
Lukijamme toimivat usein asemissa, 
joissa ovat mukana edustamansa 
työyhteisön hankintojen valmistelussa 
ja toteutuksessa. Loimun mainokset 
tavoittavat kohderyhmänsä ilman 

hukkalevikkiä ja siten kustannustehok-
kaasti.

Liiton jäsenet arvostavat lehteänsä, 
mikä tarkoittaa erinomaista lukuarvoa 
ja näkyvyyttä myös mainoksille. Kuusi 

kertaa vuodessa ilmestyvä Loimun 
sisältö käsittää alan ajankohtaisia 
aiheita ja edunvalvontaa.

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n jäsenlehti on nimeltään Loimu.

Luonnon-, ympäristö- ja metsä tieteilijöiden liitto Loimu ry kattaa laaja-
alaisen kirjon luonnon-, ympäristö- ja metsätieteiden asiantuntijoita. 
Kaikilla näillä aloilla tarvitaan uutta tekniikkaa, välineitä ja palveluita. 
Niiden hankinnoista päättävät korkeasti koulutetut ammattilaiset. 

MEDIAKORTTI

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto
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Luonnon-, ympäristö- ja
metsätieteilijöiden lehti

Lukijat korkeasti  
koulutettuja ammattilaisia

Ilmestyy kuusi  
kertaa vuodessa



ILMOITUSKOOT
Lisää 3mm leikkuuvara sivun yli meneviin ilmoituksiin

ILMOITUSMARKKINOINTI
Juha Halminen • puhelin  050 592 2722 • juha.halminen@kolumbus.fi

ILMOITUSHINNAT

1/1 Kokosivu
215 x 270 mm  
+ 3 mm
(180 x 237 mm) 

1/2 sivu pysty
105 x 270 mm  
+3 mm
(85 x 237 mm) 

1/2 sivu vaaka
215 x 135 mm  
+3 mm
(180 x 125 mm) 

1/4 sivu pysty
85 x 125 mm 

1/4 sivu vaaka
180 x 60 mm 

1/1 takakansi
215 x 243 mm  
+ 3 mm 

Aukeama  2 500 €
Kansipaikat ja  
sijoitetut ilmoitukset  1 950 €
1/1 sivu  1 700 €
1/2 sivu  1 100 €
1/4 sivu  700 €
Painos  15 000 kpl

• Kaikki ilmoitukset ovat 4-värisiä
• Arvonlisävero 0 %
• Oikeus mediakortin ja kaikkien siinä annettujen  

tietojen muuttamiseen pidätetään.
• Toimitus pidättää oikeuden karsia lehden toiminta-ajatukseen 

soveltumattomat ilmoitukset. 
• Alennukset sopimuksen mukaan.

Julkaisija Luonnon-, ympäristö- ja  
metsätieteilijöiden liitto Loimu ry 
Päätoimittaja Anna Melkas,  
viestintäpäällikkö, anna.melkas@loimu.fi
Toimituksen osoite  
Mikonkatu 8 A, 8. kerros, 00100 Helsinki,  
puh. 09 6226 8530
Ulkoasu ja taitto  
Tikka Talvenheimo Oy
Lehden tausta  
Loimu on jäsenlehti, jota julkaisee Luonnon-, 
ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu 
ry. Lehti on aloittanut toimintansa 2017, 
jolloin Luonnontieteen Akateemisten Liitto, 

Ympäristö asiantuntijoiden Keskusliitto ja 
Metsänhoitajaliitto yhdessä muodostivat 
Loimu ry:n. 

Loimuun kuuluu lähes 15 000 jäsentä. eri 
alojen asiantuntijaa ja opiskelijaa. Loimulaiset 
ovat biologeja, biotieteilijöitä, kemistejä, geo-
logeja, limnologeja, metsänhoitajia, ympäris-
tötieteilijöitä, meteorologeja, maantieteilijöitä, 
tilastotieteilijöitä, fyysikoita, matemaatikoita 
– ja monia muita. Loimun jäsenet työskentele-
vät ihmiskunnan hyvinvoinnin ja maapallomme 
tulevaisuuden kannalta avainaloilla – muun 
muassa ympäristön tutkimuksessa ja -suo-
jelussa, lääke- ja muun kemianteollisuuden 

yrityksissä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, 
metsäteollisuuden ja -talouden aloilla sekä 
biotalouteen liittyvissä tehtävissä. 
Lehden tarkoitus Loimu antaa lukijoilleen 
tietoa jäsenkunnan yhteiskunnallisesta, 
ammatillisesta ja palkkauksellisesta tilan-
teesta, etujärjestöjen toiminnasta, yhteisistä 
tapahtumista, koulutuksesta, jäseneduista 
sekä alaa koskevista ajankohtaisista asioista. 
Vuosikerta sisältää 6 numeroa, keskimäärin 
40 sivua/numero. Lehden tilaushinta on 
Suomessa 35 euroa/vuosikerta ja ulkomaille 
40 euroa/vuosikerta.
Kirjapaino Painotalo Plus Digital

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto

Loimu-lehti on  Luonnon-, ympäristö- ja metsätie-
teilijöiden liitto Loimu ry:n julkaisema  
jäsenlehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.



TEKNISET TIEDOT
Lehden koko 215 x 270 mm 
Sidonta Stiftattu
Leikkuuvara 3 mm 
Painomenetelmä Offset
Rasteritiheys 60 linjaa/cm
Aineistovaatimus Painokelpoinen pdf, CMYK-värit, 300 dpi
Painopaikka Painotalo Plus Digital
Paperi Multi Art Silk
Yhteyshenkilö ja lisätiedot Mikko Kallioranta,  
mikko.kallioranta@ppd.fi, 040 171 9155
ISSN-numero 2489-2440

AINEISTON TOIMITUS
Painokelpoinen  PDF-TIEDOSTO
sähköpostilla toni.talvenheimo@tikkatalvenheimo.fi
  juha.halminen@kolumbus.fi

ILMOITUKSEN PERUUTTAMINEN
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään mediakorttiin merkittynä 
ko. numeron ilmoitusten viimeisenä varauspäivänä. Myöhemmin tehdystä 
peruutuksesta veloitetaan koko ilmoitushinta.

REKLAMAATIOT
Kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä.

AIKATAULUT

 NRO AINEISTO ILMOITUKSET ILMESTYY

 1./21 9.1. 16.1. 19.2.
 2./21 5.3. 12.3. 16.4.
 3./21 23.4. 30.4. 4.6.
 4./21 20.8. 27.8. 1.10.
 5./21 1.10. 8.10. 12.11.
 6./21 5.11. 12.11. 17.12.

Varmista yrityksesi näkyvyys 
luonnon-, ympäristö- ja 
metsäalan päättäjille!

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto

Muista varata 
ilmoitustilaa  
Loimu-lehdestä!

Loimu somessa  
– tule mukaan!

#loimury 
#opiskelijatloimuaa 
#parempityöelämä 
#kestävätulevaisuus

Luonnon-, ympäristö- ja  
metsätieteilijöiden liitto Loimu ry 
Loimun opiskelijat  
Loimun avoimet työpaikat

Loimu ry 
Loimun opiskelijat

Luonnon-, ympäristö- ja  
metsätieteilijöiden liitto Loimu ry 
Loimun avoimet työpaikat

Loimu


