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Heppu on 1940-luvulla perustettu Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n jäsenlehti, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa printtinä ja jatkuvasti verkossa. Lehti postitetaan suoraan
kaikkien jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten koteihin ja lisäksi pääkaupunkiseudun
kirjastoihin, nuorisotaloille ja seurakuntiin. Painosmäärä on noin 10 000 kappaletta.
Heppu uutisoi journalistisesti pääkaupunkiseudun ajankohtaisista partioasioista, lippukuntien
kuulumisista, käynnissä olevista hankkeista sekä muista merkittävistä partioon liittyvistä
aiheista. Lehden kohderyhmänä ovat erityisesti samoajat ja nuoret aikuiset eli 15–30-vuotiaat.
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry on pääkaupunkiseudun suurin nuorisojärjestö.
Se edustaa Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla toimivia 120 partiolippukuntaa
ja yli 12 000 partiolaista.

JULKAISIJA

ILMOITUSVARAUKSET

Takasivu:

Pääkaupunkiseudun

tehdään toimituspäällikön kautta.

lev. 230 mm. x kork. 265 mm.

Partiolaiset ry
Töölönkatu 55,
00250 Helsinki
(09) 8865 1200

AINEISTON TOIMITTAMINEN
Vain ennakkoon sovitut ja
DL-päivään mennessä toimitetut

+ 5 mm. leikkuuvarat
1500 €
Hinnat eivät sisällä eikä niihin lisätä

aineistot sitoudutaan julkaisemaan.

vähennettävää arvonlisäveroa.

pääkaupunkiseudunpartiolaiset.fi

AINEISTOVAATIMUKSET:

TOIMITUSEHDOT

TOIMITUS

Valmiit ilmoitusaineistot:

Maksuehdot: 14 vrk

Painokelpoinen PDF tai jpg,

Viivästyskorko:

papa.toimisto@partio.fi

Partioasema – Scoutstationen
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki

resoluutio 300 dpi.

heppumedia@partio.fi

Lehdessä taitettavat ilmoitukset:

PÄÄTOIMITTAJAT
Hanna Hämäläinen ja
Liinu Yli-Hongisto
sähköposti:
etunimi.sukunimi@partio.fi
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
Nina Pitkänen,
puh. 040 065 5456
nina.pitkanen@partio.fi
GRAAFINEN SUUNNITTELIJA
Eeva Kangas,
puh. 044 098 7666
eeva.kangas@partio.fi

Ilmoituksen teksti tekstitiedostona.
Ilmoituksen kuvat ja logot painokelpoisina kuvatiedostoina (jpg, png
tai PDF), resoluutio 300 dpi.
ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Ilmoituksia julkaistaan lehden
ilmoitusaukeamalla ja takasivulla.
Koko sivu:
lev. 200 mm. x kork. 235 mm.
800 €
Puolikas sivu, vaaka:
lev. 200 mm. x kork. 115 mm.
400 €

Viivästyskorkolain mukainen.
Reklamaatiot:
Huomautukset on tehtävä
kirjallisesti 15 päivän kuluessa
lehden ilmestymisestä.
Ilmoituksen peruuttaminen:
Peruutus on tehtävä viimeistään
5 viikkoa ennen ko. lehden
ilmestymispäivää.
Lehden vastuu ilmoituksesta:
Lehti ei vastaa ilmoittajalle aiheutuvasta vahingosta, jos hyväksyttyä
ilmoitusta ei tuotannollisista tai
vastaavista syistä julkaista sovittuna
päivänä. Lehden vastuu ilmoituk-

1/4 sivu, pysty:

sen julkaisemisessa sattuneesta

lev. 95 mm. x kork. 115 mm.

virheestä rajoittuu ilmoituksesta

200 €

maksetun määrän palauttamiseen.

