
21.2.2018 Tätä Patria ei kertonut ministerille: Yhtiö lähetti Ugandassa kuolleelle liikemiehelle salassapitosopimuksen jo viime keväänä

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802192200757675_u0.shtml 1/12

KESKIVIIKKO 21.2.2018 KEIJO ALEKOODIT BLOGIT PELIT E-KONTAKTI TELKKU KOTIKOKKI RANTAPALLO 

BLOGIT
PELIT

KOTIMAAN

UUTISET

VR:n konduktööri pelasti
turistiperheen, junat
pysähtyivät keskelle
öistä metsää: ”Poika oli
isän sylissä ja minä
kannoin matkalaukkuja”

Nuori mies kävi veitsi
kädessä kebab-yrittäjän
kimppuun - haastoi
tappeluun ja käskytti
ulkomaalaisia
poistumaan maasta

Ugandassa työskennellyt
suomalaistoimittaja
pitää kuolleen
liikemiehen tapausta
outona - ”Ugandalaiset
ovat myötämielisiä
valkoisia kohtaan”

Hiihtolomalaisille
luvassa aurinkoa - katso
tästä päivän sääennuste

Li Andersson
tiedustelulaista:
Perustuslakia ei tarpeen
muuttaa nopeutetulla
menettelyllä

Luminen piha paljasti
valheen: Mies väitti
poliisille varkaiden
vieneen hänen aseensa
ja lompakkonsa - ladattu
ase löytyi sängystä
patjan alta

Lasse kuvasi Levillä
erikoisen luonnonilmiön,
valkoisen sateenkaaren -
”Tällaista ei ole ennen
tullut vastaan”

Riemu vaihtui
jättipettymykseen -
pelikoneen ilmoittama
suurvoitto olikin
järjestelmävirhe: ”Yksi
puhelu sai maailmani
kaatumaan”

Koneen ohjaamo putosi
alas, työntekijä
loukkaantui vakavasti -
toimitusjohtajalle sakot

Abit pettyivät Cheekin
yökerhon
penkkarijatkoihin:
Ennakkolipun ostaneet
joutuivat jonottamaan
yli tunnin - ”Kaverini
pyörtyi edessäni kolme
kertaa”

Heinolassa kadonnut 15-
vuotias poika löytyi
kuolleena

LUE MYÖS

Patrian hallituksen
puheenjohtaja
Uganda-kohusta:
”Valitettava moka”
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Liikemies teki Patrian kanssa yhteistyötä myös
Romanian panssariajoneuvotarjouksessa viime vuonna.

Valtionyhtiö Patria toimitti yhtiön
omistajaohjauksesta vastaavalle elinkeinoministeri
Mika Lintilälle (kesk) viime viikolla selvityksen
yhtiön ja Ugandassa kuolleen suomalaisen
liikemiehen välisistä yhteyksistä.

Selvityksen mukaan suomalaismies oli ollut
yhteydessä asetarvikeyhtiö Patriaan marraskuussa
2016, jonka jälkeen oli myös järjestetty
ensimmäinen tapaaminen. Siellä mies ilmoitti
olevansa valmis auttamaan Patriaa Indonesiassa ja
Pakistanissa olevissa mahdollisissa
myyntihankkeissa.

Patrian mukaan seuraava mieheen liittyvä
toimenpide oli tammikuussa 2017, jolloin yhtiö aloitti
liikekumppanin valintaprosessin (Business Partner Selection Process eli
BPS), koska Patrian mielestä mies olisi voinut auttaa Pakistanin
markkinointiprojektissa. Tämä hanke kuitenkin keskeytettiin.
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Patrian suomalaisliikemiehelle lähettämä salassapitosopimus mainitsee erikseen
valtionyhtiön viime vuonna Romanialle tekemän AMV-
panssariajoneuvotarjouksen. (KUVAKAAPPAUS)

Sen jälkeen Patria kertoo olleensa suomalaismieheen yhteydessä seuraavan
kerran vasta joulukuussa 2017, jolloin ”XX otti yhteyttä Patriaan ja ehdotti
tapaamista liittyen hänen tulevaan matkaansa Afrikkaan”.

Patria toteaa selvityksessään miehen ja yhtiön Land-liiketoimintayksikköön
kuuluvan myyntihenkilön tavanneen 21.1. 2018 ja yhtiön antaneen miehelle
AMV-panssariajoneuvojen myyntiesitteitä sekä valtuutuskirjeen Ugandan ja
Mosambikin puolustusviranomaisille. Myös BPS-selvitystä päätettiin jatkaa.

Tämän enempää Patria ei kirjallisessa selvityksessään myönnä olleensa
miehen kanssa tekemisissä.

Tuttavallisia viestejä
Iltalehden tietojen mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Iltalehden haltuunsa saaman sähköpostikirjeenvaihdon perusteella yhtiön ja
liikemiehen yhteydenpito on ollut nyt ministeri Lintilälle myönnettyä
aktiivisempaa ja monipuolisempaa.

Patrialta esimerkiksi lähetettiin liikemiehelle 21. huhtikuuta 2017
sähköposti, jossa luki lyhyesti ”Moi, Liitteessä NDA kuten oli puhetta. -XX”

 
Patria lähetti Ugandassa kuolleelle suomalaisliikemiehelle
salassapitosopimuksen jo viime vuoden huhtikuussa. (KUVAKAAPPAUS)

Allekirjoitus sähköpostissa on tuttavallisesti vain lähettäjän etunimi.

Liitetiedostona ollut NDA on Mutual Non-Disclosure Agreement, eli yhteinen
salassapitosopimus. NDA on tiukka sopimus, jolla turvataan se, että
luottamuksellista tietoa ja materiaalia ei luovuteta ulkopuolisille, vaan kaikki
informaatio jää sopimusosapuolien väliseksi.

Tässä tapauksessa sopimusosapuolia ovat olleet Patria sekä
suomalaisliikemies ja hänen yhtiönsä.

Sopimuksessa mainitaan erityisesti Patrian mahdollinen AMV 8 x 8 -
panssariajoneuvokauppa Romaniaan. Yhtiö ilmoittikin saman vuoden
kesäkuussa, vain pari kuukautta NDA-sopimuksen lähettämisestä,
jättäneensä Romanialle tarjouksen AMV-ajoneuvoistaan.

Toisessa huhtikuisessa sähköpostissa Patrian edustaja vastaa yhtä
tuttavallisesti liikemiehen sähköpostiin ”Roger! Huomiseen!”. Kyseessä on
vastaus saapumisohjeisiin liikemiehen tuolloisen
markkinointiviestintäyrityksen toimitiloihin Helsingin keskustassa.

Liikemies ja Patrian edustaja ovat siis tavanneet huhtikuussakin, mitä Patria
ei kirjallisessa selvityksessään kerro.

9.

