72. (100.) vuosikerta

MEDIATIEDOT 2022
SULASOL RY on vuonna 1922 perustettu maamme suurin
harrastajamusiikkijärjestö. Liittoon kuuluu yli 300 kuoroa ja
orkesteria. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on lähes 9 000. Toiminnallaan Sulasol ry edistää jäsentensä mahdollisuutta harrastaa
yhdessä muiden kanssa elinikäistä, laadukasta ja monipuolista
kuoro-, lauluyhtye-, orkesteri- ja soitinyhtyetoimintaa. Perustehtävänä valtakunnallisella keskusjärjestöllä on kuoromusiikin,
-taiteen ja -harrastuksen arvostuksen lisääminen suomalaisessa
yhteiskunnassa ja kulttuurikentässä. Sulasol on merkittävä toimija maamme musiikkikentässä ja liittoa kuunnellaankin usein
koko harrastajamusiikkikentän äänenä.

SULASOL-LEHTI on musiikinharrastajien laajalevikkinen
valtakunnallinen julkaisu, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Lehti välittää asiantuntevaa ja ajankohtaista tietoa musiikinalalta ja pyrkii vaikuttamaan musiikin harrastustoiminnan kehittämiseen ja arvostuksen lisääntymiseen. Lehti sisältyy Sulasol
ry:n jäsenmaksuun ja sen lukijakunta muodostuu sekä nuorista että varttuneista musiikinharrastajista ja ammattilaisista.
Lehden avulla on helppo tavoittaa n. 9 000 kotitaloutta, joissa
harrastetaan musiikkia aktiivisesti. Sulasol-lehti on puolueista
riippumaton musiikki- ja järjestölehti.

LEHTI 2022
JULKAISIJA
Sulasol ry
Tallberginkatu 1 C / 18
00180 Helsinki
TOIMITUS
Päätoimittaja Sanna Katajavuori
sanna.katajavuori@sulasol.fi
lehti@sulasol.fi
PAINOPAIKKA
PunaMusta Oy, Tampere
Puh. 010 230 8300
www.punamusta.com
TILAUSHINNAT
Suomi 30 € / vuosikerta
Ulkomaat 40 € / vuosikerta
SIVUKOKO
A4
PAINOS
7 500 kpl

ILMOITUSMYYNTI
lehti@sulasol.fi
www.sulasol.fi/sulasol-lehti
ILMESTYMIS- JA AINEISTOAIKATAULU 2022
no
varauspäivä
aineisto
ilmestyy
1/22
24.1.		
31.1.		
21.2.
2/22
18.4.		
25.4.		
16.5.
3/22
22.8.		
29.8.		
19.9.
4/22
31.10.		7.11.		28.11.
AINEISTO
• pdf-, eps-, tiff-, tai jpg-tiedostona (cmyk-värit)
• resoluutio 300 ppi
ILMOITUSHINNAT (4-väri)
Takakansi (210 x 267 mm)			
1/1 sivu (210 x 297 mm) 			
1/2 sivu (190 x 131 mm, vaaka)		
1/2 sivu (93 x 267 mm, pysty)		
1/4 sivu, 1. aukeama (93 x 131 mm)
1/4 sivu (93 x 131 mm)			
1/8 sivu (93 x 63 mm)			

1250 €
1000 €
700 €
700 €
500 €
400 €
250 €

Lehden väliin on mahdollista ostaa myös erillinen liite. Kysy
lisää, jos kiinnostuit.
Hintoihin ei lisätä alv:a
Alennus Sulasolin jäsenyhdistyksille 		
50 %

JÄSENVIESTIT 2022
JÄSENVIESTI on kuukausittain jäsenyhdistystemme yhteyshenkilöille lähtevä sähköinen uutiskirje ajankohtaisista asioista. Yhdistykset välittävät viestejä omille jäsenilleen. Lisäksi
viestit ovat luettavissa jäsenet-osiossa verkkosivuillamme.
OTA YHTEYTTÄ
lehti@sulasol.fi

AINEISTO
• kuva png tai jpg-tiedostona, koko max 100 kt
• (mahdollinen) teksti max 500 merkkiä
ILMOITUSHINTA
150 e / ilmoitus (jäsenyhdistykset 100 e)
Hintoihin ei lisätä alv:a

