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Askel on hyvän elämän erikoislehti. 
Ajankohtaisten ja kiinnostavien henkilöiden 
ja tapahtumien kautta Askel käsittelee 
elämän- ja arvovalintojamme raikkaasti 
mutta samalla syvällisesti.

Askel on lukijoidensa näköinen: 
valoisa, sivistynyt ja hyvinvoiva. Sen 
lukijakunnassa painottuvat hyvin 
toimeentulevat, koulutetut, keski-
ikäiset ja työelämän jo jättäneet naiset. 
Heillä on varaa matkustaa ja sisustaa, 
harrastaa kulttuuria ja kirjallisuutta 

sekä hankkia uusi auto. Mutta he eivät 
ole kerskakuluttajia: oman henkisen ja 
fyysisen hyvinvoinnin lisäksi Askeleen 
lukijat haluavat elää eettisesti ja pitää 
huolta läheisistään ja lähimmäisistään. 
Lukijoissa on poikkeuksellisen paljon 
niitä, jotka lahjoittavat rahaa ja aikaa 
hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoistyöhön.

Mainostamalla Askeleessa tavoitat yli 
50 000 lukijaa, jotka käyttävät lähes 70 
minuuttia jokaisen numeron lukemiseen. 
Joulun ja pääsiäisen lomakautta edeltävillä 
numeroilla on normaalia laajempi jakelu. 

51 000
lukijaa

KMT

Lukemiseen 
käytetty aika 

69 min
KMT

Lukukerrat 
5,1

KMT
138 000  

kontaktia
KMT



mediatiedot 2020

mediatiedot 2020

Ilmestyminen ja aineistoaikataulu
Lehti ilmestyy kerran kuussa (ei elokuussa).

Nro      Ilmestyy Varaus Aineisto Teema

INNOSTAVAT IHMISET

HYVÄ ARKIIHMISSUHTEET

HENGELLINEN ELÄMÄ

TERVEYS LUONTO

KIRJAT

KULTTUURILEMMIKIT

VASTUULLISET VALINNAT

1 3.1. 9.12.19 12.12.19 Lähimatkailu

2 6.2. 17.1. 22.1. Hyvä olo

3 5.3. 14.2. 19.2. Puutarhanhoito

4 2.4. 13.3. 18.3. Pääsiäinen

5 7.5. 17.4. 22.4. Kesän juhlat, valmistujaiset: lahjat

6 4.6. 15.5. 20.5. Luonto, ulkoilu, retkeilyvarusteet

7-8 2.7. 11.6. 16.6. Kotimainen ruoka, kesän tuplanumero

9 3.9. 14.8. 19.8. Hyväntekeväisyys

10 1.10. 11.9. 16.9. Kirjallisuus, Helsingin kirjamessut

11 5.11. 16.10. 21.10. Testamentti ja perintö

12 3.12. 13.11. 18.11. Suuri joulunumero, vaihtoehtoiset joululahjat

Mediamyynti 
Pirjo Teva  
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Kustantaja
Kotimaa Oy

Porkkalankatu 7 B, 2. krs, 00180 Helsinki

PL 279, 00181 Helsinki

Päätoimittaja:  Mari Teinilä

Maksuliikenne
Kotimaa Oy 

Nordea FI6015733000000710

Oko FI7050000110029559

Mediamyynti 
Kati Kinnunen  
040 751 7337
kati.kinnunen@kotimaa.fi



Alennukset 
• Toistot 20 % (ilmoitus muuttumattomana, varaukset samanaikaisesti)

• Paketit 2 eri lehteä 20 %, vähintään 3 eri lehteä 25 % 
(pakettialennuksen kanssa ei tule toistoalennusta)

• Mainos- ja mediatoimistot 15 % • Vaihtoilmoitukset 15 %

Lisäveloitukset 
• Ilmoitusvalmistus 80 € / tunti 
• Paperilasku 2 €

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Tammikuu 2020. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ilman leikkausvaroja ja kulmamerkkejä

lisätään 3 mm:n leikkausvarat ja kulmamerkit
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Kokosivu
210x280 + 3 mm:n 

leikkausvarat ja 
kulmamerkit

Printtihinnat
Modulikoot (Ilmoituspaikat saattavat vaihdella.)