10.

olympialaisissa uskomattoman
ennätyksen - paljasti: ei suostu edes
koskemaan Ville-isän mitaleihin

Heinolassa kadonnut 15-vuotias
poika löytyi kuolleena

Näytä 30 luetuinta

PÄÄKIRJOITUS

Pääkirjoitus: Kansantalous
kohenee viimein
Suomessakin

Pääkirjoitus: Yksityisyyden
suoja ja turvallisuus
puntarissa

UUTISET Päivän luetuimmat

Video ei herkille: hirvi hyökkäsi
pikkukoiran kimppuun

60-luvun hittivene tekee paluun -
mitkä retrovärit!

Yllätys yleisössä - Kuningatar
Elisabet osallistui Lontoon
muotiviikoille

Video: Autoilija kiilasi bussin
eteen Tampereella ja kävi
kuljettajan kimppuun
rautaputkella

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758246_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200759090_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758383_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758693_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758624_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758529_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758478_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758348_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758057_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200757754_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758283_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758092_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758083_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758021_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200757899_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200757922_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200757589_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200757832_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802192200755636_u0.shtml
https://static.ilcdn.fi/kotimaa/patriasopimus2_u0.jpg
https://static.ilcdn.fi/kotimaa/patrianda2_u0.jpg
http://www.iltalehti.fi/iltv-paivarinta/
http://www.iltalehti.fi/iltvluontojaelaimet/201802200131922_v6.shtml
http://www.iltalehti.fi/iltv-lifestyle/201802200090554_ii.shtml
http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/201802200224607_v0.shtml
http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/201802200154532_v0.shtml
http://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/201802202200759865_pk.shtml
http://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/201802202200759865_pk.shtml
http://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/201802192200755935_pk.shtml
http://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/201802192200755935_pk.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200759548_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/iltvluontojaelaimet/201802200131922_v6.shtml
http://www.iltalehti.fi/iltv-lifestyle/201802200090554_ii.shtml
http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/201802200224607_v0.shtml
http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/201802200154532_v0.shtml


21.2.2018 Tätä Patria ei kertonut ministerille: Yhtiö lähetti Ugandassa kuolleelle liikemiehelle salassapitosopimuksen jo viime keväänä

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802192200757675_u0.shtml 3/12

kuljettajan kimppuun
rautaputkella

Turvapaikanhakija
pakkopalautetaan
Irakiin - kirkkoherran
mukaan miehellä ei ole
mahdollisuutta selvitä
hengissä avioliiton
ulkopuolisen suhteen
vuoksi

Tätä Patria ei kertonut
ministerille: Yhtiö lähetti
Ugandassa kuolleelle
liikemiehelle
salassapitosopimuksen
jo viime keväänä

Kolme isoa Loton
päävoittoa lunastamatta
- Vantaalla vuonna 1995
pelattu 2,36 miljoonaa
odottaa yhä noutajaansa

Lännen Media: Nuorten
määrä psykiatrisessa
erikoissairaanhoidossa
noussut rajusti - miltei
joka kymmenes
uusimaalaisnuori
asiakkaana

Kotihoidon työntekijät
kertovat uupumuksesta
ja järjettömästä
kiireestä: Työnantaja
toivoo, ettei asiakas avaa
ovea

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Alun perin Patria kertoi suomalaisen liikemiehen tulostaneen omatoimisesti
Afrikan-matkalleen mukaan yhtiön esitteitä Patrian nettimateriaalipankista,
eikä yhtiön ensimmäisten lausuntojen mukaan sillä ollut suomalaismiehen
kanssa mitään yhteistyötä.

 
Patrian ja suomalaisliikemiehen sähköpostikirjeenvaihto on ollut varsin
tuttavallista. (KUVAKAAPPAUS)

 
Iltalehden haltuunsa saaman sähköpostikirjeenvaihdon perusteella Patrian ja
liikemiehen yhteydenpito on ollut nyt ministeri Lintilälle myönnettyä
aktiivisempaa ja monipuolisempaa. (MIKKO VIRTA)
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Mitä tapahtuu Pohjois-Korean edustajille kisojen jälkeen? Vuoden
1966 urheilijoiden kohtalo oli hirveä - loikkari kertoo maalintekijän
sysimustasta kohtalosta

Kiinan olympiahiihtäjä ilmestyi väliaikapaikalle hirmuisessa
johdossa - joutui isoihin vaikeuksiin, kun erikoinen syy selvisi: ”Olen
todella pahoillani hänen puolestaan”

Reijo Jylhä laittoi Johanna Matintalon pihalle viestistä - urheilija ei
jaksanut lähteä katsomaan kisaa: ”Toivottavasti ensi vuonna
paikkani on itsestäänselvyys”

Syvä lumilautapettymys! Suomen olympiajoukkue luisuu yhä
lähemmäs katastro�a

Emmi Peltonen, 18, tekee olympialaisissa uskomattoman
ennätyksen - paljasti: ei suostu edes koskemaan Ville-isän
mitaleihin

Heinolassa kadonnut 15-vuotias poika löytyi kuolleena

Nuori mies kävi veitsi kädessä kebab-yrittäjän kimppuun - haastoi
tappeluun ja käskytti ulkomaalaisia poistumaan maasta

Bond-tähti Daniel Craigin muuttunut ulkonäkö kummastuttaa: ”Tuo
ei ole Craig, tuo on hänen kaksoisolentonsa”

Patrik Laine sai kiistämänsä jutun takia Aleksander Ovetshkinilta
vastustamattoman tarjouksen

Danny Vain elämää -kuvausten käänteistä: ”Terhi Kokkonen antoi
kaikkensa”
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LUKIJOIDEN KOMMENTIT

31 kommenttia Lajitteluperuste: 

Antti Ruokolainen
Toisaalla maailmassa Parkkosen kaltaisille toimittajille jaetaan
Pulitseriloita. Suomessa taas vaikeuksia.

Tykkää · Vastaa · 21 · 22 t

Hanse Sepse
Hyvää työtä Parkkonen ja Iltalehti! Viitatkaa kintaalla
näiden someänkyröiden kommenteille, joilla ei ole mitään
virkaa.

Tykkää · Vastaa · 16 · 21 t

Antti Ruokolainen
Hanse Sepse hyvää työtä nimenomaan!

Tykkää · Vastaa · 1 · 20 t

Ilkka Ikonen
Parkkonen on täysin tietämätön maailman kauppatavoista.
Ei tuollaisella ammattitaidolla pitäisi edes toimittajaksi
päästä.

Tykkää · Vastaa · 1 · 16 t

Näytä viestiketjussa vielä 1 vastaus

Kimmo Rissanen
Jaa vastahan noi sanoi että , ei ole myymässä sielä vain esitteitä
mukana, no Patria Linden niin ei sieltä totuutta tule, mut taskut
täyttyy.

Tykkää · Vastaa · 17 · 22 t

Olli Karttunen
Toimitusjohtajan on täytynyt olla tietoinen kuvioista. En ihmettele
Lindenin läsnäoloa kuvioissa kun se golfkin oli sellainen!

Tykkää · Vastaa · 13 · 22 t

Lassi Anttonen
Harmi hänen kannaltaan,että menehtyi.

