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AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO/Aikakausmedia 
J Ä S E N H A K E M U S 
 
Allekirjoittanut yhtiö/yhteisö hakee Aikakauslehtien liiton jäsenyyttä kustantajan/julkaisijan ominaisuudessa 
(tarpeeton pyyhitään yli). Samalla hakija sitoutuu noudattamaan Aikakauslehtien liiton sääntöjä. 
 
Hakija vakuuttaa, että kaikki tässä hakemuksessa sekä kustantaja- ja lehtitietolomakkeilla annetut tiedot ovat 
oikeita. 
 

Paikka ja aika                                                           p      kk       v 

                                                                                                       /          /   

Yhtiön/yhteisön nimi 
 

Y-tunnus 
 

 
 

Virallinen allekirjoitus 
 
 

Allekirjoittajan nimen selvennys 
 
 

 
 
HAKIJAN LIITETIEDOT 
 

- Jäsentietojen kustantaja-/julkaisijatiedot 

- Jäsentietojen lehtikohtaiset tiedot 

- Kauppa- tai yhdistysrekisteriote (jäljennös) 

- Kaksi lehden näytenumeroa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Palautus liitteineen: Aikakausmedia, PL 185, 00131 Helsinki 
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AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO/Aikakausmedia 
JÄSENTIETOKYSELY 

OSA 1  JÄSENEN YRITYSTIEDOT 

 

Kustantaja/julkaisija (tarpeeton pyyhitään yli) 
 
 

Katuosoite 
 

Postinumero Postitoimipaikka 
 

PL-osoite 
 

Puhelin Telefax 
 

Yrityksen sähköpostiosoite 
 

Yrityksen www-osoite 
 

 
Hallintohenkilöt: ylin johto, talousjohto, markkinointijohto ym. henkilöt. Merkitkää nimen jälkeen A, jos 
haluatte, että henkilölle lähetetään sähköinen Aikakausmedian uutiskirje jäsenille.  (Toimituksen henkilöt 
annetaan lehtitietojen yhteydessä). Ilmoittakaa myös, kuka hoitaa jäsentietojen päivitykset (J). 
 
 

Titteli Nimi  Sähköposti 
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AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO/Aikakausmedia 
JÄSENTIETOKYSELY 

OSA 2 LEHTITIEDOT 

 

Lehden nimi 
 

Katuosoite 
 

Postinumero Postitoimipaikka 
 

PL-osoite 
 

Puhelin 
 

Lehden sähköpostiosoite 
 

Lehden www-osoite 
 

Lehden toimitus/myynti 

Päätoimittaja 1                                                  sähköposti 
                                                       

Päätoimittaja 2                                                  sähköposti 
                                                       

Toimituspäällikkö                                              sähköposti 
                                                       

Toimituspäällikkö                                              sähköposti 
                                                       

Toimitussihteeri                                                 sähköposti 
                                                       

Toimitussihteeri                                                 sähköposti 
 

Levikkimarkkinointi (hlö+titteli)                      sähköposti 
 

Levikkimarkkinointi                                           sähköposti 
 

Mediamyynti (hlö+titteli)                                 sähköposti 
 

Mediamyynti (hlö+titteli)                                 sähköposti 
 

Mediamyyntitoimisto 

Yritys 
 

Yhteyshenkilö                                                    sähköposti 
 

Katuosoite (jos eri kuin lehden osoite) 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 
 

PL-osoite 
 

Puhelin 

www-osoite 

 

Mikäli lehden julkaisija on muu kuin jäseneksi hakeva, merkitkää nimi tähän: 
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AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO/Aikakausmedia 
JÄSENTIETOKYSELY 

OSA 2 LEHTITIEDOT 

 
LEHTIRYHMÄ: Merkitkää se vaihtoehto, johon katsotte lehtenne kuuluvan  
       
A. YLEISÖLEHDET 

1. Yleisaikakauslehdet 
1.1.Perhe- ja yleisaikakauslehdet 
1.2.Naisten yleislehdet 
1.3.Miesten  yleislehdet 
1.4.Nuorten lehdet 
1.5.Lasten lehdet 
1.6.Sarjakuvalehdet 
1.7.Muut yleisaikakauslehdet 

