto Mustonen
050 521 1507
ristomustonen@hotmail.com
Jaetut alueet: Iisalmi, Leppävirta,
Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto
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Etelä-Savo

147 000 as.

Yhteyshenkilö:
Ei nimetty
Jakelukoordinaattori:
Ei nimetty
Jaetut alueet: Enonkoski,
Pieksämäki

Etelä-Karjala
130 000 as.

Yhteyshenkilö:
Ei nimetty
Jakelukoordinaattori:
Outi Heinola
050 499 9094
outi.heinola@gmail.com
Jaetut alueet: Lappeenranta,
Lemi, Luumäki

Päijät-Häme
201 000 as.

Yhteyshenkilö ja
jakelukoordinaattori:
Heli Yrttiaho
044 353 7578
heli.arto@dnainternet.net

Kymenlaakso
176 000 as.

Yhteyshenkilö:
Ei nimetty
Jakelukoordinaattori:
Ei nimetty
Jaetut alueet: Koria (Kouvola)
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Satakunta
220 000 as.

Yhteyshenkilöt ja
jakelukoordinaattorit:
Jari Lehikoinen (Huittinen)
040 081 7787
jartsa.lehikoinen@gmail.com
Niina Hellman (Kokemäki)
050 331 1475
niina.bragge@gmail.com
Jaetut alueet: Honkajoki, Huittinen, Kankaanpää,
Karvia, Kokemäki, Noormarkku (Pori), Pomarkku

Pirkanmaa
512 000 as.

Yhteyshenkilö:
Arvo Silventoinen
040 083 8626
arvo@silventoinen.fi
Jakelukoordinaattori:
Lauri Holopainen
040 746 7280
lauri.holopainen@pp2.inet.fi
Jaetut alueet: Ikaalinen,
Kangasala, Lempäälä, Nokia,
Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne,
Sastamala, Tampere, Urjala,
Valkeakoski, Vesilahti, Ylöjärvi

Varsinais-Suomi
478 000 as.

Yhteyshenkilö:
Lassi Erpiö
lassi.erpio@gmail.com
Jakelukoordinaattori:
Kari Järvinen
044 095 1320
kari.jarvinen57@hotmail.com
Jaetut alueet: Laitila, Masku, Rusko, Salo,
Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

Kanta-Häme
173 000 as.

Uusimaa

1 656 000 as.
Yhteyshenkilöt ja
jakelukoordinaattorit:
Jari ja Ruut Niskanen (Helsingin Vuosaari)
040 708 7027
jari.a.niskanen@hotmail.com
Vuokko Meriluoto (Espoo)
050 586 9399
vuokko.meriluoto@gmail.com
Into Nordgren (Tuusula)
0400 961 389
Mikko Krohn (Hyvinkää ja ympäristö)
040 749 2594
mikko.krohn@gmail.com
Jaetut alueet: Hanko, Hyvinkää,
Järvenpää, Karjaa (Raasepori),
Lohja, Nurmijärvi, Tuusula

Yhteyshenkilöt ja
jakelukoordinaattorit:
Hannu Peltola
050 527 7871
peltolahannu69@gmail.com
Pekka Rautalahti
045 217 2263
pekkarautalahti7@gmail.com
Voitto Davidsson (Forssa ja ympäristö)
040 964 2176
arto.orre@gmail.com
Jaetut alueet: Forssa, Hattula, Hämeenlinna,
Janakkala, Läyliäinen (Loppi), Riihimäki,
Tammela

