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MEDIATIEDOT 2022

Toimitus
Muuramen kunta, Muuramelainen,
Virastotie 8, PL 1, 40951 Muurame

Jakelu
Muuramelainen jaetaan ilmaiseksi Postin välityksellä jokaiseen
talouteen Muuramessa, myös yrityksiin. Muuramen 40950 ja
Kinkomaan 40930 postinumeroalueilla lehti jaetaan osoitteettomana jakeluna.
Jos muuramelainen talous sijaitsee jossain muussa postinumerossa
(esim. Vesanka, Korpilahti, Jyväskylä), niin lehdellä pitää olla osoite,
johon lehti jaetaan. Ilmoita muutoksista johanna.sell@muurame.fi tai
tekstiviesti/puhelu 040 777 4263.

Päätoimittaja
Anssi Koskinen, p. 040 777 4263
anssi.koskinen@muurame.fi

Painosmäärä ja tilaukset
5200 kappaletta.
Tilaushinta vuonna 2022 Muuramen ulkopuolelle 35 € + alv 10 % /vuosi.

Ilmoitukset ja taitto
Johanna Sell ja Pekka Sell, p. 050 514 5410
johanna.sell@muurame.fi
pekka.sell@muurame.fi

Ilmestyminen ja aineistopäivät
Lehti ilmestyy keskiviikkoisin. Ilmoitusaineiston jättöpäivä on edeltävä
keskiviikko. Huomioithan poikkeavat jättöpäivät,
seuraavalla sivulla merkattuina punaisella.
- isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät ilmoitukset suositellaan
varaamaan etukäteen. Vuonna 2022 ilmestyy 15 numeroa.

MUURAMELAINEN
Julkaisija/kustantaja: Muuramen kunta,
Virastotie 8, PL 1, 40951 Muurame
Y-tunnus 0176699-9

Tilaukset ja tilausten peruutukset
p. 050 514 5410 johanna.sell@muurame.fi
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Valmiiden ilmoitusaineistojen
jättöpäivät suluissa.

Ilmestymispäivät 2022

Neliväri

tetaan lyhyesti tapahtumat, kokoukset yms. Yrityspalsta on tiivis
uutispalsta yrittäjille. Voit tiedottaa uudesta yrityksestä, omistajan
vaihdoksesta, uudesta palvelusta tms.

etusivu 		 1,80 €/pmm + alv.
		 alennettu 1,60 € + alv.

Muuramelainen äänilehtenä

sisäsivut 1,40 €/pmm + alv.
		 alennettu 1,20 € + alv.

Näkövammaiset voivat tilata Muuramelaisen äänilehtenä.
Tilaukset, osoitteenmuutokset, peruutukset:
Keski-Suomen Näkövammaiset ry, Eeronkatu 7 B 19, 40720 Jyväskylä
tai suoraan yhteyshenkilölle; Kalle Lahtinen, p. 050 431 7149
sentteri@ksn.fi.
Lehti on ilmainen ja sen lukevat Lions Club Muuramen vapaaehtoiset.

takasivu 1,50 €/pmm + alv.
		 alennettu 1,30 € + alv.
Järjestöt, seurakunta: 0,85 €/pmm
(ei alennusta)

Rivi-ilmoitukset

Vastuu virheistä ja reklamaatiot

3,20 €/rivi
2–9 riviä. Rivi-ilmoitukset on tarkoitettu yksityisasiakkaille.

Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta
virheestä on ilmoituksen hinta.
Lehti ei vastaa:
• virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai
virheellisestä aineistosta
• epäselvästä käsinkirjoitetusta tai puhelimitse annetusta ilmoituksesta
• ilmoituksen poisjäämisen aiheuttamasta vahingosta
• virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta oikovedoksesta
ja jos ilmoittaja on hyväksynyt hänelle lähetetyn oikovedoksen
• vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta
ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä sen mainosarvoa
• lehdet toimitetaan force majeure –varauksin (ylivoimainen este,
esimerkiksi lakko tai tuotannolliset häiriöt)

Alennukset
0,20 €/pmm alennus
Alennus myönnetään painovalmiista aineistosta, toistoilmoituksesta tai
jos ilmoituskertoja on vähintään 8 krt/vuosi.

Suuremmat ilmoitukset ja liitteet
Ota yhteys toimitukseen viimeistään aineistopäivää edeltävänä maanantaina.

Muuramelaisen palstat
Järjestöt ilmoittavat -palsta on ilmainen muuramelaisille järjestöille, sillä ilmoi-

Ilmoitushinnat

60mm x 42mm (vaaka)

125mm x 88mm (vaaka)

Neliväri:
Sisäsivu, 58,80 € + alv

Neliväri:
Sisäsivu, 246,40 € + alv

(Sisäsivu, painovalmis/alennettu 50,4 € + alv)

(Sisäsivu, painovalmis/alennettu 211,2 € + alv)

Takasivu, 63 € + alv

Takasivu, 264 € + alv

(Takasivu, painovalmis/alennettu: 57,2 € + alv)

(Takasivu, painovalmis/alennettu: 228,8e + alv)

Etusivu, 316,80 € + alv

Järjestöt, 35,7 € + alv

60mm x 88mm (pysty)

(Etusivu painovalmis/alennettu: 281,6 €)

Järjestöt, 149,60 € + alv

Neliväri:
Sisäsivu, 123,20 € + alv

Isommat alennetut moduulikoot:

Sisäsivu, painovalmis/alennettu
105,6€ + alv

1/4 sivua, koko 125mm x 180mm (pysty)

Takasivu, 132 € + alv
Takasivu, painovalmis/alennettu: 114,4€ + alv

Järjestöt, 74,8 € + alv

neliväri, painovalmiina.
Hinta sisäsivu 392 € + alv
(Etu- ja takasivu eivät ole käytössä.)

1/2 sivua, koko 255mm x 180mm (vaaka)
neliväri, painovalmiina.
Hinta sisäsivu 620 € + alv
(Etu- ja takasivu eivät ole käytössä.)

Järjestöt 306 € + alv

Järjestöt 470 € + alv

Liitteet

1 sivu, koko 255mm x 367 mm
neliväri, painovalmiina.
Hinta sisäsivu 1240 € + alv
(Etu- ja takasivu eivät ole käytössä.)

2500 € + alv /2 sivua ja 4000 € + alv/4 sivua

Järjestöt: 1200 € + alv /2 sivua ja
2400 € + alv /4 sivua

Järjestöt 968 € + alv

Aineisto pitää toimittaa painovalmiina.

Moduulihinnat
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60x88 mm
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125x88 mm

255x365 mm

255x180 mm

