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Näkövammaisten liitto ry:n julkaisema  
jäsen- ja järjestölehti

JULKAISIJA
Näkövammaisten liitto ry
PL 30, 00030 IIRIS
Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Helsinki

Puh. 09 396 041 / vaihde                                                 

TOIMITUS
Päätoimittaja:
Marika Mäkinen, marika.makinen@nkl.fi

Taitto ja ilmoitusaineistojen  
vastaanotto:
Aatu Komsi, aatu.komsi@nkl.fi (31.3. asti)
Liisa Lähteenmäki, liisa.lahteenmaki@nkl.fi 
(1.4. alkaen)

Kaikki aineistot ja yhteydenotot  
mieluiten osoitteella airut@nkl.fi.

TUOTANTO JA PAINO
 • Ilmestyy 11 kertaa (nrot 1–12) vuodessa
 • Paino: Savion Kirjapaino Oy 

LUKIJOITA, MARRASKUU 2017
 • Painettu lehti 7 908
 • Daisy-äänilehti 2 173
 • Pistekirjoituksella 211
 • Luetus-julkaisu 255 (helmikuu 2017)

ILMESTYMISAJAT 2018
Nro Aineistot Ilmestyy
1 to 21.12. ma 15.1.
2 pe 26.1. to 15.2.
3 pe 23.2. to 15.3.
4 pe 23.3. ma 16.4.
5 ti 24.4. ke 16.5.
6–7 ma 28.5. pe 15.6.
8 to 26.7. ke 15.8.
9 ti 28.8. ma 17.9.
10 ti 25.9. ma 15.10.
11 pe 26.10. to 15.11.
12 ma 26.11. ma 17.12.

LEHDEN KOOT
Lehdestä julkaistaan kuusi eri versiota:  
Painettu lehti, pistelehti, PDF, HTML, studio-
äänitetty Daisy (CD-levy ja MP3) sekä 
koneluettu Luetus (striimaus). Maksulliset 
ilmoitukset julkaistaan niissä kaikissa, kuvat 
kuvailutulkattuina.

Painettu lehti:
 • Sivumäärä: 28 sivua
 • Sivukoko: 210×297 mm
 • Paperi ja painovärit: G-print 100 g/m2, 

CMYK (Coated Fogra 39)

Pistelehti:
 • Paperi: ATB 135 g, lähetetään kahtena 

sidoksena



RIVI-ILMOITUKSET
NKL:n jäsenyhdistykset ja niiden jäsenet 
voivat jättää lehteen maksuttomia rivi- 
ilmoituksia. Rivi-ilmoitukset voivat sisältää 
vain tekstiä.

Rivi-ilmoitukset ryhmitellään seuraavien 
osioiden alle:
 • Henkilökohtaista (esim. kirjeenvaihto-

ilmoitukset)
 • Kokoukset
 • Kurssit – leirit
 • Tapahtumat
 • Matkat
 • Liikunta (ei SM-taso)
 • Koulutus
 • Asuntoja
 • Apurahoja
 • Apuvälineet
 • Myydään – ostetaan
 • Työpaikat ja -tilat
 • Uudet kirjat
 • Sekalaista

Ohjeet rivi-ilmoituksen laatimiseen:
 • Anna ilmoituksellesi lyhyt otsikko.
 • Kirjoita napakasti ja keskity tärkeimpään 

asiasisältöön. Vältä koru lauseita.
 • Ilmoita mahdolliset päivämäärät ja 

yhteystiedot tekstissä mahdollisimman 
tiiviisti. Vältä tarpeettomia useiden eri 
yhteystietojen listaamista. Jos lisätietoa 
löytyy internetistä, anna verkkosivun 
osoite.

 • Korjaa kirjoitusvirheet.
 • Lähetä rivi-ilmoitukset tekstitiedostona 

(esim. doc tai rtf). Älä käytä tekstissä 
lihavointia, kursiivia, alleviivausta, muita-
kaan erikoismuotoiluja tai suuraakkosia 
(EI NÄIN). Huomaathan, että rivi-ilmoituk-
seen ei voi sisällyttää kuvia.

 • Hyvä ilmoitus on välilyönteineen enin-
tään 500 merkkiä pitkä. Toimituksella on 
oikeus muokata ja lyhentää ilmoituksia 
tarvittaessa.

 • Lähetä ilmoitus osoitteeseen  
airut@nkl.fi.

Kaikenlaiset ammatinharjoittamiseen tai 
liiketoimintaan liittyvät ilmoitukset ovat 
maksullisia. Maksulliset ilmoitukset voivat 
olla rivi-ilmoituksia tai muusta taitosta 
erottuvia erillisiä ilmoituksia. Maksullisissa 
ilmoituksissa voi olla myös kuvia.

Maksullisten rivi-ilmoitusten hinnat:
13 snt/merkki (sis. otsikon ja välilyönnit). 
Hintojen päälle ei tule arvonlisäveroa.

Esimerkiksi 500 merkin ilmoitus maksaa 
65 euroa.

KUVALLISET ILMOITUKSET
Ilmoituskoot:

 – 1 palsta: 53 mm × (max) 228 mm
 – 2 palstaa: 112 mm × (max) 228 mm
 – 3 palstaa: 172 mm × (max) 228 mm

Hinnat:
 – ¼ palstaa (53 × 57 mm): 40 e 
 – ½ palstaa (53 × 114 mm): 70 e
 – 1 palsta (53 × 228 mm): 120 e
 – 2 × ½ palstaa (112 × 114 mm): 140 e
 – 2 × 1 palsta (112 × 228 mm): 240 e
 – ½ sivua (210 × 148 mm + 3 mm leikkuu-
varat): 280 e

 – Takakannen sisäsivu (210 x 297 mm + 3 
mm leikkuuvarat): 600 e (NKL:n jäsenjär-
jestöille ja niiden jäsenille 400 e) 

 – Takakansi (210 x 253 + 3 mm leikkuu-
varat): 700 e (NKL:n jäsenjärjestöille ja 
niiden jäsenille 500 euroa)

Hintojen päälle ei tule arvonlisäveroa.

Myös muun kokoiset ilmoitukset ovat 
mahdollisia.

Jos samalla kertaa sovitaan saman ilmoi-
tuksen julkaisusta useamman kerran, ensim-
mäisen julkaisun jälkeen saa toistoalennuk-
sen 20 %.

Kuvalliset ilmoitukset mielellään paino-
valmiina pdf-tiedostona.
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ILMOITUK SET

puoli sivua
210 × 148 mm

1 palsta
53 × 228 mm

½ palstaa
53 × 114 mm

2 × ½ palstaa
112 × 114 mm

¼ palsta
53 × 57 mm


