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Keski-Suomen Jalkapalloviikko on viikoittain painettava 

jalkapallokulttuurin pää-äänenkannattaja. Uutisoimme 

ottelut ja sarjatilanteet kaikilta miesten, naisten ja nuor-

ten sarjatasoilta, joihin maakunnan ja lähialueiden seura-

joukkueet osallistuvat, kattaen sarjojen mukaisesti myös 

valtakunnallisen tason otteluseurannan. 

Kirjoitamme tasapuolisesti, rakentavasti ja tarvittaessa 

myös kriittisesti. Kerromme sarjaotteluiden lisäksi pelaa-

jien ja seurojen taustoista, valmennuksesta, erotuomari-

toiminnasta sekä sarjajärjestelmistä. 

Viikkolehden lukijoita ovat aktiivisesti jalkapalloa seuraa-

vat fanit, seuraorganisaatioiden vaikuttajat, valmentajat ja 

pelaajat. Oma laaja lukijakuntansa on ”oman kylän tyttö-

jen ja poikien” menestyksestä kiinnostuneet henkilöt, jot-

ka eivät välttämättä muuten seuraa jalkapallouutisointia 

mediassa. 

Keski-Suomen Jalkapalloviikkoa julkaiseva JaVi-Media lä-

hettää myös videomuotoisia selostettuja ottelukoosteita 

JaVi TV:ssä. 

Media seuraa yleensä vahvimmin joukkueurheilun ylimpiä 

sarjatasoja. Tärkein pohjatyö tapahtuu kuitenkin juniori-

kentillä ja suuria massoja liikuttavissa paikallisissa sarjois-

sa. JaVi nostaa jalkapallokulttuurin esiin koko laajuudes-

saan. Samalla tavoitteena on saada ihmiset kentille, sekä 

itse liikkumaan että seuraamaan paikallista urheilua.  

Jalkapalloviikko painetaan A4-kokoisena, 20-28 sivuise-

na, laadukkaana nelivärijulkaisuna. Lehti on ensisijaisesti 

tilattava, mutta sitä myydään myös irtonumeroina ottelu-

tapahtumissa ja kumppaniseurojen toimistoilla. Uutena 

lehtenä painosmäärä on vielä pieni, mutta tilaajamäärä ja 

irtonumeromyynti kasvaa ripeästi.  

 

 

Kustantaja JaVi-Media Tmi, Postiosoite, c/o Felix Zschauer, Lehtorannantie 10 B27, 40520 Jyväskylä 

Päätoimittaja Felix Zschauer, Puhelin 040 5086028, Sähköposti info@jalkapalloviikko.fi 

Ilmoitusmyynti ilmoitukset@jalkapalloviikko.fi tai päätoimittaja 

Lisätietoja https://jalkapalloviikko.fi 
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Ilmestymisaikataulu 

Lehti ilmestyy viikoittain tiistaina, ai-

neistopäivä on edeltävä perjantai. 

Ilmoitushinnat 

- hinnat sis. ALV 10% 

697 € koko aukeama (kysy ohje) 

357€ koko sivu (pysty A4) 

220 € puoli sivua 204x140 mm 

131 € neljäosasivu 100x140 mm 

100 € kuudesosasivu 100x90 mm 

Osasivu-ilmoitusten muoto voidaan 

sopia, hinnoittelu perustuu pinta-

alaan. Oheiset perushinnat koskevat 

toimituksen vapaasti sijoittamia ilmoi-

tuksia. Sovi tiettyyn kohtaan tarkoi-

tettu ilmoitus aina erikseen. Neljään 

peräkkäiseen numeroon ilmoituksesta 

20% alennus. 

Viikon joukkueeseen! 

Jokaisessa numerossa julkaistaan toi-

mituksen koostama ”viikon joukkue” 

graafisena pelipaikkakaaviona. Tule 

Viikon joukkue  -kumppaniksi!  

Yrityksesi, palvelusi tai tuotteesi maini-

taan Viikon joukkueen kuvatekstissä, 

hintaan 200 € (hinta sis ALV 10%) tai 4 

peräkkäisenä viikkona 600 €.  Kilpailu 

ja kumppani mainitaan jatkuvasti kai-

kissa meidän kanavissamme: viikkoleh-

den lisäksi JaVi TV, nettisivu ja some-

viestintä. 

JaVi TV 

Näkyvyys JaVi TV:n valitsemassasi 

ottelukoosteessa edullisesti 150 €  tai 

viidessä peräkkäisessä ottelukoostees-

sa 650 € (hinnat sis ALV 10%). Kysy ja 

sovi yksityiskohdat! 

 

Painotekniset tiedot 

Lehti painetaan Keuruun Laatupaino 

KLP Oy:n ympäristöystävällisessä digi-

painossa (Joutsenmerkki).  

Ilmoitusaineisto toimitetaan mieluiten 

pdf-muodossa (kirjasimet ja kuvat si-

sällytettynä) tai korkealaatuisena ku-

vatiedostona (huomaa riittävä resoluu-

tio esimerkiksi 300 dpi). 

   

 


