
Ylioppilaslehti on suomalaisen mediaken-
tän ainutlaatuinen ja palkittu instituutio, 
joka kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin 
ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet 
niihin havahtua.

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä luku-
paketti jaetaan postitse kotiin jokaiselle 
Helsingin yliopiston opiskelijalle. Lisäksi 
lehti on telinejakelussa Helsingin yliopis-
ton, Taide yliopiston, Tampereen yliopis-
ton, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston 
kampuksilla sekä Helsingin keskustan 
baareissa, kaupoissa ja kahviloissa. Näin 
lehti saavuttaa myös jo työelämässä ole-
vat nuoret kaupunkilaiset.

Kahdesti vuodessa ilmestyvä abi numero 
on suunnattu yliopisto- opiskelijoiden 
lisäksi opiskelu paikkaansa pohtiville abi-
turienteille. Abinumerot jaetaan kaikkiin 
Suomen lukioihin.

Ylioppilaslehden verkkosivuilla ruodi-
taan ajankohtaisia puheenaiheita reaali-
ajassa sekä lukujuttuina että podcasteina. 
Lehti näkyy ja kuuluu sosiaalisessa medi-
assa, jossa käytävään keskusteluun lukijat 
osallistuvat ja sitoutuvat innokkaasti.

Ylioppilaslehti on älykäs ja kärkevä 
julkaisu, joka puhuttaa ja ravistelee ylei-
söä myös opiskelijayhteisön ulkopuo-
lella. Mainostajalle Ylioppilaslehti tarjoaa 
laadukkaan ja ainutlaatuisen mediaym-
päristön nuorten aikuisten tehokkaaseen 
tavoittamiseen.

 Tuija Siltamäki,
 päätoimittaja
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Ylioppilaslehti

¼ vaaka 
 

200 x 66 mm 
+ 5 mm leikkausvara

⅛ vaaka 
 

97 x 66 mm 
+ 5 mm leikkausvara

¼ pysty 
 

97 x 137 mm 
+ 5 mm leikkausvara

½ vaaka 
 

200 x 137 mm 
+ 5 mm leikkausvara

sivu 
 

210 x 290 mm 
+ 5 mm leikkausvara

½ pysty 
 

97 x 280 mm 
+ 5 mm leikkausvara

aukeama 
 

420 x 290 mm 
+ 5 mm leikkausvara

Ylioppilaslehteen ilmoitustilaa myyvät 
markkinointi  toimisto Pirunnyrkki Oy, Helsingin 
paikallismyyjä Antti Kiuru sekä Ylioppilas- 
lehden toimitus itse. Toimita aineisto sovittuun  
päivään mennessä sille taholle, jonka kanssa  
olet ilmoituksen ostamisesta sopinut. 

ILMOITUSMYYNNIN YHTEYSTIEDOT

Markkinointitoimisto Pirunnyrkki Oy 
www.pirunnyrkki.fi 
Kari Kettunen 
p. 0400 185 853
kari.kettunen@pirunnyrkki.fi 

Helsingin alueen paikallismyyjä 
Antti Kiuru 
p. 050 462 2132 
antti.t.kiuru@helsinki.fi

YLIOPPILASLEHDEN TOIMITUS

Tuija Siltamäki
tuija.siltamaki@ylioppilaslehti.fi

Lari Mörö
lari.moro@ylioppilaslehti.fi

Sonja Parkkinen
sonja.parkkinen@ylioppilaslehti.fi

Johannes Roviomaa
johannes.roviomaa@ylioppilaslehti.fi

LEHDEN TEKNISET TIEDOT

Aineiston toimitus: yolehdet@pirunnyrkki.fi  
Aineistovaatimus: painovalmis PDF 
Sivukoko: 210 x 290 mm
Kannen paperi: UPM Finesse Gloss 130 g / m2 
Sisäsivujen paperi: UPM Smart 54 g / m2 
Paino: Printall AS, Tallinna, Viro

MAINOSKOOT      NORMAALI   ABINUMERO

⅛-sivu       500 €      700 €
¼-sivu       900 €      1 200 €
½-sivu       1 700 €     2 200 €
1-sivu       3 200 €     4 000 €
etu- / takasisä  3 500 €     4 300 €
takakansi     5 000 €     6 000 €
aukeama      6 400 €     8 000 €

VERKKOBANNERI 

ylioppilaslehti.fi-etusivulla: 280 € / viikko. 
Kysy tarjous haluamastasi ajanjaksosta.

ILMESTYMISAIKATAULU

Nro 1 / 2022 9.2. abinumero  (aineisto 26.1.)
Nro 2 / 2022 24.3.       (aineisto 11.3.)
Nro 3 / 2022 6.5.        (aineisto 22.4.)
Nro 4 / 2022 2.9. fuksinumero (aineisto 19.8.)
Nro 5 / 2022 14.10.       (aineisto 30.9.)
Nro 6 / 2022 25.11. abinumero (aineisto 11.11.)

MYYNTIEHDOT: Voimassaoleva arvonlisävero lisätään mainoksen nettohintaan. Mainos- ja mediatoimistopalkkio: -15 %. Ylioppilaslehti myöntää vuosi-
laskutuksen suuruudesta riippuvan paljousalennuksen. Ota yhteyttä myyjään. Jos peruutus tehdään aineistopäiväna tai sen jälkeen, peritään hinnaston 
mukainen ilmoitushinta. Force majeure -tapauksissa peruutus tehdään aina kirjallisesti, jolloin laskutetaan ainoastaan Ylioppilaslehdelle  aiheutuneet 
myöhästymiskulut. Maksuehto: 14 pv netto. Ylioppilaslehdellä on oikeus käteislaskutukseen. Yliaikakorko on 11 % / vuosi. Mainoksen painoasua  koskevat 
reklamaatiot tehdään kirjallisesti 7 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. Ylioppilaslehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.


