
LEHDEN ÄÄNI ON JÄSENTEN ÄÄNI

Eläkkeensaaja-lehti on Suomen tunnetuimman 
eläkeläisjärjestön (Kantor TNS Oy, 2019) Eläk-
keensaajien Keskusliiton jäsenlehti. Liitolla on 
n. 75 400 jäsentä yli 200 kunnassa ympäri maan.

Lehdessä kerrotaan viimeiset uutiset eläkepolitii-
kasta ja eläkkeensaajien edunvalvonnasta sekä  
sosiaali- ja terveysturvaan liittyvistä asioista.

Lehteä elävöittävät henkilö- ja asiantuntijahaas-
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Tutustu lehteen! www.ekl.fi/tietoa-meista/elakkeensaaja-lehti >>>

tattelut sekä eläkkeensaajan arkeen liittyvien 
asioiden, mm. omaishoidon ja asumisturvallisuu-
den seuraaminen. 

Kulttuuri kaikkineen kiinnostaa lukijoitamme: 
lehden vakiosisältöä ovat mm. teatteri- ja kirja-
arviopalstat. 

Myös matkailu-, terveys-, hyvinvointi- ja ravinto-
asioita pidetään esillä.

Eläkkeensaaja-lehti ilmestyy keskimäärin 44-sivuisena seitsemästi vuodessa. Se on juuri  
oikea mediavalinta, kun haluat kerralla tavoittaa suuren joukon aktiivisia, ostovoimaisia  
eläkkeensaajia ympäri Suomen. 

Lukijakyselyjen mukaan lehti luetaan hyvin tarkasti kannesta kanteen; sitä myös säilytetään 
jonkin aikaa ja ilmoituksiin tutustutaan mielenkiinnolla.

Lehdellä on painosmääräänsä (+ – 50 000/numero) nähden liki kaksinkertainen määrä lukijoi-
ta: taloudessa lehteä lukee usein kaksi henkilöä, ja se on luettavissa myös kunnan- ja kau-
punginkirjastojen lukusaleissa. Lisäksi Eläkkeensaajaa jaetaan myös erilaisille sidosryhmille ja 
yhteistyökumppaneille.

Tavoita 100 000 silmäparia  
samalla kertaa!

*) Jos numerossa on ilmoitusliite tai muu liitteistys, ilmestyminen siirtyy päivällä.

Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenlehti
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Päätoimittaja  Simo Paassilta
   050 522 1201
   simo.paassilta@gmail.com

Toimituksen yhteystiedot   
Haapaniemenkatu 14, 2. krs, 00530 Helsinki

Toimitussihteeri Ulla Wallinsalo
   09 6126 8444, 041 501 3191
   ulla.wallinsalo@ekl.fi

Ilmoitusmyynti Satu Välimaa
   09 6126 8428, 045 110 4122
   satu.valimaa@ekl.fi
   
Painosmäärä + – 50 000 (2019)

  Ilmoitushinta 1,80  € /pmm
  Alv 0% 
 
Mainostoimistoalennus: 15%
Toisto- ja paljousalennukset  
sekä irtoliitteet (max. 160 g)  
sopimuksen mukaan.

Aineistovaatimukset
Painovalmis pdf-aineisto  
(kuvat CMYKinä) määräpäi-
vään mennessä 1:1 koossa 
osoitteeseen: 
taina@vitale.fi
Kopio ilmoituksesta lähetetään 
ilmoitusmyyjälle.
Ilmoitusaineistoja koskevista 
lisätöistä veloitetaan 50 €/h.
Ilmoitustilan varaukset  
ilmoitusmyyjälle, kts. ilmoitus-
myynti.

Ilmoitusvarauksen 
peruutus tulee tehdä  
viimeistään ilmoitusaineiston 
sisäänjättöpäivänä ilmoitus-
myyjälle.

Reklamoinnit ilmoitusten vir-
heistä tulee tehdä kirjallisesti 
tai sähköpostitse 8 vrk:n ku-
luessa lehden ilmestymisestä 
ilmoitusmyyntiin.  

Lehden vastuu virheistä rajoit-
tuu enintään ko. numerossa 
olleen ilmoituksen hintaan.

Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenlehti

1/1 sivun ilmoituskoko: 241x345 mm 
1/1 sivu leikkaukseen: kts. painopinta-ala + 3 mm:n 
bleedit
1/2 sivun ilmoituskoko: 241x170 mm
1/4 sivun ilmoituskoko: 143x168 mm

Lehden julkaisija Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
   PL 168, 00531 Helsinki
   www.ekl.fi

Lehti on Aikakauslehtien Liiton jäsen.

Painopaikka I-print Sanomalehtipaino
   Teollisuustie 21, 60100 Seinäjoki
   www.iprint.fi
   06 2477 750

Tekniset tiedot  
Formaatti  leikattu tabloidi
Painopinta-ala 260x375 mm
Paperi   parannettu sanomalehtipaperi
Palstoitus  5 palstaa
Painomenetelmä coldset
Rasteritiheys  40 linjaa/cm 
Kuvaresoluutio vähintään 200 dpi 

Painon väriprofiilit, tarkemmat ilmoituksenteko-ohjeet ja pdf-
asetukset saa osoitteesta www.iprint.fi/sanomalehtipaino/

Palstaleveydet: 5 p = 241 mm 4 p = 192 mm 
   3 p = 143 mm, 2 p = 94 mm
   1 p = 45 mm    
   palstaväli = 4 mm


