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Lapsen Maailma on lapsiperheille sekä lasten ja
nuorten kanssa kasvaville aikuisille suunnattu lehti.
Tasokasta julkaisua lukevat myös monet
kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset.
Lehden keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden
asiat. Sen valoisa maailmankuva on suvaitsevainen,
tasa-arvoinen ja huomioi kaikessa lapsen edun.
Lapsen Maailmaa kustantaa vuonna 1937 perustettu
Lastensuojelun Keskusliitto (www.lskl.fi), joka edistää
lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta sekä lapsen
oikeuksien toteutumista päätöksenteossa.
Tänä vuonna ilmestyy jo lehden 80. vuosikerta,
toista vuotta myös digijulkaisuna!

Peräti 69 % vastaajista antoi lehdelle
arvosanaksi HYVÄ ja 27 % ERINOMAINEN!
97 % vastaajista suosittelee
Lapsen Maailmaa myös muille.

LUKIJAPROFIILI
Lukijamäärä

44 000
(KMT 2016)

Lukijakysely toukokuu 2019

MONTA MEDIAA
Lehti tavoittaa lukijoita myös
verkossa ja somessa:
Verkkosivujen (www.lapsenmaailma.fi)
kävijät/kk: 13 000–28 000
Uutiskirjeen tilaajat: 2 747
FB-tykkääjät: 4 895
Twitter-seuraajat: 2 534
Instagram-seuraajat: 1 535

Tyypillinen lukija
korkeasti koulutettu 37-vuotias
toimihenkilönainen
● perheensä päivittäisostopäättäjä
● perheeseen kuuluu 3–4 henkeä
● talouden bruttotulot ovat
35–75 000 euroa vuodessa.
●

”Nostaa esiin kiinnostavalla tavalla erilaisia
arjen sankareita eri puolelta maata.”
Lukijakysely toukokuu 2019
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Teema + erikoisjakelu
Tunteet peliin!
Kuriton nuoriso?
Anna ääni lapselle! (Tutkimusnumero)
Tärkeä luontomme
Arjen valopilkut
Apua ajoissa (Lastensuojelupäivät,
Varhaiskasvatusmessut)
Lasten osallisuus (Lapsen oikeuksien viikko)
Hengen ravintoa

(HUOM! Advertoriaaleilla oma aikataulunsa! Kysy ilmoitusmyyjiltämme)

Ä
KYSY LISYÄYMEDIAM E
JÄLTÄMM

ILMOITUSKOOT
Ilmoitus
2/1 aukeama
1/1 sivu
1/2 vaaka

koko mm
420 mm x 297 mm (+ leikkausvara 3mm ja leikkausmerkit)
210 mm x 297 mm (+ leikkausvara 3mm ja leikkausmerkit)
210 mm x 148 mm (+ leikkausvara 3mm ja leikkausmerkit)

1/2 pysty
1/4 neliö
1/4 vaaka
1/8 vaaka

90 mm x 261 mm
90 mm x 128 mm
184 mm x 62 mm
90 mm x 62 mm

(+ leikkausmerkit)
(+ leikkausmerkit)
(+ leikkausmerkit)
(+ leikkausmerkit)

ILMOITUSHINNAT 2021
2/1
1/1
2. / 3. kansi
Takakansi
1/2
1/4
1/8
Ilmoitus uutiskirjeeseen
(600 x 300 px)
Ilmoitus verkkosivuille
(1080 x 1080 px)

4 500 e
2 650 e
2 850 e
3 200 e
1 780 e
1 200 e
400 e
350 e*
350 e*

*) vain printissä ilmoittaville

2/1

1/1
1/2

1/4
1/2

1/8
1/4

Varauspäivän jälkeen tehdyt
peruutukset laskutetaan puoleen
hintaan. Aineistopäivän jälkeen
tehdyt peruutukset laskutetaan
täyteen hintaan.

