
Suomen Paimenkoira yhdistys 
ry:n jäsenlehti  Paimenposti 
on paimenkoiria käyttävien 
kotieläintuottajien tieto
paketti ja äänitorvi. Pai
menpostia tilaavat myös 
maatalousalan opiskelijat, 
alan yhdistykset ja yritykset 
sekä paimenharrastajat. 
Paimenposti on mukana pa
rantamassa tuotanto eläinten 
oloja sekä karjankäsittely
taitoa ammattimaisen koi
rankäytön avulla.

SPKY:n jäsenlehti Paimenposti

Julkaisija: Suomen Paimenkoirayhdistys ry
Ilmoitusmyynti, toimitus: Anne Konsti 
046 632 2473, anne.konsti@gmail.com
Toimitus, taitto: AnnMari Lintunen 
paimenposti@gmail.com

Tekniset tiedot
Lehden koko: A4 (210 x 297 mm)
Paperit: kansi 150 g Gprint, 
sisäsivut 100 g Gprint
Väri: Kansilehti 4/4, sisäsivut 1/1
Sivumäärä: n. 40 sivua
Painos: n. 500 kpl
Painopaikka: Oriveden Kirjapaino Oy

Ilmestyminen ja aineistopäivät
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Lehti ilmestyy   Aineistopäivä
n:o 1 maaliskuun alku  1.2.
n:o 2 toukokuun puolivälissä  15.4.
n:o 3 syyskuun puolivälissä  15.8.
n:o 4 joulukuun puolivälissä  15.11.

Ilmoitushinnat ja ilmoituskoot
Neliväri, sijainti sisäkannet ja takakansi
1/1 sivu, 215 x 297 mm  200 €
1/2 sivu (pysty), 107,5 x 297 mm 100 €
1/2 sivu (vaaka), 215 x 148,5 mm  100 €
1/4 sivu 107,5 x 148,5 mm   50 €
Mustavalkoinen, sisäsivut
1/1 sivu, 215 x 297 mm  120 €
1/2 sivu (pysty), 107,5 x 297 mm 60 €
1/2 sivu (vaaka), 215 x 148,5 mm  60 €
1/4 sivu 107,5 x 148,5 mm   30 €

Maksut
Ilmoitusmaksut maksetaan etukäteen tilille:
Suomen Paimenkoirayhdistys ry
FI53 5068 0620 0227 54
Suomen paimenkoirayhdistys ry ei ole 
 ALVvelvollinen.

Ilmoitusaineistot
Valmis mainos tulostusvalmiina PDFmuo
dossa. Tarvittaessa laadimme mainoksen 
toimitetun kuva ja tekstiaineiston pohjalta 
korvausta  vastaan.
Värit prosessiväreinä (CMYK).
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Edulliset mainos hinnat 
tasokkaassa lehdes
sä, jonka lukijoita 
ovat maatalouden 
edelläkävijät!

Suomen paimenkoirayhdistys ry
– karja- ja koirakulttuuria kehittämässä

SPKY on perustetttu vuonna 1978. Sen reilun 500 hen
gen jäsenistö koostuu pääasiassa koiraa tiloillaan työssä 
käyttävistä lammas ja karjatilallisista. Yhdistys kohottaa 
ja kehittää työkoirakulttuuria maatiloilla. 
 Paimentavien koirien käyttö edistää maaseudun moni
muotoisuutta mm. lisäten laidunnusmahdollisuuksia. Paimen
koiran kanssa työskentely parantaa työturvallisuutta ja 
säästää ihmistyötä merkittävästi. Yhdistys auttaa työkoiran 
hankkineita niiden koulutuksessa ja harjoittamisessa. SPKY 
pitää suomalaista työkoirarekisteriä, antaa jalostusneuvon
taa sekä ylläpitää pentuvälitystä. Yhdistyksen lehti Pai
menposti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 Yhdistys järjestää paimenkoirakilpailuja, SMkilpailut 
sekä valitsee Suomen maajoukkueen kansainvälisiin kilpai
luihin. Kilpailutoiminnalla tuodaan maatiloilla työskentele
vät koirat näytille. Samalla niiden omistajat motivoituvat 
koiriensa treenaamiseen ja kehittämiseen, jolloin niistä on 
enemmän hyötyä myös kotitöissä.
Lisätietoja: http://spky.fi


