
EDUSKUNTAVAALIT 2023 
Vaalimainonta 

Viikko Pohjois-Karjalassa

viikkopk.fi

Ehdokasasettelun vahvistaminen 2.3.2023
Ennakkoäänestys kotimaassa 22. – 28.3.2023

Vaalipäivä 2.4.2023



Ilmoitushinnat

PAPERILEHTI + DIGINÄKYVYYS:
Digilehteen on saatavana bannerimainontaa pakettina 
printtimainonnan yhteydessä. Banneri julkaistaan  
verkossa paperilehden ilmestymispäivänä ja se on 
näkyvillä seuraavaan ilmestymispäivään saakka.

Bannerivaihtoehdot:

Paraatibanneri desktop 980x220 px, mobiili 380x250 px 
verkkolehden kaikkien sivujen yläreunassa 

Banneri desktop 710x450 px, mobiili 300x200 px 
verkkolehden etusivulla sekä Uutiset, Debatti,  
Vapaalla ja Vaalit -osioissa.

Ilmoituspaketit, paperilehti + diginäkyvyys:

82 x 130 mm paperilehden etusivulla  
+ Paraatibanneri verkossa 260 €

125 x 180 mm ( 1/4 sivua) paperilehden etusivulla  
+ Paraatibanneri verkossa 450 € 

254 x 180 mm (1/2 sivua) paperilehden etusivulla  
+ Paraatibanneri verkossa 750 € 

82 x 130 mm paperilehden etusivulla  
+ Banneri verkossa 240 €

125 x 180 mm ( 1/4 sivua) paperilehden etusivulla  
+ Banneri verkossa 430 €

254 x 180 mm (1/2 sivua) paperilehden etusivulla  
+ Banneri verkossa 730 € 

PAPERILEHTI:
Etusivulla:
82 x 130 mm 210 €
125 x 180 mm  (1/4 sivua) 400 €

254 x 180 mm (1/2 sivua) 700 € 

Sisäsivuilla:
82 x 50 mm 90 €
82 x 100 mm 160 €
254 x 180 mm (1/2 sivua) 550 €
254 x 360 mm (1/1 sivu) 800 €

+ 

Muut koot
sopimuksen 
mukaan.

Hintoihin  
lisätään  
ALV 24% 
ellei toisin  
ole mainittu.

82x130 mm 82x130 mm 82x130 mm

125x180 mm 125x180 mm

PARAATIBANNERI

BANNERI

NATIIVIMAINONTA
Tulossa on myös mahdollisuus  
natiivimainontaan sekä paperi- 
lehdessä että verkossa.  

Kysy lisää mediamyynnistä!

SUUNNITTELUPALVELU
Viikko Pohjois-Karjalasta voit tilata 
lehti-ilmoitusten lisäksi suunnittelu-
palvelun myös muihin tarvittaviin 
vaaliaineistoihin (esimerkiksi flyerit, 
esitteet, julisteet ja bannerit). 

Suunnittelupalvelun hinta:

45 €/tunti (+ ALV 24%)



Aineistoaikataulut ja -ohjeet

Ilmestymisaikataulu

Valmis ilmoitusaineisto tulee toimittaa viimeistään ilmestymispäivää edeltävänä maanantaina 
klo 12 mennessä. Viikko Pohjois-Karjalassa valmistettaviin ilmoituksiin materiaalit ja aineisto  
tulee toimittaa viikkoa ennen julkaisupäivää. Muista myös maksajatieto vaali-ilmoitukseen! 
Vedosten hyväksyntä viimeistään julkaisupäivää edeltävänä maanantaina klo 12 mennessä. 

Painovalmiit aineistot: 
Sanomalehtituotantoon soveltuva pdf-aineisto. Käytä painotuotantoon tarkoitettuja taitto- ja  
grafiikkaohjelmia. Pikaohje: Käytä Adoben ohjelmissa valmista Press Quality –asetusta ja vaihda 
asetuksista cmyk-kohdeprofiiliksi WAN-IFRAnewspaper26v5.icc. 
Lisätietoja ja profiilien lataus: www.punamusta.com/aineisto-ohjeet

Bannerit verkkolehteen JPG tai PNG -tiedostoina: 
Paraatibanneri desktop 980x220 px, mobiili 380x250 px 
Banneri desktop 710x450 px, mobiili 300x200 px

Viikko Pohjois-karjalassa valmistettavan aineiston tiedostomuodot: 
Valokuvat esim. JPG, tai PSD -tiedostoina, resoluutio lopullisessa koossa vähintään 300 ppi. 
Logot ja muut elementit mieluiten vektorimuotoisina, esimerkiksi PDF tai AI -tiedostoina.

Varmistathan, että sinulla on käyttöoikeus kaikkeen julkaistavaksi tarkoitettuun aineistoon.

Lehden vastuu virheellisen ilmoituksen tai väärän julkaisuajan ilmoittajalle aiheuttamista  
vahingoista rajoittuu enintään ilmoitushintaan. Emme vastaa painovirheistä, jotka johtuvat  
toimitetun aineiston puutteista.

TOIMITUS 
toimitus@viikkopk.fi 

päätoimittaja 
Arto Miettinen 
puh. 050 386 9628 
arto.miettinen@viikkopk.fi

MEDIAMYYNTI 
ilmoitukset@viikkopk.fi 

Mirja Lievonen 
puh. 050 386 9629 
mirja.lievonen@viikkopk.fi

ILMOITUSVALMISTUS 
ilmoitukset@viikkopk.fi 

Esa Veiskola 
puh. 050 470 8995 
esa.veiskola@viikkopk.fi
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