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Medlemstidningen POPPIS år 2018 
 

Vi erbjuder er annonsplats i Poppis år 2018. Medlemstidningen distribueras till alla våra 
medlemmar, ca 1 600 svensklärare inom alla utbildningsnivåer och -former i landet samt 
medlemmarna av Gyllene klubben. Poppis läses också utanför Finland av en del språkvetare 
och forskare som deltar i våra seminarier och tidningen skickas också till våra samarbets-
organisationer i Norden. Hela upplagan når upp till 2 000 exemplar. 
 
År 2018 ger vi ut två nummer av Poppis och det första är ett jubileumsnummer då 
föreningen fyller 70 år. Då gäller det en tvåspråkig stiftad tidskrift i A4-format på ungefär 32 
sidor, helt i fyrfärg. Texten i annonseringen kan vara på finska eller på svenska. Det är också 
möjligt att posta egna brev eller broschyrer tillsammans med Poppis som en skild bilaga. 

 
Våra annonspriser: 

baksida 1 250,00 
inre fram- och baksida 1 080,00 
1/1 sida 980,00 
½ sida 500,00  
¼ sida 260,00 

 

Annonsmått (på finska): 
Baksida 210 x 270 mm + 3 mm leikkuuvara 
¹/¹ A4 leikkaukseen 210 x 297 mm + 3 mm leikkuuvara 

¹/¹ A4 marginaalein 175 x 260 mm 

½ A4 vaaka leikkaukseen 210 x 148 mm + 3 mm leikkuuvara 
½ A4 pysty leikkaukseen 105 x 297 mm + 3 mm leikkuuvara 
½ A4 vaaka marginaalein 175 x 130 mm 
½ A4 pysty marginaalein 85 x 260 mm 
¼ A4 vaaka 175 x 65 mm 
¼ A4 pysty 85 x 130 mm 

 
Poppis 1/2018 kommer ut i februari, veckan 8. Manusstopp är onsdagen 31.1.2018. 
Poppis 2/2018 kommer ut i början av oktober, veckan 40. Manusstopp onsdagen 5.9.2018. 

 
Materialet – annonserna helst i pdf-form, texterna i word/rtf, bilderna i jpg-format – önskar 
vi få till adressen svenska@suomenruotsinopettajat.fi. 
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