Ilman leikkausvaroja -ja merkkejä
1/4 -sivu  pysty 85 x 140 mm 450 €

Lisättävä 3 mm:n leikkausvarat ja leikkausmerkit *
1/2 -sivu vaaka 210 x 140 mm 950 €
1/2 -sivu pysty 103 x 280 mm 950 €
1/1 -sivu 210 x 280 mm 1.900 €
Aukeama 420 x 280 mm 3.700 €
Takakansi 210 x 250 mm 2.200 €
(Huom. Takakannen yläreunassa huomioitu 30 mm:n  valkoinen alue osoitetta varten.)

Määräpaikat
2. ja 3. kansi sekä takasivu  2.200 €
Avausaukeama  4.500 €

* Julkaisun koko on lehden puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat ovat 3 mm yli puhtaaksileikkuun. 
Leikkuuvarat on syytä tehdä ilmoituksen kaikille reunoille, tarpeeton alue rajataan pois asemointi-
vaiheessa. Tekstiä ja muita oleellisia elementtejä ei tule sijoittaa 8 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta 
(julkaisun koko). Liimasidotuissa lehdissä on otettava huomioon selän vaikutus aukeaman ylimenevissä 
teksteissä (6 mm/sivu).

Aineistovaatimukset
Painovalmis aineisto (Adobe Acrobat) PDF.  
Profiili: ISO Coated V2.icc 
Fontit Adobe FontFolio opentype
Värisyys CMYK 
Resoluutio Aikakauslehdissä käytettävä 300 dpi 
Lataa profiilit https://www.punamusta.com/ 
aineisto-ohjeet/
Aineistojen toimitus ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
Lisätietoja Lisbeth Sarkkinen p. 040 750 5508, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Tekniset tiedot 
Lehden koko 210 x 280 mm
Leikkausvara 3 mm
Palstamäärä 4
Palstan leveys 40 mm
Rasteritiheys  40 l/cm
Kuvaresoluutio  300 dpi
Paino  PunaMusta Oy, Kosti Aaltosen tie 9,  
   PL 99, 80141 Joensuu

Vastuu virheistä ja reklamaatiot
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä viimeistään kahdeksan 
vuorokauden kuluessa ilmoituspäivästä lukien. Lehti ei vastaa ilmoittajalle 
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos hyväksyttyä ilmoitusta ei tuotannollisista 
tai vastaavista syistä julkaista määrättynä päivänä. Lehden vastuu ilmoituksen 
julkaise-misesta rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. 

Ilmoitusten peruutukset on tehtävä ennen sisäänjättöaikoja. Sisäänjättöajan jälkeen 
peruutetuista ilmoituksista veloitamme 50 % ilmoitushinnasta. Laista, asetuksista 
tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja 
vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo 
tehtyjä ilmoitusvarauksia.

Askel painetaan  
paperille, jonka raaka- 

aine on peräisin kestävän  
kehityksen mukaisesti hoide-

tuista metsistä. Painotalo  
Punamustan tuotannon  

ympäristöystävällisyys on 
tarkastettu ja hiilijalan -  

jälki laskettu.

Askeleen jakelusta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä, mutta Posti neutraloi 
niiden vaikutuksen rahoittamalla päästöjä vähentäviä, valvottuja 
ilmastohankkeita.



Askel on vaikuttava ja vakuuttava jakelu kanava sinun 
viestillesi. Askeleen lukijat syventyvät 69 minuutin 
ajan kaikkiin lehden sisältöihin ja kirjaimellisesti 
lukevat sen kannesta kanteen. Myös Askeleen 
välissä tuleva liitejulkaisu — joka voi olla esite, oma 
lehtensä tai liimatipalla kiinnitetty kirjekuori — saa 
lukijoidemme täyden huomion.

