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VUODEN 2019 ILMOITUSAINEISTOPÄIVÄT 
JA ILMESTYMISAJANKOHDAT

Numero 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019
Aineistopäivät 18.1.19 26.4.19 23.8.19 25.10.19
Lehti ilmestyy viikko 11 viikko 23 viikko 40 viikko 50

TOIMITUS
Päätoimittaja
Janne Herrala

Kaikki lehteen liittyvä e-mail: 
toimitus@rannikonpuolustaja.fi

Toimituksen osoite
(postitettavat aineistot)
Seppo Alanko
Tmi Riimunkantaja
PL 118
02101 Espoo

ILMOITUSMYYNTI

1/2019 Oppimisen uudet askelmerkit
2/2019 EU:n puolustuspolitiikan uusi suunta ja 

puolustusvoimien kolmas tehtävä
3/2019 Rannikkojoukkojen taistelu
4/2019 Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen
1/2020 Merivoimien ja viranomaisten välinen yhteistoiminta

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko B5
Kannet neliväriset
Sisäsivut neliväriset
Painosmäärä yli 4000 kpl/
 numero
Sivumäärä 84–128 sivua
Kirjapaino Grano Oy

ILMOITUSAINEISTO
Aineistovaatimukset:
Ilmoitukset mieluiten painokel-
poisena pdf-tiedostona.
Myös eps-muoto käy, kuvat
cmyk ja tekstit reitteinä.
Muissa tapauksissa ota 
yhteys taittajaan (tiedot alla).

Ilmoitusaineiston
• toimitus sähköpostitse:
toimitus@rannikonpuolustaja.fi
• puh. 050 570 0542

ILMOITUSHINNAT
Kannet III ja IV 1.690 euroa, 4-v.
 
Sisäsivut
1/1 s.  (147x215 mm) 

1.470 euroa, 4-v.
1/2 s.  (147x105 mm) 

820 euroa, 4-v.
1/4 s.  (70x105 mm) 

480 euroa, 4-v.
Pienemmät ilmoitukset sopimuk-
sen mukaan.
Värierottelu veloitetaan erikseen.

ARVONLISÄVERO
Rannikon Puolustaja -lehti on 
tilaajayhdistysten yhteinen 
jäsenlehti. Lehteä kustantava 
yhdistys ei ole arvonlisäverovel-
vollinen. 

JÄSENYYS
Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen

ISSN 1239 - 0445

– lehti on merivoimien ja 
sen sidosryhmien yhtei-
nen ammatti- ja jäsenleh-
ti, jonka levikki on yli 
4000 kpl. Lehti ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa.
 
Vuonna 2019 ilmestyvän 
lehden vuosikerta on 62.

– lehden sisältö käsittelee 
ajankohtaisia rannikko- ja 
meripuolustukseen 
liittyviä asioita, kertoo 
rannikko- ja laivastojouk-
kojen historiasta, toimii 
tiedotuskanavana merivoi-
mien ja muiden puolus-
tushaarojen kehityksestä 
sekä palvelee jäsenlehte-
nä yhdistysten sisäistä 
tiedottamista.

Lehti postitetaan mm. 
seuraavien yhdistysten 
jäsenille:
• Rannikkoupseeri-

yhdistys ry,
• Meriupseeriyhdistys ry,
• Rannikkotykistökillat ja
• Laivastokillat Kotkasta 

Vaasaan,
• Laivaston Sukeltaja-

kilta ry,
• Rt-kerho Johtorengas ry,
• Reservimeriupseerit,
• Rannikkojääkärikilta ry.

Lehteä jaetaan myös 
merivoimien joukko-osas-
toihin ja sotilaskoteihin 
varusmiesten ja kantahen-
kilökunnan luettavaksi, 
sekä kohdennetusti 
puolustusvoimien ja 
talouselämän päättäjille.

Lehden kustantaa 
Rannikkoupseeri-
yhdistys ry.

www.rannikonpuolustaja.fi 

Tmi Johanna Pelto
Puhelin 040 9030141
johanna@johannapelto.fi


