Ylä-Kainuun kanta-asiakkaan

2018

Kanta-asiakkaana
saat hyviä etuja!
Katso lisää s. 3

ilaa ystävälle
Tlahjalehti
etuhintaan!

ta
Okanta-asiakaskorttisi
talteen sivulta 3

auti
Nkanta-asiakkaan
hyvistä eduista!

Hyvä Ylä-Kainuun lukija,
Vuosi 2018 alkoi poikkeuksellisissa olosuhteissa. Metsiin kertynyt raskas tykkylumikuorma aiheutti laajoja sähkökatkoksia, jotka kestivät
paikoitellen useita vuorokausia. Lisäksi tykkylumi on saanut aikaan
paljon metsätuhoja.
Tykkylumi työllisti myös Ylä-Kainuuta. Seurasimme tarkkaan tilanteen
kehittymistä ja välitimme tietoa tuoreeltaan verkkolehtemme kautta.
Paperilehdessä kerroimme laajemmin ilmiön taustoista ja vaikutuksista. Ääneen pääsivät paikalliset asukkaat ja asiantuntijat. Lisäksi osoitteessa www.ylakainuu.fi ja Ylä-Kainuun Facebook-sivuilla käytiin vilkasta keskustelua ja jaettiin kokemuksia kuvin ja sanoin.
Tiesithän, että kaikkiin Ylä-Kainuun tilauksiin kuuluvat myös digitaaliset palvelumme. Suosittelen lämpimästi, että aktivoit verkkotunnuksesi, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ylä-Kainuun tuorein näköislehti on luettavissa jo kello 2 ilmestymispäivänä.
Kannattaa myös ladata puhelimeen ja tablettiin kätevä Mediakaistasovelluksemme. MediaKaista on ladattavissa veloituksetta App Storesta ja Google Play Kaupasta. MediaKaista yhdistää paperisen lehden entistä tuhdimpaan sisältöön, videoihin ja menoinfoon.
Ylä-Kainuu pitää Sinut ajan tasalla kaikesta, mitä Hyrynsalmella, Suomussalmella ja Puolangalla tapahtuu. Nostamme esiin puheenaiheita,
olemme mukana yhteisissä tapahtumissa, annamme palstatilaa paikallisille ihmisille ja uutisille. Etsimme vastauksia lukijoitamme askarruttaviin kysymyksiin ja kysymme itse.
Ylä-Kainuu-lehti on olemassa Sinua varten.
Sirkku Rautio
Ylä-Kainuun päätoimittaja

Tervehdys toimituksesta!
Me olemme täällä Sinun juttuvinkkejäsi varten. Päivittäin haemme hyviä näkökulmia lehteemme ja Sinä pystyt vaikuttamaan siihen, mistä
lehdessämme kirjoitetaan. Jokainen juttuvinkki huomioidaan, jonka jälkeen me yhdessä pohdimme, miten aihetta lähestymme. Kirjoitamme
mielellämme kaikenlaisista aiheista. Meille yhtä tärkeitä ovat niin urheilussa menestyneet nuoret, uudet yrittäjät, paluumuuttajien ajatukset kuin mielenkiintoisen harrastuksen omaavat henkilöt.
Toivommekin, että te lukijat ympäri Ylä-Kainuun otatte meihin rohkeasti yhteyttä ja annatte vinkkejä ihmisistä, tekemisistä ja tapahtumista.
Voit tulla piipahtamaan toimituksessa, soittaa meille, laittaa sähköpostia tai viestittää Ylä-Kainuun Facebook-sivuille. Näin voimme palvella sinua vielä paremmin ja kirjoittaa juuri sinua kiinnostavista asioista.
Työhömme kuuluu ihmisten jututtamista kaikissa Ylä-Kainuun kunnissa ja olemme aina olleet iloisia lämpimistä vastaanotoista. Te lukijat
kerrotte avoimesti sen hetkisestä elämäntilanteestanne juttukeikoilla,
minkä ansioista syntyy hyvä ja mielenkiintoinen lehti. Kirjoituslehtiömme ovat täynnä tärkeitä paikallisia aiheita.
On myös ilo seurata, miten tärkeänä lukijamme pitävät paikallista lehteä. Teemme parhaamme, että teillä olisi edessänne monipuolinen lukupaketti aina tiistaisin ja torstaisin. On mukava tehdä yhteistyötä
kanssanne ja haluamme jatkossakin palvella lukijoitamme parhaalla mahdollisella tavalla.
Marjut Lehto ja Hanna Laukkanen
Ylä-Kainuun toimittajat

