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Siun soten ikäihmisten pal-
veluissa otetaan käyttöön Hei 
ikäihminen, mitä siulle kuuluu 
-toimintamalli. Malli on kehi-
tetty keväällä 2022 toteutetun 
kirjekampanjan kokemusten 
pohjalta. 

Toimintamallin tavoittee-
na on kannustaa ikääntynei-
tä ottamaan yhteyttä, mikäli 

omassa elämäntilanteessa on 
huolenaiheita, yksinäisyyttä tai 
turvattomuuden kokemuksia. 

Toimintamall in pohjana 
on esite, jolla kannustetaan 
ikääntyviä ottamaan yhteyttä 
matalalla kynnyksellä.

– Aiemmin toteuttamamme 
kirjekampanjan aikana saa-
duissa yhteydenottopyynnöis-

sä ikäihmiset halusivat jutel-
la muun muassa ikäihmisten 
palveluista ja yksinäisyyden 
tunteesta, projektiasiantuntija 
Tarja Hirvonen kertoo.

Siun soten työntekijä on 
yhteydessä esitteen palaut-
taneeseen henkilöön noin 
kahden viikon kuluessa. Yh-
teydenottojen perusteella 

selvitetään tarkemmin ikäih-
misen huolenaihe ja toimi-
taan yksilöllisen tarpeen mu-
kaisesti.

Esitettä on jaossa Siun so-
ten eri toimipisteissä, kuten 
esimerkiksi terveysasemilla 
ja terveyskeskussairaaloissa. 
Lisäksi esitteitä on lähetetty 
kuntien asiointipisteisiin, kir-

jastoihin ja apteekkeihin. 
Siun soten nettis ivui l la 

Ikäihmisten palveluissa ole-
vaa yksipuolista A4-kokoista 
esitettä voidaan tulostaa jaet-
tavaksi omissa tilaisuuksissaan 
ja sitä voit tilata Seniorineu-
vonta Ankkurista sähköpostit-
se osoitteesta seniorineuvon-
ta.ankkuri@siunsote.fi.

Hei ikäihminen, mitä siulle kuuluu?

Viikko Pohjois-Karjala

Perinteinen painettu Viikko Poh-
jois-Karjala on saanut vuoden 
2022 aikana rinnalleen tilat-

tavan diginäköislehden sekä muut 
digitaaliset sisällöt ja palvelut osoit-
teessa www.viikkopk.fi. Monikanavai-
suuden avulla lehti tavoittaakin aiem-
paa enemmän lukijoita ja voi tarjota 
myös mainostajilleen entistä useam-
pia tuotteita lehden eri kanavissa. 

Painettuna ja verkossa
Viikko Pohjois-Karjala on koko itäi-
sen Suomen ainoa alueellinen pal-
kansaajalehti. Lehti ilmestyy pää-
sääntöisesti torstaisin ja se tavoittaa 
viikoittain noin 4 000 tilaajaa, joista 
suurin osa on SAK:laisten ammatti-
liittojen jäseniä. 

Lisäksi lehti toteuttaa säännöllisesti 
muun muassa rakentamiseen, autoi-
luun sekä ikäihmisten asioihin keskit-
tyviä teemanumeroita, joita jaetaan 
laajemmin alueen talouksiin. Tule-
vana keväänä myös eduskuntavaalit 

näkyvät lehdessä sekä sen lisäjake-
luissa merkittävällä tavalla. 

Perinteisen printtimainonnan 
osalta lehdestä voi ostaa mainostilaa 
aina koko sivun ilmoituksista suo-
sittuihin Torstaitorin rivi-ilmoituksiin 
saakka. Kysy myös toistoalennuksista 
ja kuukausisopimuksista. 

Viikko Pohjois-Karjalan voi nykyään 
tilata myös digitaalisena näköisleh-
tenä. Kaikki printtilehden ilmoituk-
set ovat kirjautuneiden tilaajien luet-
tavissa myös verkossa julkaistavassa 
näköislehdessä. 

Lisäksi mainostaja voi ostaa muu-
takin mainosbanneritilaa lehden 
verkkosivuilta, joilla lehti julkaisee 
sisältöä aiempaa vilkkaammin ja 
ajantasaisemmin. 

Natiivimainontaa 
kannattaa kokeilla
Kokonaan uutena tuotteena Viikko 
Pohjois-Karjalan painetusta lehdestä 
ja verkkosivuilta voi ostaa mainostilaa 
natiiviartikkelille, jonka sisällön mai-
nostaja itse tuottaa. Natiivimainonnan 
artikkelit ilmestyvät sovituilla paikoilla 
lehden verkkosivuilla uutisvirrassa sekä 
painetussa lehdessä. 

Natiivimainos on hyvä mainoska-
nava paitsi toimintaansa ja tuottei-
tansa mainostavalle yrittäjille myös 
lehden sidosryhmille kuten ammat-
tiliitoille ja -järjestöille esimerkiksi 
kurssi- ja koulutustarjonnan julkaise-
miseen tai jäsenhankintaan. Artikkelin 

sisällöksi sopivat havainnollinen teksti, 
kuvat sekä haluttaessa upotetut videot. 

Natiivimainonnan artikkelit kuten 
lehden muutkin verkkosisällöt ja mai-
nosbannerit ovat mainostajan jaetta-
vissa verkossa ja sosiaalisen median 

palveluissa. 
Kysy lisää lehden printti- ja verkko-

mainonnasta sekä natiivimainonnasta 
Viikko Pohjois-Karjalan mediamyyn-
nistä: mirja.lievonen@viikkopk.fi 
 Puh. 050 386 9627. 