Tarjoamme valmiina noin 15 erilaista liiteformaattia, 
jotka tuotetaan ja liitetään Kotimaan väliin 
sujuvasti ja tehokkaasti. Kaikki valmiit formaatit on 
laadukkaita, edullisesti hinnoiteltu sekä valmiiksi 
kilpailutettu, mikä säästää sinun aikaasi. Jos et löydä 
valikoimastamme sinulle sopivaa liitettä, voit toki 
edelleen  tuottaa liitteesi siellä missä haluat.

Täyttä tehoa liitteillä

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.  Tammikuu 2020. Pidätämme oikeuden muutoksiin .

Nimensä mukaisesti Vauhtiliite on nopea tehdä ja se panee vauhtia sinun tuotteesi myyntiin tai viestisi 
leviämiseen. Vauhtiliite painetaan samassa painossa ja samalla paperille kuin Askel ja liimataan saman 
lehden "niskaan": se on kuin lehti lehdessä. Korttimainen 2-sivuinen Vauhtiliite painetaan erikoispaksulle 
paperille, mikä herättää lukijan huomion. Vauhtiliitteet ovat mainostajalle erityisen vaivattomia: hintaan 
sisältyy niin paino kuin jakelukin, eikä sinulle tule mitään muita kuluja.

  Ohjeet pöytään Visiosta valmiiksi

Vauhtiliite 4-sivuinen (90 gr) 4.100 € + 280 € + 40 €

Vauhtiliite 8-sivuinen 4.350 € + 480 € + 80 €

Vauhtiliite 16-sivuinen 4.600 € + 760 € + 120 €

Vauhtiliite 2-sivuinen (170 gr) 3.900 € + 140 € + 20 €
 

Nimensä mukaisesti Liimatippaliite liimataan Askeleen sisäsivuille. Kiinnitystapansa ansiosta 
Liimatippaliitteet ovat näyttäviä. Ne painetaan paksummalle ja kiiltävämmälle paperille.

  Ohjeet pöytään Visiosta valmiiksi

Kortti A5 2-sivuinen (130 gr) 4.900 € + 140 € + 20 €

Taitettu A5 4-sivuinen (130 gr) 4.900 € + 280 € + 40 €

Taitettu A5L 6-sivuinen (130 gr) 4.900 € + 420 € + 60 €

Valmiiden ja edullisten liiteformaattien lisäksi autamme 
tarvittaessa myös kiinnostavan sisällön tuottamisessa.  
Tuotamme ja taitamme liitteesi seuraavien kolmen 
 vaihtoehdon mukaisesti:

OHJEET PÖYTÄÄN -PAKETTI 
Taitamme liitejulkaisusi organisaatiosi graafisten 
 ohjeiden mukaisesti. Valmiiden tekstien ja kuvien  
lisäksi toimitat  meille myös logot.*

VISIOSTA VALMIIKSI -PAKETTI 
Suunnittelemme kokonaan liitejulkaisusi visuaalisen il-
meen ja taitamme sen. Sinä lähetät vain tekstit ja kuvat.*

AVAIMET KÄTEEN -PAKETTI 
Tuotamme liitejulkaisusi kaiken sisällön avaimet käteen 
-periaatteella. Sinun tarvitsee vain tarkastaa lopputulos. 
Avaimet käteen -paketti tehdään aina eri tarjouksesta.

