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LINDA LIUK AS

MEDIAKORTTI 2022

ei ole
lopettanut
leikkimistä

Suunnittele
sujuva arki
VINKIT VANHEMMALLE

L APSEN SURU

Miten puhun
lapselle
kuolemasta?

Kohtaamispaikka
Iloa ja apua saman katon alta

Lisäksi

Tukioppilaiden pakohuonepeli • Monta tapaa kiittää • Chat-päivystäjä
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JUONTAJA-KIRJAILIJA

AIVOTUTKIJA

JENNI PÄ ÄSK YSA ARI

”Isä sai minut
tuntemaan
itseni
erityiseksi”

MINNA HUOTIL AINEN

Ilmiö

LAPSET
RAKASTAVAT
UUTISIA

ylistää
rentoutta ja
tavallisuutta

ILMIÖ

Lapsi
kinuaa
lemmikkiä
VINKIT VANHEMMALLE

ITSELLISET ÄIDIT
A ARO MÄKEL Ä

tähtää paralympialaisiin

Vanhemman
itkupotkuraivari
Lisäksi Tunnistetaan yhdessä tähtiä • Maahanmuuttajaäidin ystävä

Näin tuet
perheen
arkea

Uupumus yllätti isän

Kun vanhempi väsyy
Lisäksi

Suomi sai lapsistrategian • Yhdessä aikuiskaveriksi • Onko pakko mennä ulos leikkimään?

Lapsemme on Mannerheimin Lastensuojeluliiton lehti, joka on suunnattu jäsenille, vapaaehtoisille ja tukijoille. Tähän laajaan joukkoon kuuluvat eri-ikäisten lasten vanhemmat, ammattikasvattajat, lahjoittajat ja vaikuttajat. Lehteä tilataan neuvoloihin, kirjastoihin ja oppilaitoksiin ja
jaetaan eri tapahtumissa. Lehden tarkistettu LTlevikki vuonna 2020 oli 39 105 kpl.
Lapsemme ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Lapsemme on asiantunteva ja lukijoidensa arvostama lehti. Viimeisimmän lukijatutkimuksen
mukaan
• 67 % lehden saajista lukee lehden kokonaan
tai tarkkaan muutaman jutun.
• 65 % lukijoista säilyttää lehden aina tai joskus.
• Lähes 10 % lukijoista antaa lehden eteenpäin
ystävälle tai sukulaiselle.
• 78 % on sitä mieltä, että lehdessä on hyvin tai
erittäin hyvin monipuolista sisältöä.
• Lehti on lukijoiden arvion mukaan tarpeellinen, realistinen, moniarvoinen, iloinen, nykyaikainen ja kantaa ottava.

Lapsemme-lehti käsittelee lasten ja nuorten kasvuympäristöön liittyviä aiheita ja kertoo monipuolisesti MLL:n toiminnasta, kannanotoista ja
vaikuttavuudesta yhteiskunnassa.
Lapsemme on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1971. Lehden kustantaja ja julkaisija on
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. MLL on
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kaikille avoin kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena
on lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen. MLL:n toiminnan perusta on yhdistysten
paikallinen vapaaehtoistyö. MLL:llä on 546 paikallisyhdistystä, joissa on 75 000 jäsentä.
Lisätietoa MLL:n toiminnasta mll.fi
Lehden voi lukea myös verkossa.

Ilmoituskoot ja -hinnat *

2/1

420 x 265 mm (440 x 285 mm)
			
3 990 e

1/1

200 x 265 mm (220 x 285 mm)
Takasivun yläosaan jätettävä
25 mm tyhjää valkoista tilaa.
			 2 415 e

1/2

pysty:
95 x 265 mm (105 x 285 mm)
vaaka:
200 x 132 mm (220 x 142 mm)
			 1 470 e

takakansi:
2. ja 3. kansi:

3 150 e
2 835 e

* Hintoihin lisätään alv. 24 %
Liitteet: Erillisen tarjouksen mukaan.
Alennukset: Mainostoimistot -15 %.
Toisto- ja vuosialennukset sopimuksen mukaan.

Julkaisija

Toimitusehdot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Toinen linja 17, 00530 Helsinki
Puh. 075 324 51
Päätoimittaja: Milla Kalliomaa

Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta. Ilmoittaja vastaa lehteen nähden siitä, että
lehdelle annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu
kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta ja että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen. Maksuehdot ovat 14 pv netto, viivästyskorko 13 %.

Levikki
39 105 kpl

Ilmoitukset
Bouser Oy
Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki
Jukka Tiainen, puh. 0400 444 435
jukka.tiainen@bouser.fi
Jouni Kohonen, puh. 040 500 9929
jouni.kohonen@bouser.fi
Ilmoitusaineistot: lapsemme@bouser.fi

Tekniset tiedot
Lehden koko: 220 x 285 mm
Painomenetelmä: Offset-rotaatio
Leikkausvara: 3 mm
Sidonta: Stiftaus
Aineistovaatimus: Painovalmis PDF-tiedosto,
kuviin ISOcoated_v2_300_eci.icc -profiili. Kansien profiili PSOcoated_v3.icc. Värit CMYK muodossa (300 dpi).
Painopaikka: PunaMusta Oy

Laskuttaja
Bouser Oy

Ilmoitusten peruuttaminen
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään
mediakorttiin merkittynä ko. numeron ilmoitusten
viimeisenä varauspäivänä. Myöhemmin tehdystä
peruutuksesta veloitetaan koko ilmoitushinta.

Reklamaatiot
Ilmoitusten painojälkeä koskevat muistutukset on
tehtävä kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä rajoittuu
enintään ilmoitushintaan.

Ilmestymis- ja aineistoajat
Nro
		
1
2

Ilmoitus- Ilmoitukset Ilmestymisvaraukset toimitukseen
päivä
21.2.
4.3 .
24.3.
26.8.
9.9.		
30.9.