Viikko Pohjois-Karjala uudistui 
viime keväänä niin verkkopalve-
luidensa kuin muunkin ilmeensä 
osalta. Uudistuksien myötä lehti 
voi tarjota nyt ilmoitusasiakkail-
leen ja yhteistyökumppaneilleen 
entistä monipuolisemman katta-
uksen erilaisia uusia mainostami-
sen kanavia ja tuotteita. 

Natiivimainonnan hinnasto:

 n ½ sivun artikkeli painetussa lehdessä ja verkossa 400 € + alv.

 n Koko sivun artikkeli painetussa lehdessä ja verkossa 600 € + alv.

 n Editointi, kuvankäsittely 45,00 € / h + alv.

 n Ota yhteys mediamyyntiimme, kysy lisää tai sovi esittely:  
mirja.lievonen@viikkopk.fi / 050 386 9627.

Järjestö, ehdokas, yrittäjä: kiinnostaako 
natiivimainonta printissä ja verkossa?

MAINOS

Puolue- ja ammattiosastot voivat tukea Viikko Pohjois-Karjalan tilaamista tarjoamalla jäsenilleen  
haluamansa suuruisen lehtiedun lehden tilaamiseen. Lehtietujen suuruudet vaihtelevat yleensä  
muutamista euroista muutamiin kymppeihin per jäsen ja ne laskutetaan osastolta sopimuksen mukaan   esimerkiksi 
yhtenä tai kahtena eränä vuodessa. 

Osastojen kannattaa tiedottaa jäsenistöään lehtiedusta jäsenviestien tai tapahtumien yhteydessä.  
Mikäli yhdistyksellä ei ole omia resursseja tähän työhön, myös lehti voi osallistua jäsenistön  
kontaktointiin tapahtumissa sekä puhelimitse jäsenrekisterin näin salliessa.  
Myös lehden mallikappaleen postitus kaikille yhdistyksen jäsenille on mahdollista. 

Yhdistysten jäsenet todennäköisimmin kiinnostuvat lehdestä, mikäli siinä julkaistaan säännöllisesti    yhdistyk-
sen asioita käsittelevää sisältöä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että yhdistykset aktiivisesti kertovat   
yhdistystään koskevista asioistaan lehden järjestöpalstoilla, mainospaikoilla sekä kirjoituspalstoilla. 

Ettehän unohda, että lehtemme on tilattavissa ja luettavissa nyt myös diginäköislehtenä verkossa!

Puolue- tai ammattijärjestöt:
Näin tuette jäsentenne lehtitilausta

viikkopk.fiKysy tarkemmin näistä mahdollisuuksista:
Arto Miettinen, päätoimittaja | 050 386 9628 | arto.miettinen@viikkopk.fi 
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2.

3.

MEDIAMYYNTI:
Mirja Lievonen 
puh. 050 386 9629 
mirja.lievonen@viikkopk.fi

GRAAFINEN SUUNNITTELU:
Esa Veiskola  
puh. 050 470 8995 (ma-ti) 
esa.veiskola@viikkopk.fi

Karoliina Auvinen 
puh. 050 386 9627 
karoliina.auvinen@viikkopk.fi

Natiivimainonnalla 
tarkoitetaan painetussa  
lehdessä ja verkossa  
julkaistavaa artikkelia, 
jonka julkaisusta mainostaja 
maksaa ja jonka sisällön  
mainostaja itse tuottaa.   
Mainonnan sisällön  
julkaisupäätöksestä vastaa 
muun mainonnan ja lehden 
sisällön tapaan lehden  
päätoimittaja.

Viikko Pohjois-Karjalassa  
julkaistavan natiivimainoksen  
tekstin ohjeellinen pituus on  
½ sivun mainoksessa noin 2000 
merkkiä ja koko sivun mainoksessa 
noin 3000 merkkiä.

Artikkelissa voidaan yleensä  
käyttää noin 1-3 valokuvaa tai 
grafiikkaelementtiä. Valokuvien 
resoluution tulisi lopullisessa  
koossa olla 300 ppi. Toimita  
mahdolliset logot ja grafiikka 
mielellään vektorimuotoisina. 
Varmista myös, että julkaistaviin 
kuviin on käyttöoikeus ja liitä  
mukaan myös kuvaajan nimi, 
mikäli se haluaan mainita  
kuvan yhteydessä.

1. Ota yhteys lehden mediamyyntiin: sovi hinnoista ja julkaisuajankohdasta
2. Lähetä mediamyyntiin artikkelin teksti ja kuvat sekä mahdolliset grafiikat
3. Saat sähköpostiisi tarkastettavaksi taitetun vedoksen valmiista artikkelista
4. Artikkeli julkaistaan sovitussa lehden numerossa ja lehden verkkosivuilla

Hyvä natiivimainos voi sisältää muun muassa 
seuraavanlaisia elementtejä:

Kiinnostuitko, etene näin:

1. Otsikko: herättää mielenkiinnon

2. Ingressi: tiivistää sisällöstä oleellisimman

3. Väliotsikot: jakavat ja rytmittävät tekstiä

4. Sitaatti: nostaa tekstistä esille yksityiskohdan

5. Tietolaatikko: antaa aiheesta lisätietoa

6. Kuva: havainnollistaa tuotetta tai toimintaa


