SHELTIT-LEHDEN MEDIAKORTTI
Sheltit-lehti on Suomen Shetlanninlammaskoirat ry:n julkaisema jäsenlehti. Lehdestä voi lukea ajankohtaisia asioita
shetlanninlammaskoirien elämästä, sekä pää- ja alayhdistysten ajankohtaisista asioista. Myös jäsenistö toimittaa lehteen
materiaalia, kuten tuloksia ja Meidän sheltti -tarinoita. Lehti jaetaan ydistyksen jäsenille ja se on jälkikäteen luettavissa myös
yhdistyksen omilla jäsensivuilla. Lehden sisällöt kuuluvat tekijänoikeuslain piiriin. Juttuja ja kuvia ei saa kopioida omaan
käyttöön ilman lupaa.
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Lehden
numero

Aineistopäivä

Ilmestyy

Huomiot

Lehti nro 1

20.1.

Maaliskuu

Ykkösruusukkeet

Lehti nro 2

20.4.

Kesäkuu

Shelttikilpailujen tulokset

Lehti nro 3

20.7.

Syyskuu

Lehti nro 4

20.10.

Joulukuu

Tehdään lehti
yhdessä!

Joulumainokset
Vektorikuva Stephanie2212, Freepik

AINEISTOJEN TOIMITUS
Aihe

Yhteyshenkilö
Aineiston toimitusosoite

Artikkelit ja täytekuvat
Sertigalleria ja Valiogalleria
Mainokset

Santra Risto
lehti@shetlanninlammaskoirat.fi

Kotimaan näyttelytulokset ja tarinat
Ulkomaan näyttelytulokset ja tarinat

Kirsi Kattainen
nayttelysheltit@gmail.com

Koiratanssi tulokset ja tarinat

Mari Jääskeläinen
koiratanssi@shetlanninlammaskoirat.fi

Paimennus tulokset ja tarinat

Tiina Ståhlberg, kunnes uusi hlö löytyy
tiinasta@gmail.com

Rally-toko tulokset ja tarinat

Santra Risto, kunnes uusi hlö löytyy
lehti@shetlanninlammaskoirat.fi

Toko tulokset ja tarinat

Santra Risto, kunnes uusi hlö löytyy
lehti@shetlanninlammaskoirat.fi

Agility tulokset ja tarinat

Santra Risto, kunnes uusi hlö löytyy
lehti@shetlanninlammaskoirat.fi

Nosework tulokset ja tarinat

Aino Askala
aino.askala@hotmail.com

Lehti ei tullutkaan
Jos olet maksanut yhdistyksen jäsenmaksun, mutta et ole saanut lehteäsi postitse,
ota yhteys yhdistyksen jäsensihteeriin:
jaana.karonen@pp.inet.fi
Osoitteenmuutos
Ilmoita osoitteenmuutos shetlanninlammaskoirat.fi -sivulta löytyvällä lomakkeella.
Muutos tulee tehdä ajoissa ennen uuden
lehden saapumista, jotta lehti lähetetään
oikeaan osoitteeseen. Osoitetiedot eivät
päivity automaattisesti.
Palautteet
Lehteä koskevat huomautukset on tehtävä
sähköpostitse päätoimittajalle 10 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä: lehti@shetlanninlammaskoirat.fi.

