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Street Machine Club Forssa ry 

Ollintie 5, 30300 Forssa, ei alv rek. 

 

 

                    

Magazine  

 

Pick-Nick Magazine on kerran vuodessa ilmestyvä, Forssan Pick-Nick tapahtuman käsiohjelma.  

Täysin nelivärisen julkaisun painosmäärä on 10.000 kappaletta. Jakelu tapahtuu suoraan auto- ja 

moottoripyöräharrastajille. Lehti postitetaan harrasteajoneuvokerhoille ympäri Suomea ja sitä jaetaan 

kevään ja kesän aikana harrasteajoneuvotapahtumissa. Sekä tietenkin Pick-Nick tapahtuman portilla 

jokaiseen ajoneuvoon, suoraan käteen jaettuna. Lehti on tehokas harrasteajoneuvo –harrastajille 

suunnattu riippumaton suorajulkaisu.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Ilmoituskoot ja hinnat: 

 

1/1 –sivu (191x274mm), 800 euroa 

1/2 –sivu (191x136mm), 400 euroa 

1/4 –sivu (93x136mm), 200 euroa 

 

Hinnat ovat VALMIILLE materiaalille. 

 

Toimitusehdot 

 

Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta 

ilmoitusta. Tilaaja vastaa lehteen nähden siitä, 

että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen 

tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta 

loukkaamatta ja että ilmoitus on lakien ja 

asetusten mukainen. Toimituksen tilaama tai 

sille tarjottu aineisto julkaistaan ehdolla, että 

aineistoa voidaan korvauksetta käyttää lehden 

kaikissa uudelleenjulkaisuissa tai muussa 

käytössä riippumatta toteutus- ja 

jakelutavoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Maksuehdot ovat 14pv netto, viivästyskorko 

18%. alv 0%. 

 

Ilmoitusten peruuttaminen 

 

Peruutukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään 

helmikuun viimeisenä päivänä (28.2) 

Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan 

koko ilmoitushinta. 

 

Ilmestymisaikataulu 

 

Pick-Nick tapahtumajulkaisu ilmestyy 

huhtikuussa. Painosmäärä: 10.000 kpl. 

Jakelu: Ennakkojakelu huhtikuusta alkaen alan 

tapahtumissa, yhteystyökumppaneille ja 

suurimmille harrasteajoneuvo-kerhoille 

Suomessa. 

 
Jaetaan Harrasteajoneuvo Pick-Nick 

tapahtuman portilla kaikkiin ajoneuvoihin. 

 

Lehden julkaisija ja maksun saaja 

 

Street Machine Club Forssa ry.  

Ollintie 5, 30300 Forssa 

Pankki: FI43 5025 0220 049712 

 

Painotekniset tiedot 

 

Lehden koko: A4, 210x297 

Painopinta-ala: 191x274 

Painomenetelmä: Offset 

Rasteritiheys: 48 linjaa 

Sidonta: Stiftattu 

Palstojen määrä: 3 

Painopaikka: Forssa Print 

Yhteyshenkilöt: 

Taitto: sirkku.kyla-nikkila@netti.fi 

Päätoimittaja: juha.roine@surffi.net  

Info/mainostajat: riikka.oranssi@gmail.com 

 

Reklamaatiot 

 

Ilmoitusten painoasua koskevat muistutukset 

on tehtävä kirjallisesti 8 vrk:n kuluessa lehden 

ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä 

rajoittuu enintään ilmoitushintaan. Ilmoitusten 

julkaisemisessa noudatetaan Ilmoittelun 

Yhteisneuvoston julkaisemia ilmoitusten 

julkaisusääntöjä, sekä Mainostajien Liitto ry:n, 

Mainostoimistojen Liitto ry:n ja Aikakauslehtien 

Liitto ry:n suositusta ilmoitusten julkaisua 

koskevan reklamaatiokäytännön 

yhdenmukaistamiseksi. 

