
”Faktaa ryydittävät 
henkilökuvat, 
kulttuurijutut ja 
kolumnit.”

Venäjän Aika on suomenkielinen aikakauslehti, joka kertoo Venä-
jästä ja venäläisistä laajemmin ja monipuolisemmin kuin mikään 
muu suomalainen tiedotusväline. Lehti paneutuu yhtä lailla maan 

yhteiskunnalliseen kehitykseen, talouselämään,  kulttuuriin ja 
urheiluun kuin ajankohtaisiin ilmiöihin matkailun uutuuksia 
ja klassikoita unohtamatta. Lehti pyrkii valaisemaan erityisesti 
suomalaisten ja venäläisten yhteistyötä eri aloilla. Venäjän Aika 

tekee yhteistyötä Suomen Pankin Bofi t-tutkimuslaitoksen ja Pietarissa 
toimivan Suomen pääkonsulaatin kanssa. Bofi tin asiantuntijat päivit-
tävät katsauksessaan Venäjän kulloisetkin talousnäkymät maamme 
parhaalla asiantuntemuksella ja pääkonsulaatin toimittama kolumni 
puolestaan kertoo lukijoille asioista, jotka on hyvä tiedostaa Venäjällä 
liikuttaessa. Lukijoita kiinnostavat maan matkakohteet, tapahtumat, 
nähtävyydet, ostosmahdollisuudet ja ravintolat.

Venäjän Aika on ilmestynyt vuodesta 1997 lähtien neljästi vuo-
dessa. Se on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja toimii avoimena 
keskustelufoorumina kaikille Venäjän asioista ja tapahtumista kiin-
nostuneille. Lehteä lukevat muun muassa liike-elämän asiantuntijat 
ja päättäjät, tutkijat, julkisen sektorin toimijat, alan opiskelijat sekä 
maan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet. Venäjän Aika -lehti ta-
voittaa myös Suomi-Venäjä-seuran jäsenet ja sen liitteenä ilmestyy 
säännöllisesti seuran 16-sivuinen tiedotuslehti Kontakt. 

Martti Kiuru
Päätoimittaja

MediaMediaMedia 2020
MAINOSPAIKAT



Kustantaja ja toimitus

Omnipress Oy

Mäkelänkatu 56, FI-00510 Helsinki

www.venajanaika.fi

www.omnipress.fi

 

Päätoimittaja

Martti Kiuru,

martti.kiuru@omnipress.fi, 

puh. +358 (0)40 549 3105

 

Tuottaja

Kari Martiala

kari.martiala@omnipress.fi

puh. +358 (0)45 675 7122

 

Painos

5000 kpl

Lehti jaetaan osoitteellisena tilaajilleen.

Tekniset tiedot

koko: 215x300 mm, värillisyys: 4/4

sidonta: stiftattu, paino PunaMusta, 

kuvien resoluutio: 300 dpi

ISSN 1455-0520

Aikakauslehtien Liiton jäsen

Ilmoitushinnat ja aineiston toimitusohjeet

Koko mm   
2/1 (aukeama) 430 x 300* 2775,-
1/1 (sivu) 215x300* 1600,-
1/2  190 x 140 tai 95 x 280 950,-
1/4 95 x 140 tai 190 x 70 490,-
1/8 95 x 70 tai 190 x 35 290,-
2. kansi 215 x 300* 1850,-
Takakansi  215 x 270 * 1950,-

* aineistoon 5 mm leikkuuvara

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Painoresoluutioinen pdf-aineisto toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: 
martti.kiuru@omnipress.fi. Mukaan ilmoituksen laatijan yhteystiedot.

Ilmoitusaineiston valmistus sopimuksen mukaan.

Myöhemmin kuin 14 vrk ennen lehden ilmestymistä tulevista peruutuksista 

veloitamme 50 % sovitusta ilmoitushinnasta.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot. Jos ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista syistä 

voida julkaista, lehti ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Lehden vastuu rajoittuu ilmoituksesta maksetun hinnan palauttamiseen. 

Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa lehden ilmestymisestä.

Ilmestymisaikataulu 2020

 ILMESTYY     AINEISTOPÄIVÄ

nro 1    12.2.           20.1.

nro 2    27.5.           27.4.

nro 3    9.9.             17.8.

nro 4    18.11.         26.10.

1/2 sivu

1/2 sivu

1/4 sivu

1/4 sivu

1/8 sivu

1/8 sivu

2/1 aukeama 1/1 sivu
2.kansi

Takakansi
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