VAUHTILIITTEET

LIIMATIPPALIITTEET Valmiit aineistot
Asiakas painattaa 
ja toimittaa liitteet 
perille omatoimi-
sesti. Silloin liite-
median hinta on
3.900 €

Asiakkaalla  
painovalmis pdf

Asiakkaalla  
painovalmis pdf

Varaukset vähintään kaksi viikkoa ennen julkaisupäivää. Liitemateriaali toimitettava kaksi viikkoa ennen lehden 
ilmestymistä: PunaMusta Oy, jälkikäsittely, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu. Huom! Jotkin  liiteaineistot tulee 
toimittaa 1–2 viikkoa aiemmin. Varmista aikataulut varausta tehdessäsi.

*Huom! Lue aina myös pieni präntti! Sisällöntuotannon palvelumme ovat kustannustehokkaita, laadukkaita ja helppoja hankkia silloin, kun meille 
toimitetut aineistot ovat oikeasti valmiita. Mikäli joudumme parantelemaan tai käsittelemään lähettämiäsi kuvia tai tekstejä, veloitamme siitä erikseen. 
Luethan siis aina myös tilausvahvistuksen mukana tulevat palveluehdot, joissa kerromme mitä lisäpalvelut maksavat.
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YHDESSÄ

askellehti.fi www.facebook.com/askellehti.fi 

YHDESSÄ ELÄMÄ on parempaa. Ollaan siis yhteyksissä:
Lähetä meille postia osoitteella Askel, Yhdessä, PL 279, 00181 Helsinkiaskel.toimitus@kotimaa.fi 

ASKEL JA NAISTEN PANKKI YHTEISTYÖHÖN
Jokaisesta uudesta Askelen tilauksesta osoitetaan yksi euro kanalahankkeeseen Ugandassa.

Hyviä tapoja

KERRO MEILLE lyhyesti tavasta, josta pidät kiinni. Se voi olla aamu-, juhla- tai siivousrutiini, tapa pitää yhteyttä läheisiin tai hoitaa terveyttä tai us-konelämää.
Julkaisemme tammikuun Aske-leessa kokoelman lukijoiden hyvistä tavoista nimimerkillä tai etunimellä ja arvomme vastanneiden kesken kir-japalkinnon.

Kirjoita korttiin tai sähköpostin otsikkoon ”Hyvä tapa” ja lähetä muis-tosi, nimesi ja osoitteesi alla olevaan osoitteeseen 12.12. mennessä.

Rakas joululahja
PALKINNON VOITTI nimimerkki Juusontie 8: Lapsuuteni joululah-jat eivät olleet kovin jännittävää avattavaa: kerrasto, sukat, lapaset. Jouluna 1953 olimme hiljattain muuttaneet uudelle paikkakun-nalle ja meille oli tullut perheys-täväksi pariskunta Lea ja Pentti. Lea oli töissä makkaratehtaalla ja toi joskus meille maistiaisia. Ihastuin meetvurstiin, sellais-ta en ollut ennen nähnytkään. Aattoiltana pukinkontista löytyi nimelläni kova paketti, josta kuo-riutui kokonainen meetvurstitan-ko! Olin 9-vuotias ja ymmyrkäi-nen onnesta. Oli autuasta leikata tangosta viipaleita, syödä ja jakaa herkkua myös sisaruksille ja van-hemmille. Makkara säilyi hyvin kylmäkaapin hyllyllä ja herkutte-luhetkestä tuli iltojen kohokohta. Meetvursti on yhä herkkuani.

SODAN JÄLKEEN kaikesta oli puutetta. Minulla ei ollut suk-sia ja toivoin niitä pukilta. Pukki tuli – ilman pitkää pakettia. Olin pettynyt, mutta lähtiessään hän pyysi minua ulos, ja siellä ne suk-set olivat. Mikä ilo! Harjoittelin sitten niin, että voitin ekaluokan hiihtokilpailut ja pääsin koulujen-

