
Peräti 69 % vastaajista antoi lehdelle  
arvosanaksi HYVÄ ja 27 % ERINOMAINEN!

97 % vastaajista suosittelee  
Lapsen Maailmaa myös muille.

Lukijakysely toukokuu 2019

LUKIJAPROFIILI
Lukijamäärä                                  44 000  
 (KMT 2016)

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

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!

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

MEDIAKORTTI 2021MA
AIL
MA



ILMOITUSKOOT

 
Ilmoitus  koko mm
2/1 aukeama   420 mm x 297 mm  (+ leikkausvara 3mm ja leikkausmerkit)
1/1 sivu  210 mm x 297 mm   (+ leikkausvara 3mm ja leikkausmerkit)
1/2 vaaka  210 mm x 148 mm (+ leikkausvara 3mm ja leikkausmerkit)

1/2 pysty    90 mm x 261 mm (+ leikkausmerkit)
1/4 neliö    90 mm x 128 mm (+ leikkausmerkit)
1/4 vaaka  184 mm x 62 mm (+ leikkausmerkit)
1/8 vaaka    90 mm x 62 mm (+ leikkausmerkit)

ILMESTYMISKALENTERI   

 Nro  Varaus  Aineisto  Ilmestyy  Teema + erikoisjakelu

1  26.11.  10.12.  11.1.  Tunteet peliin!
2   13.1.  27.1.  22.2.  Kuriton nuoriso?
3  1.3.  15.3.  12.4.  Anna ääni lapselle! (Tutkimusnumero)
4  20.4.  4.5.  31.5.  Tärkeä luontomme
5  30.6.  14.7.  9.8.  Arjen valopilkut
6  25.8.  8.9.  4.10.  Apua ajoissa (Lastensuojelupäivät, 
     Varhaiskasvatusmessut)
7  29.9.  13.10.  8.11.  Lasten osallisuus (Lapsen oikeuksien viikko)
8  2.11.  16.11.  13.12.  Hengen ravintoa

(HUOM! Advertoriaaleilla oma aikataulunsa! Kysy ilmoitusmyyjiltämme)

ILMOITUSHINNAT 2021
2/1  4 500 e
1/1  2 650 e
2. / 3. kansi  2 850 e
Takakansi  3 200 e
1/2  1 780 e
1/4  1 200 e
1/8     400 e

Ilmoitus uutiskirjeeseen    350 e*
(600 x 300 px)     
Ilmoitus verkkosivuille    350 e*
(1080 x 1080 px)     
*) vain printissä ilmoittaville

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

KYSY LISÄÄ  

MEDIAMYY-

JÄLTÄMME

”Antaa äänen mahtaville ihmisille,  
arvoille ja elämäntavoille, joista juuri  

kukaan muu ei kirjoita.”
Lukijakysely toukokuu 2019
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LAPSEN MAAILMA  -LEHDEN TEKNISET TIEDOT
Koko  210 x 297 mm
Leikkausvara  3 mm
Sidonta  stiftaus
Painomenetelmä offset

PAINOVALMIS ILMOITUISAINEISTO PDF
ICC-profiili ISOcoated_v2_300_eci
Värit CMYK
Leikkausvara 3 mm + leikkausmerkit

DIGITAALINEN AINEISTO 
Tiedostomuodoissa  
.jpg, .jpeg, .png ja .gif.

Animoitujen bannereiden tuki vain  
.gif-tiedoston muodossa, 
swf tai html5-tiedoston  tukea ei ole.

YHTEYSTIEDOT

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

PAINO 
PunaMusta Oy
010 340 8486

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
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Toteutamme 
 myös erikoisratkaisuja, esim. 

liitteitä ja advertoriaaleja,  
joiden aikataulut saat ilmoitus-

markkinoinnistamme.

”Laadukas ja asiantunteva,  
mutta samaan aikaan siinä 

on paljon inhimillistä 
lämpöä.”

Lukijakysely toukokuu 2019



– Hetki-ryhmien lähestymistapa on 
dia lo ginen ja voimavarakeskeinen. Per-
heet ovat omien asioidensa asiantun-
tijoita, joita me tuemme ammatillisella 
osaamisellamme. Tapaamisten välissä on 
hyvin aikaa käsitellä, pohtia ja havainnoi-
da opittua kotioloissa. 

 
Helpotusta haastavaan  
käyttäytymiseen
Ensimmäisessä ryhmätapaamisessa van-
hempia helpottaa usein jo havainto siitä, et-
tä erityisen lapsensa käyttäytymishaastei-
den kanssa painivat toisetkin vanhemmat. 
Negatiivisuudesta edetään vahvasti kohti 
myönteisiä asioita. 