 

Ilmestymisaikataulu 

 

Pick-Nick tapahtumajulkaisu ilmestyy 

huhtikuussa. Painosmäärä: 10.000 kpl. 

Jakelu: Ennakkojakelu huhtikuusta alkaen alan 

tapahtumissa, yhteystyökumppaneille ja 

suurimmille harrasteajoneuvo-kerhoille 

Suomessa. 

Jaetaan Harrasteajoneuvo Pick-Nick 

tapahtuman portilla kaikkiin ajoneuvoihin.



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSSAN HARRASTEAUTO PICK-NICK järjestetään vuosittain elokuun ensimmäisenä sunnuntaina     

klo 6-17 Forssan Pilvenmäen raviradalla. Pick-Nick on koko perheen tapahtuma. 

Tapahtuman järjestää Forssan harrasteautokerho Street Machine Club Forssa ry.  

Kävijöitä on yli 30.000, harrasteautoja yli 2500, sekä satoja moottoripyöriä ja muita vanhoja 

ajoneuvoja.  

Myös ulkomaisia vieraita on ollut vuosittain yhä enemmän mm. Ruotsista, Englannista, Portugalista, 

Virosta, Yhdysvalloista ja Hollannista. 

PICK-NICK on tarkoitettu kaikille autoista, moottoripyöristä, rakentelusta, entisöinnistä, cruisailusta ja 

muusta alaan liittyvästä kiinnostuneille. 

 

TAPAHTUMAAN ON VAPAA SISÄÄNPÄÄSY 

Pysäköintimaksu 10€, moottoripyörä ilmainen 

 

Näyttely 

 

Pick-Nick alueelle tulleista ajoneuvoista arvosteluun osallistuu noin 200 ajoneuvoa.  

Arvosteluluokkia on 10 ja ajoneuvoja arvioi viidestä asiantuntijasta koostuva palkintotuomaristo. 

 

CLASSIC CARS, 50-LUKU, 60-LUKU, 70-LUKU, ROCK´N ROLL CAR, CUSTOM, 

TRUCKS & VANS, HOT ROD, CLASSIC BIKE, CUSTOM / CHOPPER BIKE ja JÄRJESTÄJIEN VALINTA 

 

Romutori 

 

Pick-Nick:ssä on myös laaja romutori, joka on maineikas niin harrastajien kuin myyjienkin piirissä. 

Romutori avautuu myyjille kello 6.00 aamulla. Romutorilta löytyy harrasteajoneuvojen osien lisäksi 

monenlaista nostalgia- ja vintagetavaraa alan harrastajille.  

 

 

SMCF Ry 
 

Street Machine Club Forssa Ry on vuonna 1982 perustettu harrasteajoneuvoyhdistys. 

Yhdistyksessä on jäseniä yli sata ja toiminta on ympärivuotista.  

 

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 

 Harrasteajoneuvojen teknisen ja esteettisen uudistamisen ja kunnostamisen edistäminen 

 Harrasteajoneuvo tietouden ja kirjallisuuden hankkiminen ja jakaminen 

 Tehdä Harrasteajoneuvo harrastusta tunnetuksi Forssassa ja ympäristökunnissa 

 Forsassa olevien ja täällä rakennettavien Harrasteajoneuvojen luetteloiminen 

 Kehittää kanssakäymistä ja yhteydenpitoa muiden vastaavien järjestöjen kanssa  

 Tarjota jäsenilleen yhdistystoiminnan avulla tilaisuus kehittävään keskusteluun 

 

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 

 Osallistuu alan näyttelyihin Suomessa ja ulkomailla 

 Järjestää harrasteajoneuvojen näyttelyitä, kokoontumisajoja ja kilpailuja 

 Järjestää kokous ja esitelmätilaisuuksia 

 Ylläpitää kerhotallitoimintaa 

 

 

Lisätietoja www.pick-nick.com 
 


