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• Selkovantaalainen painetaan omaksi n. 12-16-sivuiseksi tuotteeksi, (tabloid, 
sanomalehtipaperi)

• Jakelu samassa jakelussa kuin Vantaan Sanomat – jaetaan kaikkiin Vantaan koteihin 
mainoskieltotalouksia lukuun ottamatta, sekä Vantaan Sanomien noutopisteisiin omalle 
”hyllylleen”. Lisäjakelua tehdään Vantaan kaupungin osoittamissa toimipaikoissa, joissa 
sopivaa kohderyhmää liikkuu.

• Ilmestyy kerran kuukaudessa lauantaisin. Tarkemmat julkaisupäivät ja aineistoaikataulut 
esitellään myöhemmin tässä materiaalissa.

• Etusivulla ei mainoksia, vaan kehotus/houkuttelu lukemaan useilla kielillä sekä 
selkokielellä.

• Sisältö selkosuomea ja kohderyhmille kiinnostavaa/sopivaa. ESM hankkii, tilaa, tuottaa 
sisällön. Mainossijoittelu selkeä: vain moduulikoot 1/8, ¼, ½, 1/1, 2/1 ja 4-sivua tai 8-sivua

• Lehden julkaisija on Vantaan Sanomat, joka vastaa lehden jakelusta, painamisesta ja 
tuottamisesta.

Selkovantaalainen

Tavoitteena tavoittaa uusia kohderyhmiä,          
selkokielellä (vieraskieliset ja suomenkieltä 
selkosuomena lukevat/ymmärtävät)

Selkokielinen kohderyhmä sisältää 
kaikki ne vantaalaiset, jotka eivät 
puhu suomea äidinkielenään sekä ne 
suomenkieliset, jotka syystä tai 
toisesta tarvitsevat selkokieltä. 
Tällaisia kohderyhmiä ovat esim. 
kehitysvammaiset henkilöt, muita 
kognitiivisia vammoja tai sairauksia 
omaavat henkilöt, muistisairaat 
henkilöt sekä oppimisvaikeuksia 
omaavat henkilöt. Näiden lisäksi moni 
hyötyy ymmärrettävistä, selkeistä ja 
nopeasti luettavista paikallisista 
jutuista.

Valtakunnan tasolla selkokieltä 
tarvitsevien suomalaisten määrä on 
n. 16 % väestöstä. Vantaalaisista 
vieraskielisiä on n. 23 %
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• Lehteä markkinoidaan ennen jokaista numeroa 
Vantaan Sanomien printti-, digi- ja dooh-
kanavissa. 

• Kumppanin kustannus per lehti sis.:

• 1/4-sivun mainostilan: 2 000€ + alv.

• 1/2-sivun mainostilan: 3 000€ + alv.

• 1/1-sivun mainostilan: 6 000€ + alv.

• 2 sivua mainostilaa: 10 000€ + alv.

• 4 sivua mainostilaa: 12 500€ + alv.

Valmiiden aineistojen osalta veloitetaan lisäksi 
valmiin aineiston tarkastusmaksu 5€ per aineisto.

Selkovantaalainen



Ilmestymispäivät:

• Marraskuu: la 19.11.

• Joulukuu: la 17.12.

• Tammikuu: la 21.1.

• Helmikuu: la 18.2.

• Maaliskuu: la 18.3.

• Huhtikuu: la 15.4. 

• Toukokuu: la 20.5.

• Kesäkuu: la 17.6.

• Heinäkuu: ke 19.7. 

• Elokuu: la 19.8.

• Syyskuu: la 16.9.

• Lokakuu: la 21.10.

• Marraskuu: la 18.11.

• Joulukuu: la 16.12.

Aikataulut ja lisäpalvelut

Varaukset:

• Kaksi viikkoa ennen ilmestymistä

Valmiit aineistot:

• Ilmestymistä edeltävän viikon 
tiistaina

Meillä valmistettavat aineistot:

• Pelkkä taitto: Kaksi viikkoa ennen 
ilmestymistä

• Sisällöntuotanto: kolme viikkoa 
ennen ilmestymistä

Aineisto-osoite: 

• vantaan.ilmoitukset@media.fi

Lisäpalveluhinnasto:

Taitto: 

• 1/4-sivua 150€ + alv.
• 1/2-sivua 180€ + alv.
• 1/1-sivua 250€ + alv.
• Aukeama 390€ + alv.

Valmiin sisällön mukauttaminen 
selkokielelle: 

• 1/2-sivua 340€ + alv.
• 1/1-sivua 590€+ alv.
• Aukeama 890€+ alv.

Sisällöntuotanto alusta loppuun sis. juttu 
selkokielellä, kuva ja taitto: 

• 1/2-sivua 840€+ alv.
• 1/1-sivua 1170€+ alv.
• Aukeama 1975€+ alv.
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