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Rauhanturvaaja on ainoa suomalaiseen sotilaalliseen kriisinhallintaan keskittyvä julkaisu. Suomalaiset osallistuvat
rauhanturvatoimintaan eri puolilla maailmaa. Rauhanturvaajien keskinäinen kanssakäyminen jatkuu myös palvelukauden päätyttyä. Lehti esittelee ja tiedottaa palvelussa oleville ja sinne aikoville rauhanturvaajille ajankohtaisista
asioista. Kirjoittajat ja haastateltavat ovat suomalaisesta tai kansainvälisestä näkökulmasta ajatellen huipputasolta. Rauhanturvaaja-lehden välityksellä yritykset, eri alojen yhteisöt ja laitokset esittelevät tuotteitaan ja palvelujaan
tavoittaen tehokkaasti juuri oikeat kohderyhmät. Tervetuloa näkymään tehokkaan tuottavasti ja kansainvälisesti.

VUOTTA
Ilmoitushinnat

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
www.rauhanturvaajaliitto.fi

Mainostoimistot -15 %. Arvonlisävero 0 %.
Vuosisopimukset ja toistoalennus aina sopimuksen mukaan.

Päätoimittaja
Asko Tanhuanpää
aineisto@rauhanturvaajalehti.fi
puh. 040 149 3443

AUKEAMA

1/1 SIVU

Marginaalein*
420 x 297 mm

3-KANSI

marginaalein*
210 x 297

marginaalein*
210 x 297

Hinta: 1400 €

Hinta: 1500 €

Lehden jakelu
Puolustusministeriö, puolustusvoimien
esikunnat, joukkoosastot ja laitokset,
rauhanturvaajat eri puolilla maailmaa,
lukuisat kirjastot, alueellisesti merkittävät
oppilaitokset ja tietenkin Rauhanturvaajaliiton jäsenyhdistysten jäsenistö sekä liikeja talouselämän kohteet ilmoittajineen.
Lehti lähetetään myös Tasavallan
presidentille.

Hinta: 2500 €

Lehden koko ja laajuus

1/2 SIVUA, PYSTY

1/2 SIVUA, VAAKA

marginaalein*
103 x 297 mm

marginaalein*
210 x 145 mm

ilman marginaaleja
88 x 271 mm

ilman marginaaleja
180 x 130 mm

Hinta: 900 €

Hinta: 900 €

210 x 297 mm (A4), 60–84 sivua

Painosmäärä
8 000–10 000 kpl

Visuaalinen muotoilu, taitto
LH Viestintä
Liisa Hertell
liisa.hertell@kolumbus.fi

Painopaikka
Sp-paino Oy, Nurmijärvi

Ilmoitusmyynti
MikaMainos Oy
puh. 050 528 7782
info@mikamainos.fi
www.mikamainos.fi

Rauhanturvaajan ilmestyminen vuonna 2019
Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, kahden kuukauden välein.
Osa lehden artikkeleista julkaistaan myös verkossa www.rauhanturvaajalehti.fi
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ilmestyy

aiheet

ilmoitusvaraus

aineiston
deadline
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2
3
4
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6

22.2.
26.4.
28.6.
30.8.
25.10.
30.12.

Kehon huolto ja kuntoutus, terveys, itsehoitolääkkeet
Prätkät, veneet, metsästys ja kalastus, eräretkeily
Kyberturvallisuus, viihde-elektroniikka, aseet
Turvavälineet, pukeutuminen, jalkineet
Koulutus/rekry, virkistysmatkailu, risteilyt
RAUHANTURVAAJAN 40-vuotisjuhlanumero
Psyykkinen hoito ja kuntoutus

18.1.
22.3.
17.5.
19.7.
20.9.
16.11.

25.1.
29.3.
24.5
26.7.
27.9.
27.11.

Kaupallisten ilmoitusten aineistot, osoitteeseen
Mika Sainio, mika.sainio@mikamainos.fi

TAKAKANSI
marginaalein*
210 x 267

Hinta: 1600 €

1/4 s.
1/8 s.
1/16 s.

Takakannen yläosaan on
jätettävä 32 mm vapaaksi
osoitekenttää varten.
* koko painopinnan
täyttävään ilmoitukseen on
lisättävä 3 mm:n leikkausvarat
ylös, alas ja sivuille

ilman marginaal. 88 x 130 mm
Hinta: 600 €
ilman marginaal. 88 x 80 mm
Hinta: 350 €
ilman marginaal. 88 x 30 mm
Hinta: 200 €

