MEDIAKORTTI
Perustettu 1978

2022

Painos, jakelu
jakelu ja
ja lukijakunta
lukijakunta
Patina
Patina on
on Kansallinen
Kansallinen senioriliitto
senioriliitto ry:n
ry:n jäsenlehti.
jäsenlehti.
Kansallisen
senioriliiton
jäsenmäärä
on
Kansallisen senioriliiton jäsenmäärä on 25
26 000.
000.
Lisätietoja löytyy kotisivulta www.senioriliitto.fi
www.senioriliitto.fi.

Senioriliiton
toimijoita ja
ja
Senioriliiton jäsenet
jäsenet ovat
ovat aktiivisia
aktiivisia toimijoita
mielipidevaikuttajia,
monessa mukana.
mielipidevaikuttajia, jotka
jotka ovat
ovat monessa
mukana.
Patinan
Patinan lukijat
lukijat ovat
ovat laatutietoisia
laatutietoisia ja
ja ostovoimaisia
ostovoimaisia
senioreita,
joilla
on
aikaa
harrastaa
ja
senioreita, joilla on aikaa harrastaa ja matkailla
matkailla
sekä
huolehtia
itsestään
ja
läheisistään.
sekä huolehtia itsestään ja läheisistään.
Paperisen
Paperisen lehden
lehden lukuarvo
lukuarvo senioreiden
senioreiden keskuudessa
keskuudessa on
on
muita
ikäryhmiä
selvästi
suurempi.
Senioriliiton
jäsenet
muita ikäryhmiä selvästi suurempi. Senioriliiton jäsenet
ovat
ovat valtaosin
valtaosin noin
noin 63-85-vuotiaita.
63–85-vuotiaita.
Painos
Painos keskimäärin
keskimäärin 23
23 500
500 kpl.
kpl. Postin
Postin osoitteellinen
osoitteellinen
jakelu
senioriliiton
jokaisen
jäsenen
talouteen.
jakelu senioriliiton jokaisen jäsenen talouteen.
Painetun
Painetun lehden
lehden lukijamäärän
lukijamäärän arvio
arvio 45
45 000
000 kpl,
kpl, joista
joista
noin
70%
on
naisia.
noin 70% on naisia.
Lehteä jaetaan yleisötilaisuuksissa eri puolilla Suomea
Lehteä jaetaan yleisötilaisuuksissa eri puolilla Suomea
senioriliiton paikallis- ja piiriyhdistysten toimesta.
senioriliiton paikallis- ja piiriyhdistysten toimesta.

Lehden toimitus ja sisältö
Vuonna 2022 Patina -lehdissä käsitellään seuraavia aiheita ja teemoja: aluevaalit ,
edunvalvonta, sote, hyvinvointialueet, vapaaehtoistoiminta, yhteisöllisyys, auttaminen,
talous, Silver Economy, ansiotyössä käyminen eläkkeellä, autoilu, matkailu, taide,
kulttuuri, oma hyvinvointi ja terveys, jaksaminen, yksinäisyys, harrastaminen, opiskelu ja
uuden
Vuonnaaloittaminen.
2019 Patinan liki jokaisessa numerossa on artikkeleita seuraavaista aiheista ja teemoista:

Lehden toimitus ja sisältö:

senioriasuminen, matkailu, terveys ja hyvinvointi, historia ja kirjallisuus ja edunvalvontatyö.
Toimituksen
yhteystiedot ja
ja lisätietoja
lisätietoja
Toimituksen yhteystiedot
Kansallinen
senioriliitto
ry
Kansallinen senioriliitto ry
Kansakoulukatu
Kansakoulukatu 5
5A
A 6,
6, 00100
00100 Helsinki
Helsinki
puhelin
050
564
2656
puhelin 050 564 2656
Toimituksellinen
Toimituksellinen aineisto:
aineisto: patina@senioriliitto.fi
patina@senioriliitto.fi

Päätoimittaja
Toiminnanjohtaja Matti
MaaritNiiranen
Kuikka
puhelin 040 501
5809192
2494
matti.niiranen@senioriliitto.fi
maarit.kuikka@senioriliitto.fi

2019
Ilmestymisaikataulu 2022
Numero

Ilmestyy*

1/2022

9.2.2022

20.1.2022

27.1.2022

2/2022

6.4.2022

17.3.2022

24.3.2022

3/2022

15.6.2022

26.5.2022

2.6.2022

Numero

Ilmestyy*

4/2022

21.9.2022

Varaus**

1.9.2022

Valmis ilmoitus***

SATAVUOTIAAT

KOTI on monelle

opettajattaret S. 18-19

varallisuuden perusta S. 16-17

Kansallinen senioriliitto ry

Valmis ilmoitus***

senioriliitto.fi |

facebook.com/senioriliitto | 4/2017 | 28.8.2017

Monialainen taitelija
Jukka Rintala
viihtyy yrittäjänä s. 14–15

8.9.2022

5/2022

2.11.2022

13.10.2022

20.10.2022

6/2022

14.12.2022

24.11.2022

1.12.2022

LIITÄ YSTÄVÄSI
SENIORILIITTOON
JA VOITA ARVOKAS
PALKINTO! s. 10

Senioriliitto siirtyi
Annelin aikaan

s. 2–9

* Suunniteltu jakelupäivä, lehti perillä kodeissa

KUVA MIKKO MÄNTYNIEMI

Varaus**

** Ilmoitusten varauspäivä ja viimeinen jättöpäivä toimitukselliselle materiaalille
*** Valmiin ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä

Ilmoitusmyynti ja aineiston toimitusosoite
Ilmoitusmyyjä
Tuula Koskinen
puhelin 0400 457 027
tuula.koskinen@senioriliitto.fi

Ilmoitusmyyjä
Kari Toivonen
puhelin 040 3766 423
kari.toivonen@senioriliitto.fi

Valmis ilmoitusmateriaali
Toimitussihteeri Kari Martiala
patina@senioriliitto.fi

Ilmoitushinnat- ja koot
Lehden koko 265 mm x 370 mm
1/1 sivu

1/4 sivu

2 960 euroa
235 mm x 330 mmm

740 euroa
115 mm x 165 pmm
tai 235 mm x 80 pmm

1/2 sivu

1/8 sivu

1 480 euroa
115 x 330 pmm
tai 235 mm x 165 pmm

370 euroa
115 mm x 80 pmm

Pienemmät ilmoituskoot 2,50 € pmm. Määräpaikka +10%. Mainostoimistoalennus –15%.
Liitteiden postitus lehden mukana erillisen hinnaston perusteella.
Patina on arvonlisäverosta vapaa yleishyödyllinen järjestölehti.
Aineistovaatimukset: sanomalehtipaperi 55 g/m2, vaaleus 80
Painotalo PunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Sivunvalmistus: Faktor Oy
Painopaikka: PunaMusta Oy, Joensuu
Ilmoituksen peruutus ja reklamointi kaksi viikkoa ennen ilmestymispäivää. Muistutukset virheistä on tehtävä kahdeksan päivän
kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