Hoida lehtiasiat kuntoon

Olethan jo kanta asiakas

•
•
•
•

Jatkuva tilaus on joustava. Lehtesi tulee keskeytyksettä, mutta sitoudut vain yhteen
maksujaksoon kerrallaan. Voit keskeyttää lehden jakelun matkasi ajaksi. Keskeytys hyvitetään tilausjaksoon.

kätevästi netissä: www.ylakainuu.fi/asiakaspalvelu
sähköpostilla asiakaspalvelu.ylakainuu@slpmedia.fi
soittamalla puh. 010 665 9014 *) klo 8-16
pistäytymällä asiakaspalvelussamme Kauppakatu 10, 89600 Suomussalmi,
avoinna arkisin 9–14
*) Puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min. (sis. alv 24 %).

Tykkää meistä: www.facebook.com/ylakainuulehti

Jos tilauksesi on määräaikainen, voit helposti muuttaa sen jatkuvaksi tilaukseksi:
• soittamalla puh. 010 665 9014 *) tai
• lähettämällä sähköpostia asiakaspalvelu.ylakainuu@slpmedia.fi.

Kanta-asiakkaan ilmoituslahjaseteli

Vuoden 2018 Yla Kainuun
kanta asiakaskorttisi ole hyva

10€

Tämä kortti ja
voimassa oleva
tilauksesi oikeuttaa Ylä-Kainuun
kanta-asiakasetuihin!

K Y M M E N E N _ ( 10 ) _ E U R O A

Tämä seteli on 10 € arvoinen, kun ilmoitat Ylä-Kainuun
lukijailmoituspalstoilla. Etu on voimassa 31.12.2018 saakka.

Lehti ystävälle, hyvä mieli itselle
Anna ystävällesi Ylä-Kainuun 3 kk:n määräaikainen täystilaus edulliseen lahjahintaan tai 1 kk:n digilehden tilaus verkossa veloituksetta.
Valitse sopiva vaihtoehto. Voit valita myös molemmat, jolloin 1 kk:n maksuton digilehden lukuoikeus sijoitetaan painetun lehden tilausjakson jälkeen.
Tilaan lahjaksi
Ylä-Kainuun täystilauksen 3 kk puoleen
hintaan 24,00 € (norm. 48,00 €).
Tilaus sisältää paperilehden, digilehden sekä
verkon maksullisen sisällön. Tunnus: 18LAHMÅ

-50 %
24,00 €

Ylä-Kainuun 1 kk:n digilehden ja verkon maksullisen 		
sisällön veloituksetta. Lahjan arvo 10,50 €. Tunnus: 18LAHDÅ
Etu on voimassa viimeistään 28.2.2018 alkaviin tilauksiin.
Tarjous koskee talouksia, joihin ei tule Ylä-Kainuuta. Kerrothan lahjasta sen saajalle!

LEIKKAA!

LEIKKAA!

Tee lahjatilauksesi kätevästi netissä www.ylakainuu.fi/kanta-asiakaslahja tai tällä kupongilla.
LAHJAN ANTAJAN TIEDOT

LAHJAN SAAJAN NIMI JA OSOITE

Asiakasnumero

Sukunimi

Nimi

Etunimi

Osoite

Osoite

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Puhelin

Puhelin

Sähköpostiosoite *

Sähköpostiosoite *

*) Muista täyttää, lehden saaja saa ohjeet verkkopalvelujen käyttöönottoon sähköpostiinsa.

Tutustu Kainuun Sanomiin, Kuhmolaiseen tai Sotkamo-lehteen
Tällä lahjasetelillä voit tilata yhden SLP Kustannuksen lehtiperheen
lehdistä: Kainuun Sanomat, Kuhmolaisen tai Sotkamo-lehden, joko
itsellesi tai lahjaksi määräaikaisena 2 kk:n tilauksena EDULLISEEN
LAHJAHINTAAN -50 % normaalista tilaushinnasta.
Kyllä kiitos, tilaan 2 kk määräaikaisena
Kainuun Sanomat 36,50 € (norm. 73,00 €)
Kuhmolainen 16,00 € (norm. 32,00 €)
Sotkamo-lehti 16,00 € (norm. 32,00 €)

ARVO JOPA
36,50€
Tunnus: 18YLÄLAHJA
Tunnus: 18YLÄLAHJA
Tunnus: 18YLÄLAHJA

Lahjalehden voit tilata talouteen, johon ei vielä tule lehteä.
Etu on voimassa 31.12.2018 saakka. Edellyttää voimassa olevaa tilausta.

LEIKKAA!

Tee tilaus www.ylakainuu.fi/lehtilahja tai tällä kupongilla.

