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PYHÄINPÄIVÄN 
AIKATAULUT

Mediaa koko Suomeen

LEHTI LEHTI EI 
ILMESTY ILMESTYMINEN DEAD LINE VARAUKSET JA  

VALMISTETTAVAT AINEISTOT DEAD LINE VALMIIT AINEISTOT

AAMUPOSTI la 3.11., su 4.11. ma 5.11. normaaliaikataulun mukaan normaaliaikataulun mukaan

AAMPOSTI VIIKKO ke 7.11. normaaliaikataulun mukaan normaaliaikataulun mukaan

ETELÄ-SUOMEN 
SANOMAT

su 4.11. ma 5.11. pe 2.11. klo 10.00 pe 2.11. klo 14

HANKASALMEN 
SANOMAT

to 1.11. ti 30.10. klo 14 mennessä ti 30.10. klo 14 mennessä

HEINÄVEDEN LEHTI ilmestyy normaalisti to 1.11. normaaliaikataulun mukaan 
ma klo 16 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ti klo 16 mennessä

HELSINGIN UUTISET la 3.11. ke 31.10. klo 12 ke 31.10. klo 14

IISALMEN SANOMAT ilmestyy normaalisti la 3.11. normaaliaikataulun mukaan 
to klo 12 mennessä

normaaliaikataulun mukaan  
pe klo 12 mennessä

IMATRALAINEN ke 7.11. normaaliaikataulun mukaan normaaliaikataulun mukaan

ITÄ-HÄME Itä-Häme ei ilmesty 
sunnuntaisin, joten 
pyhäinpäivä ei vai-
kuta ilmestymiseen 
/ deadlineihin

JOROISTEN LEHTI ilmestyy normaalisti to 1.11. normaaliaikataulun mukaan 
ti klo 16 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ke klo 10 mennessä

KESKISUOMALAINEN su 4.11. la 3.11. ke klo 10 mennessä ke klo 15 mennessä

KESKI-UUSIMAA su 4.11. la 3.11. normaaliaikataulun mukaan normaaliaikataulun mukaan

KESKI-UUSIMAA 
VIIKKO

la 3.11. ke 7.11. normaaliaikataulun mukaan normaaliaikataulun mukaan

KOILLIS-SAVO ilmestyy normaalisti to 1.11. normaaliaikataulun mukaan 
ma klo 12 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ti klo 14 mennessä

KOTIPEILI la 3.11. ti klo 12 mennessä ke klo 10 mennessä

KUOPION 
KAUPUNKILEHTI

ilmestyy normaalisti la 3.11. normaaliaikataulun mukaan 
ke klo 10 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ke klo 16 mennessä

LAPPEENRANNAN 
UUTISET

ke 7.11. normaaliaikataulun mukaan normaaliaikataulun mukaan

LAUKAA-KONNEVESI to 1.11. ke 31.10. ma 29.10. klo 15 mennessä ma 29.10. klo 15 mennessä

LÄNSI-UUSIMAA la 3.11. normaaliaikataulun mukaan normaaliaikataulun mukaan

LÄNSIVÄYLÄ la 3.11. ke 31.10. klo 12 ke 31.10. klo 14

MATTI JA LIISA ilmestyy normaalisti to 1.11. normaaliaikataulun mukaan 
ma klo 14 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ti klo 16 mennessä

MIILU ilmestyy normaalisti ke 31.10. normaaliaikataulun mukaan 
pe klo 16 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ma klo 16 mennessä

MÄNTSÄLÄN UUTISET - ke 7.11. normaaliaikataulun mukaan normaaliaikataulun mukaan

NURMIJÄRVEN 
UUTISET

la 3.11. ti 30.10. klo 12 Ke 31.10. klo 12

PAIKALLISLEHTI 
SISÄ-SAVO

ilmestyy normaalisti to 1.11. normaaliaikataulun mukaan 
ti klo 12 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ke klo 12 mennessä

PIEKSÄMÄEN LEHTI ilmestyy normaalisti la 3.11. normaaliaikataulun mukaan 
to klo 16 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
pe klo 12 mennessä

PIELAVESI-KEITELE ilmestyy normaalisti ke 31.10. normaaliaikataulun mukaan 
pe klo 16 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ma klo 16 mennessä

PIKKUKAUPUNKI- 
LAINEN

ke 31.10. ma 29.10. klo 10 mennessä ti 30.10. klo 10 mennessä
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LEHTI LEHTI EI 
ILMESTY ILMESTYMINEN DEAD LINE VARAUKSET JA  
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PITÄJÄLÄINEN ilmestyy normaalisti to 1.11. normaaliaikataulun mukaan 
ma klo 12 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ti klo 14 menessä

SAARIJÄRVELÄINEN                          -                    -                                                     -                   -

SAMPO to 1.11. ti 30.10. klo 14 mennessä ti 30.10. klo 14 mennessä

SAVON SANOMAT ilmestyy normaalisti la 3.11. normaaliaikataulun mukaan 
to klo 12 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
pe  klo 12  mennessä

SEINÄJOEN SANOMAT ke 7.11. normaaliaikataulun mukaan normaaliaikataulun mukaan

SEUTUNELOSET Ilmestyy vain kes-
kiviikkoisin, joten 
pyhäinpäivä ei vai-
kuta ilmestymiseen 
/ deadlineihin 

SIPOON SANOMAT to 8.11. normaaliaikataulun mukaan normaaliaikataulun mukaan

SISÄSAVO

SISÄ-SUOMEN LEHTI ti 30.10. pe 26.10. klo 10 mennessä ma 29.10. klo 14 mennessä

SOISALON SEUTU ilmestyy normaalisti ti 30.10. normaaliaikataulun mukaan 
to klo 16 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
pe klo 16 mennessä

SUUR-JYVÄSKYLÄN 
LEHTI

                            -                                     -                                                                   -                       -

TAMPERELAINEN la 3.11. ke 31.10. klo 14 to 1.11. klo 10

TURKULAINEN la 3.11. ti 30.10. klo 14 ke 31.10. klo 12

TÖLLÖTIN ilmestyy normaalisti to 1.11. normaaliaikataulun mukaan 
ma klo 12 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ti klo 12 mennessä

UUSI-LAHTI Ilmestyy vain kes-
kiviikkoisin, joten 
pyhäinpäivä ei vai-
kuta ilmestymiseen 
/ deadlineihin 

UUSIMAA su 4.11. la 3.11. normaaliaikataulun mukaan normaaliaikataulun mukaan

UUTIS-JOUSI ilmestyy normaalisti to 1.11. normaaliaikataulun mukaan 
ma klo 12 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ti klo 14 menessä

VANTAAN SANOMAT la 3.11. ke 31.10. klo 12 ke 31.10. klo 14

WARKAUDEN LEHTI ilmestyy normaalisti la 3.11. normaaliaikataulun mukaan 
to klo 12 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
pe klo 12 mennessä

VIHDIN UUTISET la 3.11. ti 30.10. klo 15 ke 31.10. klo 15

VIIKKOSAVO ilmestyy normaalisti ke 31.10. normaaliaikataulu mukaan 
ma klo 10 mennessä

normaaliaikataulun mukaan 
ma klo 16 mennessä

VIISPIIKKINEN to 1.11. ti 30.10. klo 12 mennessä ti 30.10. klo 14 mennessä

VIITASAAREN SEUTU ke 31.10. pe 26.10. klo 12 mennessä ma 29.10. klo 10 mennessä

WIITASANOMAT                              -                                                                                        -                                                    -                   -

Mediaa koko Suomeen