– Osallistujilta saatu palaute osoittaa, 
että vanhemmat kokevat lapsen käyttäy-
tymisen helpottuvan. Ryhmässä läpikäy-
dyt mallit ja ohjeet tuottavat toivottua 
käyttäytymisen muutosta, jota huoma-

taan sekä omassa että lapsen käyttäyty-
misessä, Tyyskä-Korhonen iloitsee. 

– Vanhemmat jaksavat ongelmatilan-
teissa paremmin, eivätkä hermostu van-
haan tapaan. Se puolestaan heijastuu lap-
seen, joka pysyy niin ikään rauhallisena. 

Erityislapsen kanssa vanhemman 
omien tunnetaitojen hallinta korostuu. 
Kun vanhemman tunneyhteys lapseen 
toimii, lapsen yhteistyökyky hänen kans-
saan paranee ja haastava käyttäytyminen 
vähenee. 

– Arjen kiire ja hektisyys on omiaan luo-
maan ja ylläpitämään negatiivista vuoro-
vaikutusta. Kun kiireen kierre katkaistaan, 
syntyy ihmeellisiä asioita, Tyyskä-Korho-
nen huomauttaa.

– Herkkyys ja ajan antaminen ovat 
vahvuutta paitsi erityisen lapsen kohtaa-
misessa, myös vanhemmuudessa ja van-
hempien omassa jaksamisessa. 

Rinnekodin Hetki-hanke on kehittänyt voimavaralähtöisen vertaisryhmä-
mallin kehitysvammaisen lapsen haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille 
vanhemmille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta 

sekä voimaannuttaa vanhempia.

KUVITUS ANNA EMILIA LAITINEN

Hanke lähti liikkeelle perheiden tar-
peesta. Haastavasti käyttäytyvien 
lasten vanhemmat olivat väsyneitä 

ja kaipasivat apua arkeensa, kertoo Het-
ki-hankkeen projektipäällikkö Varpu Tyys-
kä-Korhonen.

– Haastavaksi koettu käyttäytyminen 
tulkitaan usein lapsen huonokäytöksisyy-
deksi tai jopa tahalliseksi kiusanteoksi. 
Haastetta ei välttämättä nähdä lapsen ja 
vanhemman välisessä vuorovaikutukses-
sa, vaikka juuri sieltä se useimmiten löytyy.   

Haastavaa käyttäytymistä voivat aiheut-
taa esimerkiksi lapsen liian ahdistavaksi tai 
vaativaksi kokemat sosiaaliset tilanteet, 
struktuurin puute, aistiherkkyydet, kiputi-
lat sekä lapsen puutteelliset tunne- ja vuo-
rovaikutustaidot. 

– Kaikkeen käyttäytymiseen on aina 
selitys. Syy vain saattaa olla ensin piilossa, 
Tyyskä-Korhonen vakuuttaa. 

– Lapsella ei välttämättä ole keinoja il-
maista itseään, minkä vuoksi hän tuntee, 
ettei tule ymmärretyksi. Sellaisessa tilan-
teessa turhautuu kuka tahansa.

Vertaistukea  
keskusteluryhmästä
Hetki-hanketta on kehitetty toimintatutki-
muksen avulla, jossa on ollut mukana myös 
Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tie-
dekunnan erityispedagogiikan osasto. Hank-
keen kolmivuotisen kehittämisvaiheen aika-
na on koottu yhteensä kuusi kuuden perheen 
vertaisryhmää, jotka ovat tavanneet kahdek-
san kertaa. Tältä pohjalta on kehitelty toimiva 
ja arvioitu malli, joka on nyt valmiina jalkau-
tumaan kentälle. 

– Hetki-ryhmämallin avulla puretaan 
lapsen ja vanhemman välille muodostu-
nutta negatiivisen vuorovaikutuksen kehää 
myönteistä vuorovaikutusta lisäämällä. Li-
säksi kiinnitetään huomiota vanhempien 
jaksamiseen ja tuetaan heitä voimaantu-
misessa, Tyyskä-Korhonen kertoo. 

Kaikki alkaa perheen tilanteeseen pu-
reutuvasta kotikäynnistä, jonka on havait-
tu laskevan ryhmään liittymisen kynnystä. 

– Joka toinen viikko järjestettävien 
ryhmätapaamisten teemoja ovat muun 
muassa tunnetaidot, yhteyden rakentami-
nen, oppimisen edellytykset, vanhempien 
hyvinvointi ja itsemyötätunto. Teemat 
perustuvat tutkittuun tietoon ja yleisesti 
tunnettuihin teoreettisiin viitekehyksiin, ja 
runkoa on mahdollista muokata vanhem-
pien toiveiden mukaisesti, Tyyskä-Korho-
nen selventää.

