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Eläkeläinen-lehti on valtakunnallisen Eläkeläiset ry:n jäsenlehti, 
joka kertoo järjestötoiminnasta, ikääntymispolitiikasta, 
kulttuurista, ruuasta, asumisesta, harrastuksista ja kaikista 
eläkeläisen elämänpiiriin kuuluvista asioista. Eläkeläinen-lehti 
tarjoaa lukijoilleen kiinnostavia lukuelämyksiä ja tukee 
myönteistä ikäidentiteettiä. 
Vuonna 1959 perustettu Eläkeläiset ry on Suomen 
ensimmäinen valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Se toimii 
eläkeläisten edunvalvojana, sosiaalisena yhteenliittymänä ja 
erilaisen kansalaistoiminnan foorumina. 

Numero Teema Aineisto-
päivä

Ilmestymis- 
päivä

1 helmikuu Koti ja asuminen 24.1. 11.2.
2 huhtikuu Matkailu ja tapahtumat 14.3. 8.4.
3 kesäkuu Terveys ja hyvinvointi 9.5. 3.6.
4 syyskuu Kulttuuri ja harrastukset 8.8. 2.9.

5 lokakuu Talous ja turvallisuus 19.9. 14.10.

6 joulukuu Järjestötoiminta ja 
auttaminen, yhdessäolo

14.11. 9.12.

ELÄKELÄINEN-lehti

Tekniset tiedot
Formaatti: Leikattu tabloid 
Painopinta-ala: 260x 370 
Palstojen lukumäärä: 4 
Paperi: 60 g/vaaleus 83 
Painomenetelmä: Offsetpaino 
Rasteritiheys: 1270 dpi 
Kuvaresoluutio: 220 dpi Kuvat: 
RGB/CMYK
Ilmoitusasioissa ota yhteyttä:
Toimitussihteeri Tuomas Talvila, 
puh. 050 570 9716, 
tuomas.talvila@elakelaiset.fi

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

Ilmoitushinnat:
2,45 euroa/pmm
Eläkeläinen-lehti 
on arvonlisäveroton.

Jakelu: 
Eläkeläinen-lehti jaetaan 20.000 
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: 
Botnia Print Oy
botniaprint.fi

Ilmoituskoot ja hinnat

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

Eläkeläinen-lehti on arvonlisäveroton jäsenlehti.

Mainostoimistoalennus 15 % bruttohinnasta. 
Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan.

Valmiiksi mainosaineistoksi hyväksytään sanomalehtikelpoinen, painovalmis 
pdf-tiedosto. Asiakkaan on varmistettava, että kuvien ja muun lehdelle 
annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta 
loukkaamatta sekä siitä, että ilmoitus on lakien sekä viranomais- ja 
itsesääntelyohjeiden mukainen. Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta 
ilmoitusta. Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
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TEKNISET TIEDOT
Formaatti: .......................................Leikattu tabloid
Sivukoko: ........................................... 250 x 350 mm
Painopinta: ....................................... 230 x 330 mm
Palstojen lukumäärä: ................................................4
Paperi:  ............................................52 g/ 72 vaaleus
Painomenetelmä: ............... Sanomalehtioffset
Kuvaresoluutio: .............................................220 dpi 
Kuvat: ...........................................................RGB/CMYK
*5 mm leikkuuvarat, ei leikkuumerkkejä

Nro Teema Varaus-
päivä

Aineisto-
päivä

Ilmestymis-
päivä

1 Koti ja asuminen 16.1. 23.1. 10.2.
2 Vaalit, matkailu ja tapahtumat 27.2. 6.3. 24.3.
3 Terveys ja hyvinvointi 8.5. 15.5. 2.6.
4 Kulttuuri ja harrastukset 7.8. 14.8. 1.9
5 Terveys ja hyvinvointi, matkailu 18.9. 25.9. 13.10.
6 13.11. 20.11. 8.12.

Ilmoituskoko Mitat Hinnat
1/1 takakansi 250 x 350 mm + 5 mm* 3 200 €
1/1 sivu 250 x 350 mm + 5 mm* 3 100 €
1/2 sivu pysty 110 x 330 mm 1 690 €
1/2 sivu vaaka 230 x 160 mm 1 690 €
1/4 sivu pysty 110 x 160 mm 990 €
1/4 sivu vaaka 230 x 80 mm 990 €

* HUOM! 5mm leikkuuvarat tulevat ylä-, ala- ja ulkomarginaaleihin.
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Hintoihin lisätään alv 24%. Mainostoimistoalennus 15 % bruttohinnasta. 
Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan.

Valmiiksi mainosaineistoksi hyväksytään sanomalehtikelpoinen, painovalmis 
pdf-tiedosto. Asiakkaan on varmistettava, että kuvien ja muun lehdelle annetun 
aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta sekä 
siitä, että ilmoitus on lakien sekä viranomais- ja itsesääntelyohjeiden mukainen. 
Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta. Lehden vastuu virheistä 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.

MEDIAMYYNTI
SAARSALO OY

Timo Lepistö
myyntipäällikkö

044 534 9878
timo.lepisto@ 

saarsalo.fi

Niina Tuulaskoski 
myyntipäällikkö

041 313 1047 
niina.tuulaskoski@

saarsalo.fi

LASKUTUS
SAARSALO OY

Satu Virtanen
Hallinto ja laskutus

044 2444501
satu.virtanen@

saarsalo.fi

Eläkeläinen-lehti on valtakunnallisen Eläkeläiset ry:n jäsenlehti, joka kertoo 
järjestötoiminnasta, ikääntymispolitiikasta, kulttuurista, ruuasta, asumisesta, 
harrastuksista ja kaikista eläkeläisen elämänpiiriin kuuluvista asioista. Eläkeläi-
nen-lehti tarjoaa lukijoilleen kiinnostavia lukuelämyksiä ja tukee myönteistä 
ikäidentiteettiä. Vuonna 1959 perustettu Eläkeläiset ry on Suomen ensim-
mäinen valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Se toimii eläkeläisten edunvalvoja-
na, sosiaalisena yhteenliittymänä ja erilaisen kansalaistoiminnan foorumina.

AINEISTOJEN  
TOIMITUS
aineistot@saarsalo.fi

PALSTAMITAT
1 p  ......................55 mm
2 p  ...................110 mm
3 p  ...................165 mm
4 p  ...................230 mm

JAKELU:
Eläkeläinen-lehti jaetaan 18 000 
jäsenen kotitalouteen osoitteellisena  
jakeluna. Lisäksi se leviää eläkeläis- 
toiminnan keskeisille sidosryhmille  
ja lukuisille palvelujen tuottajille.  
Näköislehti on maksutta luettavissa 
lehtiluukku.fi -sivuilla.

PAINOPAIKKA:
Painotalo Sanoma Manu Oy, Tampere