Tykkää · Vastaa · 2 · 22 t

Esa Alestalo · Lahti
Tuntuu olleen kokenut ammattimies alallaan. Asekauppa
on riskialtis ala.

Tykkää · Vastaa · 2 · 21 t

Marita Järvinen · Työskentelee yrityksessä Eläkkeellä
Esa Alestalo ,ammattimies tuskin lankeaisi huijauskirjeisiin.

Tykkää · Vastaa · 1 · 17 t

Esa Alestalo · Lahti
Jukka Piepponen Ei Patrian kaltainen valtion
omistajaohjauksessa oleva yritys ole taipuvainen pimeään
kauppaan, sellaisessa on suuri riski.
Tykkää · Vastaa · 17 t

Näytä viestiketjussa vielä 2 vastausta

Jorma Isopoussu · Oulun Kauppaoppilaitos
Mikähän on asioiden oikea totuus? Luottamus tiedottamiseen on
aika heikko.

Tykkää · Vastaa · 18 · 22 t

Taito Heiskanen · Vakuutusväen Liitto VvL ry
Erikoista, että ei voi tykätä kakista kommenteista, koska
joku estää. Eikä nuo kommentit ole muuta kuin oikeita

ll i i

Vanhin

Lisää kommentti…

Ilmianna asiaton kommentointi klikkaamalla megafonia.

PiilotaKommentoi 
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sellaisia!

Tykkää · Vastaa · 3 · 21 t

Kauko Kotisaari
Kiteytettynä tuo asia meni näin. Näyttää siltä, että kuollut
mies oli Patrian asemyyjä ja Linden oli availemassa ovia
Ugandan päämiesten puheille. Joku rosvo sai vinkin ja vei
voitelurahat, tai rikollisjärjestö huijasi kaksikon Ugandaan ja
vei voitelurahat. Noita rahoja kun ei voi pankkisiirtona
kuljettaa kun siitä jää jälki ja joskus kiinni, vaan käteisenä.

Tykkää · Vastaa · 6 · 21 t

Marita Järvinen · Työskentelee yrityksessä Eläkkeellä
Taito Heiskanen ,luvallista kehua vain kommentteja, joissa
kehutaan Iltalehden toimittajaa!
Tykkää · Vastaa · 17 t

Samuel Kukkoin
Mitä väliä sillä on jos kaverilla on NDA Patrian kanssa jostakin
Romanian ajoneuvokaupasta? Miksi ihmeessä Patriasta on pakko
leipoa pahis tässä suomalaismiehen kuolemassa Ugandassa?
Miten Patria muka edesauttoi kuolemaa? Kaveri sai luvan jakaa
esitteitä, joita löytyy muuten ihan julkisista lähteistäkin, ei sopia
mistään. Mitään näyttöä siitä, että kuolema liittyisi mitenkään
asekauppoihin ei ole. Nyt on pari Patrian johtajaa saanut fudut, ex-
ministeri vedetty lokaan ja Patrian omistajaohjausministerin päätä
vaaditaan vadille. Media on joskus aivan kohtuuton
skuupinhimossaan.

Tykkää · Vastaa · 4 · 22 t

Jaakko Savolainen
Ehkäpä asialla on jotain tekemistä Patrian selitysten
luotettavuutta arvioitaessa. "Kuka kerran keksitään, sitä
aina epäillään", sanoo sananlasku.

Tykkää · Vastaa · 3 · 20 t

Samuel Kukkoin
Jukka Piepponen, Patrian moka oli se, että yhtiön
myyntipäällikkö antoi kirjallisen luvan ojentaa
markkinointimateriaalia Ugandassa. Siihen nähden tämä
mediamylläkkä on aivan kohtuuton. Maailmassa on paljon
tärkeämpiä asioita uutisoitavaksi.
Tykkää · Vastaa · 9 t

Jukka Piepponen · Savonlinna
Samuel Kukkoin Mokahan on se että miksi sinne
markkinoidaan jos ei ole edes tarkoitus myydä mitään, tai
niin ainakin on annettu ymmärtää. Patria ei kuitenkaan ole
mikään viagran massapostausmainostaja. Siitä olen samaa
mieltä että melkoisen haloon saaneet nämä sivujuonteet
asiassa.  
Enemmän kuin itse ikävä tapahtuma.
Tykkää · Vastaa · 8 t

Reijo Terho · Haukipudas
Tämäkin sotku on sitä Hyväveliverkostoa, Oisko aika muuttaa Lakia
ja Poistaa nämä Hyvävelikaupat ja Kauppiaat,

Tykkää · Vastaa · 17 · 22 t

Jukka Piepponen · Savonlinna
Ensin Patrian ylin johto kertoo että ei Ugandan kanssa ole ollut
tarkoitus tehdä mitään kauppoja koska riskialtis alue. Mitä se
"konsultti" sitten teki siellä Patrian esitteet mukana ja kuitenkin oli
lupa jakaa esitteitä? 

Mitä tarkoittaa "Patria kantaa vastuun Uganda-toiminnasta"? 
Sitäkö että kaksi uhrilammasta saa lopputilin? 

Kuulostaa luotettavalta toiminnalta. Onko muuten Patriallakin
laskutus ja kirjanpito Intiassa ja Englannissa?

Tykkää · Vastaa · 20 · 22 t

Lassi Hyvärinen · Polvijärvi
Koska on olemassa virallista ja ei niin virallista
asekauppaa. Jopa sellaista, mitä ei virallisesti ole
olemassakaan. Ja maailman laajuisesti Suomi on vain
pikkutekijä siinä sopassa. Nyt vain kävi niin, että homma
meni pieleen jonkun hotelliryöstäjän ansiosta ja nyt
yritetään selitellä miksi jäätiin kiinni rysän päältä housut
nilkoissa.

Tykkää · Vastaa · 4 · 20 t
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https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=131102960269666&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FlY4eZXm_YWu.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df23914573e1aa38%26domain%3Dwww.iltalehti.fi%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iltalehti.fi%252Ff325960b9a883f4%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.iltalehti.fi%2Fkotimaa%2F201802192200757675_u0.shtml&locale=fi_FI&numposts=10&sdk=joey&version=v2.10&width=503
https://www.facebook.com/people/Marita-J%C3%A4rvinen/100009108047090
https://www.facebook.com/pages/El%C3%A4kkeell%C3%A4/170135829826980
https://www.facebook.com/people/Samuel-Kukkoin/100014862644582
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802192200757675_u0.shtml?fb_comment_id=1890692600975143_1890731444304592
https://www.facebook.com/people/Jaakko-Savolainen/100003698652385
https://www.facebook.com/people/Samuel-Kukkoin/100014862644582
https://www.facebook.com/pages/Savonlinna/108593932498986
https://www.facebook.com/reijo.terho
https://www.facebook.com/pages/Haukipudas/105543482813943
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802192200757675_u0.shtml?fb_comment_id=1890692600975143_1890733184304418
https://www.facebook.com/pages/Savonlinna/108593932498986
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802192200757675_u0.shtml?fb_comment_id=1890692600975143_1890733217637748
https://www.facebook.com/pages/Polvij%C3%A4rvi/104105842960613


21.2.2018 Tätä Patria ei kertonut ministerille: Yhtiö lähetti Ugandassa kuolleelle liikemiehelle salassapitosopimuksen jo viime keväänä

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802192200757675_u0.shtml 6/12

Hannu Weckman · Simonkylän lukio
En sitten ymmärrä Patrian simputtamista ollenkaan. Hävisivät
Qatarissa kaupan, siitä ovat selityksen ministerille velkaa. Tuntuu,
että Patria on jonkinlaisen ajojahdin kohde kotimaassaan. 
Konsultin kuolema on valitettavaa erityisesti hänen omaisileen,
mutta elämä jatkuu niin omaisilla kuin myös yhteistyökumppaneilla.

