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Suurkuvataulujen varausohje 
 

 
K A N G A S N I E M E N  K U N T A  puh. +358 (0) 40 719 9370  www.kangasniemi.fi  

Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi  fax. +358 (0) 15 780 1292 kuntaposti@kangasniemi.fi 

Kangasniemen kunta tarjoaa kangasniemeläisille/Kangasniemellä toimiville yleishyödyllisille 
yhdistyksille sekä yrityksille/tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden varata kunnantalon seinässä 
olevien suurkuvatelineiden mainospaikat kunnassa järjestämiensä merkittävien yleisötapahtumien 
markkinointiin. Telineitä on seinässä kaksi. Molemmat mainospaikat (mainostaulu 1 ja 2) ovat 
varattavissa. Yksi yhdistys/yritys voi varata VAIN yhden mainospaikan (220 cm x 480 cm) kerrallaan.  
 
-Mainospaikan koko: 2 (mainostaulu) x 220 cm x 480 cm. Mainospaikan voi jakaa myös toisen 
tapahtumajärjestäjän kanssa esim. puoliksi; 220 cm x 240 cm/mainostila. Toteutus: mv tai 4-värisenä. 
-Max. varausaika/tapahtumajärjestäjä: 3 viikkoa kerrallaan. Samaan aikaan ei voi olla toista varausta 
voimassa. Max. 2 varausta/tapahtumajärjestäjä/vuosi. Jos päällekkäisyyksiä varauksissa, samaan 
ajankohtaan varauksen tehneet tapahtumajärjestäjät neuvottelevat ensin keskenään varausajankohdista. 
Tarvittaessa kunnan suorittamalla arvonnalla valitaan varaus. Varaukset mahdollista vain kalenterivuosi 
kerrallaan (1.1.-31.12.2020). Vuoden 2020 mainospaikkavaraukset mahdollista 7.1.2020 alkaen 
elinkeinotoimesta. Varausohjeet päivitetään palautteen pohjalta tarvittaessa. 
-Mainospaikan sijainti: Kunnantalon seinä/Otto Mannisen tien ja Kirkkoniementien kulmaus. 
-Hinta: markkinointi- ja mainospaikkatilan varaaminen on ilmainen paikallisille yhdistyksille ja yrityksille. 
-Mainostaulun tilaus ja paino-originaali -ohjeet:  
Paitapaino RaPeMa, Rauno Penttonen, p. 0400 485 733, paitapaino@paitapaino.net  
Toimitusaika n. 2 viikkoa. Materiaalimaksu/mainostaulun tulostuskustannukset ovat n. 250 €/mainostaulu 
(alv 0 %), ei rahtikuluja. Paitapaino RaPeMasta saatavissa myös mainosbanderolleille säilytys. 
Jokainen mainospaikan varaaja vastaa itse mahdollisista mainosaineiston suunnittelu- ja 
mainostoimistokustannuksista. 
 
-Seinämainospaikan varaaminen ja tiedustelut: mainospaikka varataan kunnan elinkeinotoimesta: Jukka 
Siikonen, p. 0400 651 301, jukka.siikonen@kangasniemi.fi tai Paula Ruusupuro, p. 040 779 5765, 
paula.ruusupuro@kangasniemi.fi . Ilmoitettava varaajan yht.tiedot, tapahtumatiedot, varauksen 
ajankohta, mainospaikka (1 vai 2 -mainostaulu). Elinkeinotoimi ilmoittaa varaajalle, onko varaustiedot ok.  
 
Mainosten asennus (maksuton tapahtumajärjestäjille): kunta on tilannut mainosten asennuspalvelun 
Paitapaino RaPeMasta. Tapahtumajärjestäjän tulee sopia Paitapaino RaPeMan kanssa banderollin 
asennuksesta ja säilytyksestä. HUOM! Samaa banderollia voidaan käyttää tarvittaessa useaan kertaan! 
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