”Antaa äänen mahtaville ihmisille,
arvoille ja elämäntavoille, joista juuri
kukaan muu ei kirjoita.”
Lukijakysely toukokuu 2019

MAAILMA
LAPSEN MAAILMA -LEHDEN TEKNISET TIEDOT
Koko
Leikkausvara
Sidonta
Painomenetelmä

YHTEYSTIEDOT

210 x 297 mm
3 mm
stiftaus
offset

ILMOITUSMYYNTI
BF Media Oy
Markku Rytkönen
040 544 4027
Tommi Ratilainen
045 131 9299
etunimi.sukunimi@
bfmedia.fi

PAINOVALMIS ILMOITUISAINEISTO PDF
ICC-profiili
Värit
Leikkausvara

ISOcoated_v2_300_eci
CMYK
3 mm + leikkausmerkit

PAINO
PunaMusta Oy
010 340 8486

DIGITAALINEN AINEISTO
Tiedostomuodoissa
.jpg, .jpeg, .png ja .gif.
Animoitujen bannereiden tuki vain
.gif-tiedoston muodossa,
swf tai html5-tiedoston tukea ei ole.

MEDIAKORTTI 2021

”Laadukas ja asiantunteva,
mutta samaan aikaan siinä
on paljon inhimillistä
lämpöä.”
Lukijakysely toukokuu 2019

TOIMITUS
Päätoimittaja
Hanna Heinonen
040 838 4027
Toimituspäällikkö
Anu Jämsén
040 840 1080
etunimi.sukunimi@lskl.fi
www.lapsenmaailma.fi
KUSTANTAJA
Lastensuojelun
Keskusliitto
www.lskl.fi

Toteutamme
myös erikoisratkaisuja, esim.
liitteitä ja advertoriaaleja,
joiden aikataulut saat ilmoitusmarkkinoinnistamme.

MAAILMA

Ä
KYSY LISYÄYMEDIAM E
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KERRO ENEMMÄN ADVERTORIAALILLA

Lapsen maailma-lehdessä!

Yhdessä mainostajien kanssa toteutettavat,
eettisesti tuotetut ja aidosti juuri Lapsen maailma
-lehden lukijoille suunnatut advertoriaalit ovat
ainutlaatuinen tapa tavoittaa lehtemme
44 000 kuukausittaista lukijaa. Ne on mahdollista
julkaista myös lehden verkkosivuilla
www.lapsenmaailma.fi

ADVERTORIAALI AINEISTO-OHJE
Kuvat
● originaali kuvat JPG-muotoon
tallennettuina
● värit RGB
● resoluutio 300 dpi
● minimi koko noin
1 748 x 2 480 px (A5)
● kuvasta vain muutama versio, mielellään
asiakkaan jo valmiiksi hyväksymä ruutu

Lastensuojelun Keskusliiton lehti
Lapsen maailma ilmestyy 8 kertaa vuodessa.

ILMOITUS

Logot
● vektoroituina
● JPG- tai PDF-muodossa
● värit CMYK
● resoluutio 300 dpi
● HUOM! Verkkosivustolta kaapatut kuvat
ja logot eivät ole painokelpoista originaaliaineistoa.

ILMOITUS

RINNEKOTI LAAJENI LAHTEEN

Erityisen lapsen kohtaamisessa

HERKKYYS ON VAHVUUTTA

Rinnekoti sai alkunsa osana Diakonissalaitoksen toimintaa yli
90 vuotta sitten, kun sisar Aino otti hoitoonsa Martti-nimisen
kehitysvammaisen pojan.
Tätä nykyä Rinnekodin lasten ja nuorten palvelut toimivat pääosin Helsingissä ja Espoossa. Kesäkuussa avautui uusi lastensuojeluyksikkö myös Lahteen.
– Strategianamme on palvella lapsia, nuoria ja heidän perheitään visiomme mukaisesti ihmistä lähellä, kertoo Rinnekodin
asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen.
Rinnekoti on Suomen suurin kehitysvamma-alan palveluja tarjoava yksityinen toimija ja yhteiskunnallinen yritys.
WWW.RINNEKOTI.FI

