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JULKAISIJA
Sukeltajaliitto ry
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja
Valimotie 10, 00380 Helsinki
puh. 040 525 6336,
office@sukeltaja.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Tero Lehtonen
puh. 040 514 3112
tero.lehtonen@sukeltaja.fi

TOIMITUSSIHTEERI
Kristiina Karila
puh. 0400 163 262
kristiina.karila@sukeltaja.fi

TOIMITUS
Kumppania Oy 
Susanna Korkiatupa
puh. 044 589 6234
Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori
susanna.korkiatupa@sukeltaja.fi

Sukeltaja-lehti on pidetty julkaisu harrastajien keskuudessa. 
Laitesukelluksen lisäksi lehdessä ovat esillä Sukeltajaliiton 
kilpailulajit: uppopallo, vapaasukellus, sukellus kalastus, 
räpyläuinti ja sukelluskuvaus. Lehti käsittelee säännöllisesti 
myös ympä ristö aiheita, sukeltajan terveyttä ja 
seuratoimintaa. Turvallisuus asiat ovat tärkeä osa lehden 
vakituista sisältöä. Koska sukellus on koko perheen 
harrastus, löytyy lehdestä oma osionsa myös nuorille. 
Lehden mielenkiintoiset juttuaiheet, upeat kuvat ja 
monipuolinen sisältö saavat jatkuvasti positiivista palautetta. 
Sukeltaja-lehdessä ilmoittava saa mainostilan suomalaisen 
sukelluksen näköalapaikalta. Lehti leviää paitsi sukeltajien 
koteihin myös useisiin kirjastoihin, ja sitä voi ostaa 
irtonumerona Helsingin Akateemisesta kirjakaupasta.

Kohteet, sukelluskuvaus ja uudet 
tuotteet kiinnostavat lukijaa
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LEHDEN KOKO 215 x 280 mm
ILMESTYMINEN Neljä numeroa  
vuodessa
PAINO Grano Oy 
PAINOMENETELMÄ Offset
PAPERI G-print 100 g,  
kannet: Multi Art Glossa 150 g 
PAINOSMÄÄRÄ 9 000 kappaletta
ISSN 1237-1688

KOKO LEVEYS x KORKEUS HINTA €

Takakansi 215 x 255 mm       1 500

Aukeama 430 x 280 mm       1 900

1/1 215 x 280 mm       1 300

1/2 185 x 123 mm tai 90 x 251 mm       720

1/4 185 x 59 mm tai 90 x 123 mm        400

1/8 90 x 59 mm        260

ILMOITUSKOOT

NUMERO VARAUSPÄIVÄ AINEISTOPÄIVÄ ILMESTYY

1/2022 11.2. 17.2. vk 10

2/2022 13.5. 20.5. vk 24

3/2022 26.8. 1.9. vk 39

4/2022 11.11. 17.11. vk 50

AINEISTOAIKATAULU

Hinnat ovat painovalmiille pdf-aineistolle. Laskutuslisä on 5 €. 
Mahdolliset aineiston muutostyöt laskutetaan erikseen.

Arvonlisävero 0 %, hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.

VUOSISOPIMUSEDUT
2 nroa / vuosi =    5 %
3 nroa / vuosi = 10 %
4 nroa / vuosi = 13 %
Varaamalla joka numeroon 
vähintään ½-sivun ilmoituksen, 
saat asiakas etuna veloituksetta 
yhdeksi kuukaudeksi näkyvyyden 
www.sukeltaja.fi-sivustolle.

ILMOITUSAINEISTOT 
Ilmoitusaineisto toimitetaan 
painovalmiina pdf-tiedostona, 
joka sisältää kaikki ilmoitukseen 
kuuluvat elementit (kuvat, 
grafiikat, fontit). Kuvat CMYK-
muodossa, resoluutio 300 dpi.  
Koko sivun ilmoituksiin tulee 
jättää 3 mm leikkuuvara 
ilmoituksen kaikille reunoille. 
Muiden kuin 1/1 sivun ilmoitusten 
ympärille jää lehdessä marginaali, 
jolloin leikkuuvaraa ei tarvita. 
Oleellisia elementtejä ei tule 
sijoittaa 5 mm lähemmäksi sivun 
puhtaaksi leikattua reunaa.

