REPOLAINEN
REPOLAINEN on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa lounaissuomalaisten partiolaisten
koteihin. Repolainen uutisoi partiopiirin tapahtumista, lippukuntien
kuulumisista sekä käynnissä olevista projekteista eri-ikäisille lukijoilleen. Repolainen jaetaan kolmesti vuodessa kaikille jäsenille, loput
kolme lehteä lähetetään 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Lukijakuntaan kuuluvat myös partiolaisten vanhemmat sekä piirin vapaaehtoiset. Repolaisen lukijat ovat kiinnostuneet partiosta, retkeilystä
sekä luonnosta.
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Lounais-Suomen Partiopiiri on perustettu vuonna 2008. Piirin 122 lippukunnassa toimii noin 11 000 partiolaista. Piirin toiminta-alue käsittää
Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat ja mahdollisuus partiotoimintaan on partiopiirin kaikkien kuntien alueella.
Partioliike on Suomen suurin nuorisojärjestö 65 000 jäsenellään. Partio
on vapaaehtoista, kansainvälistä, puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja
kaikille avointa toimintaa. Partion tavoitteena on kasvattaa lapsista ja
nuorista itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat
vastuun itsestään, lähimmäisistään ja ympäristöstään.
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JN= Jäsennumero, joka lähetetään kaikille piirin partiolaisille
Muut numerot vain yli 15-vuotiaille.
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Sankarimerkin saaja

SESSÄ

Jukka Koskelainen

LEVIKKI
Jäsennumero (JN) = 9 00kpl
Yli 15-vuotiaille = 4 500kpl

ILMOITUSKOOT
1/1 takakansi		
154x180mm + 3mm leikkuuvara
1/1 			154x224mm
1/2 vaaka		
154x110mm
1/2 pysty		
75x224mm
1/4 pysty		
75x110mm
1/8 vaaka		
75x53mm
Valmiit aineistot toimitetaan repolainen@partio.fi
Varaa ilmoitustila toimitussihteeriltä.

TEKNISET TIEDOT

Päätoimittaja: Fanny Viitaharju,
fanny.viitaharju@partio.fi
Toimitussihteeri ja taitto: Satu-Maija Kaunisto,
viestintäsunnittelija, satu-maija.kaunisto@partio.fi,
050 312 9428.

Koko: 176 × 250
Koko lehti on nelivärinen
Sideontamenetelmä: stiftaus
Leikkuuvara: 3 mm
Painomenetelmä: Offset
Rasteritiheys: 300 dpi
Painopaikka: Paino-Kaarina Oy

7

Äänestä tähän uusi
Katso ohjeet s. 13. Repolaisen logo!
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