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Mediakortti
Huumetyön erikoislehti Taite

LEHTEÄ JULKAISEE Irti Huumeista ry. Lehdellä 
on toimituskunta, päätoimittaja Mirka Vainikka 
ja vastaava toimittaja Hanna Raijas. Ilmoitta-
malla lehdessä voit tehdä ihmisoikeusteon ja tukea 
työtämme edistää huumeiden käyttäjien ja heidän 
läheistensä ihmisarvoista elämää. Kauttamme 
tavoitat laajan joukon ihmisiä, mm. terveyden-
huolto- ja sosiaalialan opiskelijoita ja ammatti-
laisia. Samalla kerrot tuestasi elämän taitekohdassa 
oleville ihmisille. Lehden sisällöillä ja äänensävyllä 
olemme halunneet luoda kiinnostavan mainospaikan 
kaupallisille ja yleishyödyllisille toimijoille sekä 
nostaa ihmisten arkea varjostava huumeongelma 
esiin. Kaikki toimintamme tavoittelee ihmisarvoista 
elämää irti huumeista.

Yleistä
 # Laajuus 16–20 sivua
 # Paperi Galerie Art Volume 150g/m2
 # Painosmäärä 2.000, 
(arvioitu lukijamäärä 7.000)

Tavoitemielikuvat
 # Helposti lähestyttävä
 # Tarinoita ihmisiltä ihmisille
 # Ratkaisukeskeinen, ”Ihmisarvoista elämää!”
 # Rehellinen ja aito

Lehden kohderyhmät
 # Huumeiden käyttäjät ja läheiset
 # Lasten ja nuorten vanhemmat
 # Huumetyön vapaaehtoiset ja henkilöstö
 # Huume- ja päihdetyön asiantuntijat ja päättäjät
 # Yritykset ja potentiaaliset yhteistyökumppanit
 # Satunnaiset lukijat odotustiloissa

Ilmoitusten koot ja hinnat
   4-väri MV
A: 1/1-mainos* = 220 x 290 mm  ........  2 150 €  ....... 1 270 €
B: 1/1-mainos = 176 x 232 mm  ...........  2 150 €  ....... 1 270 €
C: 1/2 vaaka = 176 x 114 mm  ................  1 190 €  ..........640 €
D: 1/2 pysty = 86 x 232 mm  .................  1 190 €  ..........640 €
E: 1/4 pysty = 86 x 114 mm  ..................... 750 €  .......... 340 €
F: 1/4 vaaka = 176 x 55 mm  .................... 750 €  .......... 340 €
G: 1/8-mainos = 86 x 55 mm  ................  400 €  ........... 185 €
H: 1/16-mainos = 86 x 25,5 mm  .............200 €............. 120 €

*) A-kokoisessa mainoksessa on oltava 3mm ylimenot.

Ilmestymis- ja
aineistoaikataulut Aineistopäivä Ilmestyy
Kevätnumero  ..................................................... vko 8  ..........vko 14
Kesänumero  ...................................................... vko 21  .........vko 25
Syksynumero  ................................................... vko 33  .........vko 39
Talvinumero  .......................................................vko 46  ..........vko 51

Tuotantomateriaali
 + Modulikoon A–H mukainen
 + Sijoitusvalmis PDF-tiedosto
 + Kuvat 300dpi CMYK (väriprofiili Coated FOGRA 39) 
 + Fontit konvertoituina, tai mukana (huom.: ei TrueType).
 + Korjattavista aineistomateriaaleista veloitetaan erikseen
 + Ilmoittaja vastaa materiaalinsa tuotantokelpoisuudesta
 + Julkaisijan syystä johtuva korvausvastuu 

rajoittuu modulikoon hintaan

Yhteystiedot
 + Ilmoitusmyynti: Sami Siltaloppi, 050 5376446
 + Ilmoitusaineistot sekä tekniset kysymykset: 

viestintäpäällikkö Hanna Raijas, 
hanna.raijas@irtihuumeista.fi, 040 620 3178

Kysy ilmoituksen suunnittelupalveluista!
 + Lehden ilmeen suunnitellut Hahmo voi antaa teille 

kustannusarvion ilmoituksenne suunnittelusta:
 + Luova johtaja: Pekka Piippo, pekka@hahmo.fi, 

040 512 3836, Hahmo Design Oy
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