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ILMOITUKSET PALVELEE maanantaista torstaihin. Ilmoitusten vastaanotto on suljettu perjantaisin.
ILMOITUSTEN AIKATAULUT:
Ilmoitusten tulee olla SRK:lla viimeistään edellisen viikon tiistaina klo 16.
Myös kuolinilmoitukset ja surukiitokset.
Kiitos-, kihla- yms. ilmoitukset sekä rivi-ilmoitukset (1-4 riviä) verkkokaupassa: julkaisumyymala.fi.
Muut ilmoitukset sähköpostilla pm.ilmoitukset@srk.fi tai puhelimella 040 766 8257.
Mukana tulee olla lähettäjän yhteystiedot sekä ilmoituksen laskutustiedot. Kuolinilmoituksissa ja surukiitoksissa kuolinpesän laskutustiedot. Kuolinilmoitusten ulkoasu on vakioitu. Ilmoitukset ladotaan malliston mukaisesti ja niissä käytetään Päivämiehen käytössä
olevia ristejä ja tunnuksia. Jos ilmoituksesi sisältää runon, värssyn tai laulun sanoja, muista varmistaa, että sinulla on tekijän lupa
niiden käyttöön. Lisätietoja tekijänoikeuksista löydät esimerkiksi Kopioston ja Sanaston sivuilta. Poikkeus aikatauluista ilmoitetaan
Päivämiehessä.
ILMOITUSHINNAT sis. alv:n | Värilisä 20%
Kuolinilmoitukset: 1,75 e/pmm
palstaleveys 40 pmm | kahden palstan leveys 82,5 pmm
Seurailmoitukset: 1,00 e/pmm | lasku 3 kk välein
Kurssi-ilmoitukset: 1,30 e/pmm | lasku 3 kk välein
Kihla- ja kiitosilmoitukset: 39,50 e | >30 pmm 1,65 e/pmm
Kastettu-ilmoitus: 18,00 e
Tekstin jälkeen (Tj): Tj-ilmoitukset taitetaan kahdelle palstalle, leveys 80 pmm
1 rivi/17,95 e | 2 riviä/22,10 e | 3 riviä /27,10 e | 4 riviä/ 31,10 e | 5 riviä tai enemmän 1,95 e/pmm
Kihla-, kiitos-, kastettu yms. ja rivi-ilmoituksissa laskutuslisä 5 euroa. Laittaessasi ja maksaessasi ilmoituksen nettisivuilla
julkaisumyymala.fi (lehdet, ilmoitukset), säästät 5 euron laskutuslisän. Muut ilmoitukset sähköpostilla (pm.ilmoitukset@srk.fi).
Aineisto: pdf, cmyk, 260 dpi, väriprofiili: ISOnewspaper26v4
2 palstaa = 80 mm | 4 palstaa = 167 mm | 6 palstaa = 254 mm
VUOSI-ILMOITUS:
liikkeet jatkuva/3 kk 5,55 e/pmm (lasku 4 kertaa vuodessa) | liikkeet 3 kk/6,60 e/pmm (13 nroa) | liikkeet 1 kk/3,05 e/pmm (4 nroa)
Päivämies julkaisee vain ns. vuosi-ilmoituksia. Tavanomaisia mainos- ja kilpailuilmoituksia emme julkaise. Vuosi-ilmoituksella
tarkoitamme sisällöltään ja muodoltaan samanlaisen ilmoituksen pitempiaikaista julkaisemista. Lyhin jakso on 1 kuukausi.
(Liikehakemisto - ilmoituksiin ei hintoja, esim. autoliikkeet, julkaisut)
Julkaisut lähetetään ennen mainoksen julkaisemista tutustumistamme varten osoitteeseen: SRK/ilmoitukset, Kiviharjunlenkki 7,
90220 Oulu (tai sähköpostiin pm.ilmoitukset@srk.fi)
PÄIVÄMIEHEN VERKKOLEHDEN MAINOS:
Banneri, hinnat: 1kk / 620 e, 2kk / 1116 e, 3kk / 1488 e, vuosi / 4960 e
KOKO: 200x300 px
FORMAATIT: JPG tai GIF, max 100 kt
Bannerien sisältö ei voi olla ristiriidassa lehden toiminta-ajatuksen ja arvojen kanssa.
ILMOITUSTEN VARMISTUS:
Varmista aina puhelimitse lähetettyjen ilmoitusten perilletulo, jos et ole saanut meiltä kuittausta. Muista yhteystiedot!
Puhelimessa annetut ilmoitukset ovat asiakkaan vastuulla.
MERKKIPÄIVÄ- JA MUISTOKIRJOITUKSET:
Lähetä kirjoitus ja kuva kolme viikkoa ennen toivomaasi julkaisuajankohtaa toimitukseen (pm.toimitus@srk.fi) tai alueesi lehtiavustajalle
mieluiten sähköpostitse. Kirjoitusten sopiva merkkimäärä on 2 200 merkkiä. Kuva lähetetään erillisenä jpg-tiedostona. Lehti ei vastaa
pyytämättä lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien säilyttämisestä ja palauttamisesta. Palautettavaksi toivottujen kuvien takana tulee olla nimi
ja palautusosoite.
TILAUKSET, OSOITTEENMUUTOKSET, LEHDEN LASKUTUS:
Puhelin: 040 558 3972 | Sähköposti: tilaajapalvelu@srk.fi
Huom. mainitse osoitteenmuutosta tehdessäsi, jos talouteenne tulee lehtiä useilla eri nimillä.
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KUOLINILMOITUKSET
Kuolinilmoitukset ja surukiitokset, tekstitiedostona julkaisuajankohtaa edeltävän viikon tiistaina kello 16
mennessä, sähköpostilla (pm.ilmoitukset@srk.fi ) tai puhelimella (040 766 8257). Poikkeuksista ilmoitetaan
Päivämiehessä.
