
Lu
ki

ja
n 

ilm
oi

tu
ks

et
  |

  2
0

2
2

ASIAA LAPIN  
SYDÄMESTÄ

Sodankylän  
paikallislehti



2 www.  .fi

Lukijan ilmoitukset

Lukijan terveiset

Palstalle sopivat mm. onnittelut, kutsut,  kiitokset, 
en juhli, valmistujaiskutsut ja -kiitokset, vauvauuti-
set, jne. Julkaistaan lehden viimeisellä aukeamalla.

Valitse sopiva ilmoituskoko. Mikäli ilmoitukseen sopii 
tekstin lisäksi kuva, niin toimita kuva tekstin mukana 
tai valitse valmiista vaihtoehdoistamme.

Tervetuloa  
50-vuotisjuhlaani 

Kahvipannu kuumana  
la 25.5. klo 15 alkaen  

Alan talolla.

Sanna Sankari

Tervetuloa  
50-vuotisjuhlaani 

Kahvipannu kuumana  
la 25.5. klo 15 alkaen  

Alan talolla.

Sanna Sankari

34€ 22€

Valmistuneet

Valmistuneiden nimet julkaisemme ilmai-
seksi. Huomaathan, että kaikki oppilaitokset 
eivät toimita meille tietoja valmistuneista. 
Varsinkin ulkopaikkakunnilla valmistuneiden 
tiedot saamme pääasiassa valmistuneilta 
itseltään tai heidän omaisiltaan. Tiedot voi 
toimittaa osoitteeseen toimitus@sompio.fi.

Vauvakuvat

Vuoden aikana syntyneiden vauvojen kuvat 
julkaistaan maksutta lehden sisäsivuilla koo-
tusti seuraavan vuoden tammikuussa, jotta 
vuoden viimeisetkin pienokaiset ehtivät 
mukaan.

Hääkuvat julkaistaan sisäsivuilla maksutta.

Kuolinilmoitukset ja  
surukiitokset

Lisätietoa kuolinilmoitusten omasta esit-
teestä nettisivuiltamme www.sompio.fi.

Kehykselliset ilmoitukset

Julkaistaan lehden viimeisellä aukeamalla  
osastoittain otsikoiden alla, mm:

• Halutaan vuokrata
• Myydään
• Ostetaan
• Sekalaisia
• Vuokrattavana

Ilmoitukseen voi vapaasti lisätä  
kuvia, värejä ja muotoiluja. 

Minimikoko: lev. 1 palsta (39mm), kork 20 mm.

Ilmoituksen voi tehdä itse, teettää graafikolla 
tai teettää lehdessä. 

Ilmoitusvalmistuksen hinta riippuu ilmoituksen 
koosta. Yksikköhinta 0,10 €/pmm.

Esimerkkikokoja

Myydään vähän ajettu TOYOTA 
COROLLA 1.4, vm -13, aj. 10 tkm, 
5 000 €. P. 040 123 44567

3 riviä 12,50€

leveys 1 palstaa, korkeus 20 mm

MYYDÄÄN OKT 
110 m², omalla 1 ha ton-
tilla, rak. -85, keskustan 
tuntumassa. Vapaa 1.1.

Tiedustelut 040 123 4567

Alk. 

27,30€

leveys 1 palstaa, korkeus 35 mmMYYDÄÄN OKT 
110 m², omalla 1 ha ton-
tilla, rak. -85, keskustan 
tuntumassa. Vapaa 1.1.

Tiedustelut 040 123 4567

Alk. 

47,75€

Lisärivit 

2,50€/kpl

Rivi-ilmoitukset

Palstalla voit mm. myydä, ostaa ja vuokrata. Rivi-ilmoitukset sisältä-
vät pelkkää tekstiä ilman muotoiluja kuten kursivointi tai lihavointi. 
Yhdelle riville mahtuu n. 30 merkkiä, myös välilyönnit lasketaan 
merkeiksi. Julkaistaan lehden viimeisellä aukeamalla.

