



MEDIAKORTTI 2020
Askastelaine on Askaisten kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti kyläläisille ja kesäasukkaille. 
Sivun painettu palsta-ala on 190 mm leveä ja 277 mm korkea. Painatus A4-koossa, nidottu 
nelivärinen. Painettu Suomessa digitaalisesti. Julkaisija Askaisten kyläyhdistys ry. 

Sivulle mahtuu palstoja 3 kpl, jotka ovat leveydeltään 60 mm.

1 palsta 60 mm
2 palstaa 125 mm 
3 palstaa 190 mm

Aineistotiedot  
Ilmoitusaineisto ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen aky@askainen.fi Valmiit 
ilmoitukset: painokelpoisena, oikean kokoisena PDF-tiedostona, fontit sisällytettynä 
tiedostoon (konvertoituna viivoiksi), värit joko rgb- tai CMYK-muodossa, ei spottivärejä. 


Valmistettava aineisto  
Teksti voi olla sähköpostissa tai liitetiedostona. Fontit määritellään valmistuksen 
yhteydessä. Jos mainostaja haluaa käyttää jotain erikoisfonttia, se tulee liittää mukaan. 
Kuvat tulee lähettää erillisinä tiedostoina. Laadukkaan painojäljen vuoksi kuvien resoluutio 
julkaisukoossa pitäisi olla vähintään 200 dpi. 


Aineistoaikataulu  
Aineiston tulee olla aky@askainen.fi sähköpostissa riittävän ajoissa ennen lehden taittoa.


Vastuu virheistä ja reklamaatiot  
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä 7 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.  
Askastelaine-lehti ei vastaa puhelimitse jätetyistä ilmoituksista eikä ilmoituksen pois- 
jäämisen aiheuttamista vahingoista. Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinta ja muihin Askastelaine-lehteen toimitetusta 
aineistosta sen valmistusarvo. Askastelaine-lehti ei vastaa puhelimitse jätetyistä 
ilmoituksista eikä ilmoituksen pois-jäämisen aiheuttamista vahingoista. 


Ilmestymisaikataulu 
3-4 kertaa vuodessa vuodenaikojen mukaan
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ILMOITUSTEN HINNASTO 5.10.2020 alkaen


Ilmoituksia ja mainoksia voidaan laittaa vain lehden sisäsivuille. Ilmoitukset ovat alla olevia 
moduulikokoja.


1/24 osa sivua 60 x 32 mm 	 40 eur

1/8 osa sivua 93 x 66 mm 		 60 eur 

1/4 osa sivua 93 x 136 mm 	 80 eur

1/2 osa sivua 190 x 136 mm 	 120 eur

1/1 osa sivua 190 x 277 mm 	 200 eur 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YHTEYSTIEDOT

KUSTANTAJA 
Askaisten kyläyhdistys ry

Kairisten kylätie 93

21240 Askainen


Y-tunnus 
2824956-1


MAKSULIIKENNE 
FI02 5012 0440 0030 49  
OKOYFIHH


Maksun saaja

Askaisten kyläyhdistys ry


Maksuehdot

14 pv netto, viivästyskorko 8%


YHTEYSTIEDOT 
Sähköposti aky@askainen.fi


Päätoimittaja  
Anu Taivalkoski

050 533 7631 
anu.taivalkoski@gmail.com


Toimitus 
Kyläläiset


Aineiston toimitus ja taitto 
Rami Koivisto

050 5707 212

aky@askainen.fi	 


Painettu Suomessa
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