Painopaikka
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
PL 824, 33101 Tampere
Puh. (03) 230 4200
Ilmoitusmarkkinointi
Mikamainos Oy
Y-tunnus: 1003096-7
Puhelin: 050 528 7782
Osoite: Työmiehenkatu 17, 20320 TURKU
mika.sainio@mikamainos.fi
Lehden tekniset tiedot
Eurotabloid (315 mm x 460 mm)
Painopinta-ala 284 mm x 420 mm, sivumäärä n. 12
Painomenetelmä Offset-rotaatio
Palstojen lukumäärä ja leveydet:
1
2
3
4
5
6
44 mm

92 mm 140 mm 188 mm 236 mm 284 mm

Lehden tavoittavuus

Sotilasurheilu-lehti tavoittaa varusmiehet sekä
puolustushallinnon, rajavartiolaitoksen, puolustusministeriön ja puolustusvoimien strategisten kumppanien henkilökunnan.
Puolustusvoimat ja Sotilasurheiluliitto ovat sopineet
yhteistyösopimuksessaan, että puolustusvoimat
vastaa toimintayksiköihin jaettavan Sotilasurheilulehden sisäisestä jakelusta.

Lehti tavoittaa 38 040 lukijaa.
• Varusmiehet 21 000
• Puolustusvoimien henkilökunta 12 500
• Rajavartiolaitoksen henkilökunta 2 700
• Kriisinhallintatehtävissä palvelevat 1 000
• Strategisten kumppanien henkilökunta 700
• Puolustusministeriön henkilökunta 140
Kutakin lehteä painetaan 5 500 kappaletta.
Lisäksi kukin lehti julkaistaan netissä.
Ilmoituskoot ja -hinnat
Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa. TVL 23.3 §

Sotilasurheilu-lehti on ainoa varusmiesten tupiin
jaettava julkaisu, johon on mahdollista ostaa mainostilaa.
Lehden julkaisija
Suomen Sotilasurheiluliitto ry
Y-tunnus: 0221164-5
Puhelin: 0299 510 174
Osoite: PL 25, 00131 Helsinki
jouni.leppasaajo@sotilasurheilu.net
Päätoimittaja

Koko
Leveys x korkeus
4-väri
A 1/1 sivu
284 mm x 420 mm
2 700 €
B 1/2 sivua
284 mm x 210 mm
1 495 €
C 1/4 sivua
140 mm x 210 mm
890 €
D 1/8 sivua
92 mm x 160 mm
480 €
E 1/16 sivua
92 mm x 80 mm
270 €
Palstamillimetri
1,80 €
Mainos- ja mediatoimistoalennus on -15 %.
Toistoalennuksista sovitaan erikseen.
Mahdollisesta ilmoitusaineiston tilatusta lisätyöstä
veloitetaan 55 euroa / tunti + alv 24 %.

Keijo Suomalainen
Puh. 040 582 7770,
keijo.suomalainen@sotilasurheilu.net

Ilmoitusaineistot

Aineisto- ja ilmestymisajankohdat

Puhelin: 050 528 7782
Osoite: Työmiehenkatu 17, 20320 TURKU
mika.sainio@mikamainos.fi

Nro
1
2
3
4
5

Aineisto
Ilmestyy
24.2.
10.2.
28.4.
13.4.
16.6.
2.6.
29.9.
15.9.
1.12.
17.11.

Mikamainos Oy

Digitaalinen ilmoitusaineisto PDF-formaatissa painoasetuksin fontit liitettynä tai konvertoituna poluiksi.

Liitetyt kuvatiedostot tallennetaan CMYK-kuvina
EPS- tai TIFF-formaattiin.
Väriprofiili: ISOnewspaper26v4.
Kuvien resoluutioksi suositellaan vähintään 180
dpi, kun kuvat ovat 1:1 koossa.

Suomen
Sotilasurheiluliitto ry
on vuonna1968 perustettu
valtakunnallinen liikuntajärjestö ja ampumasuunnistuksen
kansallinen lajiliitto.

