
Nuorisotyö – lehti nuorisoalan 
ammattilaisille

Nuorisotyö-lehti on nuorisotoimialan 
ja nuorisotyön ammattilaisten oma 
lehti. Se yhdistää eri toimijoita nuo-
risotyön saralla ja sukeltaa asiantun-
tijoiden kokemusten maailmaan. Lehti 
on ikkuna nuorisotyön ammatilliselle 
kentälle ja sen sisällöissä pureudutaan 
alan ajankohtaisiin ilmiöihin. Alan ai-
noana painettavana aikakausijulkai-
suna Nuorisotyö-lehti tekee näkyväksi 
nuorisotyön arkea eri puolilla Suomea 
ja sen artikkeleissa pääsevät ääneen 
niin nuoret kuin nuorten kanssa toimi-
vat ammattilaisetkin. 

Nuorisotyö-lehti on paitsi ammat-
tialan oma julkaisu, se kertoo myös 
nuorisotyön sidosryhmille, mitä nuo-

risotyö ja sen asiantuntijuus on. Nuo-
risotyön lähellä toimivat ammat-
tikunnat saavat lehden tarinoiden 

ja artikkeleiden avulla laaja-alaisen 
kuvan suomalaisesta nuorisotyöstä. 
Lehdellä on 72-vuotinen historia, ja 
sillä on edelleen vahva asema mo-
niammatillisessa ja monitoimijaises-
sa nuorisotyön kentässä.

Nuorisotyö-lehteä julkaisee Suo-
men Nuorisoseurat, joka on maam-
me merkittävin kulttuurisen lapsi- ja 
nuorisotyön toimija. Nuorisoseurat 
on valtakunnallinen nuorisotyötä 
tekevä sitoutumaton järjestö, jon-
ka tehtävänä on tukea paikallisten 
nuorisoseurojen toimintaa.  Nuoriso-
seurat tarjoaa kaikenikäisille laaduk-
kaita harrastuksia ja järjestää niihin 
liittyviä tapahtumia ja koulutuksia.

Nuorisotyö-lehti on nuorisotyön ammatillisen ikkuna kentälle.  
Lehti yhdistää erilaisia toimijoita ja sukeltaa kokemusten maailmaan. 

Lehti pureutuu alan ajankohtaisiin ilmiöihin, tekee näkyväksi nuorisotyön 
arkea eri puolilla Suomea ja kuulee nuoria sekä nuorten kanssa toimivia 

ammattilaisia. Nuorisotyö-lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
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HYVINVOINTI

TIKTOK NUORISOTYÖSSÄ × TAIDETTA TEKEVÄT NUORET AIKUISET KOHTAAVAT ROSO-TUOTANNOSSA 
OSALLISTAVAN VALOKUVAUKSEN MENETELMIÄ NUORTEN KAUPUNKITARINOISSA

TYÖHYVIN-
VOINTI JA 

JAKSAMINEN

NUORISOTYÖ 
SUKUPOLVELTA 

TOISELLE

Nuorisotyö-lehti 3/2020 ilmestyy viikolla 51 teemanaan KOULU.
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PAINOTIEDOT
Sivun koko: A4 (210 x 297 mm)

Painomenetelmä: Offset
Paperi: G-print 90 g

Sidonta: Stiftaus
Värisyys: 4/4 CMYK

Väriprofiili: Coated Fogra39
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Nuorisotyö-lehti on Suomen kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön 
valtakunnallisen järjestön Suomen Nuorisoseurat ry:n julkaisema 
maamme johtava, kaikkien nuorten kanssa työskentelevien valta-
kunnallinen ammatillinen työväline. Nuorisotyö-lehti postitetaan 
kaikkien koulujen yläasteille ja lukioihin sekä kuntien, valtion ja seu-
rakuntien nuorisoasioita hoitaville ja päättäville yksiköille. Nuoriso-
työ-lehti on luettavissa myös maamme kaikissa kirjastoissa.

Nuorisotyö-lehti 3/2020 julkaistaan viikolla 51 ja sen 
aineistopäivä on 25.11.2020.  
Lehden teemana on Koulu.

ILMOITUSKOKO LEVEYS KORKEUS

Aukeama* 420 mm 297 mm

1/1 sivu* 210 mm 297 mm

1/1 sivu (palstan mukainen) 186 mm 273 mm

1/1 sivu (takakansi)** 210 mm 273 mm

1/2 sivua (vaaka) 186 mm 134 mm

1/2 sivua (pysty) 91 mm 273 mm

1/4 sivua (vaaka) 186 mm 66 mm

1/4 sivua (pysty) 91 mm 134 mm

1/8 sivua 91 mm 66 mm

Logo
91 mm x 32 mm
(standardikoko)

Nimi-ilmoitus sopimuksen mukaan

ILMOITUSKOKO HINTA (4-VÄRI)

Aukeama 1700 €

Takakansi 1200 €

Kannet II–III 1150 €

1/1 sivu 1000 €

1/2 sivua 685 €

1/4 sivua 435 €

1/8 sivua 250 €

Logo 200 €

Nimi-ilmoitus 100 €
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*Ilmoitus vaatii 3 mm:n leikkuuvaran kaikkiin neljään 
reunaan.

**Ilmoitus vaatii 3 mm:n leikkuuvarat mikäli se toimitetaan 
sivun levyisenä. Ilmoituksen voi toimittaa myös koossa 186 
mm x 260 mm, jolloin se asettuu sivun marginaalien sisään.

Hintoihin lisätään ALV 24 %.