ILMOITUS ILMOITUS

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.  

Erityisen lapsen kohtaamisessa  
HERKKYYS ON VAHVUUTTA

RINNEKOTI LAAJENI LAHTEEN 

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 pää-
osin Helsingissä ja Espoossa. Kesäkuussa avautui uusi lastensuo-
jeluyksikkö myös Lahteen. 

– Strategianamme on palvella lapsia, nuoria ja heidän per-
heitään visiomme mukaisesti ihmistä lähellä, kertoo Rinnekodin 
asiak kuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen. 

Rinnekoti on Suomen suurin kehitysvamma-alan palveluja tar-
joava yksityinen toimija ja yhteiskunnallinen yritys.

WWW.RINNEKOTI.FI

KIINNOSTUITKO  
HETKI-RYHMÄMALLISTA?

Ota yhteyttä:
Varpu Tyyskä-Korhonen  
040 544 7438  
varpu.tyyska-korhonen@rinnekoti.fi 
www.rinnekoti.fi/hetki
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– Me haluamme kutsua sitä höpöttelyksi, vaikka sitä voisi kutsua myös terapeuttiseksi lähestymistavaksi. Höpötellessä lapsen aivot saavat tilaa kehittyä ja käsitellä päivän tapahtu-mia. Kun ilmapiiri on luonteva ja neutraali, syn-tyy mahdollisuus ujuttaa ajattelemisen aiheita arkisiin asioihin ilman vastakkainasettelua.
Turvaa rajoista ja rutiineistaVille Nisonen on huolissaan monien aikuisten tavasta antaa lapselle liikaa vastuuta arjen ku-lusta. Tällöin lapsi joutuu päättämään asioista, joista päättämiseen hänellä ei vielä ole riittäviä kykyjä.
– Vaahteramäessä on selvä, ennakoitavissa oleva vuorokausirytmi, johon kuuluvat esimer-kiksi tarkasti määritellyt uni- ja ruoka-ajat. Lap-sen perustarpeiden tyydyttyminen sekä niiden ympärille luodut rajat ja rutiinit tuovat arkeen tasaisuutta ja turvallisuutta, Nisonen tietää.

Nykyajan lapset elävät suorituskeskeisessä yhteiskunnassa. Lapsuusvuosista 

lähtien koettu stressi altistaa ongelmille, joita vastaan lastensuojelupalveluja 

tarjoavassa Vaahteramäessä taistellaan esimerkiksi höpöttelyn keinoin.
KUVAT TUUKKA KIVIRANTA 

K un kaikelle tekemiselle määritellään tar-koitus ja tavoite, altistuvat jo pienet lap-set valtavalle stressille, sanoo Alavudella ja Peräseinäjoella toimivan Vaahteramäen toi-minnanjohtaja Ville Nisonen.– Meitä kasvatetaan pienestä pitäen samaan 
muottiin kuin aikaisempiakin sukupolvia. Työn 
tekeminen on hyvä asia, mutta nautimmeko 
me itse prosessista? Iloitsemmeko saavutetuis-ta tavoitteista vai haluammeko aina enemmän?Lasten stressiä on Nisosen mukaan tutkittu 

viime vuosina paljon, minkä ansiosta tietoisuus 
siitä on alkanut kasvaa. Siitä huolimatta yhteis-kuntaa rakennetaan suoritteille yhä enenevässä 

määrin.
– Maailma on pienelle kulkijalle monimut-kainen paikka, jossa on paljon opittavaa. Kun 

lapselta tämän lisäksi odotetaan päiväkodista 
lähtien jatkuvaa suorittamista, kasvatetaan 
stressaantunutta aikuissukupolvea, Nisonen 
toteaa.

– Stressinsietokyky vaihtelee yksilöittäin. 
Suorituskeskeisessä maailmassa kuilu voi kas-vaa erilaisten ihmisten välillä hyvinkin syväksi. 

Vahvat pärjäävät ja heikot kaatuvat.
Tavoitteena kiireettömyysTyössään Ville Nisonen näkee päivittäin oireilua, 

joka on seurausta lasten – ja aikuisten – liialli-sesta stressistä. Siksi Vaahteramäen sijaishuol-toyksiköissä pyritään kiireettömään arkeen.– Arki ei saa olla täynnä ohjelmanumeroita. 
Harrastukset ovat hyviä, mutta niitä ei pidä olla 
liikaa, Nisonen muistuttaa.Olla möllöttämistä ei pidetä hänen mukaan-sa trendikkäänä, mutta se on silti erittäin tar-peellista.