Tykkää · Vastaa · 2 · 22 t

Jaakko Savolainen
Tarkoitatko, että Patria saa jatkaa aseiden kauppaamista
välittämättä Suomen laista. Vai kenties sitä, että Suomen
ahtaan asevientilain takia Patrialle on välttämätöntä
perustaa sivuliike johonkin avoimeen ja laintulkinnastaan
joustavaan maahan, esimerkiksi Ugandaan.

Tykkää · Vastaa · 1 · 20 t

Petri Päivä · Espoo
Liikemies väitti edustaneensa Nordicseciä, Nammoa ja
Bittiumia (sic), mutta vain Patriaa riepotellaan
julkisuudessa...
Tykkää · Vastaa · 20 t

Jukka Piepponen · Savonlinna
Petri Päivä Totta, kyllä noi kaikki sidonnaiset pitäisi tutkia.

Tykkää · Vastaa · 2 · 18 t

Näytä viestiketjussa vielä 2 vastausta

Ilkka Ikonen
"Parkkosen uutistoimisto tietää taas" - Kuinka vähällä
ymmärryksellä ja järjellä voi toimia tomittaja IL::ssä. - Parkkosella ei
ole alkeellisintaan käsitystä yritystoiminnasta. Ei näitä Parkkosen
"uutisia" voi edes kommentoida. Eli on taas vihapuheen eli
levittämistä ilman, että varsinaista valhetta sanotaan - Eli siis muille
lukjoille: NDA on ihan normaalimenettely, kun toimitaan "liike-
elämässä". Myöskin tuttavallinen puhuttelutapaa kollegiaalisessa
kirjeenvaihdossa on tapa.

Tykkää · Vastaa · 2 · 22 t

Petri Päivä · Espoo
Pitää paikkansa, tämä on värikynällä kirjoitettu juttu. NDA
todennäköisesti liittyy aiempaan Pakistan prosessiin, josta
Patria kertoi selonteossaan, ja ihan normaalia
kommunikaatiota yrityksissä. Kuolema sen sijaan ei ole
normaalia ja siihen liittyvät asiat tulee tutkia lehdistön
uutisista huolimatta, miten ja millä asioilla tuonne
päädyttiin. Vain Patriaa riepotellaan, miksei Nordicsecia,
Nammoa ja Bittiumia tongita samalla innolla?

Tykkää · Vastaa · 1 · 19 t · Muokattu

Jaakko Savolainen
Varsinkin, kun samalla ilmoitetaan varonmaksajille, ettei
ennen ole ollut sanottavaa kanssakäymistä osapuolten
välillä.

Tykkää · Vastaa · 3 · 20 t

Jonne Varpomaa · HMOL
Miksi sitten kommentoit?
Tykkää · Vastaa · 19 t

Näytä viestiketjussa vielä 1 vastaus

Facebookin kommenttilaajennus

Lataa vielä 10 kommenttia

https://www.facebook.com/people/Jaakko-Savolainen/100003698652385
https://www.facebook.com/people/Petri-P%C3%A4iv%C3%A4/100013003092926
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=131102960269666&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FlY4eZXm_YWu.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df23914573e1aa38%26domain%3Dwww.iltalehti.fi%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iltalehti.fi%252Ff325960b9a883f4%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.iltalehti.fi%2Fkotimaa%2F201802192200757675_u0.shtml&locale=fi_FI&numposts=10&sdk=joey&version=v2.10&width=503
https://www.facebook.com/hannu.weckman1
https://www.facebook.com/people/Petri-P%C3%A4iv%C3%A4/100013003092926
https://www.facebook.com/people/Jaakko-Savolainen/100003698652385
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=131102960269666&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FlY4eZXm_YWu.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df23914573e1aa38%26domain%3Dwww.iltalehti.fi%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iltalehti.fi%252Ff325960b9a883f4%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.iltalehti.fi%2Fkotimaa%2F201802192200757675_u0.shtml&locale=fi_FI&numposts=10&sdk=joey&version=v2.10&width=503
https://www.facebook.com/ilkka.ikonen.50
https://www.facebook.com/hannu.weckman1
https://www.facebook.com/pages/Simonkyl%C3%A4n-lukio/102105843165100
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802192200757675_u0.shtml?fb_comment_id=1890692600975143_1890734287637641
https://www.facebook.com/people/Jaakko-Savolainen/100003698652385
https://www.facebook.com/people/Petri-P%C3%A4iv%C3%A4/100013003092926
https://www.facebook.com/pages/Espoo/111984632161121
https://www.facebook.com/pages/Savonlinna/108593932498986
https://www.facebook.com/ilkka.ikonen.50
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802192200757675_u0.shtml?fb_comment_id=1890692600975143_1890734604304276
https://www.facebook.com/people/Petri-P%C3%A4iv%C3%A4/100013003092926
https://www.facebook.com/pages/Espoo/111984632161121
https://www.facebook.com/people/Jaakko-Savolainen/100003698652385
https://www.facebook.com/pages/HMOL/492144854197317
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
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150 TUOREINTA JUTTUA

Juuri nyt

Patrik Laineen kammolämäri upposi yläkulmaan - suomalaistähdelle muikeat tehot Jetsin
tappiossa - NHL - 06:36

VR:n konduktööri pelasti turistiperheen, junat pysähtyivät keskelle öistä metsää: ”Poika oli
isän sylissä ja minä kannoin matkalaukkuja” - Kotimaan uutiset - 06:33

Näkökulma: Lapsesi voidaan tappaa joka päivä - Ulkomaan uutiset - 06:32

Leijoniin rajuja muutoksia Kanada-peliin: Kentälliset täysin uuteen uskoon! - Pyeongchangin
olympialaiset 2018 - 06:29

Tänään tv:ssä: Toimittaja vierailee lesbopornoleffan kuvauksissa - puristelee näyttelijän
rintoja - TV ja leffat - 06:26

Danny Vain elämää -kuvausten käänteistä: ”Terhi Kokkonen antoi kaikkensa” - Viihdeuutiset -
06:19

Syvä lumilautapettymys! Suomen olympiajoukkue luisuu yhä lähemmäs katastrofia -
Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 06:12

