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UPEA  
JÄSENlEhti! 

loistava kohdennettu  
näkyvyys mainostajalle  
pääkaupunki seudulla!

Varaa paikkasi!

Mediatiedot 2020



Mediatiedot 2020
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on omaishoitajien tuki- ja  
edunvalvontajärjestö. se neuvoo omaistaan hoitavia, kehittää 
omaishoidon tukitoimia ja järjestää vertaistoimintaa. 

oma-lehti on odotettua postia omaishoitoperheissä.  
kohderyhmän tarkkaan lukema lehti uutisoi monipuolisesti 
omaishoidosta ja omaishoitajien näkemyksistä. samalla lehti  
osallistuu aktiivisesti keskusteluun omaishoidosta, erityisesti  
Vantaalla ja helsingissä. kutsuvieras-palstalla mielipiteensä  
pääsevät esittämään omaishoidon päättäjät ja asiantuntijat.  
lehti on aikakauslehtien liiton jäsen.

tekniset tiedot

lehden julkaisija: 

 Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry / huvudstadsregionens närståendevårdare rf 
	 Ratamestarinkatu	7,	00520	Helsinki,	puh.	040	533	2710,	www.polli.fi

Päätoimittaja: marja ruotsalainen

Vastaava toimittaja: ari liimatainen

Painosmäärä:  1 300 – 1 500 kpl

lehden koko: a4, 210 x 297 mm

Painomenetelmä:		 arkkioffset

Painopaikka:  Punamusta oy, joensuu

taitto: Faktor oy, susanna lehto

ilmoitusmyynti: jaana martiskainen, tjm-systems oy, puh. 044 566 7195, jaana.martiskainen tjm-systems.fi

ilmoitusaineistot: tjm-systems oy,  Pl 75, 02921 espoo, puh. 044 566 7032, aineistot tjm-systems.fi 

AVI saa omais
hoidosta vähän 
kanteluja 
Työssäkäyvän 
omaishoitajan 
lakipaketti 
Oma tarina: 
Äidin ikävä

Kimmo Ohtonen:  
Kuka pitää  
huolta minusta?

Maailman tärkein työpaikkaNäe Ihmisen osa uutuuselokuva maksutta

1/2019  

OmaPÄÄKAUPUNKI SEUDUN OMAISHOITAJAT

ilmestymis- ja aineistoaikataulut

                   1/2020  2/2020  3/2020  4/2020  

aineistot 9.12. 17.2. 11.6. 21.9.

ilmestyy 23.1. 26.3. 20.8. 29.10.

Lehti lähetetään postitse liiton jäsenille 
sekä mm. terveysasemille ja päättäjille.

Irtokappaleita jaetaan kautta vuoden messuilla,  
tapahtumissa ja omaishoitajien tilaisuuksissa. 

Verkossa lehden voi lukea maksutta kuka vain. 



lehti luettavissa netissä

www.polli.fi/yhdistys/jasenlehti/

ilmoituskoot ja -hinnat
hintoihin lisätään alv (24 %)

(leveys x korkeus, mm)  

1/1 sivu

takakansi*

leikkaukseen

kehyksillä

210 x 267 + 5 mm leikkuuvarat

210 x 297 + 5 mm leikkuuvarat

184 x 252 mm

2 350 €

2 150 €

2 150 €

1 470 €

1 270 € 

1 270 €

1/2 sivu vaaka

leikkaukseen

kehyksillä

210 x 146 + 5 mm leikkuuvarat

184 x 124 mm

1 190 €

1 190 €

640 €

640 €

1/2 sivu pysty

leikkaukseen

kehyksillä

103 x 297 + 5 mm leikkuuvarat

90 x 252 mm

1 190 €

1 190 €

640 €

640 €

1/4 sivu

Pysty kehyksillä 

Vaaka kehyksillä

90 x 124 mm 

184 x 60 mm

750 € 

750 €

340 € 

340 €

1/8 sivu

Vaaka kehyksillä 90 x 60 mm 400 € 185 €

1/16 sivu

Vaaka kehyksillä 90 x 28 mm 210 € 120 €

 * (takakannen ilmoituskoko poikkeaa normaalista kokosivun ilmoituksesta, sillä sivun yläosaan pitää jäädä 30 mm valkoista osoitetiedoille.)

Koko                                                             Mitat                                                            4-väri                                MV

ilmoitusaineistovaatimukset
aikakauslehtiasetuksin tehty painovalmis PdF-tiedosto. Fontit mukana (ei true type -kirjasimia) tai konvertoituna.  
Värit prosessi Cmyk-muodossa (ei spot- tai rGB-värejä).	Kuvat	300	dpi	resoluutiolla	.eps-	tai	.tiff-muodossa,	ilman	 
ICC-profii	leja.	Koottavista,	korjattavista	tai	viallisista	aineistomateriaaleista	veloitetaan	erikseen	tarvittaessa.	 
aineiston mukana pitää olla saate, josta ilmenee käytetty ohjelma, versio ja julkaisu sekä lähettäjän yhteys tiedot. 
Väri vedokset voi lähettää postitse ja muut faxilla. ilmoitusten peruuttaminen 2 viikkoa ennen aineistopäivää.

mainostaja vastaa siitä, että mainos materiaali on hyvän tavan ja lain mukainen, eikä loukkaa kenenkään tekijänoikeutta.  
oma-lehdellä on oikeus kieltäytyä julkai semasta ilmoitusta, jos sen sisältö on loukkaava  
tai lehteen sopimaton. 


