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Ylioppilaslehti
Ilmoitusmyynnin 
yhteystiedot 
Toimita aineisto sille taholle, jonka  kanssa 
olet ilmoittamisesta sopinut. 
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Kari Kettunen
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kari.kettunen@pirunnyrkki.fi  
yolehdet@pirunnyrkki.fi

Helsingin alueen paikallismyyjä  
Antti Kiuru 
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antti.t.kiuru@helsinki.fi

Ylioppilaslehden toimitus,  
päätoimittaja Adile Sevimli
adile.sevimli@ylioppilaslehti.fi 
aineisto@ylioppilaslehti.fi

Ylioppilaslehti on suomalaisen mediakentän 
ainutlaatuinen ja palkittu instituutio, joka ker
too yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen 
kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua. 

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti jae
taan postitse kotiin jokaiselle Helsingin yli
opiston opiskelijalle. Lisäksi lehti on teline
jakelussa Helsingin yliopiston, Taideyliopiston, 
Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Vaa
san yliopiston kampuksilla sekä Helsingin kes
kustan baareissa, kaupoissa ja kahviloissa. 
Näin lehti saavuttaa myös jo työelämässä ole
vat nuoret kaupunkilaiset. 

Kahdesti vuodessa ilmestyvä abinumero 
jaetaan lisäksi kaikkiin Suomen lukioihin ja ta
voittaa myös opiskelupaikkaansa pohtivat abi
turientit. 

Ohjeet ja tekniset tiedot

Ennen kuin lähetät aineiston, varmista, että sen 
koko (mm), suunta (pysty/ vaaka) ja  värit (cmyk) 
ovat oikein.  Väärässä muodossa  lähetetyt tai 
 myöhästyneet  aineistot saattavat jäädä pois 
 lehdestä.

AINEISTOVAATIMUS: painovalmis PDF 
VÄRIT: cmyk, teksteissä ei nelivärimustaa
SIVUKOKO: 210 × 290 mm 
KANNEN PAPERI: Multiart Silk FSC 130 g  
SISÄSIVUJEN PAPERI: UPM Smart 54 g
PAINO: Printall AS, Tallinna, Viro

Jos sinulla on kysyttävää ohjeista, ota yhteyttä  
pauliina.nykanen@ylioppilaslehti.fi

Ilmestymisaikataulu

1/2022 abinumero   26.1. 9.2.   
2/2022     11.3. 24.3.
3/2022     22.4.  6.5.  
4/2022 fuksinumero    24.8.  9.9.  
5/2022     3.10. 21.10. 
6/2022 abinumero    14.11. 2.12. 

Voimassa oleva arvonlisävero lisätään mainoksen nettohintaan. ● Mainos ja mediatoimistopalkkio: 15 %. ● Ylioppilaslehti voi myöntää vuosilaskutuksen 
suuruudesta riippuvan paljousalennuksen – ota yhteyttä myyjään. ● Jos peruutus tehdään aineistopäivänä 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.

MYYNTIEHDOTMYYNTIEHDOT

ILMESTYYILMESTYYAINEISTO DLAINEISTO DLNRONRO

Ylioppilaslehden verkkosivuilla ruoditaan 
ajankohtaisia puheenaiheita reaaliajassa sekä 
lukujuttuina että podcasteina. Lehti näkyy ja 
kuuluu sosiaalisessa mediassa, jossa käytä
vään keskusteluun lukijat ja tekijät osallistuvat 
ja sitoutuvat innokkaasti. 

Ylioppilaslehti on älykäs ja kärkevä  julkaisu, 
joka puhuttaa ja ravistelee yleisöä myös opis
kelijayhteisön ulkopuolella.  Mainostajalle 
 Ylioppilaslehti tarjoaa laadukkaan ja ainut
laatuisen mediaympäristön nuorten aikuisten 
tehokkaaseen tavoittamiseen.

Adile Sevimli, päätoimittaja

420 x 290 mm  
+ 5 mm  

leikkausvara

90 x 266 mm

185 x 131 mm 185 x 63 mm 90 x 63 mm90 x 131 mm

Mainoskoot

Hinnat

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

NORMAALINORMAALIMAINOSMAINOS ABINUMEROABINUMERO

AUKEAMAAUKEAMA SIVUSIVU 1/2, PYSTY1/2, PYSTY

1/2, VAAKA1/2, VAAKA 1/4, PYSTY1/4, PYSTY 1/4,VAAKA1/4,VAAKA 1/8,VAAKA1/8,VAAKA

210 x 290 mm
+ 5 mm leikkausvara

(huom! takakansi  
210 x 260 mm  

+ 5 mm  
leikkausvara)


