
Mediakortti Jalkapalloviikko –JaVi TV  2020 

Jalkapalloviikko on jalkapallokulttuu-

rin pää-äänenkannattaja. Uutisoimme 

maakunnallisissa viikkojulkaisuissa 

ottelut ja sarjatilanteet kaikilta mies-

ten, naisten ja nuorten sarjatasoilta, 

joihin maakunnan ja lähialueiden seu-

rajoukkueet osallistuvat, kattaen sar-

jojen mukaisesti myös valtakunnalli-

sen tason otteluseurannan. 

Kirjoitamme tasapuolisesti, rakenta-

vasti ja tarvittaessa myös kriittisesti. 

Kerromme sarjaotteluiden lisäksi pe-

laajien ja seurojen taustoista, valmen-

nuksesta, erotuomaritoiminnasta se-

kä sarjajärjestelmistä. 

Viikkolehden lukijoita ovat aktiivises-

ti jalkapalloa seuraavat fanit, seuraor-

ganisaatioiden vaikuttajat, valmenta-

jat ja pelaajat.  

Media seuraa yleensä vahvimmin 

joukkueurheilun ylimpiä sarjatasoja. 

Tärkein pohjatyö tapahtuu kuitenkin 

juniorikentillä ja suuria massoja lii-

kuttavissa paikallisissa sarjoissa. JaVi 

nostaa jalkapallokulttuurin esiin koko 

laajuudessaan. Samalla tavoitteena 

on saada ihmiset kentille, sekä itse 

liikkumaan että seuraamaan paikallis-

ta urheilua.  

Jalkapalloviikko painetaan A4-

kokoisena, 20-28 sivuisena, laaduk-

kaana nelivärijulkaisuna. Lehti on 

ensisijaisesti tilattava, mutta sitä myy-

dään myös irtonumeroina otteluta-

pahtumissa ja kumppaniseurojen toi-

mistoilla. Uutena lehtenä painosmää-

rä 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 

Lähetyksemme ovat noin 15-25 mi-

nuuttia pitkiä. Lähetys sisältää noin 8-

15 minuutin ottelukoosteen sekä haas-

tattelut. Täydentävää sisältöä voi olla 

paikkakunnasta, seurasta, tms.  

Ammattikuvaaja kuvaa ottelun HD-

materiaalina ja editoi koosteen katso-

jaystävälliseen muotoon. 

Lähetys on selostettu. Lähetyksessä 

esitellään joukkueiden kokoonpanot, 

sarjatilanne sekä sarjan muiden otte-

luiden tulokset.  

JaVi TV julkaisee pääsisältönään säännöllistä jalkapallon 

koostelähetystä.  Tässä vaiheessa kanavamme seuraa 

sarjoja, joihin Keski-Suomen ja sen lähialueiden joukkueet 

osallistuvat, mutta laajentaminen on tavoitteena.  
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Nä kyvyys koostelä hetyksessä  

 hinnat sis. ALV 24% 

Näkyvyys JaVi TV:n valitsemassasi ottelukoosteessa edulli-

sesti 150 € /kerta, tai viidessä peräkkäisessä ottelukoostees-

sa 650 €  

 

Tekniset tiedot 

Ilmoitusaineisto toimitetaan mieluiten jpg tai png-

muodossa (kuvaresoluutio on 1920x1080 px). 

Videot toimitetaan MP4-tiedostona. 

 

Viikon joukkueeseen! 

Jokaisessa Jalkapalloviikon painetussa viikkonumerossa jul-

kaistaan toimituksen koostama ”viikon joukkue” graafisena 

pelipaikkakaaviona. Tule mukaan Viikon joukkue  -

kumppaniksi!  

Yrityksesi, palvelusi tai tuotteesi mainitaan Viikon joukku-

een kuvatekstissä, hintaan 200 € (hinta sis ALV 10%) tai 600 

€ / 4 peräkkäistä viikkoa.  Kilpailu ja kumppani mainitaan 

kaikissa meidän kanavissamme: viikkolehden lisäksi JaVi TV, 

nettisivu ja some-viestintä. 

 

   

 