LAHJAN ANTAJAN TIEDOT

LAHJAN SAAJAN NIMI JA OSOITE

Asiakasnumero

Sukunimi

Nimi

Etunimi

Osoite

Osoite

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Puhelin

Puhelin

Sähköpostiosoite *

Sähköpostiosoite *

*) Muista täyttää, lehden saaja saa ohjeet verkkopalvelujen käyttöönottoon sähköpostiinsa.

LEIKKAA!

Paikallislehti on jutuissaankin juurillaan
Mikäli olet Kainuun Sanomien ja jonkin paikallislehtemme (Kuhmolainen, Sotkamolehti tai Ylä-Kainuu) jatkuva täystilaaja, saat kanta-asiakaslahjana lukuoikeudet
kaikkiin Kainuussa ilmestyviin lehtiperheemme paikallislehtien digilehtiin ja
verkon maksullisiin sisältöihin veloituksetta vuodelle 2018.

lukuoikeus 0 €
SLP Kustannuksen paikallislehtien

Minulle tule tilattuna seuraavat lehdet jatkuvana tilauksena:
Kainuun Sanomat
Kuhmolainen
Sotkamo-lehti
Ylä-Kainuu
			
* Etu on voimassa 31.12.2018 saakka. Lahjaetusi nopeana jopa 231€.
  

TILAAJATIETONI

Asiakasnumero
Nimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköpostiosoite *
* Sähköpostiosoite toimii tunnuksenasi.

LEIKKAA!

Uutisille on
uusi Kaista!

Kanta-asiakkaan ilmoituslahjaseteli
Osta, myy, vuokraa, onnittele päivänsankaria tai kiitä muistamisesta.
Kerro omat iloiset uutisesi, kihlat, kasteet, valmistumiset, juhlat ja
muut merkkipäivät!
Tämä seteli on 10 € arvoinen, kun ilmoitat Ylä-Kainuussa!
Kanta-asiakkaan etu on voimassa 31.12.2018 saakka,
ja edellyttää voimassa olevaa tilausta.
Ylä-Kainuun asiakastiedot
Nimi

MEDIA

Osoite

W W W . M E D I A K A I S T A . F I

Asiakasnumero
Alennuksen saamiseksi etuseteli on toimitettava ilmoituksen mukana Ylä-Kainuuseen. Etusetelin arvo on 10 € (sis. alv 24 %). Etuseteliä ei vaihdeta rahaksi osittain
eikä kokonaan. 1 etuseteli/ilmoitus.

LEIKKAA!

Lehti ystävälle, hyvä mieli itselle
Ketä haluat lehtilahjallasi ilahduttaa?
Vastavalmistunutta, päivänsankaria,
sukulaista, naapuria, hyvää ystävää…
Kiitos, haluan antaa Ylä-Kainuun 3 kk:n
määräaikaisen täystilauksen tai 1 kk:n digilehden lahjaksi sukulaiselleni tai ystävälleni.

Ylä-Kainuu
maksaa
postimaksun!

3 kk

Edulliseen lahjahinta

an

24,80€
24,00€

Info: 89600
Tunnus 5004763
00003 Vastauslähetys
LEIKKAA!

Etu on voimassa viimeistään 28.2. alkaviin tilauksiin ja edellyttää voimassa olevaa jatkuvaa tilausta.

Tutustu Kainuun Sanomiin, Kuhmolaiseen tai Sotkamo-lehteen
Oman paikkakunnan parhaat
jutut luet paikallislehdestä,
uutiset koko Kainuusta ja
merkittävät maailmalta löydät
Kainuun Sanomista.

2 kk

Ylä-Kainuu
maksaa
postimaksun!

Lehtilahjana

-50 %

Info: 89600
Tunnus 5004763
00003 Vastauslähetys
LEIKKAA!

Lahjalehden voit tilata talouteen, johon ei vielä tule lehteä. Etu on voimassa 31.12.2018 saakka. Lahjan arvo jopa 36,50 €.

Paikallislehti on jutuissaankin juurillaan
Kahden lehden jatkuvana täystilaajana saat lukuoikeudet kaikkiin
Kainuussa ilmestyviin SLP:n paikallislehtien digilehtiin ja verkon
maksullisiin sisältöihin veloituksetta vuodelle 2018.

Digilehtiin ja
verkkouutisiin

Ylä-Kainuu
maksaa
postimaksun!

lukuoikeus

0€

Etu on voimassa 31.12.2018 saakka. Lahjaetusi nopeana jopa 231 €.

Info: 89600
Tunnus 5004763
00003 Vastauslähetys

LEIKKAA!

