MEDIAKORTTI 2021

LUKIJAT
Siirtolapuutarha-lehteä lukevat siirtolapuutarha- ja palstaviljelijät ja mökin
omistajat. He ovat ekologisuutta, lähiruokaa ja yhteisöllisyyttä arvostavia
kaupunkilaisia, joille puutarhanhoito, ulkona puuhaaminen, ruoanlaitto, käsillä
tekeminen ja sisustus ovat tärkeitä. Tyypillinen viljelijä on yli 50-vuotias nainen tai
pariskunta, mutta nuorten perheiden ja nuorten aikuisten osuus kasvaa tällä
hetkellä voimakkaasti sukupolvenvaihdosten vuoksi.

SISÄLTÖ
Lehden sisältö koostuu puutarhasta, rakentamisesta, mökkeilystä, ihmissuhteista, ruoasta,
sisustamisesta ja alan kuulumisista. Lehti on yleisaikakauslehti ja samalla
siirtolapuutarhureiden neuvonantaja ja edunvalvoja. Se vaikuttaa jäsenistönsä lisäksi
kaupunkien päättäjiin, viranomaisiin, alan opiskelijoihin ja medioihin. Lehdessä on
kiinnostavia asiantuntija-artikkeleita mm. puutarhanhoidosta, ekologisuudesta,
rakentamisesta, sisustamisesta ja alan uutuuksista.
Lehden numerot alkaen 1/2016 löytyvät verkosta yhden numeron viiveellä.
Lehti näkyy sosiaalisessa mediassa: Facebook
Mediatiedot: Numeroita vuodessa 5. Lukijoita: 14 000

TEEMAT
Mökin kevätremppa, ekologisuus (aurinkosähkö, kierrätys),
tontin kevättyöt, puutarhamessut
Kokkausta pihalla, kevään kasvikset, villivihannekset,
piharemontti
Sisustus, puutarhan uusi ilme, kesäharrastukset, kotimaan
puutarhamatkailu
Valmistaudu syksyyn puutarhassa ja mökissä, syksyn sato,
ulkovalaistus
Nauti talvesta, mökkeilyä talvella, kevään idätykset

Siirtolapuutarha – kestävää kesänviettoa kaupungissa
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JULKAISIJA
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry
Pengerkatu 9 B 39, 00530 Helsinki
www.siirtolapuutarhaliitto.fi
TOIMITUS
Päätoimittaja: Pertti Laitila
toimitus@siirtolapuutarhaliitto.fi
ILMOITUSMYYNTI
Tmi Johanna Pelto
johanna@johannapelto.fi
p. 040 9030 141
PAINOSMÄÄRÄ 4 000 kpl
TEKNISET TIEDOT
Sivun koko: A4 (210 x 280 mm)
Sivumäärä 32
Painopinta-ala: 210 x 280 mm
Painomenetelmä: offsetrotaatio
Paperit: Kannet MultiOffset 140 g/m2
Sisäsivut MultiOffset 100 g/m2
Sidonta: stiftaus
Kirjapaino: Grano Oy
AINEISTOT
Painovalmis pdf, tekstit konvertoituna.
Toimitus osoitteeseen:
toimitus@siirtolapuutarhaliitto.fi

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT
Kokosivun ilmoituksen painopinta-ala on madallettu
A4 eli 210 x 280 mm + leikkausvarat 3 mm.
Kokosivun ilmoitus voidaan haluttaessa toteuttaa
myös marginaaleihin rajautuvaksi. Ilmoituksen koko
on tällöin 178 x 260 mm.
HUOM. Takakannen ylämarginaali on osoitetietojen
vuoksi 30 mm.
Kokosivu 1/1
210 x 280 mm
- etusisäkansi
- takasisäkansi
takakansi
210 x 250 mm

1 100 €
1 200 €
1 200 €
1 350 €

Puoli sivua 1/2
pysty 85 x 248 mm
vaaka 178 x 120 mm

760 €

Neljäsosasivu 1/4
pysty 85 x 120 mm
vaaka 178 x 58 mm

520 €

Kahdeksasosasivu 1/8 250 €
vaaka 85 x 58 mm

AIKATAULU 2021
No

Aineistopäivä

Ilmestyminen

1

9.2.

maaliskuu vk 9

2

13.4.

toukokuu vk 18

3

15.6.

heinäkuu vk 27

4

31.8.

syyskuu vk 38

5

9.11.

joulukuu vk 48

Palveluhakemisto-moduli
nelivärimoduli 40 x 58 mm
Kertailmoitus
Koko vuosi (5 x)
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90 €
360 €

