Lehti-ilmoittelu
kuntavaaleissa 2021
Viikko Pohjois-Karjala tavoittaa hyvin SDP:n äänestäjiä koko maakunnassa.
Viikoittaisen tilaajajakelun lisäksi vaalikevään aikana ilmestyy useita
teemanumeroita ja alueellisia lisäjakeluja.

Vaalit siirtyvät kesäkuulle

Vaalipäivä: 13.6.2021
Ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021

Aluejakelut ja teemat touko-kesäkuussa

TOUKOKUU
6.5.2021
12.5.2021
20.5.2021
27.5.2021

nro 16
nro 17
nro 18
nro 19

RAKSA – piha ja puutarha, äitienpäivä
ilmestymispäivä keskiviikko
Vaalit, lisäjakelua: JOENSUU-TOHMAJÄRVI, painos noin 30 000 kpl
Vaalit, lisäjakelua: OUTOKUMPU-POLVIJÄRVI-LIPERI, painos noin 6 500 kpl

KESÄKUU
3.6.2021 nro 20 Vaalit, Viikko Pohjois-Karjalan 115-vuotisjuhlanumero
lisäjakelua: VALTIMO–JUUKA–LIEKSA–NURMES–KONTIOLAHTI, painos noin 11 000 kpl
		
10.6.2021 nro 21 Vaalit, lisäjakelua: KESKI-KARJALA-ILOMANTSI, painos yli 10 000 kpl
17.6.2021 nro 22
24.6.2021 nro 23 Kesälehti

Ilmoitushinnasto
82 x 50 mm
1. ilmoitus 99 €
2 ilmoitusta yhteensä 168 €
3 ilmoitusta yhteensä 235 €
82 x 100 mm
1. ilmoitus 198 €
2 ilmoitusta yhteensä 336 €
3 ilmoitusta yhteensä 475 €
254 x 178 mm (sisäsivuilla)
1. ilmoitus 696 €
2 ilmoitusta yhteensä 1180 €
3 ilmoitusta yhteensä 1670 €
Muut koot – pyydä tarjous.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %

Vaali-ilmoitusten aineisto-ohjeet ja aikataulut
Valmiit pdf-ilmoitusaineistot:
Käytä painotuotantoon soveltuvia taitto- ja kuvankäsittelyohjelmistoja (Esim. Adobe InDesign tai
Illustrator, Canva) ja tee pdf-tiedosto sanomalehtiasetuksilla. Toimisto-ohjelmilla (Word yms.)
ei yleensä saa painokäyttöön soveltuvaa lopputulosta. Kuvissa resoluutio lopullisessa koossa
vähintään 200 dpi, mielellään 300 dpi. Pdf-pikaohje Adoben ohjelmille: Valitse Press Quality asetus ja muuta Output -kohdassa Destination profiiliksi WAN–IFRAnewspaper26v5. Kysy tarvittaessa
lisäohjeita tai tilaa ilmoitusvalmistus Viikko Pohjois-Karjalasta.
Canva.com on suunnitteluohjelma/sivusto, missä voi tehdä aineistoja someen ja painokäyttöön.
SDP:n sivustolta löytyy valmiita suunnittelupohjia ja ohjeita Canvan käyttöön (sdp.fi/ehdokkaalle).
Täysin painovalmiit pdf-tiedostot osoitteeseen ilmoitukset@viikkopk.fi viimeistään
ilmestymispäivää edeltävänä maanantaina. Muistathan toimittaa myös laskutusosoitteen.
Viikko Pohjois-Karjalassa valmistettavat ilmoitukset:
Toimita kuvat, tekstiaineisto ja ohjeet osoitteeseen ilmoitukset@viikkopk.fi
Muistathan, että vaali-ilmoituksista tulee yleensä käydä ilmi myös maksajan nimi (ks. lisää: vaalit.fi).
Valmistettavien ilmoitusten aineisto vaaliajan lehtiin sopimuksen mukaan tai viimeistään
viikkoa ennen ilmestymispäivää. Saat vedoksen hyväksyttäväksi ennen ilmoituksen julkaisemista.
Vedosten lopullinen hyväksyntä viimeistään ilmestymispäivää edeltävänä maanantaina.
Hyviin kuviin kannattaa satsata!
Ehdokasgallerioiden “potrettikuviin” löytyy ohjeita esimerkiksi SDP:n sivustolta (sdp.fi/ehdokkaalle).
Omissa ilmoituksissasi voit toki antaa mielikuvituksen lentää vapaasti. Voit kuvillasi kertoa
esimerkiksi vaaliteemoistasi, työstäsi, harrastuksistasi tai muista sinulle tärkeistä asioista.
Huom! Varmistathan, että sinulla on käyttöoikeus kaikkeen julkaistavaan aineistoon!

Suunnittelupalvelu
Tarvitsetko apua vaalimainonnan suunnitteluun?
Lehti-ilmoittelun lisäksi tarjoamme apua myös muun vaalimainonnan ja aineistojen suunnitteluun. Voimme auttaa esimerkiksi esitteiden, flyereiden, someaineistojen ja muun printti- ja
sähköisen materiaalin tekemisessä. Kerro ajatuksesi, niin puemme ne selkeään ja ryhdikkääseen
visuaaliseen asuun. Teemme sinulle tarvittaessa esimerkiksi painovalmiit tiedostot ja niin
halutessasi voimme auttaa myös sopivan paino/tulostuspaikan valinnassa.
Vaalimainonnassa sovellamme lähtökohtaisesti SDP:n visuaalista ohjeistusta. Meillä on
käytössä tarvittavat logot, typografia ja muut elementit yhtenäisen ilmeen toteuttamiseen.
Graafisen suunnittelutyön hinta: 45 €/h (+ alv 24%) toteutuneiden työtuntien mukaan.
Voit myös pyytää tarjouksen isommista suunnittelutarpeista.

Ilmoitusasioissa sinua palvelevat:
Ilmoitusmyynti:
Sonja Karjunen
puh. 050 386 9629
sonja.karjunen@viikkopk.fi
Katja Tohmo
puh. 050 386 9627 (ma–ti 10–14)
muina aikoina: katja.tohmo@viikkopk.fi
Ilmoitusvalmistus ja graafinen suunnittelu:
Esa Veiskola
puh. 050 470 8995 (ma–ti 10–14)
muina aikona: ilmoitukset@viikkopk.fi
Laskutus:
Anne Jumppanen
puh. 050 386 9630 (ma ja to klo 10–14)
muina aikoina: asiakaspalvelu@viikkopk.fi

– Vahvasti mukana vaalityössä! –

Julkaisija:
Osuuskunta Kansan Valta
Ilmestymispäivä torstai
Postiosoite:
PL 97, 80101 Joensuu

Päätoimittaja:
Arto Miettinen
puh. 050 386 9628
arto.miettinen@viikkopk.fi

Julkisen sanan neuvoston jäsen
Noudatamme journalistin ohjeita
ja hyvää journalistista tapaa.

Toimitus ja konttori:
Kauppakatu 32, Joensuu
(käynti Yläsatamakadulta)
Tapaamiset ja asiointi mielellään
etukäteen sovittuina aikona.