välisiin kisoihin. Lapsuuden paras joululahja. Anneli

ERÄÄNÄ JOULUAATTONA 80-luvun alkupuolella minulle ja veljelleni kerrottiin, että kiireinen pukki oli jättänyt lahjat kuistillle. Vanhemmat ehdottivat, että ja-kaisimme lahjat valmiiksi, mutta avaisimme ne saunan jälkeen. Kun yhdessä paketissa ei ollut nimeä, äiti sanoi: Laitetaan se pöydälle ja viereen kynä, jospa pukki lähet-täisi tontun kirjoittamaan nimen. Saunasta palattuamme paket-tiin oli ilmestynyt minun nimeni! Sain kenkätalon. Se oli leikeissä-ni kovassa käytössä, ja myöhem-min sillä leikkivät monet muutkin lapset. Vieläkin sama kenkätalo on vanhempieni vierashuoneessa lapsivieraita varten. Violette
JOULUN LAPSI. Sain sinut syliini vuosien odotuksen jälkeen. Paras joululahja ikinä. Onnellani ei ollut rajoja. Olin äiti ja sinä, terve, tuhiseva suloinen tyttö olit täysin tietämätön siitä, miten syntymäsi muutti elämäni. Nöyrä kiitollisuus tästä hyvyydestä kohosi sinne missä rukoukset kuullaan ja nii-hin vastataan. Tarja

MIKÄ JUTTU sinua kiinnosti eniten Askelen nume-rossa 12/2019? Mikä siinä kosketti?Kirjoita korttiin tai sähköpostin otsikoksi Paras juttu, kerro suosikkijuttusi otsikko ja liitä viestiin nimesi ja osoitteesi. Lähetä vastaus alla olevaan osoitteeseen 12.12. mennessä. Vastanneiden kes-ken arvotaan kirjapalkinto.Numerossa 11/2019 yhtä suosittuja olivat Laura Haarlaan ja Mikko Matikaisen haastattelut. Kirjapalkinnon voitti Antti Mäkelä. 
 askellehti.fi
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Lehden paras juttu ?

”ASKELEESSA 
ON aina elämän

makuisia ja rohkai-
sevia tarinoita.” 

Katja

askel 12/1930 ~

MINNA KETTUNEN • KIRJAILIJA & VÄÄRNIN PAPPILAN EMÄNTÄ

PAPPILAN SALISSA

V
alitsemani työmuodon takia minul-la ei ole juuri mahdollisuuksia lomiin, saati lomamatkoihin. Kun sitten pienenkin loman saa, tuntuu se merkittävältä. Syksyllä sain yhden vuorokau-den lomamatkan Kolille, jossa muusikkomiehellä oli työkeik-ka. Koska kalenterissani ei juu-ri niinä päivinä lukenut mitään, pääsin mukaan. 

KO L I L L E PÄÄ S TYÄ M M E sain heittää repun selkään ja lähteä polulle. Aluksi muita kulkijoita oli runsaasti, kuului ihastuksen huudahtelua ja puheensorinaa monilla kielillä. Mutta kun polku vaikeutui, tuli hiljaisem-paa. Vain tuuli kohisi valtavissa puissa. Hengitin syvään raikasta, pihkantuoksuista ilmaa. Vajosin syvälle omiin ajatuksiini, oli vain yksinäinen polku ja sen monet risteykset.
Eräässä risteyksessä en huomannut katsoa tark-kaan opasteita, vaan läksin houkuttavan näköiseen suuntaan. Näin kirkkaan ja hiljaa solisevan puron, upeita mäntykankaita ja seinämäisiä kallioita. Koh-ta hiljaisuuden rikkoi hirmuinen rysähdys: polun varrelta lentoon lähti ukkometso. Mikä valtava lin-tu! En ollut sitä koskaan luonnossa nähnyt. Hur-maantuneena kuljin eteenpäin. 