Nuori mies kävi veitsi kädessä kebab-yrittäjän kimppuun - haastoi tappeluun ja käskytti
ulkomaalaisia poistumaan maasta - Kotimaan uutiset - 06:00

IL seuraa olympialaisia livenä: Ei ole totta! Kaikki suomalaismiehet putosivat lumilautailun
hyppyfinaalista - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 05:58

Ugandassa työskennellyt suomalaistoimittaja pitää kuolleen liikemiehen tapausta outona -
”Ugandalaiset ovat myötämielisiä valkoisia kohtaan” - Kotimaan uutiset - 05:58

Minkä kahden seuran paidassa Brett Hull voitti Stanley-cupin? - 10 Kysymystä - 05:55

Reijo Jylhä laittoi Johanna Matintalon pihalle viestistä - urheilija ei jaksanut lähteä
katsomaan kisaa: ”Toivottavasti ensi vuonna paikkani on itsestäänselvyys” - Pyeongchangin
olympialaiset 2018 - 05:42

1 tunti

Mitä tapahtuu Pohjois-Korean edustajille kisojen jälkeen? Vuoden 1966 urheilijoiden
kohtalo oli hirveä - loikkari kertoo maalintekijän sysimustasta kohtalosta - Pyeongchangin
olympialaiset 2018 - 05:11

2 tuntia

Hiihtolomalaisille luvassa aurinkoa - katso tästä päivän sääennuste - Kotimaan uutiset - 04:19

Varapresidentti Pencen oli määrä tavata Pohjois-Korean edustajia salaa olympialaisissa -
Pohjois-Korea perui viime hetkellä - Ulkomaan uutiset - 03:15

4 tuntia

Horoskooppi - Horoskooppi - 02:20

Clooney, Winfrey, Spielberg... Julkkiksilta miljoonalahjoitukset aselakiuudistusta vaativalle
marssille - Ulkomaan uutiset - 02:02

Ville Peltonen antoi tyttärelleen Emmi Peltoselle olympianeuvoja - ”Ota kaikki irti tästä” -
Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 00:52

Trump haluaa määrätä joukkoammuskeluissa käytetyn aseen lisäosan kiellettäväksi - myös
muita rajoituksia harkinnassa - Ulkomaan uutiset - 00:34

Taitoluistelija Emmi Peltonen puhui lajinsa ulkonäköpaineista: ”En voisi ikinä olla sellainen
kauhea tikku” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 00:00

Gorilla Kirpun selästä - Messi pelasti Barcelonan vierasmaalillaan - Mestarien liiga - 20.02. 23:55

Li Andersson tiedustelulaista: Perustuslakia ei tarpeen muuttaa nopeutetulla menettelyllä -
Kotimaan uutiset - 20.02. 23:45

Besiktas-toppari erehtyi ottamaan punaisen kortin - Bayern rankaisi latomalla taululle
murskalukemat - Mestarien liiga - 20.02. 23:43

Ministeri Lintilä Patrian
yhteyksistä Ugandassa
kuolleeseen
suomalaismieheen: ”Uusia
yksityiskohtia tullut esiin”
20.02.2018

Ministeri Lintilä: Patria
julkistaa huomenna
yksityiskohtaisen
selvityksen Uganda-
vyyhdistä
20.02.2018

HS: Patrian kaksi johtajaa
eroavat Uganda-tapauksen
vuoksi
16.02.2018

Patria aikoo julkistaa
yksityiskohtaisen
selvityksen Uganda-
vyyhdistä
Aamulehti 20.02.2018

HS: Kaksi Patrian keskeistä
johtajaa eroaa
Kauppalehti 16.02.2018

Professori kommentoi
Patrian mediakohua:
"Yritykset eivät tajua, että
yksityinen on nykyään
julkista"
Satakunnan Kansa 17.02.2018

Lisää aiheesta

Aiheesta muualla

http://www.iltalehti.fi/nhl/201802212200760452_nh.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200759484_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802202200759637_ul.shtml
http://www.iltalehti.fi/pyeongchangin-olympialaiset-2018/201802212200760450_pz.shtml
http://www.iltalehti.fi/tv-ja-leffat/201802202200758276_tw.shtml
http://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/201802202200759235_vd.shtml
http://www.iltalehti.fi/pyeongchangin-olympialaiset-2018/201802212200760451_pz.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200757173_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/pyeongchangin-olympialaiset-2018/201802212200760441_pz.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200759692_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/10kysymysta/201802202200759391_cc.shtml
http://www.iltalehti.fi/pyeongchangin-olympialaiset-2018/201802202200758045_pz.shtml
http://www.iltalehti.fi/pyeongchangin-olympialaiset-2018/201802202200758147_pz.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802212200760443_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802212200760442_ul.shtml
http://www.iltalehti.fi/horoskooppi/201802212200760440_ho.shtml
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802212200760439_ul.shtml
http://www.iltalehti.fi/pyeongchangin-olympialaiset-2018/201802202200758513_pz.shtml
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802202200760437_ul.shtml
http://www.iltalehti.fi/pyeongchangin-olympialaiset-2018/201802202200758481_pz.shtml
http://www.iltalehti.fi/mestarienliiga/201802202200760324_mz.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200760413_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/mestarienliiga/201802202200760381_mz.shtml
http://www.iltalehti.fi/pyeongchangin-olympialaiset-2018/201802202200758107_pz.shtml
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802202200759071_ul.shtml
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802202200759071_ul.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758624_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802202200758624_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802162200751508_u0.shtml
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802162200751508_u0.shtml
https://www.aamulehti.fi/uutiset/patria-aikoo-julkistaa-yksityiskohtaisen-selvityksen-uganda-vyyhdista-200758583
https://www.aamulehti.fi/uutiset/patria-aikoo-julkistaa-yksityiskohtaisen-selvityksen-uganda-vyyhdista-200758583
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hs-kaksi-patrian-keskeista-johtajaa-eroaa/HsVs64z4
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hs-kaksi-patrian-keskeista-johtajaa-eroaa/HsVs64z4
https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/professori-kommentoi-patrian-mediakohua-yritykset-eivat-tajua-etta-yksityinen-on-nykyaan-julkista-200753317/
https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/professori-kommentoi-patrian-mediakohua-yritykset-eivat-tajua-etta-yksityinen-on-nykyaan-julkista-200753317/
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Emmi Peltonen, 18, tekee olympialaisissa uskomattoman ennätyksen - paljasti: ei suostu
edes koskemaan Ville-isän mitaleihin - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 23:03

Toni Braxton rakastui amerikkalaisräppäriin: ”Olen kihloissa!” - Viihdeuutiset - 20.02. 22:59

USA vaatii hyökkäysten lopettamista Syyrian Itä-Ghoutassa - Ulkomaan uutiset - 20.02. 22:49

Yllätys yleisössä - Kuningatar Elisabet osallistui Lontoon muotiviikoille - IL-TV Uutiset -

20.02. 22:46

8 tuntia

Luminen piha paljasti valheen: Mies väitti poliisille varkaiden vieneen hänen aseensa ja
lompakkonsa - ladattu ase löytyi sängystä patjan alta - Kotimaan uutiset - 20.02. 22:35