– Pelkän olemisen ei katsota olevan teho-kasta, mutta toisaalta juuri se tekee ihmisestä 
tehokkaan. Kun on vaan ja möllöttää, saa pää-koppa rauhassa levätä ja kehittyä. Jatkuvaa 

suorittamista ei useinkaan tehdä kehittymisen 
vaan itse suorittamisen takia.Nisosen mukaan lapsen arjessa tuleekin ai-na olla aikaa rentoon ja tavoitteista vapaaseen 

vuorovaikutukseen aikuisen kanssa.

ILMOITUS

ILMOITUS

Höpöttelyn LAADUNVALVONTAA

PERHEKUNTOUTUS TÄHTÄÄ RAUHOITTUMISEEN
Vaahteramäen lastensuojelupalvelut ovat tarjonneet tavoitteellista ja vaikuttavaa 

lastensuojelua jo kahdeksan vuotta.Vaahteramäen perhekuntoutuksessa työskennellään perheen tarpeiden ja toivei-

den sekä sosiaalityöntekijän ja muiden yhteistyötahojen arvion ja asiakassuunnitel-

man mukaisesti joko Vaahteramäen perhekuntoutusasunnoissa tai perheen omassa 

kodissa. Kuntoutuksen keskeistä sisältöä ovat arjen mallintaminen, vanhemmuuden 

arviointi ja tukeminen sekä perheterapeuttiset keskustelut.
Vaahteramäessä perheen tukena on koulutettu ja osaava asiantuntijatiimi, johon 

kuuluu perheterapeutteja, sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, psykoterapeut-

ti sekä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.– Kiireettömän yhdessäolon ja vuorovaikutuksen oppiminen on usein myös per-hekuntoutuksen keskiössä, toiminnan-johtaja Ville Nisonen sanoo.– Ylikuormittavan ympäristön keskel-lä eläminen on raskasta. Kun perheessä opitaan rauhoittumaan, aikaa lapsen tarpeiden huomioimiseen jää enem-män, eikä huomiota tarvitse hakea äärimmäisin keinoin. Kiireettömyyden keskellä lapsi saa kehittyä rauhassa, käydä koulua ja toimia mahdollisim-man stressittömästi.
Perhekuntoutuksen lisäksi Vaahte-ramäen palvelukattaukseen kuuluvat sijaishuoltopalvelut, avopalvelut sekä Alavuden yläkoulun alaisuudessa toimi-va joustavan perusopetuksen luokka.

Ville Nisosen mukaan vanhanajan verkkaisempi elämänrytmi oli aivoille nykymenoa terveellisempää. Koska sijoitetut lapset ovat usein hyvin stressaantuneita, Vaahteramäessä panostetaan erityisesti kiireettömään arkeen.

– Aikuisten ydintehtävä on tarjota lapselle vakaa arki. Kun arjen puitteet ovat kunnossa, päästään myös lastensuojelutyössä haluttuihin tuloksiin.
Täysin suorittamisesta vapaita ei Vaahtera-mäessäkään silti olla. Syy suorittamiseen on kuitenkin mitä parhain.– Laadunvalvonta on nykyaikaisessa lasten-suojelutyössä selviö. Me suoritamme höpötte-lyn laadunvalvontaa eli varmistumme siitä, että lasten ja aikuisten välillä toteutuu päivittäin riit-tävästi kiireetöntä ja hyvää tekevää vuorovai-kutusta.  

  Lastensuojeluyksikkö  Vaahteramäki Oy   @vaahtismaki

Toiminnanjohtaja Ville Nisonenpuh. 0400 352 686ville.nisonen@vaahteramaki.com
www.vaahteramaki.com

Liiallinen stressi ja ainainen tekeminen sairastuttaa. Lapsi tarvitsee suorittamisen vastapainoksi myös kiireetöntä oleskelua ja vuorovaikutusta aikuisen kanssa.
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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

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

Graafinen ohjeisto
● asiakkaan graafinen ohjeisto mukaan 
 PDF-muodossa

Teksti
● pituus max. 5 000 merkkiä (ilman 
 välilyöntejä)
● Word-, TXT- tai RTF-muodossa
● ei tekstimuotoiluja

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 

Lastensuojelun Keskusliiton lehti  
Lapsen maailma ilmestyy 8 kertaa vuodessa.

  

Varaudu ajoissa,  
kysy aikataulut ja lisätietoja  

Lapsen maailman ilmoitusmyyjiltä: 
MARKKU 040 544 4027 JA KARO 050 550 6499

KERRO ENEMMÄN ADVERTORIAALILLA  

Lapsen maailma-lehdessä!

MA
AIL
MA

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

KYSY LISÄÄ  

MEDIAMYY-

JÄLTÄMME


