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u 1/1 pysty leikkaukseen 260 x 370 + leikkuuvarat 5 mm 3100 €
v 1/1 sivua 230 x 331 mm 2 800 €
w 1/2 sivua pysty 110 x 331 mm 1500 € 
x 1/2 sivua vaaka 230 x 165 mm 1 500 € 
y 1/4 sivua pysty 110 x 165 mm 770 €
z 1/4 sivua vaaka 230 x 80 mm 770 € 

Mainostoimistoalennus 15 % bruttohinnasta. 
Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan.
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Valmiiksi mainosaineistoksi hyväksytään sanomalehtikelpoinen, painovalmis 
pdf-tiedosto. Asiakkaan on varmistettava, että kuvien ja muun lehdelle 
annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta louk-
kaamatta sekä siitä, että ilmoitus on lakien sekä viranomais- ja itsesääntelyo-
hjeiden mukainen. Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta.
Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.

 
 
 

 

Numero Teema Aineisto-
päivä

Ilmestymis- 
päivä

1 helmikuu Uudet jäsenet 20.1. 13.2.
2 huhtikuu Matkailu 9.3. 2.4.
3 toukokuu Asuminen 4.5. 28.5.
4 syyskuu Kulttuuri/harrastukset 17.8. 10.9.
5 lokakuu Terveys ja hyvinvointi 21.9. 15.10.
6 joulukuu Talous/turvallisuus/

tietotekniikka
16.11. 10.12.

ELÄKELÄINEN-lehti

Tekniset tiedot
Formaatti: Leikattu tabloid
Painopinta-ala: 260x 370
Palstojen lukumäärä: 4 
Paperi: 55/76g
Painomenetelmä: Offsetpaino
Rasteritiheys: 1200 dpi
Kuvaresoluutio: 200 dpi
Kuvat: RGB/CMYK

Ilmoitusmyynti
Tmi Johanna Pelto
puh. 040 9030 141 
johanna@johannapelto.fi

Ilmoitusten leveydet: 
1 p 55 mm
2 p 110 mm
3 p 165 mm 
4 p 230 mm 

Ilmoitushinnat:
2,35 euroa/pmm
Eläkeläinen-lehti 
on arvonlisäveroton.

Jakelu: 
Eläkeläinen-lehti jaetaan 26.000 
jäsenen kotitalouteen osoitteel-
lisena jakeluna. Lisäksi se leviää 
eläkeläistoiminnan keskeisille 
sidosryhmille ja lukuisille palve- 
lujen tuottajille.  
Näköislehti on maksutta luetta-
vissa lehtiluukku.fi -sivuilla.

Painopaikka: 
I-print Oy Sanomalehtipaino 
iprint.fi/sanomalehtipaino

Vuonna 1959 perustettu Eläkeläiset ry on Suomen ensimmäinen 
valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Se toimii eläkeläisten edun-
valvojana, sosiaalisena yhteenliittymänä ja erilaisen kansalais-
toiminnan foorumina. Sillä on eri puolilla maata 14 aluejärjestöä, 
220 paikallisyhdistystä ja noin 26 000 henkilöjäsentä. Jäsenistön 
toiminta paikallisyhdistyksissä mitä moninaisimpien harrastusten 
parissa tähtää ikävän ja yksinäisyyden karkottamiseen. Yhdessä-
olo lisää hyvinvointia – pidetään yhdessä hauskaa!


