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Lapsemme on Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton lehti, joka on suunnattu jäsenille, vapaaeh-
toisille ja tukijoille. Tähän laajaan joukkoon kuu-
luvat eri-ikäisten lasten vanhemmat, ammatti-
kasvattajat, lahjoittajat ja vaikuttajat. Lehteä tila-
taan neuvoloihin, kirjastoihin ja oppilaitoksiin ja 
jaetaan eri tapahtumissa. Lehti lähetetään kotiin 
40 000:lle MLL:n jäsenelle.

Lapsemme ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 

Lapsemme on asiantunteva ja lukijoidensa ar-
vostama 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 tarpeelli-

nen, realistinen, moniarvoinen, iloinen, nykyai-
kainen ja kantaa ottava.

Lapsemme-lehti käsittelee lasten ja nuorten kas-
vuympäristöön liittyviä aiheita ja kertoo moni-
puolisesti MLL:n toiminnasta, kannanotoista ja 
vaikuttavuudesta yhteiskunnassa. 

Lapsemme on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuo-
desta 1971. Lehden kustantaja ja julkaisija on 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. MLL on 
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kai-
kille avoin kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena 
on lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistä-
minen. MLL:n toiminnan perusta on yhdistysten 
paikallinen vapaaehtoistyö. MLL:llä on 541 pai-
kallisyhdistystä, joissa on 75 000 jäsentä. 

Lisätietoa MLL:n toiminnasta mll.fi

Lehden voi lukea myös verkossa.
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Lisäksi Nuori seurustelee • Anna auttaa yhdistyksiä • Perhekahvilan ohjaaja

Aikaseikkailu
Kerhossa vahvistetaan luottamusta tulevaan 

Konstaapeli 
Daniel 

ehkäisee 
mokailuja

SOMEILMIÖ

Oppiminen 
etäkoulun 

aikana

TUTKITTU

Leikkiä 
laitteilla

– MENE MUKAAN 
DIGILEIKKIIN
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Lisäksi Somevapaaehtoinen • Sami kouluttaa tukioppilaita • Nuorten nettiystävyys

Yhdessä
yksinäisyyttä 

vastaan

Lapselle 
lukemista 
kannattaa 

jatkaa 
pitkään

TUTKITTU

Taaperona 
digiajassa

ihmeellinen 
luonto

MINNA PY YKÖN

TOIMITTAJA-TAITEILIJA
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Kohtaamispaikka
Lisäksi Tukioppilaiden pakohuonepeli • Monta tapaa kiittää • Chat-päivystäjä

Iloa ja apua saman katon alta

ei ole 
lopettanut 
leikkimistä

LINDA LIUK AS

Miten puhun 
lapselle 

kuolemasta?

LAPSEN SURU

Suunnittele 
sujuva arki

VINKIT VANHEMMALLE

https://www.mll.fi/


Toimitusehdot
Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoi-
tusta. Ilmoittaja vastaa lehteen nähden siitä, että 
lehdelle annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu 
kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta ja että il-
moitus on lakien ja asetusten mukainen. Maksu-
ehdot ovat 14 pv netto, viivästyskorko 13 %.

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 il-
mestymisestä. Lehden vastuu virheistä rajoittuu 
enintään ilmoitushintaan.

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

takakansi:  3 150 e
2. ja 3. kansi:  2 835 e

* Hintoihin lisätään alv. 24 % 

Liitteet: Erillisen tarjouksen mukaan.

Alennukset: Mainostoimistot -15 %.
Toisto- ja vuosialennukset sopimuksen mukaan. 

1/2
pysty: 
95 x 265 mm (105 x 285 mm)
vaaka: 
200 x 132 mm (220 x 142 mm)
   1 470 e

Ilmoituskoot ja -hinnat *

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

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

Ilmestymis- ja aineistoajat
 
Nro  Ilmoitus-  Ilmoitukset Ilmestymis-
  varaukset  toimitukseen päivä
 1  17.2. 1.3 . 20.3.
 2 21.8. 4.9.  25.9.  


