
MAINOSTEN JA KAHVILAPPUJEN MYYNTI 

PESISPIRKAT-LEHTEEN 2019 
 

Pesäpallojaoston julkaisemaan kausijulkaisuun PesisPirkat 2019 myyvät pelaajien vanhemmat ja 

seuratoimijat mainostilaa kattamaan lehden julkaisukuluja sekä toiminnasta koituvia kuluja. 

Mainosmyynti on vuosittainen talkoo, johon kaikkien pelaajien vanhemmat osallistuvat myymällä 

mainostilaa lehteen ja keräämällä Toimintaamme ovat tukeneet -ilmoituksia yksityisiltä 

pesäpalloilun tukijoilta.  
 

Mukaan tarvitset sopivan määrän mainossopimuksia, yhden mallilehden ja kahvilappujen 

myyntilomakkeen. Mallilehtiä voit kysyä joukkueenjohtajilta. 
 

Mainossopimuksia saat lisää netistä, joukkueenjohtajilta tai lehtivastaavilta.  Mainosten hinnat 

ovat erittäin edullisia verrattuna esim. kunnan kesäesitteeseen tai Ruovesi-lehteen. Huomaa, että 

myynti on alv.iton. Lehden painos on noin 4000 kpl ja se jaetaan postin kautta Ruovedellä ja 

Kurussa. 
  

Mainosten myyntiaikaa on 1.2.–21.3.2019                                                                                          

Sähköinen aineisto toimitetaan suoraan Merjan sähköpostiin mtv151@gmail.com sekä               

samalla myös M-Print Oy:n sähköpostiin. Otsikon alkuun sana ”Pesis”.                                            

Paperilla tuleva aineisto toimitetaan oman joukkueen pesisvastaavalle, joka toimittaa                       

materiaalin joko henkilökohtaisesti tai esim. skannaten (mieluiten PDF-versiona)                            

sähköpostilla Merjalle.                                                                                                                            
 

Mikäli yritys lupaa lähettää aineiston sähköisesti, sinun tulisi huolehtia siitä, että he sen myös 

lähettävät. Eli tarkista 22.3. mennessä pesisvastaavalta, onko mainos tullut ja jos ei ole, ota 

uudestaan yhteyttä yritykseen. 
 

Jokaisesta (myös puhelimitse tai muuten suullisesti tehdystä) mainossopimuksesta on 

toimitettava kirjallinen mainossopimus, joka toimitetaan lehtivastaavalle. Siitä on minimissään 

pystyttävä näkemään mainostaja, mainoksen koko ja laskutusosoite (mieluiten sähköpostitse 

tapahtuva laskutus) sekä oma nimesi ja puhelinnumero mahdollisten epäselvyyksien tarkistamista 

varten. 

Mikäli valitsemasi firma ei osta mainosta, ilmoita sekin lehtivastaavalle!!! 
 

Kahvilappuja myydään 31.3. asti. Jokaisen perheen olisi suotavaa myydä vähintään neljä 

kahvilappua (à 10 €). Kahvilaput myydään yksityisille henkilöille, nimi tulee lehteen 

”toimintaamme ovat tukeneet”-listaan. Rahat tilitetään käteisenä joukkueenjohtajalle / 

lehtivastaavalle. 
 

Myymättä jääneet kahvilaput palautetaan myös! Niitä ei voi jättää vapaasti saataville, koska 

ne ovat meille rahanarvoisia. Lehtivastaavat / joukkueenjohtajat huolehtivat, että liput on joko 

myyty tai palautettu määräaikaan mennessä. 

 

Kahvilaput on numeroitu, jokainen lappujen jakaja toimittaa  listan, missä näkyy lappujen 

numerot nimitietoineen, näin pystytään selvittämään kenellä on unohtunut palautus (sitähän ei 

tietenkään tapahdu). 

 

Merja 

040 809 4497 

mtv151@gmail.com 

mailto:mtv151@gmail.com

