
mediatiedot 2021

aukeama
(leikkaukseen)
352 x 250 mm (+5 mm) 
1 320 euroa

aukeama
(marginaaleissa)
327 x 216 mm 
1 320 euroa

takasivu
(leikkaukseen)
176 x 222 mm (+5 mm) 
1 110 euroa

takasivu
(marginaaleissa)
150 x 207 mm 
1 110 euroa

1/4 sivua, vaaka
(marginaaleissa)
150 x 51 mm 
550 euroa

1/4 sivua, pysty
(marginaaleissa)
73 x 106 mm 
550 euroa

1/2 sivua, vaaka
(marginaaleissa)
150 x 106 mm 
740 euroa

1/2 sivua, vaaka
(leikkaukseen)
176 x 123 mm (+5 mm) 
740 euroa

1/2 sivua, pysty
(leikkaukseen)
86 x 250 mm (+5 mm) 
740 euroa

1/2 sivua, pysty
(marginaaleissa)
73 x 216 mm 
740 euroa

1/1 sivua
(leikkaukseen)
176 x 250 mm (+5 mm) 
950 euroa

1/1 sivua
(marginaaleissa)
150 x 216 mm 
950 euroa

Aineistot
Leikkuuvarat: +5 mm, jos mainos  
ulottuu leikkaukseen asti.

Aineistomuoto: 
painovalmis pdf-tiedosto osoitteeseen 
yolehdet@pirunnyrkki.fi

Laadukkaana ammatti- ja järjestölehtenä 
Acatiimi tavoittaa maamme kaikkien yliopisto-
jen opetus-, tutkimus- ja muun asiantuntijahen-
kilöstön. Lehden painos on 12 000 kappaletta. 
Julkaisijaliittojen jäsenten lisäksi lehden saavat 
korkeakoulu- ja tiedepolitiikan päättäjät sekä 
yliopisto- ja tiedehallinnon keskeiset toimijat.

”Acatiimia lukemalla pysyy kartalla yliopisto- ja 
tiedepolitiikasta”, toistui kommenttina monissa 
vuoden 2018 lukijatutkimuksen avovastauksis-
sa. Lukijatutkimuksen mukaan lehteen yhdiste-
tään vahvasti tiedon luotettavuus, ammattitai-
toinen toimitus ja lukijakunnan kannalta tärkei-
den asioiden seuraaminen.

Acatiimi-lehden lukijat päättävät ja järjestävät 
suurimman osan Suomessa pidettävistä tie-
teellisistä konferensseista. He ovat myös kir-
jojen suurkuluttajia. Acatiimi on ammattilehti, 
jota luetaan ja joka vaikuttaa!acatiimi

Julkaisijat
Professoriliitto ry
Tieteentekijät ry
Yliopistojen 
opetusalan liitto YLL ry

Päätoimittaja
Tuomo Tamminen
Puhelin 040 351 1196
tuomo.tamminen@acatiimi.fi

Levikki 12 000 kpl
Lehden koko B5: 176 x 250 mm
Paino PunaMusta, Forssa

Mediamyynti
Pirunnyrkki Oy
Kari Kettunen
puh. 0400-185 853
kari.kettunen@pirunnyrkki.fi

Aineistojen toimitus:
yolehdet@pirunnyrkki.fi

Hinnat (ks. sivun yläreuna)
Liitteet:  stiftattuna      0,09 e / kpl
 väliinheittona 0,12 e / kpl

Nro Varaus Aineisto Ilmestyy
 1.          15.1. 20.1. 8.2.
 2.        2.3. 9.3. 29.3.
 3.       12.5. 19.5. 7.6.
 4.           4.8. 11.8. 30.8.
 5.          22.9. 29.9. 18.10.
 6.           15.11. 22.11. 13.12.

ilmestymisaikataulu 2021


