KAUPUNKIPLUS KESÄLEHDET 2019
Kesälehti elää läpi kesän ja on siellä missä ihmisetkin. 33 KaupunkiPlus-lehteä julkaisevat erikoisnumeron
tai teemasivut kesästä, joihin on kerätty kesän parhaat palat ja tapahtumat. Monet kesälehdistä jaetaan
normaalin jakelun lisäksi laajemmalle alueelle ja ovat saatavilla noutopisteistä.
Seuraavilla sivuilla on koottuna kesänumeron tekevät lehdet ilmestymispäivineen, aineistoaikatauluineen
sekä jakelumäärineen. Jakelumäärissä on erikseen mainittu lisäpainosmäärät.
Tutustu esitteeseen ja mieti, millä paikkakunnilla haluaisit
mainoksellasi puhutella lomasuomalaisia tulevana kesänä!

Valitse joukosta mieluisimmat kesälehdet joissa haluat näkyä!
Pyydä tarjous, varaa mainostilat tai kysy lisää:
p.010 322 9800
asiakaspalvelu@kaupunkiplus.fi
www.kaupunkiplus.fi

lehti

Ilmestymispäivä

Aineistoaikataulu

Jakelumäärä

ke 22.5.
Aamuset Saaristo

pe 3.5. klo 15

130 000 kpl
+ 10 000 kpl

ke 26.6.
ke 19.6. klo 15
Aamuset Kesäheila

ke 17.7.
Aamuset Aitta

to 10.7. klo 15

130 000 kpl
+ 9 000 kpl

130 000 kpl
+ 9 000 kpl

Muuta infoa
Perinteinen ja odotettu muhkea
lukupaketti sisältää paljon
monipuolista luettavaa, lauttaaikataulut sekä tapahtumia. Jo reilun
20 vuotta ilmestynyt Saaristo jaetaan
normaalijakelun lisäksi saariston
noutopisteisiin sekä lisäjakelua myös
talouksiin Paimiossa ja Nousiaisissa.
Kesäheila kertoo parhaat vinkit
kesänviettoon kaupungissa.
Normaalijakelun lisäksi on jakelua
talouksiin Paimiossa ja Nousiaisissa
sekä lisänoutopisteitä hotelleissa.
Uusi ensimmäistä kertaa ilmestyvä
Aitta on tunnelmallinen
maaseutunumero, jossa on juttuja
Turun ja ympäristökuntien alueelta
maalla asumisesta sekä maaseudun
ilmiöistä ja ihmisistä. Normaalijakelun
lisäksi on jakelua talouksiin Paimiossa
ja Nousiaisissa sekä lisänoutopisteitä
hotelleissa.

Aamuset

ti 4.6. klo 10,
varaukset ma 3.6.
klo 15

90 000 kpl
+ 10 000 kpl

Kesälehti esittelee tiivistetysti
Seinäjoen markkina-alueen
kesätapahtumat Ilmajoen
musiikkijuhlista Provinssirockiin.
Lisäksi lehdessä on juttuja erilaisista
kesän ajanviettomahdollisuuksista.
Normaali jakelualue.
Lomaforum on kesäinen lukupaketti.
Siinä on mukana myös tietoa Oulun
seudun tapahtumatarjonnasta. Lehteä
jaetaan normaalin jakelualueen lisäksi
Pudasjärvelle ja Raaheen. Lomaforumia
on kesän ajan saatavilla myös
hotelleista ja matkailupisteistä. Käytä
hyödyksesi Forum24:n suuri
jakelulevikki!

206 000 kpl

Kesän extra -osuus on osa lehteä.

Epari (Etelä-Pohjanmaa)

ke 5.6.
Eparin KESÄ

Forum24

ti 28.5.
Lomaforum

Helsingin Uutiset

ke 5.6.
Kesän extra

Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset

ke 19.6.

pe 24.5. klo 15;
varaukset ti 21.5.
klo 15
ma 3.6. klo 15;
varaukset ma 3.6.
klo 12
ti 18.6. klo 10;
varaukset ma 17.6.
klo 12

