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Torstaisin ja sunnuntaisin joka talouteen  
Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon alueella



Toimitus ja konttori: Munkinkuja 4

Keskusta II, 02400 Kirkkonummi

Puh. (09) 221 9200 • Fax (09) 221 92020

Postiosoite: PL 28, 02401 Kirkkonummi

Sähköpostiosoitteet:
ilmoitukset@kirkkonummensanomat.fi

toimitus@kirkkonummensanomat.fi

etunimi.sukunimi@kirkkonummensanomat.fi

Jakelu:  28 000 kpl

Julkaisija:  Kirkkonummen Sanomat Oy

Puolueväri:  Puolueista riippumaton, 
 mutta ei kantaa ottamaton.

Ilmestyminen:  Kaksi kertaa viikossa 
 torstaisin ja sunnuntaisin.

Ilmoitusten varaaminen:
Ilmoitusten varaaminen ja peruuttaminen on tehtävä  
viimeistään aineistoaikataulun mukaisina aikoina.
Suositeltavaa on varata ilmoitustila aineistopäivää 
edeltävänä arkipäivänä.
Määräpaikka ilmoitukset sopimuksen mukaan.
Mikäli varattua ilmoitusta ei peruta sisäänjättöaikana, 
veloitetaan 50 % ilmoitushinnasta. 

Painomenetelmä:
4-väri offsetrotaatio, painopaperi 52 gr sanomalehtipaperi

Sivunvalmistus: 
TR-Latomo Oy, Kornetintie 4, 00380 Helsinki 
puh. (09) 6150 0690, fax (09) 6150 0695, 
tr-latomo@tr-latomo.fi

Painopaikka: Salon Lehtitehdas, Salo

Lehden päätoimittaja/toimitusjohtaja: 
Jussi Salo, puh. (09) 221 92027
jussi.salo@kirkkonummensanomat.fi
toimitus@kirkkonummensanomat.fi

Myyntijohtaja: 
Ilkka Jouhki, (09) 221 92015
ilkka.jouhki@kirkkonummensanomat.fi

Myyntiassistentti: 
Elisabeth Rönnberg, (09) 221 92016
elisabeth.ronnberg@kirkkonummensanomat.fi
ilmoitukset@kirkkonummensanomat.fi

Ilmoituskonttori ja toimitus:  
Munkinkuja 4, Keskusta II, 02400 Kirkkonummi 
Postiosoite: PL 28, 02401 Kirkkonummi, 
puh. (09) 221 9200

Näköislehti: www.kirkkonummensanomat.fi

  Aineistoaikataulu: 

julkaisupv vedostettavat valmiit materiaalit

torstai  maanantaina klo 12 maanantaina klo 15

sunnuntai torstaina klo 12 torstaina klo 15

   Ilmoitushinnat

Tekstissä ja 

tekstin jälkeen 1,95 €/pmm + alv

Etu- ja takasivulla 2,50 €/pmm + alv

Nelivärilisä 50 € + alv/ilmoitus

 Alennukset: 

Mainostoimistoalennus  – 15 % mediahinnasta

Vaihtoilmoitusalennus  – 10 % mediahinnasta

  Toistoalennus: 

Ensimmäinen toisto  –20 %

3–4 kertaa toistettuna  –30 % 

vähintään viisi toistoa  –50 % ensimmäisestä 

 ilmoituksesta alkaen

Värilisä 1–4 kertaa 50 €/kpl + alv

Vähintään 5 kertaa värilisä 25 €/kpl + alv

Toistoalennuksen saa edukseen kun 

kaikki ilmoitukset varataan samanaikaisesti

Tekniset tiedot

  Palstat    mm

1 palsta   38 mm

2 palstaa   81 mm

3 palsta 124 mm

4 palstaa 167 mm

5 palstaa 210 mm

6 palstaa 253 mm

Sivun korkeus 370 mm

Aukeama 533 x 370 mm

Aineistovaatimukset

  Tiedostot

Adobe InDesign CS3, FreeHand, QuarkXpress

Adobe PhotoShop

Adobe Acrobat (PDF)

  Kuvat

Resoluutio 220 dpi

tiff, eps, jpeg (CMYK)

Väriprofiili ISOnewspaper26v4



Myyntiehdot ja vastuut:

Lehden päätoimittaja on vastuussa ja määrää ilmoituksista ja 
teksteistä ja niiden julkaisemisesta. Lehti pidättää oikeuden olla 
julkaisematta ei toivomiaan ilmoituksia. Ilmoituksia koskevat 
huomautukset ja reklamaatiot  on tehtävä seitsemän (7) päivän 
kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisu-
päivästä lukien  lehden ilmoituskonttoriin.

Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai taittovir-
heestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä 
sen mainosarvoa. Lehti ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta 
virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai 
virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhe-
limitse annetusta ilmoituksesta tai virheestä, joka käy selville 
ilmoittajalle toimitetusta ja hänen hyväksymästään tai määräai-
kana palauttamatta jättämästään korjausvedoksesta.

Lehdellä on oikeus sijoittaa ilmoitukset lehden noudattamaa ta-
paa ja tarkoituksenmukaisuutta silmällä pitäen. Lehden vastuu 
ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta vir-
heestä rajoittuu korkeintaan maksettuun ilmoitushintaan. Mikäli 
ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai 
asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajille mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Ilmoittaja vastaa lehteen nähden siitä, ettei lehdelle annetun ai-
neiston julkaiseminen loukkaa kenenkään tekijänoikeutta taikka 
muita immateriaali- tai muita oikeuksia eikä ole sisällöltään tai 
esitysmuodoltaan viestintää tai julkaisutoimintaa sääntelevän tai 
muun lainsäädännön taikka muun markkinointisäännöstön, vi-
ranomaisten tai mainonnan itsesäätelyelinten määräysten tai hy-
vän tavan vastainen. Asiakas vastaa lehdelle vaatimuksista, joita 
kolmannet osapuolet kohdistavat lehteen näillä perusteilla sekä 
korvaus- ja muista vastuista, joita lehdelle voi suhteessa kolman-
siin osapuoliin aiheutua tällaisten vaatimusten johdosta.

Asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen mainontansa aiheut-
tamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle.

Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään ilmoituskoh-
taiseen nettohintaan. Laeista, asetuksista tai viranomaisen toi-
menpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja 
vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Teemanumerot:

Toukokuu

Kesäkuu

Elokuu

Asu rakenna remontoi teemasivut 
4–6 kertaa vuoden aikana
Kysy tarkempi ajankohta

Tee tunnetuksi tuotteesi ja palvelusi!

Suurjakelut:

• Bonusmessu extra
• Mökkiextra

• Kesänumero

• Kirkkonummi-päivät extra

Asu Rakenna Remontoi teemasivut
Varmista mukanaolosi
Varaa ilmoitustila ilmoitusmyynnistä

ilmoitukset@kirkkonummensanomat.fi

Lisätiedustelut puh. 09 221 9200


