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Tidskriftens syfte och utformning
Tidskriften Jägaren behandlar aktuella frågor som rör vil-
tvården och beskattningen av viltstammarna, internationellt 
samarbete, vilthushållningens relationer till övrigt nyttjande 
av naturen samt viltets situation och betydelse i naturen. Till 
de teman som behandlas i tidskriften hör praktiska kunska-
per i jakt- och viltvårdsfrågor, jaktlagstiftning, nyttjande av 
hundar vid jakt, redskap och förnödenheter som behövs vid 
jakt samt information om Finlands viltcentralens verksam-
het, möten och utbildning.

Jägaren är avsedd för hela jägarkåren i vårt land. Tidskrif-
ten distribueras dessutom till många ämbetsverk, bibliotek, 
skolor, skogs- och lantbruksläroinrättningar samt ett stort 
antal föreningar och enskilda personer såväl i vårt eget land 
som utomlands. Tidskriftens årgång omfattar sex separata 
nummer. Själva innehållet i den svenskspråkiga Jägaren är i 
det närmaste identisk med innehållet i Metsästäjä.

Tidskriftens utgivare
Suomen Riistakeskus – Finlands viltcentral
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors
+358 29 431 2001
asiakaspalvelu@riista.fi
www.riista.fi

Chefredaktör: Klaus Ekman
Ansvarig chefredaktör: Jari Varjo

Tekniska informationer
Format: 210 x 275 mm, tryckyta 186 x 254 mm
Tryckmetod: offsetrotation
Rastertäthet: 54
Papper: LWC 57 g/m2
Tryckfirma: Hansaprint Oy
Materialkrav: offsetmaterial
Binding: klammerhäftning
Upplaga: Metsästäjä 305 000
 Jägaren 18 500

Tidtabell
Nr Bokning Materialdatum Utgivnings-
  (tryckfärdig material) dag
1 .................  15.12  ......................  23.12  ............................. 20.1
2 ................... 31.1 .......................... 21.2 ............................... 17.3
3 ................... 22.3 .......................... 14.4 ............................... 12.5
4 ................... 23.5 .......................... 13.6 ............................... 14.7
5 ................... 26.7 .......................... 16.8 ................................  8.9
6 ................... 29.9 ........................  20.10  ...........................  17.11

Vid avvikelse från programmet fastställs arbetsordningen 
engligt till buds stående möjligtheter. Bokning av annons 
fröfaller om annonsören har förfallna räkningar obetalda.
Radannonserna skickas via www.eraverkko.fi.

Bokning av annonser
Klaus Ekman  Tero Kuitunen
+358 29 431 2103 +358 29 431 2122
klaus.ekman@riista.fi  tero.kuitunen@riista.fi

Annonsformat och -priser

Radannonser (Eräverkko)
www.eraverkko.fi
Priser: 20 € / rad, max 40 tecken/rad

Material överföring
Det digitala materialet i formatet PDF. 
www.astehelsinki.fi/ilmoitukset

Andra villkor
Annonserna publiceras i Metsästäjä med samma pris. Prisen 
för annonser i tidskifternas specialnummer debiteras enligt 
överenskommelse. Bilagor enligt överenskommelse. Ej bok-
ning av bestämd plats med undantag för bakpärmen.
Rabatter: Tryckfärdig material 15 %. Årskontrakt engligt 
 överenskommelse.
Annullering: Senast dagen före sista inlämningsdag för  
material
Reklamationer: Skriftligt inom 14 dagar från tidskriftens 
utgivningsdag.

Tidningen når fler än 300 000 jägare

BAKPÄRM
210 x 240 mm  

+ skärsmån 4 mm

8 250 €

1/1
210 x 275  

+ skärsmån 4 mm

180 x 254
7 150 €

2/1
420 x 275 + skärsmån 4 mm

388 x 238 
12 375 €

1/2 
STÅENDE
102 x 275  
+ skärsmån  

4 mm

88 x 238
3 960 €

1/4 
STÅENDE
88 x 117
2 475 €

1/8 
STÅENDE
42 x 117
1320 € 1/4 LIGGANDE

180 x 57  2 475 €

1/8  
LIGGANDE

88 x 57, 1320 €

1/2 LIGGANDE
210 x 134  

+ skärsmån 4 mm

180 x 117
3 960 €