Itäväylä

ke 5.6.
Itäväylän Kesä
2019

ke 29.5. klo 15;
varaukset pe 24.5.
klo 15

35 000 kpl
+ 15 000 kpl

Karjalan Heili

la 15.6.
Kesä-Heili

ke 12.6. klo 14;
varaukset pe 7.6.
klo 15

57 200 kpl

53 000 kpl

41 410 kpl

Kesäisiä juttuja, ympäristön
tapahtumia, yms. Normaali jakelualue.
Itäväylän kesälehti kertoo kattavasti ja
paikallisesti mitä itäisen Uudenmaan
kesässä tapahtuu ja mistä puhutaan.
Lehdestä löytyy kesäisiä tapahtumia,
ihmisiä ja elämyksiä. Kesälehti on
lukijalle paras paikka löytää parhaiden
paikallisten yritysten tuotteet,
palvelut, tarjoukset ja ostopaikat.
Suurjakelun (Porvoo, Askola, Loviisa,
Lapinjärvi, Myrskylä, Pornainen,
Pukkila, Sipoo) lisäksi
kesätalousjakelussa sekä
telinejakelussa.
Jakelu kattaa normaalin keskiviikon
jakelun lisäksi Kiteen ja Polvijärven,
normaalia laajemmin alueen hajaasutusalueita sekä luonnollisesti
kauppojen ja hotellien telinejaot.
Aurinkoinen lukupaketti, jossa
runsaasti tietoa erilaisista kesän
tapahtumista, tarjouksista sekä
lomakohteista niin paikallisille kun
matkailijoillekin. Lehti pullollaan
kesää.

lehti

Ilmestymispäivä

Aineistoaikataulu

Jakelumäärä

Kaupunkilehti Ankkuri +
Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso
(PK)

ke 22.5.

52 510 kpl
ma 13.5. klo 15;
(Ankkuri) +
varaukset ma 13.5. 51 790 kpl (PK)
klo 15
+ 10 700 kpl

Koti-Kajaani

ke 29.5.
Kesä-Kainuu

ma 20.5. klo 15

38 400 kpl
+ 13 000 kpl

Muuta infoa
Kotkassa ilmestyvän Kaupunkilehti
Ankkurin ja Kouvolassa ilmestyvän PKlehden yhteinen kesälehti on oikea
lomailijan lukupaketti. Jakelu koko
Kymenlaakson alueelle ja osaan ItäUuttamaata (Loviisa ja Lapinjärvi).
Lisäpainos jakelussa koko kesän
kaupunkien matkailupisteissä sekä
ostoskeskuksissa.
HUOM! Erikoishinnat.
Kesä-Kainuu kertoo kaiken oleellisen
kainuulaisen kesän tapahtumista ja
tarjonnasta. Lehdestä saa vinkit
moneen menoon ja makuun!
Kesälehdestä löytyvät kesän parhaat
tarjoukset ja tuotteet, ihmiset ja
tarinat. Odotettu lehti jaetaan KotiKajaanin välissä melkein 40 000
kainuulaiselle, minkä lisäksi lisäpainos
eri matkailukohteissa ja huoltoasemilla
tavoittaa alueelle saapuneet
matkailijat.
Lisäjakelu ulkopaikkakunnalla
asuville alueen mökkiläisille/
kiinteistön omistajille heidän
kotiosoitteisiinsa. Lehdessä kerrotaan
alueen kesätapahtumista.
Lappeenrannan Uutisten ja
Imatralaisen kesälehdessä kesäisiä
juttuja. Lehtien normaalien
jakelualueiden lisäksi suurjakelussa
Parikkala, Savitaipale, Luumäki.
Kesälehdessä kesäisiä juttuja
laidasta laitaan. Lisäjakelu yrityksiin,
kesäkahviloihin, venekerhoihin ja
golfklubeille.
Kesälehdessä menovinkkejä,
kesätapahtumia, yritysten
kesätarjouksia. Normaalijakelun lisäksi
suurjakelussa n. 3 000 kpl Pukkila ja
Pornainen sekä n. 1 000 kpl
telinejakelussa.
Nurmijärven Uutisten kesälehti on
osa kantalehteä. Seudun tapahtumat,
menovinkit, juttuja kesäisestä
Nurmijärvestä ja sen
mahdollisuuksista.