Lähetä ilmoitusaineistosi 
osoitteessa
www.astehelsinki.fi/ilmoitukset

MEDIAMYYNTI
susanna.korkiatupa@sukeltaja.fi, 
puh. 044 589 6234

llmoitusten peruuttaminen
Varauspäivämäärän jälkeen 
tehdyistä peruutuksista veloitetaan 
koko ilmoitushinta. Veloitamme 
koko ilmoitus hinnan myös siinä 
tapauksessa, että aineisto jätetään 
kokonaan toimittamatta. 

Reklamaatiot
Reklamaatiot on toimitettava 
Sukeltajaliittoon kirjallisesti 
seitsemän vuorokauden kuluessa 
lehden ilmestymispäivästä.

Lehden vastuu
Lehden vastuu virheistä rajoittuu 
enintään ilmoitushinnan 
palauttamiseen. Sukeltajaliitto ry 
pidättää oikeuden muutoksiin.

http://www.sukeltaja.fi
http://www.astehelsinki.fi/ilmoitukset


VERKKOMAINONTA 
Sukeltajaliiton verkkosivuilla  
www.sukeltaja.fi ilmoittava 
tavoittaa kohdennetusti lajin 
harrastajat ja lajista kiinnostuneet. 

Sähköisissä uutiskirjeissämme 
tavoitat niin lajin harrastajat  
kuin seuratoimijatkin: 
• 400 seurapäättäjää 
• 8 000 harrastajaa
• 700 kouluttajaa. 

• Seuraposti seurajohdolle
• Sukeltajaposti koko jäsenistölle
• Kouluttajaposti kouluttajille  

ja ohjaajille.

Varaa paikkasi! 

• YMPÄRISTÖASIAT
Sukeltajaliitolla on uusi ympäristöohjelma! Nostamme 
ohjelman teemoja esille lehdessä läpi vuoden. 

• HYVINVOIVAT JA AKTIIVISET SEURAT
Sukeltajaliitolla on 147 jäsenseuraa. Seuratoiminta on 
näkyvillä viestinnässämme. 

• KANSAINVÄLISET ARVOKISAT SUOMESSA
Sukelluskalastuksen järvi-EM-kilpailut Punkaharjulla  
ensi kesänä.
 
• TURVALLINEN SUKELTAJA
Nostamme sukellusturvallisuuden näkökulmia esille  
joka numerossa.

Sukeltajaliiton teemoja &  
tapahtumia vuodelle 2022

Hinnat ovat valmiille aineistolle. Laskutuslisä on 5 €.  
Mahdolliset aineiston muutostyöt laskutetaan erikseen.

Arvonlisävero 0 %, hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.

Lisäedut 
Sukeltaja-lehden 
vuosisopimusilmoittajat 
(vähintään 1/2 sivua per lehti): 
• Iso ilmoitus neljään 

vapaavalintaiseen uutiskirjeeseen 
veloituksetta + 1 kk banneri  
www.sukeltaja.fi-etusivulle.

Sukeltaja-lehden koko sivun 
ilmoittajat
• Iso ilmoitus yhden kerran 

vapaavalintaiseen uutiskirjeeseen 
veloituksetta. 

MEDIAMYYNTI 
susanna.korkiatupa@sukeltaja.fi, 
puh. 044 589 6234

KOKO LEVEYS x KORKEUS HINTA €

Uutiskirje, pieni Kuva 560 x 350 px + linkki sisältöönne        180/jakelu

Uutiskirje, iso N. 500 merkkiä tekstiä 
+ kuva 560 x 350 px + linkki sisältöönne        350/jakelu

Verkkosivut Kuva 400 x 400 px + linkki sisältöönne 440/kk

ILMOITUSKOOT & HINNAT

Lukijoidemme kommentteja lehdestä

”Sukeltaja-lehdessä on aivan mahtavia valokuvia.  
Niitä on mukava katsella ja ihastella.”

”Suomisukellus hyvin esillä.”

”Matkakertomukset valokuvineen ovat aina 
mielenkiintoisia ja käytännön matkavinkit hyödyllisiä.”

”Lehti on ollut tosi mielenkiintoinen, kivoja artikkeleita, 
oikein odottaa milloin seuraava painos kolahtaa 
postiluukkuun.”

VEDENALAISEN MAAILMAN ERIKOISLEHTI
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