Bond-tähti Daniel Craigin muuttunut ulkonäkö kummastuttaa: ”Tuo ei ole Craig, tuo on
hänen kaksoisolentonsa” - Viihdeuutiset - 20.02. 22:33

Ei, ole, totta! Norjan yksi kisapäivä pieksee Suomen yhteissaldon kahdeksista kisoista -
kahdessa tunnissa yhtä monta kultaa kuin Suomeen 14 vuodessa - Pyeongchangin olympialaiset
2018 - 20.02. 22:19

Maroon 5 -laulaja Adam Levine ja huippumalli Behati Prinsloo saivat toisen lapsen -
Viihdeuutiset - 20.02. 21:56

Suosikkisarja Amazing Racen järjestäjä kuoli Ugandassa 2012 - Syynä huonolaatuinen
kokaiini - Viihdeuutiset - 20.02. 21:44

Nyt on söpöä - tunnistatko Salkkarit-tähden kuvasta? - Viihdeuutiset - 20.02. 21:21

”Haavoittunut lapsi keuhkot täynnä hiekkaa, tätä sanotaan joukkomurhaksi” - seitsemän
sairaalaa pommitettu Syyriassa, yhdestä syytetään Venäjää - Ulkomaan uutiset - 20.02. 21:20

Kansanedustaja uskoo Mestarien liiga -yllätykseen - ”Jalkapallo on siitä kaunis, ettei
lopputulosta tiedetä etukäteen” - Mestarien liiga - 20.02. 21:05

Kirpun kirous - rikkoutuuko Messin kuparinen vihdoin yhdeksännellä yrittämällä? -
Mestarien liiga - 20.02. 21:03

Bayernilla mahdollisuus tehdä historiaa - voittoputki jo ennätysmittaan - Mestarien liiga -
20.02. 21:02

Spotifykin laittaa lusikkansa soppaan - kehittelee omaa kaiutinta - Digiuutiset - 20.02. 21:00

Kiinan olympiahiihtäjä ilmestyi väliaikapaikalle hirmuisessa johdossa - joutui isoihin
vaikeuksiin, kun erikoinen syy selvisi: ”Olen todella pahoillani hänen puolestaan” -
Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 21:00

Näkökulma: Suomalaisten tulisi ottaa oppia virolaisista - Politiikka - 20.02. 20:45

Miten idyllistä! Tältä näyttävät yli 100-vuotiaat puutalot modernilla twistillä - Asumisartikkelit
- 20.02. 20:41

Peniksen hurjalle värille on mitä luonnollisin syy - joskus sama sävy voi olla oire vakavasta
sairaudesta - Terveysuutiset - 20.02. 20:40

Silloin tajusin, että olen epäterveessä suhteessa - naiset kertovat: ”Vasta muutettuani
maasta ymmärsin, että hän oli hyödyntänyt ulkopuolisuuttani” - Tosielämää - 20.02. 20:40

Eutanasian valvonta Belgiassa herättää yhä enemmän kritiikkiä - epäily: sukulaiset
saattavat painostaa armomurhaan - Ulkomaan uutiset - 20.02. 20:38

Saksan joukkue kittaa olympialaisissa litratolkulla olutta - ja rohmuaa valtavasti mitaleita:
lääkäri ja urheilijat ylistävät alkoholittoman version hyötyjä - IL-TV Olympialaiset 2018 -

20.02. 20:35

Mikko Kuustonen käy terapiassa: ”Analysoin joskus liikaakin itseäni” - Musiikki - 20.02. 20:31

Patrik Laine sai kiistämänsä jutun takia Aleksander Ovetshkinilta vastustamattoman
tarjouksen - NHL - 20.02. 20:28

Pääkirjoitus: Kansantalous kohenee viimein Suomessakin - Pääkirjoitus - 20.02. 20:26

”Sisko hiipi selän taakse ja nykäisi” Lukijoiden tarinat kielestä jäisessä metallissa saavat
väreet juoksemaan selkäpiissä - Perheartikkelit - 20.02. 20:14

Olympiakisojen koko ohjelma - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 20:14

Parasta kanapastaa ikinä? Palermon pasta on koululaisten kestosuosikki - Ruoka-artikkelit -
20.02. 20:14

Lasse kuvasi Levillä erikoisen luonnonilmiön, valkoisen sateenkaaren - ”Tällaista ei ole
ennen tullut vastaan” - Kotimaan uutiset - 20.02. 20:03

Näin tekoäly kehittyy: Google ennustaa sydänsairauden kurkkaamalla silmääsi - Digiuutiset -
20.02. 20:00

Näkökulma: Vaikeasta pelistä voi olla hyötyä - Leijonat saa näyttää, että kyllä täältäkin
pesee! - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 19:54

Riemu vaihtui jättipettymykseen - pelikoneen ilmoittama suurvoitto olikin
järjestelmävirhe: ”Yksi puhelu sai maailmani kaatumaan” - Kotimaan uutiset - 20.02. 19:40

Demarit asettivat vaatimuksia hallitukselle: ”Ilman Supon valvontaa ei tule
tiedusteluoikeuksia” - Politiikka - 20.02. 19:33

Saksan joukkue kittaa olympialaisissa litratolkulla olutta - ja rohmuaa valtavasti mitaleita:
lääkäri ja urheilijat ylistävät alkoholittoman version hyötyjä - Pyeongchangin olympialaiset 2018
- 20.02. 19:27

17 turkkilaista pelastettiin Kreikan rannikolta - hakevat turvapaikkaa - Ulkomaan uutiset -
20.02. 19:15

Tankki täyteen -ja Sisko ja sen veli -sarjoista tuttu Ilmari Saarelainen on ollut jo 10 vuotta
eläkkeellä: ”Työtarjoukset imartelevat edelleen” - Viihdeuutiset - 20.02. 19:04

MTV: Katri Helena suhteestaan Tommi Liimataiseen: ”Päästän hänet irti heti, kun hän
haluaa” - Viihdeuutiset - 20.02. 19:04

Suomen menestystoivon kisa meni läskiksi jo mäessä: ”Kun heikosta perustasosta jää viisi
metriä, jälki on tuon näköistä” - IL-TV Olympialaiset 2018 - 20.02. 18:58

Yle Puhe muuttuu radikaalisti olympialaisten jälkeen - kanavan ideasta luovuttiin -
Viihdeuutiset - 20.02. 18:57

Eeli Tolvanen taas liekeissä, Suomi löi Etelä-Korean 5-2 - katso maalikooste tästä! - IL-TV

Olympialaiset 2018 - 20.02. 18:55

Saksalaismies huijasi itsepalvelukassalla, vasikanmaksa ei ole hedelmä - sai mojovat sakot -
Ulkomaan uutiset - 20.02. 18:51
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Konflikti Syyrian Afrinissa mutkistui: Turkin tykistö tulitti hallinnon puolella taistelevaa
joukkoa - Ulkomaan uutiset - 20.02. 18:44