Koti-Lappi

to 6.6.

ti 4.6. klo 12;
varaukset ti 28.5.
klo 15

Lappeenrannan Uutiset + Imatralainen

ke 29.5.
Kesälehti

ti 28.5. klo 12;
varaukset ma 27.5. 66 000 kpl
klo 12
+ 7 000 kpl

Länsiväylä

ke 5.6.
Kesän extra

ma 3.6. klo 14;
varaukset pe 31.5.
klo 14

112 400
+ 1 300 kpl

Mäntsälän Uutiset

ke 5.6.
Kesä 2019

ke 29.5. klo 14;
varaukset pe 24.5.
klo 14

11 400 kpl
+ 4 200 kpl

Nurmijärven Uutiset

viikonvaihde
1.6.-2.6.

ti 28.5. klo 16;
varaukset ma 27.5.
klo 14
20 200 kpl

ke 12.6.
Kesälehti

ti 11.6. klo 11;
varaukset ma 10.6. 92 000 kpl
klo 12
+ 28 000 kpl

Kesälehti jaetaan normaalijakelun
lisäksi: Raahe, Siikajoki, Lumijoki,
Hailuoto, Pudasjärvi, Taivalkoski,
Kuusamo.Lisäksi telinejakelussa noin
kuukauden ajan keskeisillä paikoilla,
joissa myös turistit liikkuvat.

Oulu-lehti

ke 10.7.
Lomalehti

ti 9.7. klo 11;
varaukset ma 8.7.
klo 12

PS Pulssi

pe 14.6.
Kivaa kesään -liite

Lomalehti jaossa normaalijakelun
lisäksi telinejakeluna koulujen
alkamiseen saakka.
Kivaa Kesään -liitteestä on tullut
perinne, joka julkaistaan kerran
vuodessa. Siinä on juttuja ja
ilmoituksia kesäisistä aiheista.
Liitteessä on mainio tilaisuus
markkinoida tapahtumia,
matkakohteita, palveluja, tuotteita
ym. Jakelussa kaikki taloudet alueilla
Pietarsaari, Luoto, Pedersöre,
Uusikaarlepyy sekä 16 noutopistettä ja
suositummat seudun turistien
nähtävyyskohteet.

11 200 kpl
+ 2 300 kpl

92 000 kpl
+ 5 000 kpl

12 100 kpl
+ 8 100 kpl

lehti

Raahelainen

Ilmestymispäivä

la 8.6.

Aineistoaikataulu

ke 5.6. klo 12

Jakelumäärä

Muuta infoa

17 000 kpl
+ 2 000 kpl

Kesälehti on monipuolinen teemalehti,
joka tarjoaa tuoreen ja paikallisen
juttukatsauksen kesän tapahtumista ja
menoista niin alueen lukijoille kuin
lomailijoille. Lehti sisältää myös mm.
ruoka-ohjeita, kesäpelejä ja paljon
muuta mukavaa kesäluettavaa. Lehti
jaetaan Raahelaisen mukana kaikkiin
talouksiin, ja on lisäksi jaossa useissa
matkailupisteissä Raahen alueella sekä
Kalajoella elokuun loppuun asti. HUOM!
Kesälehdessä tietyt moduulikoot, kysy
lisää!

Raumalainen

ke 26.6.
RAUMLAINE –
raumangiäline
ekstra aviis

raumankielelle
käännettävät
aineistot pe 31.5.
klo 15,
valmisaineistot ke
19.6. klo 16;
varaukset ti 18.6.

38 000 kpl
+ 3 800 kpl

Salonjokilaakso

to 6.6.
Kesälaakso

ma 3.6. klo 15;
varaukset ke 29.5.
klo 15

32 000 kpl
+ 11 000 kpl

Raumankielinen erikoisjulkaisu, jossa
myös ilmoitukset on käännetty
raumankielelle. Peittojakelu Raumalla,
Eurajoella (ei Luvia), Laitilassa, Eurassa
ja Pyhärannassa.
Saatavana heinä-elokuun ajan
raumalaisissa liikkeissä ja
matkailukohteissa.
Huom! Normaalista poikkeavat mitat ja
hinnat.
Koko kesän jaossa olevassa
Kesälaaksossa monipuolisesti luettavaa
seudun tapahtumista sekä
mielenkiintoisista ilmiöistä ja
henkilöistä. Päälehden tapaan jutut
tehdään positiivisella vireellä Viikon
piristys -sloganimme hengessä.
Kesälaakson taitto on rento, mutta
selkeä.
Normaalijakelun lisäksi 9 000 kpl
Raasepori, Hanko, Inkoo sekä 2 000 kpl
lisäpainos, joka jaossa noutopisteissä
läpi kesän.

ke 29.5.

pe 24.5. klo 14;
varaukset to 23.5.
klo 14

96 000 kpl
+ 9 000 kpl

Satakunnan Viikon perinteinen
Kesälehti on jaossa monissa kesän
tapahtumissa Satakunnassa.

ke 5.6.

ti 4.6. klo 14;
varaukset pe 31.5.
klo 14

61 000 kpl

Kesäteema osana lehteä.
Normaali jakelualue.

ti 4.6. klo 16

9 500 kpl
+ 2 500 kpl

Nouse Selänteen harjalle Näköalapaikalle! Normaalijakelun
lisäksi Pihtipudas.