AINEISTO-OHJEET
Artikkelit
Toimita lehteen tulevat artikkelit joko Word- tai RTF-muodossa.
Mikäli artikkelisi sisältää kuvia, laita ne aina erillisinä kuvatiedostoina, ei tekstitiedoston sisään liitettynä. Katso tarkemmat kuvaohjeet Kuvat-kappaleesta. Lähetä artikkelisi osoitteeseen lehti@
shetlanninlammaskoirat.fi. Otsikoi viestisi selkeästi.
Kuvat
Toimita lehteen vain alkuperäisiä kuvia, joita ei ole mitenkään
muokattu: ei rajauksia, värin ja valotuksen säätöjä tai muita
omia muokkauksia. Taittaja käsittelee kuvien värit ja valot
painoon sopivaksi ja voi rajata kuvat pyynnön mukaan. Toimita
jokainen kuva erillisenä kuvatiedostona, ei esimerkiksi tekstitiedoston sisään liitettynä. Kuvien tiedostomuoto voi olla TIF,
RAW tai pakkaamaton JPG-tiedosto. Kuvien resoluution olisi
hyvä olla vähintään 300 dpi, jotta kuva toistuisi hyvälaatuisena
lehdessä. Puhelimella otetuissa kuvissa ja netistä ladutuissa
kuvissa resoluutio on yleensä 72dpi. Myös järjestelmäkameran
tai digikameran asetuksista kannattaa etukäteen tarkastaa,
kuvaako kamera korkeimmalla mahdollisella laadulla (kameran
oletusasetuksena voi olla pieni kuvakoko). Kuvan resoluution
voi tarkastaa tietokoneella klikkaamalla kuvatiedostoa hiiren oikealla näppäimellä, valitsemalla avautuneesta valikosta "ominaisuudet" ja sieltä omalta välilehdeltä "tiedot". Huomaathan, että
kuvat julkaistaan sillä resoluutiolla, kuin ne on lehteen lähetetty.
Jos kuvat eivät täytä painoon vaadittavaa minimiresoluutiota,
kuvat voivat näyttää lehdessä suttuisilta tai rakeisilta.
Sertifikaattigalleria
Sertifikaattigalleria julkaistaan vuoden jokaisessa lehdessä. Sertikuvia voi lähettää galleriaan 1 kpl/koira kalenterivuoden aikana. Galleriassa julkaistaan vain kotimaassa ansaitut sertifikaatit
(näyttelyissä myös uudet juniorisertifikaatit ja veteraanisertifikaatit). Tulosten vahvistusten tulee näkyä KoiraNetissä. Galleriaan tulevat tiedot lähetetään nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
Sertikuvien julkaiseminen on maksutonta Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsenille. Tiedot julkaistaan niin kuin ne on lehteen lähetetty. Katso tarkemmat kuvaohjeet viereiseltä palstalta.
Malli tietojen lähettämiseen:
Koiran tittelit ja virallinen nimi
Koiran omistajan nimi
Galleriaan tulevan kuvan ottajan nimi
Ohjaajan nimi (muut lajit kuin näyttely)
Serti tai sertit, jotka koira on ansainnut (SERT, JUN-SERT,
VET-SERT, laji SERT)
"Tassuttelijan Huimapää
Om. Sirpa Suosmaa
Kuva: Seppo Saalanen"
SERT & JUN-SERT

Valio-, serti- ja ykkösruusukekuvat

KUVAOHJEET
Vektorikuva Stephanie2212, Freepik

Kuvat tulee lähettää serti-, valio- ja ykkösruusukegalleriaan alkuperäisessä muodossaan. Kuvan resoluution tulisi olla 300 dpi ja koko
vähintään 1200 x 800 pikseliä, tiedostokoko >1 Mb.
Kuvan tulisi olla
1. Rajaamaton. Koiran ympärillä on riittävästi "tyhjää" tilaa, jotta taittaja
saa aseteltua kuvan edustavimpaan kohtaan sille varatulle kuva-alueelle. Kun kuva on rajaamaton ja koiran ympärillä on hieman tilaa, koira
sopii kokonaan kuva-alueelle, eikä mikään ruumiinosa (yleensä korvat
tai tassut) rajaudu pois kuvasta.
2. Käsittelemätön. Kuvan sävyt säädetään aina painokonetta varten, ei
näytöllä katseltavaksi. Itse tekemäsi värimäärittelyt eivät päädy koskaan
sellaisenaan lehteen, vaan taittaja avaa jokaikisen lehteen tulevan kuvan ja säätää kuvan värit ja sävyt painoa varten erikseen. Ylikäsitelty
kuva vaikeuttaa taittajan työtä silloin, kun esimerkiksi kuvan valkoiset
alueet on vaalennettu puhki (=ei ole sävyjä).
3. Vaakakuva. Huomioi aineistojen toimituksessa, että valio-, serti- ja
ykkösruusukekuvat esitetään lehdessä vaakakuvina. Älä lähetä galleriaan pystykuvaa, jottei koiran tassut tai korvat rajaudu kuvasta pois.

SEVERI SHETLANTILAINEN
Omistajan nimi		

SEVERI SHETLANTILAINEN
Omistajan nimi		

Koiran väri

SEVERI SHETLANTILAINEN
Koiran väri

Omistajan nimi		

Koiran väri

Vas. ylhäällä
Koiran ympärille kannattaa kuvattaessa jättää
hieman tyhjää tilaa.

Oik. ylhäällä
Serti- ja valiogalleriassa kuva-alan
koko on n. 90 mm x 55–60 mm

Vas. alhaalla
Kun kuvan ympärillä on riittävästi tyhjää, ei
koiralta leikkaudu mikään ruumiinosa pois.

