
Turussa lapsille ja nuorille palveluja ja toimintaa järjestävät tahot 
tekevät jälleen kesäksi 2018 esitteen 6–15-vuotiaiden lasten ja 
nuorten kesätoimintamahdollisuuksista. Esitteen nimi on ”Ki-

vakesä”.  Se sisältää lyhyesti listattuna tietoa kesä-elokuussa lapsille 
ja nuorille järjestettävistä toiminnoista, kuten erilaisista leireistä, kurs-
seista ja ryhmistä. Esitettä on tehty joka kesä vuodesta 2009 alkaen. 
Esitteessä toimintojaan mainostavat mm. Turun kaupunki, Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtymä sekä lukuisat liikunta-, kulttuuri- ja nuo-
risojärjestöt.

 Turun seudulla toimivilla yrityksillä on myös tänä vuonna mahdollisuus mainostaa omaa toimintaansa edullisesti 
Kivakesä-esitteessä. Mainostilojen koot (1/1, ½, ¼, 1/8) ja hinnat ovat ohessa.  Mainospaikkoja on rajoitetusti.

ILMOITUKSET   KIVAKESÄ 2018

JAKELU HUHTIKUUSSA
(Laaja jakelu digimuodossa, Turun ja Kaarinan ala- ja yläkoululaiset sekä esikoululaiset
printtinä 9500 kpl useissa eri Turun kaupungin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toimipisteet
noutopisteissä)   Kirjastot ja neuvolat, Turku Touring
 
ILMOITUSHINNAT
Sivukoko    Leveys x korkeus mm  Hinta
1/1 sivu (A6 pysty)  105 mm x 148 mm  950 € + alv. 24 %
½ sivu     105 mm x 74 mm  500 € + alv. 24 %
¼ sivu    105 mm x 37 mm)  280 € + alv. 24 %
1/8 sivu    52,5 mm x 37 mm  150 € + alv. 24 %

AINEISTOPÄIVÄ 1.3. MENNESSÄ
Materiaalin toimitus painovalmiina kuvana/kuvina (PDF). Värit 4/4 (neliväri). Tiedoston tulee sisältää kaikki käytetyt 
tekstit, fontit, kuvat ja grafiikat. Kuvat CMYK  300 dpi. Ilmoituksiin 3 mm:n leikkuuvara. 

LISÄTIEDOT JA AINEISTON TOIMITUKSET
Jani Käsmä, graafinen suunnittelija
jani@kasma.fi ja 040 138 4840

   

mediakortti

Kivakesä

Voit mainostaamyös syksylläalkavia juttuja!

Kivakesä
vinkki!

Tervetuloa 
täsmämarkkinoimaan
toimintojanne!

Kivakesä 
kokoaa lasten 
kesätoiminnot

 /kivakesa                   @kivakesa  #kivakesä         



näkyvyys

Kivakesä

Printtimedia 
Turkuposti, painos noin 121 400 kpl
Lilja-lehti, painos 102 000 kpl
Kivakesään liittyvät tiedotteet

Sähköiset mediat
www.turku.fi 
www.turunseurakunnat.fi
www.kivakesa.fi
Facebook: www.facebook.com/kivakesa 
Instagram: @kivakesa #kivakesä  
Kilpailu Fb:ssä/Instagramissa kesän aikana

Mainonta 
Sähköiset tienvarsitaulut jakelun aikaan
Julisteita A4 ja A3, koulut ja toimipisteet
Lentolehtiset
Kivakesä-keskiviikot (eri toimijoiden järjestämiä retkiä ja tapah-
tumia kesäkeskiviikkoisin,
niissä myös Kivakesä-esite vahvasti esillä: jakelua, rollupit jne.)

Sähköisen jakelun sekä 
printtiesitteiden lisäksi
Kivakesä näkyy
julisteina eri pisteissä
sekä sosiaalisessa mediassa
eri toimijoiden tileillä
pitkin kesää.

 /kivakesa                   @kivakesa  #kivakesä         



Sivukoko  (leveys x korkeus mm) Hinta
1/1 sivu  (105 mm x 148 mm)  950 € + alv.
     

Sivukoko  (leveys x korkeus mm) Hinta
½ sivu   (105 mm x 74 mm)  500 € + alv.

Sivukoko  (leveys x korkeus mm) Hinta
¼ sivu  (105 mm x 37 mm)   280 € + alv.

Sivukoko   
1/8 sivu 

(leveys x korkeus mm)
(52,5 mm x 37 mm)

Hinta 150 € + alv.

AINEISTOPÄIVÄ TO 1.3. MENNESSÄ
Materiaalin toimitus painovalmiina kuvana/kuvina 
(PDF). Värit 4/4 (neliväri). Tiedoston tulee sisältää 
kaikki käytetyt tekstit, fontit, kuvat ja grafiikat. 
Kuvat CMYK  300 dpi. 
Ilmoituksiin 3 mm:n leikkuuvara. 

LISÄTIEDOT JA AINEISTON TOIMITUKSET
Jani Käsmä, 
graafinen suunnittelija
jani@kasma.fi ja 
040 138 4840

Aineistopäivä
to 1.3. mennessä.

mainoskoot
ja hinnat

Kivakesä

 /kivakesa                   @kivakesa  #kivakesä         


