Suomen

Veckans samlade finska
nyheter - på finska.
ANNONSPRISER 2019
1/1-sida 250 x 370 mm
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1/2-sida ligg 250 x 176 mm
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Göteborgissa on
pantu tuulemaan

QQ Ruotsinsuomalaiset.
–Göteborgissa tapahtuu nyt paljon
esikoulun
ja koulun alueella.
Ruotsinsuomalaisten
kannalta tulevaisuus näyttää valoisa
lta, vaikka
varmaa aikataulua
ei tällä hetkellä
pystykään antamaan,
kertoo esikoulu- ja koulusektorin
prosessijohtaja Ulla Jonsson.
Sivut 20 ja 21

Työllisyystavoite
lähellä onnistumista

QQ Talous ja työ. Suome
n talouden
vankka kasvu näyttää
tarttuneen
tukevammin myös
työmarkkinoihin. Viime kuukau
sina ovat yleistyneet ekonomistiarvi
ot siitä, että
hallituksen työllisy
ystavoi
sittenkin toteutua. Tavoite te voi
yltää tällä hallituskaudel on ollut
la 72:een
prosenttiin.
Sivu 15

Niinistön kausi
jatkuu tänään

Risikko kiirehtii
tiedustelulakeja

QQ Uutiset. Suoma
laiset äänestivät sunQQUutiset. Sisämin
isteri Paula
nuntaina presidentti
SDP:n puheenjohtaja
Sauli Niinistön toiselle
Antti Rinne sen sanoi: Risikon (kok.) mukaa
kaudelle. Niinistö valinta
n tieduste” –Meitä (yleensä)
äänestävistä oli iso
lulakeihin liittyvän
oli niin selvä, ettei
osa
perustu
toista kierrosta tarvittu
sellaisia, jotka pitivät
Niinistöä vaan niin
.
muutoksen eduskuntakäsi slain
Keskusta ja vasemm
hemmetin hyvänä.”
ttelyä
istopuolueet hävisiv
on
kiirehd
ittävä.
ät
–Päivänkin
vaalit hurjin luvuin.
Uudet virkaanastujais
SDP ja vasemmistoliitet järjestetään tänään
ylimääräinen viivästy
s on liikaa
to saivat yhteensä noin
torstaina 1. helmikuuta.
6 prosenttia äänistä
turvallisuuden varmis
,
tamisessa.
keskustan Matti Vanhan
en 4,1.
Sivu 14
Sivut 2 ja 3

Readly Express voitti
Prix d’Amériquen

Tolkkua Portugalin
verosopimukseen

QQ Uutiset. Suomi
valmistautuu lähikuu
kausina Portugalin
verosopimuksen irtisanomiseen. Portug
alin veroparatiisikseen

keksineiden suomal
aisten verottomuus
on
kohta muisto vain.
Sivu 6

1/2-sida stå 122 x 353 mm

POSTTIDNING A

QQ Urheilu. Timo Nurmo
ksen valmentama Readly
Express ravasi
maailman suurimman
ravikilpailun Prix d’Amériquen
voittoon
Pariisin Vincennesin
radalla. Palkintorahaa voitost
a tuli makeat
450 000 euroa. Nurmo
s on toinen
suomalainen valmen
taja, joka on
voittanut Ameriquen.
Sivu 26

9.500:Rabatter

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:-

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:-

* Omslag 4 (Baksidan)

18.500:-

4 införanden 10%
12 införanden 15%

25 införanden 20%
50 införanden 25%

Övrig information
Utgivning 50 utgåvor/år på torsdagar
Teknisk information
Format:
Satsyta:
Antal spalter:
Raster:
Bildupplösning:

tabloid 280 x 397 mm
250 x 370 mm
6 st
100 linjer/tum
200 dpi

Annonsmaterial

Färdigt material innebär tryckoptimerad PDF
(för dagstidningstryck) eller EPS med högupplösta
(min 200dpi) 4-färgsbilder (CMYK) och postscripttypsnitt inkluderade. Insänds material av annat slag
kan det medföra kostnad för layoutarbete.
Materialdagen är fredagen innan utgivningsveckan.
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