Oik. alhaalla
Lopullinen galleriakuva lehdessä.
Koira ei ole liian ahtaasti kuvassa.

Valiogalleria
Valiogalleria julkaistaan vuoden jokaisessa lehdessä. Valioitumiskuvia voi lähettää galleriaan jokaisesta uudesta valioitumisesta.
Galleriassa julkaistaan sekä kotimaan että ulkomaiden valiot
(näyttelyissä myös uudet juniorimuotovaliot ja veteraanimuotovaliot). Tulosten vahvistusten tulee näkyä KoiraNetissä. Galleriaan tulevat tiedot lähetetään nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
Valiokuvien julkaiseminen on maksutonta Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsenille. Tiedot julkaistaan niin kuin ne on lehteen lähetetty. Katso tarkemmat kuvaohjeet viereiseltä sivulta.
Malli tietojen lähettämiseen:
Koiran tittelit ja virallinen nimi
Omistajan nimi
Kasvattajan nimi
Koiran syntymäaika
Koiran väri ja sukupuoli
Koiran isän tittelit ja nimi
Koiran emän tittelit ja nimi
Ohjaajan nimi (muut lajit kuin näyttely)
Galleriaan tulevan kuvan ottajan nimi
Koiran valionarvoon ansaitsemat sertit/cacibit tai kilpailut:
paikkakunta, päivämäärä, tuomari
FI MVA Koiramäen mamman Mussukka
Om. Tiina Koiranomistaja
Kasv. Kaisa Kasvattaja
s. 29.2.2020
Soopeli narttu
i. FIN MVA Naapurin Ihana Isäntä
e. SE NO MVA Koiramäen Emännän Kulta
Kuva: Seppo Saalanen
Tampere 18.5.2021 Kalle Kivi
Forssa 3.7.2022 Piia Koivu
Kajaani 19.9. 2022 Jean Chang

Ykkösruusukkeet
Maaliskuun lehdessä julkaistaan edellisenä vuonna ykkösruusukkeen hankkineiden koirien nimet kuvineen. Ykkösruusuketiedot
ja kuvat lähetetään lehteen omalla lomakkeellaan. Kuvia ei toimiteta erikseen. Tutustu sääntöihin, sekä aineistojen toimitusohjeeseen shetlanninlammaskoirat.fi sivulta. Katso tarkemmat kuvaohjeet viereiseltä sivulta.
Vuoden Sheltti -kilpailun tulokset
Kesäkuun lehdessä julkaistaan Vuoden Sheltti -kilpailujen tulokset, sekä voittajien kuvat. Tutustu kilpailujen sääntöihin shetlanninlammaskoirat.fi sivulta. Katso tarkemmat kuvaohjeet viereiseltä sivulta, toivomme lehteen vaakakuvia.

Lajikohtaiset tulokset
Lajikohtaiset sertifikaatit ja valioitumiset lähetetään aina lehden
galleriaan, ks. galleriaohje. Muut lajikohtaiset tulokset ja tarinat
kuvineen lähetetään aina lajivastaaville. Katso tarkemmat kuvaohjeet Kuvat-kappaleesta. Lajivastaavien yhteystiedot löydät
shetlanninlammaskoirat.fi sivulta, sekä jokaisesta Sheltit-lehdestä. Tuloksia voi lähettää seuraavista lajeista:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kotimaan näyttelytulokset (ROP-, VSP-, BIS-tulokset) ja tarinat
Ulkomaan näyttelytulokset ja tarinat
Koiratanssi tulokset ja tarinat
Paimennus tulokset ja tarinat
Rally-toko tulokset ja tarinat
Toko tulokset ja tarinat
Agility tulokset ja tarinat
Nosework tulokset ja tarinat