Satakunnan Viikko

Seinäjoen Sanomat

Selänne

pe 7.6.

Seutu-Sanomat

ke 19.6.
Lomalehti

ma 17.6. klo 12

37 000 kpl
+ 3 000 kpl

Seutu4

ke 5.6.
Neliapila

ke 29.5. klo 15;
varaukset ma 27.5. 37 000 kpl
klo 15
+ 10 000 kpl

Lehdessä viihteellisempi sisältö
tapahtumailmoituksineen. Lomalehteä
säilytetään ja luetaan pitkään.
Normaalijakelun ja noutopistejakelun
lisäksi lehti jaetaan postilaatikollisiin
kesämökkeihin.
Kotitalousjakelun lisäksi
noutopistejakelua koko kesän ajan n.
100 noutojakelupisteessä. Tuhti
lukupaketti, jossa runsaat kesän
tapahtumakalenterit alueittain,
kesäteatteri-aukeama ja paljon
kesäluettavaa!

lehti

Ilmestymispäivä

Aineistoaikataulu

Jakelumäärä

Suur-Jyväskylän Lehti

la 8.6.

ke 5.6. klo 15;
varaukset ma 3.6.
klo 15

83 000 kpl
+ 12 000 kpl

Tamperelainen

ke 5.6.
Kesälehti

ma 3.6. klo 10;
varaukset pe 31.5.
klo 12

144 000 kpl
+ 39 000

Turkulainen

ke 5.6.
Kesälehti

Töllötin

to 20.6.
Kesä-Töllötin

Uusi Lahti

la 8.6.

Vantaan Sanomat

ke 5.6.

Vihdin Uutiset

ke 5.6.
Kesälehti

ma 3.6. klo 14;
varaukset pe 31.5.
klo 12
ma 17.6. klo 14;
varaukset pe 14.6.
klo 16

ti 4.6. klo 15;
varaukset ke 29.5.
klo 15
ma 3.6. klo 14;
varaukset pe 31.5.
klo 14
ti 4.6. klo 10;
varaukset ke 29.5.
klo 15

52 000 kpl
+ 7 000 kpl

Muuta infoa
Kesälehti tarjoaa jälleen tuhdin
lukupaketin, jossa riittää lukemista
syksyyn saakka: koko kesän kattava
tapahtumakalenteri, kulttuurikesän
maukkaimmat herkut, julkkisten
kesäkuulumiset, lukijoiden parhaat
kesäkuvat, terassikesän täkyt, ja
paljon muuta kesäistä asiaa. 12 000
kpl lisäjakelu lehtitelineissä ympäri
Jyvässeutua heinä-elokuun taitteeseen
saakka.
Kesälehti on osa lehteä. Tampereen
seudun kesän kiinnostavimmat ilmiöt,
ihmiset ja tapahtumat. Normaalin
jakelualueen lisäksi suurjakelussa
Ikaalinen, Hämeenkyrö, Ruovesi,
Mänttä-Vilppula, Orivesi, Akaa,
Valkeakoski, Pälkäne.
Kesälehti on osa lehteä. Turun kesän
kiinnostavimmat ilmiöt, ihmiset ja
tapahtumat. Lisäjakelu Paimioon
n.3700kpl ja saaristoon n.2300kpl.
Suurjakelussa normaalin jakelun
lisäksi Haapajärvi, Kestilä, Kärsämäki,
Pihtipudas, Piippola, Pulkkila.
Kotitalousjakelun lisäksi
noutopistejakelua koko kesän ajan n.
30 noutojakelupisteessä. Tuhti
lukupaketti, jossa kattavasti
kesän tapahtumat ja menovinkit,
kesäteatteri-aukeama ja paljon muuta
luettavaa!

87 000 kpl

Kesäteema osana lehteä.
Normaali jakelualue.

17 000 kpl
+ 9 000 kpl

Kesälehti on osa lehteä. Normaalin
jakelualueen lisäksi Karkkila ja Pusula.

138 000 kpl
+ 6 000 kpl
32 000 kpl
+ 8 500 kpl

