Soome
1) Lastega pered:
1.2 Inari Fernández
Ädin Puheenvuoro –vlogi (33 201 tellijat)
https://www.youtube.com/channel/UCyY_FrSa64gKNSyNdS23ydw
Instagramm (7495 jälgiat) https://www.instagram.com/aidinpuheenvuoroinari/
Lapsiperheenmatkat blogi http://www.lapsiperheenmatkat.fi/
Kontakt: inari.fernandez@gmail.com
1.3 Ninarose Maoz – Freelancer ajakirjanik. Teeb ägedaid reisijutte, reisib oma kahe tütrega, lisaks on
kirglik toiduhuviline. Töötab koos fotograaf Robert Segeriga.
Tema artiklid on ilmunud: Helsingin Sanomat, Kodin Kuvalehti, Oma Aika-lehti, Eeva, Anna, Glorian ruoka
& viini, Glorian koti, Mondo, Meidän Talo, Kauneus ja Terveys-lehti, Latu & Polku, Kaksplussa,
Matkaopas ja ET-ajakiri.
Koduleht: https://ninarose.fi/
Kontakt: Tel. +358-400-803 670, ninarosemaoz@gmail.com
1.4 Meidän perhe –ajakiri. Kõik laste kasvatusest ja pereelust, väljaande lugejad otsivad
inspiratsiooni ühisteks tegevusteks ja koos harrastamiseks. NB! 9.5 ilmuva numbri
teemaks on perede suvereisid, 11.7 ilmuvas on teemaks ka lastega pere autoreisil.
Lugejate arv: 53 000
Koduleht: https://www.meidanperhe.fi/
Peatoimetaja: Maija Koski, maija.koski@sanoma.com, meidanperhe@sanoma.com
2) Naised vanuses 40+
2.1 Me Naiset - ajakiri (37% lugejatest 45-64a naised). Teemadeks põnevad inimesed,
kuulsused, mood, ilu, liikumine, heaolu, sisustus ja reisimine, säästmine.
Lugejate arv 227 000, 48 numbrit aastas
Ajakirja koduleht: http://www.menaiset.fi/
Peatoimetaja: Iina Artima-Kyrki, Iina.Artima-Kyrki@sanoma.com, +358 9 1201.
2.2 Rantapallo –portaal. Soome suurim reisiportaal, mille tüüpiline kasutaja on 40 aastane linnas elav
naine, lastega peresid on 36%.
Lugejaarvud: 400 000 /nädalas, Facebookis 53 000 laikijaid.
Koduleht: https://www.rantapallo.fi/
Kontakt: info@rantapallo.fi
2.3 Sanna Wallenius - loodus, matkamine, aktiivne sport, aga ka autoga reisimine, purjetamine ja säästlik
turism.
Oma blogi: Tästä alkaa seikkailu https://walleni.us/
Kirjutab Apu, Eeva ja Me Naiset – ajakirjadele
Kontakt: Sanna Wallenius, swallenius@gmail.com / +358 40 663 8865

Vt Saaremaast ilmunud automatka artikkel https://s3-eu-west1.amazonaws.com/cdn.walleni.us/cv/EV1708_Matkalla_Viro.pdf
2.4 Tasty Travelissimo –blogi – toit, reisimine, päikeseloojangud, Premium – reisid, turismi pärlid.
Lugejate arv: 38 000 lugejat ühes kuus
Koduleht: https://www.rantapallo.fi/tastytravelissimo/
Kontakt: info@tastytravelissimo.com
3) Purjetajad
3.1 Vene – ajakiri (pea iga teine soomlane liikleb vetel – purjetab, sõuab, aerutab,
sõidab mootorpaadiga – ajakiri kõnetab kõiki neid. Teemadeks veesõidukitega seotud
harrastus, varustuse turvalisus, uudised, testid. Veeturism lehe üks tähtsamaid osasid.
NB! Mais 2019 ilmub suur veeturismi number, kus uued sadamad, sihtkohad. Veneajakiri on ka Soome paadimessi ametlik partner, annab veebruaris 2019 välja messi
erinumbri. NB! Hiiumaal on palju paadiehitust, ajakirjanik võib ka tehaseid külastada.
