
1/1-sida  250 x 370 mm 15.900:-*

1/2-sida ligg  250 x 176 mm 9.500:-

1/2-sida stå  122 x 353 mm 9.500:-

1/4-sida  122 x 176 mm 5.250:-

1/4-sida  250 x 85 mm 5.250:-

1/6-sida  80 x 176 mm 4.200:-

1/8-sida  122 x 85 mm 3.650:-

* Omslag 4   (Baksidan)      18.500:-

Rabatter
4 införanden 10%   25 införanden   20%
12 införanden 15%   50 införanden   25%

ANNONSPRISER 2018

Veckans samlade fi nska 
nyheter - på fi nska.

2/18-sida  80 x 115 mm 3.650:-

1/12-sida  80 x 85 mm 2.500:-

1/18-sida  80 x 55 mm 1.950:-

Utgivning  50 utgåvor/år på torsdagar

Teknisk information
Format:    tabloid 280 x 397 mm
Satsyta:    250 x 370 mm
Antal spalter:    6 st
Raster:    100 linjer/tum
Bildupplösning: 200 dpi

Övrig information

Annonsmaterial
Färdigt material innebär tryckoptimerad PDF 
(för dagstidningstryck) eller EPS med högupplösta 
(min 200dpi) 4-färgsbilder (CMYK) och postscript-
typsnitt inkluderade. Insänds ma te ri al av annat slag 
kan det medföra kost nad för lay out ar be te.
Materialdagen är fredagen innan ut giv nings veck an.

Annonsbokning
Johanna Osmosalo
Tel: 0708-944 299, E-post: jo@mancan.se 
Mancan AB 
Hammarby Fabriksväg 43, 5 tr, 120 30 STOCKHOLM

Rabatter

Suomen
Uutisviikkonro 35 • 31. elokuuta 2017 • Hinta 15 kruunua 

POSTTIDNING A

Suomi valloitti
Tukholman keskustannn Ruotsinsuomalaiset. Valtionpäämiehiä, kulttuurihenkilöitä, debatoijia, artisteja… Tukholman keskusta oli Mark Levengoo-din sanoin ”mustanaan” sekä suomalaisia, ruotsinsuomalaisia että Suomesta kiinnos-tuneita. Kungsträdgårdenilla eli Kuninkaan-puutarhassa vietettiin viikonloppuna kol-mipäiväistä STHLM/Suomi-juhlaa Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Jopa politiikot laittoivat rennon vaihteen päälle, ja antautuivat sekä keskusteluihin 

kansalaisten kanssa, että lukemattomiin selfieihin. 
Presidentti Niinistö totesi puheessaan, että ”Juhlat ovat aina parhaimmillaanläheisten ystävien seurassa. Emme juhli pel-kästään Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä, vaan myös valtavaa molempien maiden hyvinvoinnin kehitystä, joka on perustunut valtioiden määrätietoiselle yhteistyölle.”

nn Uutiset. Turun terroriteon pääepäilty on edelleen sama mies, mutta kansainvä-
lisen poliisiyhteistyön ansiosta hänelle on myös saatu oikea nimi ja ikä.

Turun sarjapuukottajan henkilöllisyys muuttui

Kasperi Kropsu 
rullannee Tokioon

nn Uutiset. Kasperi Kropsu on niitä harvoja suomalaisia rullalautailijoita, jotka lähtevät tosissaan yrittämään paikkaa vuoden 2020 Tokion olym-pialaisiin. Toisten mielestä rennon skeittauksen muuntuminen kilpaur-heiluksi ei ole yksinkertaisesti suota-vaa, toiset taas eivät näe asiassa min-käänlaista ongelmaa.

Ruotsi pyrkii
Suomen raiteille
nn Uutiset. Kilpailulle avautuva Suomen henkilöjunaliikenne kiin-nostaa Ruotsin suuria toimijoita. Muun muassa Tukholman paikal-lisjunaliikennettä ja metroa ope-roiva MTR Nordic kertoo olevan-sa kiinnostunut haastamaan VR:n Suomen tarjouskilpailuissa. 

Neste ja Ikea yhteistyössä

Rinne kommentoi
alhaista syntyvyyttä

nn Uutiset. SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan syntyvyyden aleneminen on otettava vakavasti poliittisessa päätöksenteossa.–Puolueet eivät päätä sitä, mitä ma-kuuhuoneissa tapahtuu, mutta voim-me poistaa ihmisten huolia perheen perustamiseen liittyen.

Sivu 15

Sivut 2-3

Sivu 7

nn Talous ja työ. Nesteen tavoittee-na on korvata öljy muovien raaka-aineena.
Yhtiö on alkanut valmistaa muoveja uusiutuvista raaka-aineista. Nesteenmukaan uusiutuvien muovien val-mistusta on jo testattu. Yhteistyö-kumppanina Nesteellä on Ikea. 

Sivu 11

Sivu 5

Sivut 20-21

Suomen pääministeri Juha Sipilä, Suomen uutisviikon Viktor Marin sekä ruotsin pääministeri Stefan löfven.


