
  Mediahinnoittelu

59 000 opettajaa saa kotiin oman luokkaretkioppaan
Opettajan Retkiopas jaetaan kotiosoitteeseen jokaiselle opettajalle varhaiskasvatuksesta 
lukioihin. Retkiopas 2023 on erillinen idealiite, ja sitä säilytetään pitkään. Retkiopas on 
tarkasti kohdistettua viestintää, joka tavoittaa luokkaretkistä päättävät opettajat juuri silloin, 
kun he suunnittelevat retkiä. 
 
Retkiopas postitetaan pussitettuna Opettaja-lehden mukana kaikille varhaiskasvatuksen,  
peruskoulun ja lukion opettajille.

Opettajan kevään Retkiopas ilmestyy 17.2.2023. Painos 59 000 kpl.

RETKIOPAS
MEDIATIEDOT
» KEVÄT 2023 
Teemana ilmastoystävällinen ravinto

Oppaat netissä
» opettaja.fi » 
Lehtiarkisto » 
Retkioppaat

  Ilmestymisaikataulu

Koko Hinta

2/1 sivu 420 x 280 mm 7 439 €

1/1 sivu 210 x 280 mm 4 370 €

1/2 sivu 80 x 237 mm 2 934 €

166 x 115 mm

1/4 sivu 80 x 115 mm 1 748 €

166 x 54 mm

1/8 sivu 80 x 54 mm 955 €

Määräpaikkalisä 10 %. Lehden ilmoitusmyynti ei ole arvonlisäveron alaista.

Ilmoitushinnat voimassa toistaiseksi. 
Oikeus mediakortin ja kaikkien siinä annettujen tietojen muuttamiseen pidätetään.

Liitehinnat lasketaan erikseen. Pyydä tarjous!

Retkiopas Ilmestyy Varaukset Työaineisto Valmis aineisto Liitteet

Kevät 2023 17.2.2023 9.12.2022 30.1.2023 30.1.2023 7.2.2023



Retkioppaan mainoskoot

Tekniset tiedot
Painomenetelmä:  offset
Paperilaatu:  Gallerie Fine silk 65 g
Valmis aineisto: sähköisesti
Sivukoko:  210 x 280 mm
Leikkuuvara:  3 mm
Palstaluku:  4
Palstan leveys:  37 mm
Sidonta:  nitomalla

Painopaikka/ liitteiden  
toimitusosoite: 
Punamusta,
Helsingintie 22 / Lastauslaituri
30300 FORSSA

Asiakasyhteyshenkilö: 
Sari Lehto 
puh. 050 3273 226

Ilmoitusten sitovuus ja 
peruuttaminen
Ilmoitusvaraus on molempia 
osapuolia sitova siitä 
ajankohdasta lukien, kun 
Otavamedia on lähettänyt 
varauksesta ilmoitusvahvistuksen 
kirjallisesti tai sähköpostitse.
Ilmoitukset tulee peruuttaa 
kirjallisesti tai sähköpostitse 
viimeistään viimeisenä 
varauspäivänä. Myöhästyneistä 
peruutuksista veloitetaan korvaus, 
joka on 50 % ilmoitushinnasta.

Ilmoitushintojen muutokset
Laista, asetuksista tai 
viranomaisten toimenpiteistä 
aiheutuvat kustannuslisäykset 
korottavat hintoja vastaavasti 
määräysten voimaantulohetkestä 
lukien. Korotukset koskevat myös 
jo tehtyjä ilmoitusvarauksia.
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. 
Hintojen muutoksista pyritään 
ilmoittamaan kuukautta ennen 
hinnankorotusta.

Maksuehdot
14 pv netto. Viivästyskorko 
9,5 %. Laskun huomautusaika 
8 päivää. Ulkomaisille 
maksajille lasku lähetetään 
ilmoitusvarauksen yhteydessä ja 
sen eräpäivä on 7 vrk  
ennen ilmestymisaikataulussa 
mainittua aineiston  
viimeistä jättöpäivää

Maksun saaja
Opetusalan Ammattijärjestö  
OAJ ry,
Danske Bank
FI73 8000 1000 0510 20

Lehden vastuu
Lehden vastuu virheistä tai 
ilmoituksen poisjäämisestä 
koskee vain välittömiä 
vahinkoja ja rajoittuu enintään 
ilmoitushintaan. Lehti ei 
vastaa varaamatta jätetyistä 
aineistoista. Ilmoittaja vastaa 
siitä, että ilmoitusliite on 
Postin lehtiä koskevien yleisten 
toimitusehtojen mukainen 
sekä mahdollistaa koneellisen 
lajittelun.

Reklamaatiot
Kirjallisesti 14 vuorokauden 
kuluessa ilmestymispäivästä 
lukien.

Muut ehdot
Liitteisiin ei saa myydä 
mainostilaa kolmansille 
osapuolille.

Yhteystiedot 
Mediamyynti
Otavamedia Oy 

Myyntipäällikkö Ari Suominen
ari.suominen@otava.fi 
p. +358 40 355 2340 
 
Myyntipäällikkö Anne Joukainen 
anne.joukainen@otava.fi 
p. +358 50 310 3081

Julkaisija
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
PL 20, Kellosilta 7, 00521 Helsinki
opettaja@oaj.fi / opettaja.fi 

Päätoimittaja Minna Ängeslevä
Tuottaja Eeva Myyrä

Aineisto-ohje
Tallennusformaatit
• Painovalmis PDF-aineisto, värit CMYK,  
kaikki fontit sisällytettyinä. Kuvien resoluutio 
kaikissa tiedostoissa vähintään 250 dpi.
• HUOM! Leikkuuvara aukeaman ja  
koko sivun ilmoituksissa 3 mm

Aineiston toimitus ja siihen  
liittyvät kysymykset
Mainosaineisto ladataan aineiston-
hallintajärjestelmään. Aineiston toimittaja saa 
mainostilavarauksen jälkeen sähköpostin, 
jossa on linkki sekä ohjeet aineiston 
lataamisesta. Järjestelmä tekee aineiston 
teknisen tarkastuksen latauksen yhteydessä.  
Mikäli aineiston toimittaja ei ole saanut linkkiä 
sisältävää sähköpostiviestiä, ole yhteydessä 
yrityspalvelu@otavamedia.fi. 

2/1 sivu: 420 x 280 mm 1/1 sivu: 210 x 280 mm

1/2 sivu: 80 x 237 mm 1/2 sivu: 166 x 115 mm

1/4 sivu: 80 x 115 mm 1/4 sivu: 166 x 54 mm 1/8 sivu: 80 x 54 mm

HUOM! Leikkuuvara 
aukeaman ja koko 
sivun ilmoituksissa: 
3 mm