Lugejate arv: 66 000
Ajakirja koduleht:
Peatoimetaja: Reijo Ruokanen, vene@otavamedia.fi, +358 9 15 661
NB! Nende kodulehel artikkel-blogi suvest 2018, kus Kärdla sadam kenasti sees ja kiidetakse vt.
https://venelehti.fi/blogit/ > https://liberta.fi/satamakatsaus-itameren-kierroksen-2018-satamiinliettua-latvia-ja-viro/
3.2 Turun Sanomat – Turu piirkonna päevaleht katab Turu saarestiku ja ranniku, mis kõige lähedam
Hiiumaale, samas rohkelt paadiomanikke. TS on kohalik päevaleht, millel ilmub neljapäeviti teemaleht
toidust, reedeti reisimisest.
Lisaks sadamatele võib Hiiumaa saart ja mereteemat tutvustada laiemalt - majakad , vanad meresõidu
traditsioonid, sündmused jne.
Lugejate arv: 162 000 lugejat PÄEVAS, digilehel 700 000 lugejat kuus.
Ajalehe koduleht: https://www.ts.fi/
Kontaktid: https://www.ts.fi/yhteystiedot
3.3 Nautic –ajaleht, mida annab välja purjetamisliit (Suomen Purjehdus ja Veneily ry)
ning see jõuab igale purjetajale, kes kuulub mõnda purjetamisseltsi. Teemad –
purjetamine kui eluviis, praktilisi soovitusi, tähtsaid uudiseid, kogemusi ja uusi elamusi
purjetajatele. Sihtgrupiks kõik paadiomanikud koos peredega (heal järjel, aktiivsed ning
kvaliteeti armastavad). Leht saadab välja ka uudiskirju 4x aastas.
Lugejate arv: 100 000, ilmub 2x aastas
Ajakirja koduleht: https://spv.fi/nautic/
Peatoimetaja: Katja Rytkönen, +358 40 834 3407, toimisto@spv.f
3.4 Purjetamisseltsid Soomes https://spv.fi/
3.5 Facebookis aktiivne grupp – Saariston Satamat (22 500 liiget), kus jagatakse palju soovitusi. Valmis
kvaliteetsetse materjali jagamise võimalust võib uurida administraatorilt (Petri Allekotte).

4) Automatkajad
4.1 Caravan – ajakiri, mille teemadeks testisõidud, põnevad sihtkohad, reisikirjad,
kämpingud. Ilmub 6x aastas.
Lugejate arv: 107 000 lugejat
Ajakirja koduleht: http://caravan-lehti.fi
Peatoimetaja: Pauli Salokangas
tel. +358 3 615 3144, pauli.salokangas@caravan-lehti.fi
4.2 Mondo – reisiajakiri. Teemadeks inspireerivad reisartiklid üle maailma, uued kohad
aga ka vanad tuttavad, parimad reisinipid. Mondo on Helsingi turismimessi MATKA
meediapartner ning annab välja messiajakirja. NB! Mais 2019 ilmuv number keskendub
suvistele reisidele, Euroopale ja lähiriikidele.
Lugajate arv: 91 000
Ajakirja koduleht: www.apu.fi/lehdet/mondo
Peatoimetaja: Marja Aarnipuro, Marja.Aarnipuro@a-lehdet.fi, +358 9 751 961
4.3 Moottori – ajakiri (Autoliitto Oy liikmete ajakiri, tehnilisi näitajaid, andmeid, teste,
liiklusturvalisus, aga igas numbris on ka korralik kogus turismiteemasid). NB! Märtsis
2019 ja juunis 2019 ilmuvate väljaannete teemadeks on Soome siseturism (Eesti sobiks
siia hästi) ning aprilli numbri teemaks – valmistu Suveks. Annavad välja ka Baltimaade
autoatlast ning müüvad Eesti teekaarte https://www.autoliitto.fi/matkustusopaslisasivu/2686
Lugejate arv: 262 000, ilmub 12x aastas.
Ajakirja koduleht: https://www.moottori.fi
Peatoimetaja: Eila Parviainen, eila.parviainen@moottori.fi, +358
020 770 3691