2.  Erikoislehdet 
2.1.Asuminen, rakentaminen ja puutarhanhoito 
2.2.Autoilu ja tekniikka 
2.3.Naisten erikoislehdet  
2.4.Kodin tietotekniikka 
2.5.Muut erikoislehdet 

3.  Harrastelehdet 
3.1.Lukemistot 
3.2.Ristikkolehdet 
3.3.Musiikki ja viihde-elektroniikka 
3.4.Metsästys ja kalastus   
3.5.Purjehtiminen ja  veneily 
3.6.Urheilu ja liikunta 
3.7.Muut harrastelehdet 
4. Mielipidelehdet 
4.1.Tiede- ja kulttuuri 
4.2.Uskonto 
4.3.Muut mielipidelehdet 
 
B. AMMATTI- JA JÄRJESTÖLEHDET 
1. Ammattijärjestölehdet 
2. Arkkitehtuuri ja rakennusala 
2.1.Suunnittelu 
2.2.Tekniikka 
2.3. Muu rakennusala 
3. Yhteiskunta ja julkinen hallinto  
3.1.Oikeustoimi 
3.2.Maanpuolustus 
3.3.Muu julkinen ala 
4. Kauppa ja palvelualat 
4.1.Kauppa 
4.2.Ravintola- ja suurkeittiösektori 
5. Koti- ja puutarhatalous 
6. Kuljetusala ja liikenne 
7. Kulttuuri- ja harrastustoiminta 
8. Maa- ja metsätalous 
8.1.Maanviljely 
8.2.Metsänhoito 
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AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO/Aikakausmedia 
JÄSENTIETOKYSELY 

OSA 2 LEHTITIEDOT 

 
8.3.Kalatalous 
8.4.Muu maa-ja metsätalous 
9. Markkinointi ja viestintä 
10. Opetus- ja kasvatusala 
11. Sosiaali- ja terveysala 
11.1.Terveydenhuolto 
11.2.Muu sosiaaliala 
12. Talouselämä ja yritystoiminta 
13. Teollisuus ja tekniikka 
13.1.Energia 
13.2.Paperiteollisuus 
13.3. Muu teollisuus 
14. Tietotekniikka ja tietoliikenne  
15. Urheilun ammatti- ja järjestölehdet 
16. Muut ammatti- ja järjestölehdet 
 

C. ASIAKASLEHDET 
1. Kauppa 
2. Pankit 
3. Maahantuojat 
4. Teollisuus 
5. Liikenne 
6. Muut asiakaslehdet 
 
Kirjoita lyhyt kuvaus lehden kohderyhmästä tai lehden sisällöstä.  Huom! englanninkielistä palvelua varten 
kuvaus toivotaan myös englanniksi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lehden perustamispäivä ja vuosi 
 

Toimituksen vakituisen henkilöstön määrä yhteensä                              henkilöä 
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AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO/Aikakausmedia 
JÄSENTIETOKYSELY 

OSA 2 LEHTITIEDOT 

 
Jos levikkiä ei ole tarkastettu, ilmoitetaan lehden painos- ja tilausmäärät: 

-  

Lehden painos tai tarkastettu levikki 
 

… josta maksullisia  
tilauksia, kpl 

……jäsentilauksia tai asiakasrekisterin tms. 
perusteella toimitettuja  
muita tilauksia, kpl 

 
 

Lehden ilmestymiskerrat vuonna 2020 

 
kertaa 

Vuosikerran hinta vuonna 2020 
 

€ 

 
 
Henkilö, joka toimii jäsentietojen yhteyshenkilönä 
 

Nimi 
 

Puhelin 
 

Sähköposti 

 

Paikka ja aika 
 
 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
 

 
 
 
Jäsenyyden perusteella jäsenen lehtiä ei automaattisesti lisätä Mediakorttipalveluun.  
Jos haluatte lehtenne mediakortin mukaan www.mediakortit.fi -palveluun (320 € +alv), kirjallisen tilavarauksen 
sähköisestä mediakortista voi tehdä osoitteessa http://www.aikakausmedia.fi/jaesenille/mediakortin-tilavaraus/
 
Mediakorttipalvelua käyttävät muun muassa kaikki mediatoimistot. Lehden mediatiedot päivittyvät 
reaaliaikaisesti mediatoimistojen tietokantoihin.  
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