Ilmoituksista tulee automaattinen vastausviesti kun sähköposti on tullut perille, mikäli automaattista viestiä ei
ole tullut ole yhteydessä ilmoituksiin. Ilmoituksista lähetetään vedos hintoineen tarkistettavaksi.
KUOLINILMOITUKSEN JA SURUKIITOKSEN LAATIMINEN:
Ennen ilmoituksen jättämistä voit miettiä valmiiksi ilmoitukseen tulevia asioita:
- vainajan nimi, mahdollinen omaa sukua (o.s.)
- syntymä- ja kuolinpäivämäärät ja -paikat
- kaipaamaan jääneiden omaisten nimet
- muistolause/-lauseet tai tekstilainaus
- kutsu siunaustilaisuuteen tai kiitos osanotosta
- osanottokiitoksen voi julkaista myös erillisenä ilmoituksena
- ilmoitusteksti, käytettävä merkki (esim. sotaveteraani jne., ilmoitukseen ei muita somisteita)
- julkaisupäivä
- ilmoituksen lähettäjän nimi ja puhelinnumero, kuolinpesän laskutustiedot
ESIMERKKEJÄ OMAISISTA:
puoliso, lapset perheineen, lastenlapset perheineen, sukulaiset ja ystävät
puoliso, lapset puolisoineen, lastenlapset puolisoineen, lastenlastenlapset
lapsenlapsenlapsi puolisoneen, lapsenlapsenlapsenlapsi, sukulaiset ja ystävät
sisaret ja sisarten lapset perheineen, sekä muut sukulaiset ja ystävät
sisaret ja veljet perheineen, sekä muut sukulaiset ja ystävät
tytär perheineen sekä muut sukulaiset ja ystävät
saman perheen lapset ovat keskenään sisaruksia sukupuolesta riippumatta
Omaiset nimellä; yleensä laitetaan lapset ikäjärjestyksessä,
lastenlapset laitetaan sisennettynä vanhempien nimien alle
ESIMERKKEJÄ KUOLINAJAN YHTEYTEEN:
sai kutsun/pääsi/noudettiin taivaan kotiin
sai taivaskutsun
enkelit noutivat taivaan kotiin/ikijouluun
nukkui/pääsi odottamaansa vanhurskasten lepoon
uskossa turvaten Vapahtajaansa
TAI pelkistetysti vain syntymäaika ja kuolinaika (sekä paikkakunnat)
ESIMERKKEJÄ ALATEKSTIIN:
Tervetuloa rakkaamme siunaustilaisuuteen ___ kirkkoon viikonpäivä _._.___ klo __. Muistotilaisuus läheisten ja ystävien kesken.
Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siunataan _____ kirkossa viikonpäivä _._.___ klo __. Siunauksen jälkeen
muistotilaisuus seurakuntatalolla.
Olette lämpimästi tervetulleita rakkaamme siunaustilaisuuteen _____ kirkkoon viikonpäivä _._.___ klo __. Muistotilaisuutta vietämme läheisten kesken. Kiitämme Hoivakoti _____ henkilökuntaa _____ hyvästä hoidosta ja huolenpidosta.
Olette lämpimästi tervetulleita siunaustilaisuuteen _____ kirkkoon viikonpäivä _._.___ klo __. Muistotilaisuutta vietämme läheisten kesken.
Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että isämme siunataan ___ kirkossa _____ klo ___. _______ seurakuntakodilla muistotilaisuus,
johon ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot _______ mennessä tekstiviestillä _______________/______.
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KIITOSILMOITUKSET SEKÄ MUUT ILMOITUKSET
Kiitosilmoitus (korkeintaan 30 mm), yms. ilmoituksissa ja rivi-ilmoituksissa (1-4 riviä) laskutuslisä 5 euroa.
Laittaessasi ja maksaessasi ilmoituksen verkkokaupassa
julkaisumyymala.fi (lehdet, ilmoitukset), säästät 5 euron laskutuslisän.

LIIKEHAKEMISTO (EI KOSKE TYÖPAIKKAILMOITUKSIA NS. KERTAILMOITUKSIA)
Kaikki liiketoiminnaksi katsottavat ilmoitukset Päivämiehen liikehakemistoon, ilmoitukset hakemistotyyppisiä
mainoksia (mainoksiin ei hintoja esim. autoliikkeet, julkaisut ym.)
Päivämies ei julkaise sanomalehdille tyypillisiä yritysten kaupallisia kertailmoituksia vaan ainoastaan tuki-ilmoituksen tapaisia sisällöltään pysyviä ilmoituksia. Lyhin ilmoitusjakso on 1 kk (neljä peräkkäistä samanlaista
ilmoitusta).
Koko on vapaasti valittavissa.
Ilmoitukset taitetaan kahdelle palstalle, 2, 4 tai 6 palstan mahdollisuus:
2 palstaa = 80 mm | 4 palstaa = 166 mm | 6 palstaa = 252 mm

ILMOITUS
Ilmoittaja vastaa ilmoituksen asianmukaisuudesta. Päivämies pidättää oikeuden tarkistaa ilmoituksen sisällön
ja jättää ilmoituksen julkaisematta, mikäli ilmoitus ei ole lehden linjan mukainen.
Päivämies ei vastaa virheestä, joka aiheutuu puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta tai toimeksiannosta, puhelimessa tapahtuneesta kuulovirheestä tai asiakkaan määräaikana
palauttamatta jättämästä vedoksesta.
Huomautus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta
tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien. Mikäli ilmoitus jää pois lehdestä ilmoitus julkaistaan seuraavassa
mahdollisessa julkaisussa.

