
RESIINA

RESIINA

RESIINA

Väri l l inen versio

Harmaasävyinen versio

Mustavalkoinen versio

Museorautatieyhdistys ry
PL 1, 31601 JOKIOINEN
www.jokioistenmuseorautatie.fi

Suomen 
Rautatiehistoriallinen Seura ry
PL 795, 00101 HELSINKI
www.srhs.fi

JULKAISIJAT

LEVIKKI JA JAKELU
Normaali painos 2 800 kpl

Jakelu jäsenlehtenä mm.:
• Museorautatieyhdistys ry
• Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry
• Haapamäen Museoveturiyhdistys ry
• Topparoikka ry
• PoRha ry
• Turun Kiskoliikennekerho ry
• PiRaKe ry

ILMESTYMINEN
Nro 1 maaliskuu
Nro 2 kesäkuu
Nro 3 syyskuu
Nro 4 joulukuu

Artikkelit on jätettävä kaksi kuukautta 
ja mainokset kaksi viikkoa ennen ilmoi-
tettua ilmestymisaikaa. Muutoksista on 
sovittava päätoimittajan kanssa.

ILMOITUSHINNAT   (ei alv. velv.)

1/1-sivu 550 € (takakansi)
1/1-sivu 420 €
1/2-sivu 250 €
1/4-sivu 125 €
1/8-sivu 68 € 

Ilmoitusvalmistus asiakkaan toimitta-
masta aineistosta 
• teksti/rivi-ilmoitukset 20 €/kpl
• muut mainokset 60 €/kpl 
mainoksen koosta riippumatta. 
Vedos toimitetaan pyydettäessä.

Mahdolliset huomautukset mainoksista on 
jätettävä päätoimittajalle kuukauden kulu-
essa lehden ilmestymisestä.
Lehti ei vastaa valmiissa mainosmateriaalissa 
olevista virheistä tai mainoksen jättämisen 
jälkeen tulleista muutoksista.
Lehden vastuu valmistetusta mainoksesta ja 
sen julkaisemisesta rajoittuu aineistosta las-
kutetun hinnan palauttamiseen.

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT
Resiina
PL 795
00101 Helsinki
www.resiinalehti.fi

Päätoimittaja

Jonne Seppänen
GSM 045 674 7772
jonne.seppanen@resiinalehti.fi

toimitussihteeri

Sakari K Salo
sakari.k.salo@resiinalehti.fi

ulkoasu ja taitto

Juha Vuorinen
GSM 040 189 5362
juha.vuorinen@resiinalehti.fi

ilmoitusmyynti

Kari Salo
GSM 050 343 8962
kari.salo@resiinalehti.fi

PAINO
  , Forssa

TEKNISET TIEDOT
Sivukoko A4, 210 x 297 mm
Palstojen leveydet ks. sivu 2
Väri 4/4

AINEISTO
Ensisijainen toimitustapa on sähköisinä 
tiedostoina päätoimittajalle.
• Tekstit doc-tiedostoina ilman erikois-
muotoiluja. Sallitut muotoilut ovat liha-
vointi (bold) ja kursivointi (italic). 
• Kuvat jpg- tai tiff-tiedostoina. Kuvien 
tarkkuus vähintään 240 dpi julkaisuko-
koisena. 
• llmoitukset valmiina kuva- tai pdf-tie-
dostoina 3 mm leikkausvaralla ja  koh-
distusmerkeillä. Ilmoitusvalmistukseen 
tulevan aineiston vaatimukset ovat sa-
mat kuin muullakin aineistolla.
Muun kuin sähköisen aineiston toimit-
tamisesta on sovittava päätoimittajan 
kanssa.

         Voimassa 1.4.2022 alkaen toistaiseksi.
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Mediakortti

Resiina on vuodesta 1969 alkaen yhtä- 
jaksoisesti toimitettu sitoutumaton rau-
tatiealan aikakausjulkaisu. Lehti toimite-
taan alan harrastajien ja ammattilaisten 
vapaaehtoistyönä.



Vakiopalstojen ylämarginaali

87 mm

182 mm
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MediakoRtti2

1/8 sivu = 87x66 mm

1/4 sivu = 87x132 mm

1/2 sivu = 182x132 mm (vaaka)
1/2 sivu = 87x264 mm (pysty)

1/1 sivu = 182x264 mm
1/1 sivu = 182x239 mm (vakiopalstat)
1/1 sivu = 210x257 mm (takakansi)

Vakiopalstoille (Tapahtumakalenteri, Luettua, Pos-
tiosasto, Tasoristeys, Yhdistysten palstat) otetaan 
pääasiassa palstan aihepiiriin kuuluvia mainoksia.

Sivun reunan yli vedettävissä mainoksissa on 
oltava 3 mm leikkuuvarat. Takakansi on aina 
vedettävissä yli reunan, muut mainokset erikseen 
sovittaessa (esimerkiksi ylikokoinen 1/2 tai 1/1 
mainos sisäsivulla).
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