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VALMIS AINEISTO lähetetään toimitukseen pdf-muodossa 
osoitteeseen elaintenystava@sey.fi.

KIRJASIMET: Adobe Typekit Mac:lle ja PC:lle. Muut kirjasimet 
tulee liittää tiedoston mukaan tai kaikki aineistossa olevat tekstit 
vektoroida poluiksi. Ilmoiusaineisto toimitetaan ilman leikkuu-
varoja ja -merkkejä. Kuvien resoluutio 300 dpi. Mahdollinen pa-
perituloste ja värimalli voidaan lähettää postitse toimitukseen.

Ilmoituskoot ja -hinnat
Lehden koko: sivukoko A4, sivumäärä 32

Ilmoituskoot (painopinta-ala) Ilmoitushinnat

1/1 sivu 185 x 272 mm 1 000 €

1/2 sivua vaaka 185 x 136 mm pysty 92 x 272 mm 700 €

1/4 sivua vaaka 185 x 68 mm pysty 92 x 136 mm 500 €

1/8 sivua vaaka 92 x 68 mm pysty 46 x 136 mm 400 €

Hinnat toistettaessa 
neljässä numerossa:

1/1 sivua  3 000 €

1/2 sivua  1 800 €

1/4 sivua  1 200 €

1/8 sivua  850 €

Aikataulu 2019
Nro Ilmestyy Aineiston varaus- ja toimituspäivä

1/2019 6.3. 14.1.

2/2019 7.6. 15.4.

3/2019 24.9. 29.7

4/2019 29.11. 30.9.

Mediakortti 2019
ELÄINTEN YSTÄVÄ on SEYn julkaisema lehti, jossa jaetaan tietoa sekä ajankohtai-
sista eläinten hyvinvointiasioista Suomessa ja kansainvälisesti että liiton monipuoli-
sesta eläinsuojelutyöstä ruohonjuuritasolta aina yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 
saakka. Lehdestä löytyy uutisten ja ajankohtaisartikkeleiden lisäksi koko perheelle 
sopivaa materiaalia sekä liiton jäsenyhdistysten tapahtuma- ja koulutustietoja.

ELÄINTEN YSTÄVÄÄ lukevat paitsi liiton lähes 10 000 jäsentä myös viranomai-
set, eläinalojen yrittäjät ja järjestöt, poliitikot, oppilaitosten kouluttajat ja eläinten 
asioista kiinnostuneet Suomessa. Liiton jäsenet kuuluvat myös SEYn jäsenyhdistyk-
siin, joita on 40 kappaletta eri puolilla Suomea. Jäsenistössä ovat edustettuina koko 
maan eläinten hyvinvointiasioita tärkeänä pitävät kaikista ikäryhmistä.

ELÄINTEN YSTÄVÄN levikki on noin 11 000 kappaletta, ja se ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Eläinten ystävä on ilmestynyt vuodesta 1906 lähtien.
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