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Uutisille tulee
uusi Kaista!
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Voita
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arvonnoissa!

Hyvä Kuhmolaisen lukija,
Itsenäisen Suomen juhlavuosi on alkanut Kuhmossakin
odottavissa tunnelmissa. On vielä arvoitus, montako kuhmolaisten ideoiman Novellikoukun tarinahetkissä neulottua vauvanpeittoa päätyy kuhmolaisiin koteihin. Samaten huhtikuisten kuntavaalien tulos odotuttaa itseään,
onhan edessä monessa mielessä mielenkiintoiset ja tärkeät vaalit.
Sen sijaan ei tarvitse veikkailla, onko Kuhmoon tulossa kevääksi tekemistä, kokemista ja näkemistä, sillä se on varmaa jo nyt. Kevään tapahtumakauden käynnisti Kuhmon
Talvi –tapahtumakokonaisuus, johon rakennettua Kuhmolainen Kalevala –näyttelyä voi vielä ihastella Juminkeossa. Helmikuussa hiihdetään perinteinen Kuutamohiihto ja
siitä kuukauden kuluttua Peurahiihto. Ihminen ja Kosmos
pidetään maaliskuun loppupuolella. 22. kerran järjestettävässä tapahtumassa katsotaan tänä vuonna yhdessä
tulevaisuuteen. Koskikalastustapahtuma Hankikorriviikot
järjestetään puolestaan huhtikuussa lumipeitteen jo tuntuvasti ohennuttua. Tapahtumassa uudet ja vanhat perhokalastajat kokoontuvat yhteen tapaamaan toisiaan, oppimaan niksejä ja vaihtamaan kokemuksia.
Järjestettyjen tapahtumien ohella kuhmolainen talvi ja lähestyvä kevät etenevät omaa tuttua tahtiaan. Kaupungin
mainiot latuverkostot, lukemattomat retkikohteet ja pilkkipaikat odottavat juuri sinua. Kevään tapahtumista ja päivittäisistä uutisista kertoo tietenkin paikkakunnan oma lehti.
Timo Kyllönen
Kuhmolaisen päätoimittaja

Seuraa
!
Kuhmolaista

Uutisille tulee
uusi Kaista!
Oletko digilehtemme lukija?
Sovelluksemme vaihtuu uudeksi lähiaikoina. Tiedotamme muutoksesta ja sen tarkemmasta ajankohdasta lehdessämme.
Uuden MediaKaista-sovelluksen ansiosta Kainuun Sanomien, Sotkamo-lehden, Kuhmolaisen ja Ylä-Kainuun sisällöstä voi nauttia
älypuhelimella ja tabletilla ajasta ja paikasta riippumatta. Tietokoneellasi luet digilehteä aivan kuin ennenkin. MediaKaista yhdistää paperisen lehden entistäkin tuhdimpaan sisältöön, videoihin
ja ajantasalla olevaan menoinfoon. Tilaajana pääset Kaistalle automaattisesti omilla tilaajatunnuksillasi.
MediaKaista on ladattavissa veloituksetta iPhonelle tai iPadille
App Storesta ja Android-puhelimelle tai -tabletille Google Play
Kaupasta.

Apple, iPhone ja iPad ovat Apple Inc.:in rekisteröityjä
tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc.:in palvelumerkki.
Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
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Hoida lehtiasiat kuntoon!

Olethan jo kanta-asiakas?

•
•
•
•

Jatkuva tilaus on joustava. Lehtesi tulee keskeytyksettä, mutta sitoudut vain yhteen
maksujaksoon kerrallaan. Voit keskeyttää lehden jakelun matkasi ajaksi. Keskeytys hyvitetään tilausjaksoon.

kätevästi netissä: www.kuhmolainen.fi/asiakaspalvelu/
sähköpostilla: asiakaspalvelu.kuhmolainen@slpmedia.fi
soittamalla puh. 010 665 9012 *)
pistäytymällä asiakaspalvelussamme Kainuuntie 103, 88900 Kuhmo,
avoinna ma–pe klo 9–11 ja 12–14
*) Puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min. (sis. alv 24 %).

