UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 39. VUOSIKERTA

Viisituhatta osallistuvaa vaikuttajaa ...
Yhteiskunnallinen osallistuminen on monessa mielessä samanlaista kuin liikuntaharrastus. Toisille se on sydämen asia,
toisia se ei kiinnosta lainkaan.
Reserviläisjärjestöissä toimivat kansalaiset ovat muutenkin merkittäviä
vaikuttajia yhteisöissään. He eivät ole
passiivisia sohvaperunoita tai syrjäytymisvaarassa olevia väliinputoajia vaan
kansalaisia, jotka hallitsevat omaa elämäänsä ja ovat pitämässä yllä suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja.
Monet reserviläisjärjestöissä toimivat
ovat mukana myös muussa kansalaisjär-

jestötoiminnassa, joka on osa positiivista
suomalaista yhteiskuntaelämää ja rikkaan kansalaisvaikuttamisen toiminnallinen ydin.
Viisi tuhatta aktiivista, yhteiskunnallisista asioista kiinnostunutta reserviläistä, joiden kotiseutu sijaitsee automatkan
päässä maan pääkaupungista on aikaansaava voima, joka osallistuu ja vaikuttaa.
Oltermannin lukijat ovat valinneet
maanpuolustus- ja reserviläistoiminnan.
Valinta ei ole itsestäänselvyys, vaan vaatii toteutuakseen luottamuksen suomalaiseen yhteiskuntajärjestelmään, sen

LEHDEN JULKAISIJA
Oltermanni -lehteä julkaisevat Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry ja Uudenmaan Reserviläispiiri ry. Reserviläispiirien
tarkoituksena on yleisen maanpuolustushengen ja -ajattelun kehittäminen ja syventäminen niiden maantieteellisellä
toiminta-alueella.
Vuonna 2020 ilmestyy lehden 39. vuosikerta.
LEHDEN TARKOITUS
Oltermanni on Uudenmaan alueella toimivien reserviläis- ja
erilaisten maanpuolustusyhdistysten yhdysside ja tietokanava, joka kertoo vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja
reserviläis- ja muiden maanpuolustusjärjestöjen sekä alueella toimivien puolustusvoimien joukko-osastojen ja laitosten
tapahtumista.
Lehti on tarkoitettu kaikille maanpuolustus- ja turvallisuustyöstä kiinnostuneille, ensisijaisesti reserviläisille sekä heidän perheenjäsenilleen, ja se on samalla reserviläispiirien ja
-yhdistysten virallinen ilmoituslehti.
Lehti antaa tietoa arjen turvallisuudesta, yleisestä turvallisuuspolitiikasta sekä pitää turvallisuusasioista ja maanpuolustusasoista kiinnostuneet aktiiviset kansalaisjärjestöt sekä

perustoimintojen arvostamista ja halua
turvata niiden säilyminen ja kehittyminen.
Kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita
yhteiskunnallisesta turvallisuudesta ja
sen vaalimisesta ovat niitä, jotka pitävät
myös oman elämänsä järjestyksessä.
Oltermannin lukijakunta, yli viisi tuhatta
aktiivista uusmaalaista Hangosta Loviisaan on kiinnostava kohderyhmä, jolla
on painoarvoa kansalaisina, kuluttajina
ja alueellisina vaikuttajina.

reserviläiset tietoisina piirien ja niiden jäsenyhdistysten tapahtumista.
Lehden aihepiirinä on yleinen turvallisuuskoulutus ja -kasvatus, erityisesti maanpuolustus.
LEHDEN SISÄLTÖ
Lehden jokaisessa numerossa on pääkirjoitus, pääartikkeli ja
piirien puheenjohtajien puheenvuorot.
Erillisten turvallisuusalan ja maanpuolustusaiheisten artikkelien lisäksi lehdessä julkaistaan reserviläispiirien ja niiden
jäsenyhdistysten sekä alueen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tapahtumia käsitteleviä juttukokonaisuuksia,
tiedotteita sekä tuloksia maanpuolustusurheilusta.
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja numeroiden laajuus
on 16–32 sivua. Lehti toimitetaan postin välityksellä maanpuolustusjärjestöjen jäsenille kotiin kannettuina sekä erillisiin
jakelupisteisiin sekä alueellisiin tapahtumiin.
Lehden toimituskuntaan kuuluvat edustajat alueen eri reserviläispiireistä sekä kirjoittavat ja kuvaavat toimittajat.
Lehti sisältyy yhdistysten jäsenmaksuun ja sitä ei voi ostaa
erikseen irtonumeroina.

MEDIAKORTTI JA ILMOITUSHINNASTO 2020
1. Julkaisija

4. Ilmoitushinnat 1.1.2020 alkaen
1/1 sivu
260 x 370 mm
1/2 sivu vaaka
263 x 185 mm
1/2 sivu pysty
125 x 370 mm
1/4 sivu pysty
125 x 185 mm

Uudenmaan reserviläispiirit
Päätoimittaja Timo Åkman
puhelin 040-8620 791
sähköposti timo.akman@elisanet.fi
Aineistot
Valmiit aineistot sähköpostilla

Ilmoitusmoduulit
3-palstainen
2-palstainen
2-palstainen
2-palstainen
1-palstainen
Tervehdysilmoitus

Käsiteltävä materiaali postitse
Antti Kauranne
Ullantorpantie 3 A 9
02750 ESPOO

1.200
700
700
450

150 x 100 mm
100 x 100 mm
100 x 50 mm
100 x 25 mm
50 x 100 mm
50 x 25 mm

350
250
150
100
150
50

Hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv. 0%)
Mainostoimistoalennus - 15 %.

Ilmoitusmateriaalit ja layout
Commercial Information Agency
email: 1mail2cia@gmail.com
puhelin 044-300 0363

Tarjoamme myös sarjailmoituksia, eli jos varaa kerralla
saman ilmoitustilan useampaan numeroon,
1. ilmoitus = -10%, toinen -20% ja 3. & 4. ilmoitus -30%.
Kunkin ilmoituksen laskutus vasta ilmestymisen jälkeen.

Paino
Salon Lehtitehdas Oy
puhelin (02) 770 2509

5. Pankkiyhteys
Maksun saaja:
Uudenmaan reserviläispiirit / Oltermanni
FI62 1366 3000 0515 57

2. Levikki

Noin 5500 kpl postitettuna
Lisäjakelut noutopisteissä

3. Lehden koko

290 x 420 mm tabloid
painopinta-ala 260 x 370 mm
palstan leveys 50 mm
palstojen lukumäärä 6 kpl
aineistovaatimus: offset

6. Ilmoitusten aikataulu 2020
N:o
Aineistopäivä
1/2020
15.3.
2/2020
15.5.
3/2020
6.9.
15.11.
4/2020

Ilmestyy
1.4.
4.6.
30.9.
9.12.

ILM O ITU SVA R AUS
varaa ilmoitustilaa OLTERMANNI-lehden
Numerosta

1 / 2020

2 / 2020

3 / 2020

4 / 2020

Ilmoituskoko

1 sivu

1/2 sivua

1/4 sivua

Määräpaikka

Moduuli

koko

x

Toimitamme aineiston

mm

oheisena tai

/

Asiaa hoitaa yrityksessämme

puh.

Email

Sovittu hinta

Laskutusosoite
Paikka ja aika
Ilmoitushankkija

/

2020

Allekirjoitus
Yhdistys

mennessä

-sivulle