Rinnekodin Hetki-hanke on kehittänyt voimavaralähtöisen vertaisryhmämallin kehitysvammaisen lapsen haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille
vanhemmille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta
sekä voimaannuttaa vanhempia.
ILMOITUS

KUVITUS ANNA EMILIA LAITINEN
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– Hetki-ryhmämallin avulla puretaan
lapsen ja vanhemman välille muodostunutta negatiivisen vuorovaikutuksen kehää
myönteistä vuorovaikutusta lisäämällä. Lisäksi kiinnitetään huomiota vanhempien
jaksamiseen ja tuetaan heitä voimaantumisessa, Tyyskä-Korhonen kertoo.
Kaikki alkaa perheen tilanteeseen pureutuvasta kotikäynnistä, jonka on havaittu laskevan ryhmään liittymisen kynnystä.
– Joka toinen viikko järjestettävien
ryhmätapaamisten teemoja ovat muun
muassa tunnetaidot, yhteyden rakentaminen, oppimisen edellytykset, vanhempien
hyvinvointi ja itsemyötätunto. Teemat
perustuvat tutkittuun tietoon ja yleisesti
tunnettuihin teoreettisiin viitekehyksiin, ja
runkoa on mahdollista muokata vanhempien toiveiden mukaisesti, Tyyskä-Korhonen selventää.
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Höpöttelyn
LAADUNVA
LVONTAA
Nykyajan laps
et elävät suo
rituskes

TIESITKÖ, ETTÄ…
Hetki-hankkeen nimi tulee
sanoista helpotusta ja tukea
kehitysvammaisen lapsen
käyttäytymishaasteisiin,
interventio. Nimen voi nähdä
myös vertauskuvallisesti:
Hetki tarjoaa
hengähdystauon lastensa
käyttäytymishaasteiden
kanssa kamppaileville
vanhemmille.
Hetki-hankkeen rahoittaa
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus (STEA) ja se
toteutetaan yhteistyössä
kuntien ja vaativan erityisen
tuen tutkimusryhmän
kanssa. Viimeisestä
mukana ovat olleet FT,
dos. Elina Kontu sekä
FT, puheterapeutti Ritva
Ketonen. Koulutuspaketin
ovat kehittäneet ja
koonneet projektipäällikkö
Varpu Tyyskä-Korhonen ja
projektisuunnittelija
Jael Virtanen.
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vakaa arki. Kun
lapselle
arjen puittee
t ovat kunno
päästään myös
ssa,
lastensuojelut
yössä haluttu
tuloksiin.
ihin
Täysin suoritt
amisesta vapaita
mäessäkään
ei Vaahterasilti olla. Syy
suorittamisee
kuitenkin mitä
n on
parhain.
– Laadunvalvon
ta on nykyaikaisess
suojelutyössä
a lastenselviö. Me suorita
mme
lyn laadunvalvon
taa eli varmistumme höpöttelasten ja aikuist
siitä, että
en välillä toteutu
u päivittäin riittävästi kiireetö
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n
686
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aki.com
www.vaahte
ramaki.com

A KIVIRANTA
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Varaudu ajoissa,
kysy aikataulut ja lisätietoja
Lapsen maailman ilmoitusmyyjiltä:
MARKKU 040 544 4027 JA KARO 050 550 6499

Graafinen ohjeisto
● asiakkaan graafinen ohjeisto mukaan
PDF-muodossa
Teksti
● pituus max. 5 000 merkkiä (ilman
välilyöntejä)
● Word-, TXT- tai RTF-muodossa
● ei tekstimuotoiluja

”Hyviä ohjeita lasten
kanssa toimimiseen eri
kasvutilanteissa.”
Lukijakysely toukokuu 2019

