Sössö
S

össö on vuodesta 1969 alkaen ilmestynyt Sähkö
insinöörikillan opiskelijalehti. Sössön painos on 200
ja se tavoittaa yli 2000 Sähkötekniikan korkeakou
lussa opiskelevaa sekä osaston henkilökunnan. Lisäksi
lehti lähetetään yhteistyökumppaneille, niin yrityksille
kuin muille killoille ja ainejärjestöillekin.
Paperilehden lisäksi Sössön löytää myös killan net
tisivuita pdf-muodossa, ja sieltä voikin käydä lukemassa
myös lehden vanhoja numeroita, ulottuen jopa vuoteen
2003.
Kiinnostus lehteä kohtaan on viime vuosina ollut kil
lassa erityisen suurta, mikä näkyy niin lehden toimituksen
suurena kokona kuin lehden menekin kasvuna. Lehden
kiitettyä ulkoasua ollaan jatkuvasti kehittämässä entistä
paremmaksi ja näkyvyyttä lisätään erilaisilla tapahtumilla

Mediatiedot 2018
ja julkaisutilaisuuksilla. Varsinkin näkyvyyttä verkossa ol
laan kehittämässä.
Sössö pyrkii yhteistyöhön Sähkötekniikan korkea
koulun kanssa saavuttaakseen yhä suuremman lukija
joukon tukemalla korkeakoulun opiskelijoita myös opin
noissa.
Lehden koko on 210x250mm. Lehti on ollut vuodesta
2011 alkaen kokonaan nelivärinen.
Miika Koskela
Sössön päätoimittaja 2018

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT

Normaali

Aineistoa tehdessä tulee ottaa huomioon
etteivät ilmoitetut mitat sisällä 5 mm
painovaraa.

2/1 aukeama

500 €

1/1 sivu

300 €

1/2 vaaka

200 €

1/2 pysty
1/4 vaaka
1/4 pysty

ILMESTYMISAIKATAULU
Materiaali tulee toimittaa painovalmiina päätoimittajalle al
la merkittyihin päiviin mennessä. Lehti ilmestyy noin 3 viikon
kuluessa deadlinesta.

100 €

1/4 neliö
1/8 pysty

50 €

Sivu 2

500 €

Takakannen
sisäpuoli

500 €

Takakansi

600 €

1. numero DL
2. numero DL

31.3.2018
28.10.2018

Lehden sisäsivut, neliväri

2/1 aukeama

1/1 sivu

1/2 vaaka

420 x 250 mm

210 x 250 mm

210 x 125 mm

1/4 vaaka

1/4 pysty

1/4 neliö

1/8 pysty

40 x 215 mm

80 x 105 mm

40 x 105 mm

210 x 62 mm

170 x 42 mm

Määräpaikat: Sivu 2, takakansi ja takakannen sisäpuoli, neliväri

Sivu 2

Takakannen
sisäpuoli

Takakansi

210 x 250 mm

210 x 250 mm

210 x 250 mm

1/2 pysty

170 x 105 mm

105 x 250 mm

80 x 215 mm

Julkaisija: A
 alto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry
Päätoimittaja: Miika Koskela, etunimi.sukunimi@aalto.fi
Painopaikka: Painotalo Casper Oy,
http://www.painotalocasper.fi/
Painos: 100 kpl
Jakelu: Sähkötekniikan korkeakoulussa sijaitsevissa ilmaisjakelu
pisteissä, postitse yhteistyökumppaneille sekä verkkojulkaisuna
killan sivuilla osoitteessa http://sosso.fi/
Ulkoasu: koko 210 x 250 mm
Aineisto: Sähköpostilla päätoimittajalle.
Tiedostomuoto: PDF tai vastaava. (Mallituloste suositeltava.)
Maksutapa: Viitenumerollisella laskulla SIKille.
Tarkemmat maksutiedot sähköpostilla.
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