Tykkää meistä: www.facebook.com/kuhmolainen-lehti

Jos tilauksesi on määräaikainen, niin voit muuttaa sen jatkuvaksi tilaukseksi:
• soittamalla puh. 010 665 9012 *) tai
• lähettämällä sähköpostia asiakaspalvelu.kuhmolainen@slpmedia.fi

Kanta-asiakkaan ilmoituslahjaseteli

Uutisille tulee
uusi Kaista!

10€

MEDIA
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K Y M M E N E N _ ( 10 ) _ E U R O A

Tämä seteli on 10 € arvoinen, kun ilmoitat Kuhmolaisen lukijailmoituspalstoilla. Etu on voimassa 31.12.2017 saakka.

LEIKKAA!

Lehti ystävälle, hyvä mieli itselle
Anna ystävällesi Kuhmolaisen 3 kk määräaikainen täystilaus edulliseen
lahjahintaan tai 1 kk:n digilehden tilauksen verkossa veloituksetta. Valitse sopiva vaihtoehto. Voit valita myös molemmat, jolloin 1 kk:n maksuton
digilehden lukuoikeus sijoitetaan painetun lehden tilausjakson jälkeen.
Tilaan lahjaksi
Kuhmolaisen täystilauksen 3 kk puoleen
hintaan 22,80 € (norm. 45,60 €).
Tilaus sisältää paperilehden, digilehden sekä
verkon maksullisen sisällön. Tunnus: 17LAHMÅ

-50 %
22,80€

Kuhmolaisen 1 kk:n digilehden ja verkon maksullisen 		
sisällön veloituksetta. Lahjan arvo 10,50 €. Tunnus: 17LAHDÅ

Tee lahjatilauksesi kätevästi netissä www.kuhmolainen.fi/kanta-asiakaslahja tai tällä kupongilla.
LAHJAN ANTAJAN TIEDOT

LAHJAN SAAJAN NIMI JA OSOITE

Asiakasnumero

Sukunimi

Nimi

Etunimi

Osoite

Osoite

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Puhelin

Puhelin

Sähköpostiosoite *

Sähköpostiosoite *

Etu on voimassa viimeistään 28.2.2017 alkaviin tilauksiin. Etu koskee talouksia, joihin ei tule Kuhmolaista. Kerrothan lahjasta sen saajalle!

Tutustu Kainuun Sanomiin, Sotkamo-lehteen tai Ylä-Kainuuseen
Tällä lahjasetelillä voit tilata yhden SLP Kustannuksen lehtiperheen
lehdistä: Kainuun Sanomat, Ylä-Kainuun tai Sotkamo-lehden, joko
itsellesi tai lahjaksi määräaikaisena 2 kk tilauksena EDULLISEEN
LAHJAHINTAAN -50 % normaalista tilaushinnasta.
Kyllä kiitos, tilaan 2 kk määräaikaisena
Kainuun Sanomat 35,50 € (norm. 71 €)
Sotkamo-lehti 15,20 € (norm. 30,40 €)
Ylä-Kainuu 15,20 € (norm. 30,50 €)		

ARVO JOPA
35,50€
Tunnus: 17KUHLAHJA
Tunnus: 17KUHLAHJA
Tunnus: 17KUHLAHJA

Lahjalehden voit tilata talouteen, johon ei vielä tule lehteä.
Etu on voimassa 31.12.2017 saakka. Edellyttää voimassa olevaa tilausta.

LEIKKAA!

Tee tilaus www.kainuunsanomat.fi/lehtilahja tai tällä kupongilla.

LAHJAN ANTAJAN TIEDOT

LAHJAN SAAJAN NIMI JA OSOITE

Asiakasnumero

Sukunimi

Nimi

Etunimi

Osoite

Osoite

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Puhelin

Puhelin

Sähköpostiosoite *

Sähköpostiosoite *

*) Muista täyttää, lehden saaja saa ohjeet verkkopalvelujen käyttöönottoon sähköpostiinsa.

LEIKKAA!