KOHTA KUITENKIN alkoi tuntua siltä, että suunta ei ollut oikea. Polku laskeutui, vaikka sen olisi pitänyt nousta. Pysähdyin epätietoisena.Silloin kuulin perässäni ääniä: rinnettä alas saa-pui kaksi naista. Kysyin neuvoa, jota he auliisti lupasivat. Toinen alkoi kaivaa repustaan karttaa. Huomasin, että hänellä oli kau-lassaan ristiriipus. Toisen kau-laketjussa roikkui sormus, jos-sa luki JESUS. Erotessamme he toivottivat minulle siunausta. Minä toivotin siunausta heidän-kin poluilleen.Niin pääsin määränpääni Mäkrävaaran juurelle.
ALOIN KIIVETÄ, mutta pian homma jo tuntui mah-dottomalta: melkein pystysuoraa rinnettä, jossa puiden juuret olivat kuin tikapuita. Hikikarpalot noruivat. Entä jos kaatuisin ja särkisin jalkani? Huo-hotin ja mietin hetken, mutta kuitenkin jatkoin.Pääsin perille, ikikalliolle kuin katolle. Kun hui-kea maisema avautui silmieni eteen pakahdutta-van kauniina, tuli itku.

En voinut muuta kuin polvistua. Kiitos, Luoja, että loit tämän kaiken! Kiitos, että saan nähdä tämän! 
KIITOS, ETTÄ annoit minun päästä tänne asti, tähän paikkaan. 

Kristittyjen vaellukset

 Kun huikea 
maisema avautui 

silmieni eteen 
pakahduttavan 

kauniina, 
tuli itku. 
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Askel on erinomainen alusta natiivimainonnalle — 
etenkin kun mainostajan viestiä halutaan käsitellä 
syvällisen henkilökuvan kautta. Kiinnostavat 
henkilöhaastattelut ovat tutkitusti Askeleen lukijoiden 
erityisesti arvostamaa sisältöä. Niiden avulla 
teoreettisiksikin koettuja arvo- ja elämänvalintoja 
on mahdollista käsitellä henkilökohtaisesti ja 
konkreettisesti. Askeleen lukijoita kiinnostavat eettisen 
elämän ja toisten auttamisen lisäksi myös oma 
elämänlaatu ja hyvinvointi, johon he ovat valmiita 
panostamaan. Askeleessa natiivimainoksen viesti  
on aina lukijaa palvelevaa sisältöä.

Askeleen toimitus on mainostajan käytettävissä, kun 
natiivimainokseen tarvitaan laadukasta ja ketterää 
sisällöntuotantoa. Tekstin tuottaa Askeleen toimitus 
tai sen pitkäaikainen avustajajoukko. Mainostajan 
toiveiden mukaisesti natiivimainoksessa voidaan ja 
useimmiten myös kannattaa hyödyntää mainostajan 
omaa kuvamateriaalia ja haastateltavia. Tarvittaessa, 

soveliaan kuva-aineiston puuttuessa omat kuvaajamme 
ottavat näyttävän haastattelukuvan. Kotimaa Oy:n 
toimituksellisten käytäntöjen mukaisesti haastattelua 
tai artikkelia ei allekirjoita yksittäinen toimittaja, vaan 
sen luonne natiivimainoksena ilmaistaisiin merkinnällä  
’’Kaupallinen yhteistyö’’.

Askeleessa julkaistava natiivimainoksen voi myös 
helposti yhdistää Kotimaa24.fi-verkkopalvelussa 
julkaistuun bannerimainoskampanjaan. Askel-lehden 
lukijaprofiili painottuu yli 45-vuotiaisiin naisiin, kun taas 
verkkopalvelumme kävijäprofiili painottuu voimakkaasti 
25-45 vuotiaisiin kaupunkilaisiin naisiin, joille 
arvopohjaiset asiat ovat sydäntä lähellä.

Natiivimainoksen hinta sovitaan aina tapauskohtaisesti 
sen mukaan, miten laajasta natiivimainoksesta on kyse ja 
minkälaista sisällöntuotantoa toimitukselta tarvitaan. 

Kysy rohkeasti tarjousta ja anna Askeleen natiivi-
mainoksen yllättää positiivisesti ketteryydellään!
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