12 tuntia

Ugandassa siepattu, poliisina esiintynyt toimittaja IL:lle - näin outo haastattelu Suvi
Lindénin kanssa eteni - Ulkomaan uutiset - 20.02. 18:39

Miesten paras talvivaate - oikeasti lämmin ja näyttää törkeän hyvältä - Streetstyle -
20.02. 18:38

Lontoon muotiviikolla järjestettiin kehopositiivinen mielenosoitus - nämä kuvat sinun pitää
nähdä! - Pinnalla - 20.02. 18:37

Työuupuneet saavat apua ryhmäkuntoutuksesta - Terveysuutiset - 20.02. 18:35

Prinssi Henrikin hautajaisissa ei nähty Ruotsin tai Norjan kuninkaallisia - Kuninkaalliset -
20.02. 18:34

Viisi suurlähettilästä vinkkaa kotimaansa ehdottomat kohteet - Matkajutut - 20.02. 18:34

Sairastunut suomalaishiihtäjä sai olympiakylän wc:n tukkoon: ”En lukenut ohjeita niin
tarkkaan” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 18:32

Teitkö suositun testin Facebookissa? Tietosi on voitu jo myydä eteenpäin - Digiuutiset -
20.02. 18:30

Luotsilla jäi hampaankoloon Eero Hirvosen kuudennesta sijasta: ”Jossain vaiheessa tuloksia
pitää lyödä pöytään, kun paikkoja annetaan” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 18:16

Kuvista nousi kohu: vaimon peli sai ex-kiekkoilijan ryyppäämään aamuvarhaisella
olympialaisissa - ”En ole kännissä, olen vain kanadalainen” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 -
20.02. 18:13

Väkijoukko raahasi lapsen surmasta ja raiskauksesta epäillyt poliisiasemalta Intiassa ja
tappoi heidät - Ulkomaan uutiset - 20.02. 18:08

Leijonien hyökkääjäkolossi kohtaa hyvän ystävänsä kuolemanottelussa: Puhelin hälytti jo
ennen Korea-peliä - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 18:08

Yle: Ugandassa kuolleen suomalaismiehen ruumiista löytyi kokaiinia ja tuholaismyrkkyä -
myös outoa ruskeaa ainetta suussa - Ulkomaan uutiset - 20.02. 18:07

Koneen ohjaamo putosi alas, työntekijä loukkaantui vakavasti - toimitusjohtajalle sakot -
Kotimaan uutiset - 20.02. 18:04

Kaupallinen yhteistyö: Tarttuvatko taudit kosketusnäytöltä? - Omaguru - 20.02. 18:00

Muusikko Stormin kuoli vain 32-vuotiaana - Viihdeuutiset - 20.02. 17:58

Abit pettyivät Cheekin yökerhon penkkarijatkoihin: Ennakkolipun ostaneet joutuivat
jonottamaan yli tunnin - ”Kaverini pyörtyi edessäni kolme kertaa” - Kotimaan uutiset -
20.02. 17:52

Osala ja Anttila heti Leijonien parhaimmistoa - tässä on Korea-ottelun Leijonat & lampaat -
Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 17:49

Venäjä vahvistaa, että ”tusinoittain” venäläisiä on kuollut Syyriassa - Ulkomaan uutiset -
20.02. 17:44

Video: Eeli Tolvanen taas liekeissä, Suomi löi Etelä-Korean 5-2 - katso maalikooste tästä! -
Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 17:43

Heinolassa kadonnut 15-vuotias poika löytyi kuolleena - Kotimaan uutiset - 20.02. 17:31

Leijonat oli liian lähellä kaikkien aikojen katastrofia - Marjamäki tunnusti tosiasiat: ”Loppui
työnteko aivan tyystin” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 17:20

Ministeri Lintilä Patrian yhteyksistä Ugandassa kuolleeseen suomalaismieheen: ”Uusia
yksityiskohtia tullut esiin” - Ulkomaan uutiset - 20.02. 17:18

Suomen menestystoivon kisa meni läskiksi jo mäessä: ”Kun heikosta perustasosta jää viisi
metriä, jälki on tuon näköistä” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 17:15

Metsolat-sarjan pankinjohtajana tutuksi tullut Esko Raipia: ”Neljäs pallolaajennus voi olla
edessä” - Viihdeuutiset - 20.02. 17:04

Hävikkiruokasovelluksen perustajalle vankeusrangaistus - suosittu sovellus oli suora kopio
- Digiuutiset - 20.02. 17:00

Komeat tehot mättänyt Tolvanen ruoti Leijonien yllättävää romahdusta TV5:lle: ”Ruvettiin
kattelee” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 16:51

Miksi kultamitalista taistellut Eero Hirvonen hävisi kohtalokkaasti alamäissä? -
Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 16:45

Lauri Marjamäki kommentoi TV5:lle Etelä-Korean aiheuttamaa paniikkia: ”Rupesi tulemaan
menettämisen pelkoa” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 16:42

Raviradalla syttyi iso tulipalo Oulussa - syytä selvitetään - IL-TV Uutiset - 20.02. 16:33

Yhdistetyn tähti Eero Hirvonen uskoi jo voittavansa kultaa - sitten totuus iski vasten
kasvoja: ”Siinä meni taas mitali” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 16:32

Yöstä potkut saaneet julkaisevat uutta musiikkia - esikoislevy ensi kuussa - Musiikki -
20.02. 16:29

Uskotko muistavasi, miltä 2000-luvun alku näytti? Nämä kuvat saavat hymyn huulille -
Asumisartikkelit - 20.02. 16:25

Video: Korealaisfani riehaantui täysin maalista Leijonien verkkoon - tuuletti suomalaiseen
tyyliin! - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 16:24

IL seurasi olympiapäivää: Leijonat kaatoi Korean kovan taistelun jälkeen - Pyeongchangin
olympialaiset 2018 - 20.02. 16:22

Leijonat oli hätää kärsimässä Etelä-Koreaa vastaan - voitto irtosi, seuraavaksi vastassa
Kanada - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 16:20

Alkoholilain uudistus vapauttaa anniskelua yleisötapahtumissa - Valvira: ”Päädyimme
elinkeinolle myönteisempään tulkintaan” - Kotimaan uutiset - 20.02. 16:11

Pure pölyä Mercedes: Tesla pyyhkäisi isojen premiumautojen ykköseksi Euroopassa -
Autouutiset - 20.02. 16:10

Erika Vikman juhlii 25-syntymäpäiviään Dannyn ja ystävien kanssa: ”Koen olevani vielä
nuori” - Viihdeuutiset - 20.02. 16:09

Nyt teki kipeää! Lasse Kukkonen sai kiekon suoraan kasvoihinsa - Leijonat meni täysin
sekaisin - IL-TV Olympialaiset 2018 - 20.02. 16:05
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Naiset kaipaavat enemmän vaihtelua kuin miehet - apua naisen haluttomuuteen - Rakkaus ja
seksi -artikkelit - 20.02. 15:50