Ilmoitusten peruminen
Ilmoitukset voidaan perua viimeistään neljä viikkoa
ennen lehden ilmestymispäivää.
Reklamaatiot
Mahdolliset reklamaatiot on jätettävä kirjallisesti
lehden julkaisijalle kahdeksan vuorokauden sisällä
lehden ilmestymispäivästä.
Ilmoitusten laskutus
Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestymispäivänä.
Maksun saaja on Suomen Sotilasurheiluliitto ry,
Tili FI61 103230 005295 64, NDEAFIHH
Huomautusaika: 7 päivää
Maksuehto: 14 päivää netto
Viivästyskorko: 8 %
Arvonlisävero: 0 prosenttia TVL 23.3 §
Lehden tarkoitus ja toteutus
Sotilasurheilu-lehti tiedottaa Sotilasurheiluliiton
toiminnasta ja tapahtumista. Lehti tekee tunnetuksi
varusmiesten liikuntakerhotoimintaa. Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilökunnalle lehti
kertoo heille suunnatusta harrasteliikunnasta.
Lehti innostaa lukijoitaan harrastamaan liikuntaa
säännöllisesti ja selvittää liikunnan myönteisiä
vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin.
Lehti tukee jutuillaan puolustusvoimien liikuntakasvatustyötä.
Ilmoituksillaan lehti informoi lukijoitaan eritoten
ajankohtaisista urheiluun, liikuntaan ja maanpuolustukseen liittyvistä tapahtumista ja tuotteista sekä
myös muista lukijaa hyödyttävistä kohteista.
Tilaukset
Lehden tilaushinta on 15 euroa / vuosikerta.
Suomen Sotilasurheiluliitto ry
PL 25, 00131 Helsinki
Puh. 0299 510 174.

Sotilasurheiluliiton toiminta
kattaa kaikki Suomen varuskunnat. Liittoon kuuluu 40
jäsenseuraa, joissa on yhteensä 30 000 jäsentä.
Liitto järjestää yhdessä varuskunnissa toimivien
jäsenseurojensa kanssa varusmiehille ja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilökunnalle,
henkilökunnan perheille sekä ei vakinaisessa palveluksessa oleville henkilöille liikuntatapahtumia,
liikunta-alan koulutusta, mestaruuskilpailuja ja
harrasteliikuntatapahtumia.
Mestaruuskilpailuja on 18 lajissa: ampumasuunnistus, golf, ilma- ja ekoaseammunta, judo, jääkiekko,
kaukalopallo, maratonjuoksu, nyrkkeily, paini, pesäpallo, salibandy, sisäsoutu, sotilaspenkkipunnerrus, sulkapallo, tennis, uinti ja vapaaottelu.
Lapsille ja nuorille liitto järjestää vuosittain liikunnallisen kesä- ja talvileirin sekä jääkiekkoleirin.
Liitto huolehtii jäsenistönsä tarpeiden mukaisesta
kilpailu-, kuntoliikunta- ja koulutustoiminnan järjestämisestä. Tähän sisältyy hallinnollisen koulutuksen lisäksi ohjaaja-, toimitsija-, tuomari- ja valmentajakoulutusta. Liitto harjoittaa aktiivista yhteistoimintaa muiden liikuntajärjestöjen kanssa.
Sotilasurheiluliitto rahoittaa toimintansa opetusministeriön avustuksista, Sotilasurheilupoolin markkinointiyhteistyösopimuksista ja Sotilasurheilulehden ilmoitusmyynnistä saamillaan varoilla. Liitolla on myös yhteistyösopimus puolustusvoimien kanssa. Puolustusvoimat tukee liiton toimintaa
luovuttamalla tilojaan liiton sekä sen jäsenseurojen
käyttöön.
Sotilasurheiluliiton puheenjohtajana toimii prikaatikenraali Timo Kakkola ja toiminnanjohtajana liikuntaneuvoja Jouni Leppäsaajo.
Lisätietoa Sotilasurheiluliiton sekä jäsenseurojen
toiminnasta internetissä osoitteessa:

www.sotilasurheilu.net

