
Vuosituhannen lehtiuudistus

Perinteinen paperilehti pysyy ja paranee.

2013 helmikuusta alkaen Sydän-Hämeen Lehden lukijat  
saavat entistä tuhdimman lehden kerran viikossa keski-
viikkoisin. Lukupaketti pitää sisällään paikalliset uutiset ja 
ajankohtaiset puheenaiheet, joita et löydä mistään muualta.

Lukijat ovat vuoden 2012 aikana äänestäneet parhaita 
juttuja ja antaneet palautetta, jonka perusteella sisältöä 
kehitetään entisestään. Luettavan määrä ja laatu kasvaa,  
ja se tarjoillaan entistä kompaktimmassa tabloid-koossa.

”Paikallislehden perimmäinen tehtävä ei ole värjätä paperia, vaan välittää paikallista tietoa. Kun 
lukijat siirtyvät käyttämään uusia välineitä, paikallislehden pitää tuoda paikallinen sisältö niihin.
Olemme tämän vuoden ajan harjoitelleet nettimaailmaa ja ottaneet käyttöön sen tarjoamia 
uusia mahdollisuuksia. Seuraavaksi otamme haltuun älypuhelimet, tabletit ja muut vempaimet.
Sydän-Hämeen Lehti tarjoaa ainutlaatuista paikallista sisältöä lukutavasta, laitteesta ja paikas-
ta riippumatta.”
Tommi Liljedahl,  päätoimittaja

Keskiviikon Sydis - entistä 

tuhdimpi lukupaketti!
Näköislehti tuo paikallis- 

uutiset uusiin vempaimiin Sydän-Hämeen lehti 
    - aina ajan tasalla! Ole uutiskärjessä 

    - lue Mobiiliuutiset Netti-TV 
  - videoita kotikulmilta!

Sydän-Hämeen Mobiili tuo paikalliset uutiset ja meno-
vinkit taskuusi seitsemänä päivänä viikossa. Lue 
helposti matkapuhelimestasi, missä oletkin. Mobiili 
raportoi tapahtumista tuoreeltaan ja antaa vinkkejä 
tulevasta.

Mobiiliuutiset on maksullinen tuote. Se sisältyy kaik-
kien Sydän-Hämeen Lehden kestotilaajien tilaushin-
taan. Katso ohjeet käyttöönotosta ja lisätietoja shl.fi. 

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, video pal-
jastaa rivinvälitkin.
Sydän-Hämeen Netti-tv tuo lukijoiden katsottavaksi 
liikkuvaa kuvaa netissä. Katsele paikallisia videoklip-
pejä, näe ja kuule kiinnostavia haastatteluita, esityk-
siä ja tuttuja kasvoja. Voit ladata Netti-tv:hen myös 
omia videoitasi. 

Netti-tv on maksullinen tuote. Se sisältyy kaikkien 
Sydän-Hämeen Lehden kestotilaajien tilaushintaan. 

Paikallista sisältöä enemmän kuin koskaan - useammasta kanavasta!

shl.fi -sivustolta löydät kotipaikkasi tuoreimmat jutut, 
tapahtumat, blogit, keskustelut, videot ja paljon  
muuta. Monipuolinen ja paikallinen sivusto on aina 
ajan hermoilla, sillä sitä päivitetään koko ajan.

shl.fi -sivustolta löytyy myös sellaista sisältöä, joka ei 
ole paperilehteen painettavissa, esimerkiksi videoita 
(5.12. alkaen) ja kaiken aikaa polveilevaa keskustelua. 

Käy lukemassa shl.fi
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Lue Sydän-Hämeen Lehti nyt painotuoreena myös iPa-
dilla ja iPhonella sekä Android -puhelimella ja –table-
tissa siellä missä oletkin! Näköislehti on luettavissa 
edellisenä iltana ennen paperilehden julkaisua klo 22.

Näköislehti on maksullinen. Se sisältyy kaikkien Sydän-
Hämeen Lehden kestotilaajien tilaushintaan. Kts. 
ohjeet shl.fi/nakoislehdet.

5.12.2012 
alkaen

Maanantai

Torstai

Sydän-Hämeen Lehti ja shl.fi -sivusto 
ovat käyneet vuoden 2012 aikana läpi 
perusteellisen uudistuksen. Toukokuussa 
ulkoasuuudistunut paperilehti tarjoilee 
paikallisen sisällön entistä helppolu-
kuisemmassa muodossa. Kesäkuussa 
uudistuneiden nettisivujen kautta pai-
kalliset kuulumiset tavoittavat päivittäin 
entistä laajemman lukijakunnan.

Sydän-Hämeen Lehden
kokonaisuudistus jatkuu.

Marras–helmikuun aikana otetaan joka 
kuukausi käyttöön uusia tuotteita, joiden 
ansiosta paikalliset uutiset ja puheenai-
heet tavoittavat entistä ja kaiken aikaa.

Joulukuusta alkaen shl.fi -sivustolta 
löytyy juttujen, keskusteluiden ja kuvien 

lisäksi myös videoita. Sydän-Hämeen 
Netti-tv tarjoaa uudenlaista sisältöä, 
joka ei ole paperille painettavissa.

Tammikuusta alkaen Sydän-Hämeen 
Lehti muuttuu tablettikokoiseksi. Uu-
si kompaktimpi sivukoko otetaan ensi 
vuonna käyttöön myös valtalehdissä, 
koska se soveltuu kooltaan paremmin 
tableteille ja muille uusille lukulaitteille. 
Sydän-Hämeen Näköislehti tavoittaa lu-
kijat ympäri maailman entistä tuoreem-
pana, sillä se julkaistaan jo paperilehden 
ilmestymispäivän aattona kello 22.

Helmikuusta alkaen maanantain ja 
torstain paperilehti yhdistyy keskiviikon 
tuhdiksi lukupaketiksi. Lisäksi käyttöön 
otetaan Sydän-Hämeen Mobiili.
Sydän-Hämeen Lehden kokonaisuudis-

tus tuo lukijalle entistä enemmän tapoja 
lukea paikallisia uutisia ja puheenaiheita. 
Lehden tilaajalle parasta on, että tilaus-
hinta pysyy samana, vaikka paikallinen 
sisältö kasvaa ja lukijoiden käyttöön 
tulee uusia kanavia. 

Ohessa esitellään Sydän-Hämeen 
Lehden uusi tuoteperhe koko komeu-
dessaan. Tervetuloa lukemaan uuden 
vuosituhannen paikallislehteä kaikissa 
muodoissa ja mikä parasta: silloin kun 
Sinulle sopii ja siellä, missä sitten oletkin.