- valmis aineisto 47,75 € 
- lehdessä valmistetta 52,08 €

- valmis aineisto 27,30 € 
- lehdessä valmistetta 29,76 €

http://www.sompio.fi
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Aineisto-ohjeet

Varauksen yhteydessä tarvittavat tiedot
• julkaisupäivä (t) 

• ilmoituksen koko  
jos tiedossa 
 
 

• varaajan tiedot
 - nimi
 - puhelinnumero
 - sähköpostiosoite 

 
 

• laskutustiedot
 - laskun saaja
 - postiosoite
 - laskutusosoite
 - laskutustapa:  

• paperilasku tai  
• PDF-tiedosto sähköpostilla

Muuta
Huomautukset: 
Laskua koskevat huomautukset on tehtävä 
kymmenen päivän kuluessa laskun päiväyk-
sestä.

Force majeure
Lehti toimitetaan lukijoille force majeure 
–varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt, 
alihankkijoiden viivästykset yms.) ja for-

ce majeure –esteen takia toimittamatta 
jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä 
mainostajille.

Teemmekö ilmoituksen puolestasi?           
Aineiston toimittaminen: ilmoitukset@sompio.fi viimeistään julkaisuviikon maanantaina klo 10 mennessä.

Aineiston toimitus

Toimita käyttöömme: 
• tekstit
• kuvat tai piirrokset
• asettelumalli, mikäli se on tiedossa

Aineisto toimitetaan:
• sähköpostilla
• muistitikulla
• tuomalla toimistol-

lemme

• soittamalla
• WhatsAppilla
• Messengerillä

Ilmoitusvedos
Pyydettäessä toimitamme valmistamastam-
me ilmoituksesta sähköisen oikovedoksen. 
Ilmoituksen julkaisuhintaan sisältyy yksi 
vedos, sekä valmistusvirheistä johtuvat 
uusintavedokset. Vedoksen hyväksynnän 
jälkeen vastuu ilmoituksen virheistä siirtyy 
hyväksyjälle. Emme vastaa painon jälkeen 
huomatuista virheistä.

Vai haluatko valmistaa ilmoituksen itse tai teettää graafikolla?  
Aineiston toimittaminen: ilmoitukset@sompio.fi viimeistään julkaisuviikon maanantaina klo 16 mennessä. 

Tiedostomuoto PDF
Valmis aineisto PDF-muodossa, 1:1 koossa. 
Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon. 
Vältä teksteissä bittikarttamuotoa ja jätä 
tekstit konvertoimatta, jotta teksti on tark-
kaa myös näköislehdessä. 
Kuvaresoluutio vähintään 220 ppi.  
 
 

Ilmoituksen koko
Ilmoituksen leveyden on noudatettava 
lehden palstanleveyksiä:
• 1 palsta  ..............39 mm
• 2 palstaa  ...........82 mm
• 3 palstaa  ...........125 mm
• 4 palstaa  ...........168 mm
• 5 palstaa  ...........211 mm
• 6 palstaa ............254 mm
Ilmoituksen korkeus voi olla 20-365 mm.

Huomioita
Ota huomioon sanomalehden mahdolliset 
pienet kohdistusheitot värien käytössä. Väl-
tä nega-tekstiä monivärisen pohjan päällä 
tai monivärisissä teksteissä pientä pisteko-
koa. Varmista että RGB-työnkulussa värit 
vastaavat CMYK-väriprofiilia simuloitaessa 
haluttua lopputulosta. Varmista että musta 
teksti on PDF-tiedostossa CMYK-väreissä, K 
= 100 % ja CMY = 0 %. 

http://www.sompio.fi
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Julkaisija

Hilla Group Oyj

Painopaikka

Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Toimittajat:
toimitus@sompio.fi 

Tarja Karjalainen
050 5599 815

tarja.karjalainen@hillagroup.fi

Saila Vaara
050 5002 208

saila.vaara@hillagroup.fi

Ilmoitukset:
ilmoitukset@sompio.fi

Sanne Pitkänen
050 5599 818

sanne.pitkanen@hillagroup.fi

Tilaajapalvelu
Ma-pe 9-13  

040 865 7348
tilaukset@sompio.fi

Tilaajapalvelu vastaa 
tilausasioista ja niihin 

liittyvistä laskutusasioista 
Lapin Lehtikustannus Oy:n 

kaikkien lehtien osalta: Sompio, 
Inarilainen ja Saariselän 

Sanomat.

Toimisto:
Jäämerentie 18, 99600 Sodankylä 
Toimisto avoinna ma-ke klo 9-15,  

muina aikoina tavoitat meidän puhelimitse, sähköisesti sekä sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot

http://www.sompio.fi