Paikallislehti on jutuissaankin juurillaan
Mikäli olet Kainuun Sanomien ja jonkin paikallislehtemme (Kuhmolainen, Sotkamo-lehti tai Ylä-Kainuu) jatkuva täystilaaja, saat kanta-asiakaslahjana lukuoikeudet
kaikkiin Kainuussa ilmestyviin lehtiperheemme paikallislehtien digilehtiin ja verkon
maksullisiin sisältöihin veloituksetta vuodelle 2017.

lukuoikeus 0 €
SLP Kustannuksen paikallislehtien

Minulle tule tilattuna seuraavat lehdet jatkuvana tilauksena:
Kainuun Sanomat
Kuhmolainen
Sotkamo-lehti
Ylä-Kainuu
			
* Etu on voimassa 31.10.2017 saakka. Lahjaetusi nopeana jopa 231 €.

TILAAJATIETONI

Asiakasnumero
Nimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköpostiosoite *
* Sähköpostiosoite toimii tunnuksenasi.

LEIKKAA!

Kanta-asiakkaan ilmoituslahjaseteli

Uutisille tulee
uusi Kaista!

Osta, myy, vuokraa, onnittele päivänsankaria tai kiitä muistamisesta.
Kerro omat iloiset uutisesi, kihlat, kasteet, valmistumiset, juhlat ja
muut merkkipäivät!
Tämä seteli on 10 € arvoinen, kun ilmoitat Kuhmolaisessa!
Kanta-asiakkaan etu on voimassa 31.12.2017 saakka,
ja edellyttää voimassa olevaa tilausta.
Kuhmolaisen asiakastiedot
Nimi

MEDIA

Osoite
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Asiakasnumero
Alennuksen saamiseksi etuseteli on toimitettava ilmoituksen mukana Kuhmolaiseen. Etusetelin arvo on 10 € (sis. alv 24 %). Etuseteliä ei vaihdeta rahaksi osittain
eikä kokonaan. 1 etuseteli/ilmoitus.

LEIKKAA!

Lehti ystävälle, hyvä mieli itselle
Ketä haluat lehtilahjallasi ilahduttaa? Vastavalmistunutta, päivänsankaria, sukulaista, naapuria,
hyvää ystävää…
Kiitos, haluan antaa Kuhmolaisen 3 kk määräaikaisen täystilauksen tai 1 kk digilehden
lahjaksi sukulaiselleni tai ystävälleni.

3 kk

Kuhmolainen
maksaa
postimaksun!

Edulliseen
lahjahintaan!

22,80€

Info: 88900
Tunnus 5004763
00003 Vastauslähetys
LEIKKAA!

Etu on voimassa viimeistään 28.2. alkaviin tilauksiin ja edellyttää voimassa olevaa jatkuvaa tilausta.

Tutustu Kainuun Sanomiin, Sotkamo-lehteen tai Ylä-Kainuuseen
Oman paikkakunnan parhaat
jutut luet paikallislehdestä,
uutiset koko Kainuusta ja
merkittävät maailmalta löydät
Kainuun Sanomista.

2 kk

Kuhmolainen
maksaa
postimaksun!

Lehtilahjana!

-50 %

Info: 88900
Tunnus 5004763
00003 Vastauslähetys
LEIKKAA!

Lahjalehden voit tilata talouteen, johon ei vielä tule lehteä. Etu on voimassa 31.12.2017 saakka. Lahjan arvo jopa 35,50 €.

Paikallislehti on jutuissaankin juurillaan
Kahden lehden jatkuvana täystilaajana saat lukuoikeudet kaikkiin
Kainuussa ilmestyviin SLP:n paikallislehtien digilehtiin ja verkon
maksullisiin sisältöihin veloituksetta vuodelle 2017.

Digilehtiin ja
verkkouutisiin

0€

Kuhmolainen
maksaa
postimaksun!

lukuoikeus

Etu on voimassa 31.10.2017 saakka. Lahjaetusi nopeana jopa 231 €.

Info: 88900
Tunnus 5004763
00003 Vastauslähetys

LEIKKAA!