Espoossa murtauduttu jo seitsemään asuntoon - tekijöinä samat vorot? Poliisi toivoo
vihjeitä - Kotimaan uutiset - 20.02. 15:49

Amin Asikaisen rakas avautuu blogissaan rankasta lapsuudestaan: ”Muistan niitä
välähdyksiä turvakodin porteilta” - Viihdeuutiset - 20.02. 15:49

Video: Autoilija kiilasi bussin eteen Tampereella ja kävi kuljettajan kimppuun rautaputkella
- IL-TV Uutiset - 20.02. 15:45

Nyt teki kipeää! Lasse Kukkonen sai kiekon suoraan kasvoihinsa - Leijonat meni täysin
sekaisin - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 15:43

Video: Katso maalit - Etelä-Korea vertyi hurjaan kiriin Leijonia vastaan! - Pyeongchangin
olympialaiset 2018 - 20.02. 15:39

Vakavat A-ryhmän streptokokki-infektiot lisääntyneet poikkeuksellisesti - nopea hoidon
aloitus parantaa ennustetta - Terveysuutiset - 20.02. 15:26

Leonore täyttää tänään neljä - kuningashuone julkaisi suloisia synttärikuvia - Kuninkaalliset -
20.02. 15:20

Eero Hirvoselta loistosuoritus - taistelee taas olympiamitalista! - IL-TV Olympialaiset 2018 -

20.02. 15:17

Kiinassa kielletään stripparit hautajaisissa - vanha perinne halutaan katkaista - Ulkomaan
uutiset - 20.02. 15:16

Eero Hirvosella oli taas paha paikka! Vauhti ei riittänyt olympiamitaleille - Pyeongchangin
olympialaiset 2018 - 20.02. 15:08

Ruotsalaismiesten tyylisuosikkia ei suomalaisten päällä näe - Streetstyle - 20.02. 14:59

Säveltäjä Andrew Lloyd Webber avautuu muistelmissaan itsemurha-aikeistaan: ”Se oli
täyttä kärsimystä” - Viihdeuutiset - 20.02. 14:57

Video: Katso maali - Petri Kontiola vei Suomen johtoon Eeli Tolvasen syötöstä - Pyeongchangin
olympialaiset 2018 - 20.02. 14:47

Lukion rehtori takavarikoi vanhojen alkoholit tanssien aikana - opiskelijat tekivät poliisille
tutkintapyynnön - Kotimaan uutiset - 20.02. 14:40

Kaksi miestä vangittiin epäiltyinä apteekkiryöstöistä Oulussa - tunnustaneet teot - Kotimaan
uutiset - 20.02. 14:37

Huomasitko? Myös toinen suomalaisravintola sai eilen ensimmäisen Michelin-tähtensä -
”Kyllä siinä sydän pomppasi” - Ruoka-artikkelit - 20.02. 14:36

Bile-Danin tunnelmat Temptation Islandista: ”Parisuhdepeli on ihan s**tanan kovaa” -
Viihdeuutiset - 20.02. 14:28

Komea suoritus! Suomen ampumahiihtojoukkue venyi kuudenneksi - Pyeongchangin
olympialaiset 2018 - 20.02. 14:25

Tukholman terrori-isku: Akilov halusi kostaa kalifaatin kuoleman - Ulkomaan uutiset -
20.02. 14:19

Ministeri Lintilä: Patria julkistaa huomenna yksityiskohtaisen selvityksen Uganda-
vyyhdistä - Kotimaan uutiset - 20.02. 14:05

Tiedustelulakipakettia käsitellään eduskunnassa kello 14 - hallitus haluaa muuttaa
perustuslakia kiireellisesti - Politiikka - 20.02. 14:04

Temptation Island Suomi -parit julkistettiin - yksi osallistuja ei tiennyt konseptia etukäteen
- TV ja leffat - 20.02. 14:00

Jäätanssijan asu petti kiusallisella tavalla - peittely saattoi maksaa olympiakullan: ”Vaikea
pukea sanoiksi, mitä tunsin” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 14:00

Birminghamin kaduilta vaeltamassa löytyi mykkä mysteerityttö - Ulkomaan uutiset -
20.02. 13:45

Kuningatar Margareeta hymyilevänä puolisonsa hautajaisiin — herätti jo aiemmin
ihmetystä hymyilyllään - Kuninkaalliset - 20.02. 13:45

Mikko Kuustonen odottaa toisen lapsenlapsensa syntymää: ”Minkasta tulee lämmin ja
rakastava äiti” - Viihdeuutiset - 20.02. 13:40

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko on laajenemassa suuriin hoivayrityksiin - Kotimaan
uutiset - 20.02. 13:35

Video ei herkille: hirvi hyökkäsi pikkukoiran kimppuun - IL-TV Luonto ja eläimet - 20.02. 13:19

Kansanedustaja perää hallitukselta toimia median suhteen: Mielipiteiden laukominen ja
vihervasemmiston kannattaminen on ”vahingollinen yhdistelmä” - Politiikka - 20.02. 13:19

Vattenfallin nimissä lähetetty huijausviestejä - Kotimaan uutiset - 20.02. 13:12

Prinssi Henrikin hautajaiset alkoivat - kuninkaallinen perhe suree paikalla - Kuninkaalliset -
20.02. 13:08

Eero Hirvoselta loistosuoritus - taistelee taas olympiamitalista! - Pyeongchangin olympialaiset
2018 - 20.02. 13:00

Tässä ovat uudet Temptation Island Suomi -parit - mukana Bile-Dani - TV ja leffat - 20.02. 13:00

Kampauksen voima - Jennifer Lawrence kokeili kevään trenditukkaa ja näyttää nyt aivan
eri naiselta - Kauneus - 20.02. 12:57

Matkalaukusta löytyneen pojan isä tänään oikeuteen Espanjassa - Ulkomaan uutiset -
20.02. 12:51

Naisten ei pidä vähätellä oireitaan - niskakipu tai rintaliivien puristaminen voi olla
varoitusmerkki sydäninfarktista - Sydän ja kolesteroli - 20.02. 12:49

Kaupallinen yhteistyö Rantapallo: Löydä oma suosikkisi Espanjasta - mikä näistä neljästä
kaupungista sopii juuri sinulle? - Matkajutut - 20.02. 12:45

Laivastokin lähetettiin jahtaamaan ”miljoonan dollarin hiiriä” syrjäisille Antarktiksen
saarille - Ulkomaan uutiset - 20.02. 12:41

Nyt puhuu dopingista kärynneen olympiajääkiekkoilijan suomalaisvalmentaja: ”Olen
surullinen” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 12:41

Kuva: Dopingista kärynnyt olympiakiekkoilija toimitti lehdistölle selityspaperin - ”Minulla
on ollut siihen resepti” - Pyeongchangin olympialaiset 2018 - 20.02. 12:35

Jo toinen lakkovaroitus - yliopistosektorin työtaistelu uhkaa laajentua - Kotimaan uutiset -
20.02. 12:33
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