
Nro  Aineistopäivä*      Ilmestymispäivä 
1    18.1.                          3.2.
2    22.3.                                7.4. 
3    24.5.                                9.6.
4    30.8.                              15.9.
5    8.11.                               24.11.

* aineistopäivä koskee maksullisia ilmoituksia.
Kirjeenvaihtopalstan ilmoitukset, piirien järjestöpalstan tiedot sekä jutut, kuvat ja muut lehteen tulevat ma-
teriaalit tulee toimittaa jo edellisen viikon maanantaina toimitussihteerille, ks. yhteystiedot viereiseltä sivulta.

EL-Sanomat on Eläkeliiton on oma jäsenlehti, joka on ilmestynyt 
vuodesta 1972. EL-Sanomien painosmäärä on noin 93 000, lukijoi-
ta noin 117 000.

EL-Sanomat ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Se tarjoaa iloa ja asiaa. 
Se kertoo mm. ajankohtaisista asioista, terveydestä, hyvinvoin-
nista, matkailusta, kulttuurista ja monesta muusta aiheesta, jotka 
liittyvät eläkeläisten arkeen ja juhlaan.

EL-Sanomien jokainen numero on näköisversiona luettavissa 
netissä: digilehdet.sanomapaino.fi.

Mediakortti 2022

Julkaisija
Eläkeliitto ry.

Keskustoimisto:
Kalevankatu 61, 00180 Helsinki
puh. (09) 7257 1100
Laskutus: Merja Jansson
Levikkiasiat: Eija Rossilahti

Toimitus:
Kalevankatu 61, 00180 Hki
Päätoimittaja Anssi Kemppi
puh. 040 7257 143
anssi.kemppi@elakeliitto.fi
Toimitussihteeri Vesa Toikka
puh. 040 7257 934
vesa.toikka@elakeliitto.fi

Tekniset tiedot

Sivukoko     250 x 350 mm
Painopinta-ala 220 x 320 mm 

Palstan leveys
1 p = 70 mm 3 p = 220 mm
2 p = 145 mm 
 
Palstojen väli  5 mm

Painomenetelmä offsetrotaatio
Rasteritiheys 40 linjaa/cm
Kuvaresoluutio 200 dpi

Kirjapaino     Savon Paino Oy
       

Mediamyynti

Saarsalo Oy
Myllyhaantie 6 c, 
33960 Pirkkala,
www.saarsalo.fi 

Roni Hurskainen
puh. 044 752 0320
roni.hurskainen@saarsalo.fi

Saarsalo Oy
on vuonna 2006 perustettu 
mediamyyntiin erikoistunut 
yritys Pirkkalassa.

Eläkeliitto on sitoutumaton jäjestö, 
johon kuuluu 397 yhdistystä ja 20 
piiriä ympäri maata. Jäseniä on noin 
117 000.

Eläkeliitto toimii eläkeläisten arvostuk-
sen, ostovoiman ja vanhuspalvelujen 
puolesta.

Eläkeliitto tarjoaa mm. kulttuuria, 
liikuntaa, virkistystä ja koulutusta ja 
tukea.

Hallintotieteiden tohtori Raimo Ikonen 
Helsingistä toimii Eläkeliiton puheen-
johtajana.

EL-Sanomat kuuluu liiton jäsenetuihin: 
se menee kaikille jäsenille.

www.elakeliitto.fi

Ilmoitusten toimitus

Ilmoitukset toimitetaan painovalmiina pdf-tiedostoina 
osoitteisiin:
elsanomat@gmail.com
sekä
roni.hurskainen@saarsalo.fi

Ilmoituksen mahdollisen peruuttamisen tulee tapahtua 
viimeistään aineistopäivänä.

Maksuehto on 14 vuorokautta.

Reklamaatio

Reklamaatio on tehtävä mediamyyjäl-
le kahdeksan vuorokauden kuluessa 
lehden ilmestymisestä.

Lehden vastuu virheellisestä ilmoi-
tuksesta tai ilmoituksen poisjäännistä 
rajoittuu enintään maksettuun ilmoitus-
hintaan.

Koko sivu
(220 mm x 320 mm)
3 490 €

Takakansi
(sama koko)
3 690 € 1/3 sivua

(145 mm x 160 mm)
1850 €

1/4 sivua
(220 mm x 80 mm)
1 600 €

Puoli sivua
(220 mm x 160 mm)
2 250 €

1/5 sivua
(70 mm x 
160 mm)
1 350 €

1/8 sivua
(145 mm x 80 mm)
990 €


