
Aineisto & ilmoitukset
Materiaali toimitetaan viimeistään aineistopäivänä osoittee-
seen lehti@palveluskoiraliitto.fi
Ilmoitusaineisto toimitetaan painovalmiina tiedostona (mielui-
ten PDF). Leikkuuvarat/bleed 3 mm.

Lisätyöstä veloitetaan erikseen. Huomioithan, että painotöissä 
käytettävä värimaailma on CMYK. Koko sivun ilmoituksiin tulee 
liittää mukaan leikkuuvarat leikkuumerkkeineen.

Ilmoituskoot (leveys x korkeus)
1/1 sivu 210 x 297 mm  1/4 sivu 105 x 148 mm
1/2 sivu 210 x 148 mm (vaaka) 1/8 sivu 105 x 74 mm
1/2 sivu 105 x 297 mm (pysty)

Ilmoituksen peruuttaminen
Ilmoituksen voi peruuttaa kustannuksitta viimeistään aineisto-
päivänä.

Reklamaatiot
Reklamaatiot on tehtävä kirjallisena kahden viikon (14 päivää) 
kuluessa laskun päivämäärästä. Lehti pidättää oikeuden hinto-
jen muutoksiin. Lehti ei vastaa ilmoittajan tekemistä virheistä. 
Lehden vastuu omista virheistään tai ilmoituksen posijäännistä 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.

Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat 
kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten 
voimaantulohetkestä lukien.
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MEDIAKORTTI 2018
Palveluskoirat-lehti on perustettu vuonna 1935. Lehteä julkaisee Suomen Palveluskoiraliitto ry ja sen levikki on 
noin 4500 kpl. Jakelu tehdään jäsenyhdistyksille ja tilaajille. Lisäksi lehteä jaetaan muun muassa kirjastoille, 
eläinklinikoille sekä kansainvälisissä ja kotimaisissa koiratapahtumissa.

4/4-väri MV
Sisäetukansi (2. kansi) 750 €
Takakansi (4. kansi, ylös 35 mm tyhjää tilaa) 750 €
1. aukeama 1000 €
Keskiaukeama 1000 €
2 kokosivua, aukeama (advertoriaali) 950 €
1/1 sivu (210 x 297 mm) 600 € 500 €
1/2 sivu (210 x 148, vaaka / 105 x 297, pysty) 500 € 350 €
1/4 sivu (105 x 148, pysty) 350 € 300 €
1/8 sivu (105 x 74, vaaka) 250 € 200 €

Hinnat ALV 0 %

Julkaisija
Suomen Palveluskoiraliitto ry
Koulukuja 1, 04200 Kerava
050 554 9222
lehti@palveluskoiraliitto.fi
www.palveluskoiraliitto.fi
ISSN 0357-3532
Levikki 4500 kpl

Vastaava päätoimittaja Tapio Toivola
Päätoimittaja Anu Valve
Taitto Aino Laine
Painopaikka Savion Kirjapaino, Kerava
Painomenetelmä offset, rasteritiheys 54 linjaa

Ilmoituslaskutus
Suomen Palveluskoiraliiton toimisto
toimisto@palveluskoiraliitto.fi
050 554 9222

Ilmoitusmyynti & -aineistot
lehti@palveluskoiraliitto.fi tai iiris.harju@palveluskoiraliitto.fi

Rivi-ilmoitukset
Rivi-ilmoituksen hinta on 2,50 €/rivi (31 merkkiä), ja se makse-
taan etukäteen Palveluskoiraliiton tilille FI41 8000 1800 2309 80.

Ilmoitushinnat 2018

Ilmoitushinnoista mainostoimistoalennus 15 %, toistoalennus 
sopimuksen mukaan. Ilmoitukset laskutetaan erikseen julkai-
sun jälkeen, ilmoitathan siis laskutusosoitteen sekä tarkistus-
kappaleen postitusosoitteen ilmoituspaikasta sopiessasi.

Nro Aineistopäivä Ilmestymisviikko

1/2018 1.1. 7

2/2018 1.3. 14

3/2018 1.5. 24

4/2018 1.7. 33

5/2018 1.9. 42

6/2018 1.11. 51

Palveluskoirat-lehden
aikataulu 2018



Suomessa 40 €
Pohjoismaat ja muu Eurooppa 52 €
Muut maanosat 60 €

Tilauksen voit tehdä osoitteessa virkku.net

Lisätietoja: palveluskoiraliitto.fi,
050 554 9222, toimisto@palveluskoiraliitto.fi

Tilaushinnat 2018

Aineisto-ohjeet
Kuvat
Huom! Kuvien resoluution on oltava vähintään 300 dpi. 4-vä-
rikuvat mieluiten CMYK-muodossa, käytettävä kuvaprofiili 
ISO Coated. Fontit ja kuvat sisällytettyinä, mieluiten konver-
toituina.

Kuvat mieluiten tif- tai eps-muodossa. Myös jpg on mahdol-
linen, ellei kuvatiedostoa ole pakattu. Muussa kuin yllämai-
nitussa muodossa lähetetyn ilmoitusmateriaalin avaamisen 
tai työstämisen tuottamista lisäkustannuksista vastaa mai-
nostaja.

Tekstit
Tekstit toimitetaan lehteen erillisinä tekstitiedostoina ilman 
tekstimuotoiluja. Kuvia ei saa upottaa tekstiin, vaan ne tulee 
toimittaa erikseen.

Ilmoituksen peruuttaminen
Ilmoituksen voi peruuttaa kustannuksitta viimeistään aineis-
topäivänä.

Reklamaatiot
Reklamaatiot on tehtävä kirjallisena kahden viikon (14 päi-
vää) kuluessa laskun päivämäärästä. Lehti pidättää oikeuden 
hintojen muutoksiin. Lehti ei vastaa ilmoittajan tekemistä 
virheistä. Lehden vastuu omista virheistään tai ilmoituksen 
posijäännistä rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.

Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheu-
tuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti mää-
räysten voimaantulohetkestä lukien.

Lisätietoja
lehti@palveluskoiraliitto.fi
050 554 9222
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