Malli tuloksien lähettämiseen:
Näyttelyn tai kisan tiedot
Tuomaritiedot
Koiran virallinen nimi ja tittelit
Koiran omistajan nimi
Koiran ohjaajan nimi (muut lajit kuin näyttely)
Luokka, pisteet ja/tai sijoitus
Koiran kuvan ottajan nimi
Tallinna, Viro 18.7.22
Tuomari: Erkki Esimerkki
VSP-JUN JUN-SERT -> JMVA
Hilman Huippu Hyppääjä
Om. Matti Meikäläinen
Kuva: Seppo Saalanen
Salo 9.9.22
Tuomari: Erkki Esimerkki
AGI-H MINI3 sij. 1
Hilman Huippu Hyppääjä
Om. & Ohj. Matti Meikäläinen
Kuva: Seppo Saalanen
Salo 9.9.22
Tuomari: Erkki Esimerkki
RT MES 99p. sij. 1
Hilman Huippu Hyppääjä
Om. Minna Meikäläinen
Ohj. Matti Meikäläinen
Kuva: Seppo Saalanen
Salo 9.9.22
Tuomari: Erkki Esimerkki
HTM VOI 22,3p. sij. 1
Hilman Huippu Hyppääjä
Om. Minna Meikäläinen
Ohj. Matti Meikäläinen
Kuva: Seppo Saalanen

MAINOSKOOT JA HINNAT
Koko

Koko mm
Hinta
(leveys x korkeus) ei-jäsenille

Jäsenhinta

Etukannen sisäsivu 1/1

210×297 mm
700 €
+ 3 mm leikkausvara

Varattavissa vain
sponsoreille

Takakannen sisäsivu 1/1

210×297 mm
500 €
+ 3 mm leikkausvara

Varattavissa vain
sponsoreille

Takakansi 3/4

210×248 mm
620 €
+ 3 mm leikkausvara

Varattavissa vain
sponsoreille

Tekstissä 1/1

210×297 mm
150 €
+ 3 mm leikkausvara

75 €

Tekstissä 1/2 sivu

210×148 mm
100 €
+ 3 mm leikkausvara

50 €

Tekstissä 1/3 sivu

210 x 99 mm
Varattavissa
30 €
+ 3 mm leikkausvara vain jäsenille

Tekstissä 1/4 sivu

210 x 74 mm
Varattavissa
20 €
+ 3 mm leikkausvara vain jäsenille

Mainokset: ei-jäsenet
Yritysten mainokset laskutetaan, kun
lehti on ilmestynyt. Yksityishenkilöiden
mainokset on maksettava etukäteen
ja maksukuitti on liitettävä aineiston
mukaan. Ilman kuitteja tulleita mainoksia
ei julkaista. Vain painovalmiit aineistot:
PDF-tiedosto 3 mm leikkausvaralla.
Vuosialennus
Jos varaat saman mainospaikan vuoden
jokaiseen lehteen (4 kpl), saat alennusta
-10 %.

VALMISAINEISTOT
Valmisaineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit:
tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Emme vastaanota avoimia taittotiedostoja.
PDF-tiedostossa tulee olla aina 3 mm leikkausvarat ja leikkausmerkit jokaisessa
reunassa. Tekstiä tai ohutta kehystä ei saa sijoittaa 5 mm lähemmäs sivun reunaa.
Mikäli haluat ilmoitukseesi leikkaukseen menevän kehyksen, lisäämme sen lehden
taitossa.
Kuvien resoluution tulee olla 300dpi. Grafiikan ja tekstin resoluutio tulee olla 1200
dpi. Väriprofiili Euroscale Coated (käsittelemättömät kuvat). Värien kokonaispeitto
(total ink coverage) max. 340%. PDF-tiedosto ei saa sisältää väriprofiileja.
Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Emme
suosittele painoteknisesti sopimattomien ohjelmien kuten Word, PowerPoint ja Excel
käyttöä. Aineiston lähettäjä on vastuussa siitä, että painovalmis PDF-aineisto vastaa
lehden vaatimuksia.

1/1
210×297

Mainokset: jäsenet
Mainokset on maksettava etukäteen
ja maksukuitti on liitettävä aineiston
mukaan. Ilman kuitteja tulleita mainoksia ei julkaista. Jäsenistön ilmoitukset
voidaan taittaa lehdessä 5 € lisämaksulla.
Lisämaksu maksetaan ilmoituksen oston
yhteydessä.

Laskutusosoite
Shetlanninlammaskoirat ry
c/o Jaana Karonen,
Koivumäenpuisto 15,
05200 RAJAMÄKI
Y-tunnus 2583357-8
Yhdistyksen tilinumero
IBAN FI66 1026 3000 4044 44
BIC: NDEAFIHH
Julkaisija
Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry
Koko ja värit
210 x 297 mm, 4-väri CMYK
Painosmäärä
2000 kpl
Painopaikka
Savion kirjapaino Oy, Kerava
Jakelu
Yhdistyksen jäsenille osoitteelisena postina, sekä shetlanninlammaskoirat.fi omilla
jäsensivuilla.
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