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Nuorisotyö – lehti nuorisoalan
ammattilaisille
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.
Nuorisotyö-lehti 1/2022 ilmestyy viikolla 17 teemanaan NUORI2022.
Nuorisotyö-lehti on nuorisotoimialan
ja nuorisotyön ammattilaisten oma
lehti. Se yhdistää eri toimijoita nuorisotyön saralla ja sukeltaa asiantuntijoiden kokemusten maailmaan. Lehti
on ikkuna nuorisotyön ammatilliselle
kentälle ja sen sisällöissä pureudutaan
alan ajankohtaisiin ilmiöihin. Alan ainoana painettavana aikakausijulkaisuna Nuorisotyö-lehti tekee näkyväksi
nuorisotyön arkea eri puolilla Suomea ja
sen artikkeleissa pääsevät ääneen niin
nuoret kuin nuorten kanssa toimivat
ammattilaisetkin.
Nuorisotyö-lehti on paitsi ammattialan oma julkaisu, se kertoo myös
nuorisotyön sidosryhmille, mitä nuo-
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risotyö ja sen asiantuntijuus on. Nuorisotyön lähellä toimivat ammattikunnat saavat lehden tarinoiden ja

artikkeleiden avulla laaja-alaisen kuvan
suomalaisesta nuorisotyöstä. Lehdellä on 74-vuotinen historia, ja sillä on
edelleen vahva asema moniammatillisessa ja monitoimijaisessa nuorisotyön
kentässä.
Nuorisotyö-lehteä julkaisee Suomen Nuorisoseurat, joka on maamme merkittävin kulttuurisen lapsi- ja
nuorisotyön toimija. Nuorisoseurat on
valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä
sitoutumaton järjestö, jonka tehtävänä on tukea paikallisten nuorisoseurojen toimintaa. Nuorisoseurat tarjoaa
kaikenikäisille laadukkaita harrastuksia
ja järjestää niihin liittyviä tapahtumia
ja koulutuksia.

LISÄTIEDOT
Päätoimittaja Esa Linna, Nuorisotyö-lehti, 014 266 4244, esa.linna@jyvaskyla.fi
Pääsihteeri Annina Laaksonen, Suomen Nuorisoseurat ry, 040 726 7450, annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi
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ILMOITUSKOOT
ILMOITUSKOKO

LEVEYS

KORKEUS

Aukeama*

420 mm

297 mm

1/1 sivu*

210 mm

297 mm

186 mm

273 mm

LEHDEN JULKAISIJA

1/1 sivu

Suomen Nuorisoseurat ry

(palstan mukainen)

KUSTANTAJA

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

Dataprint Oy
PL 28, 00271 HELSINKI
puh. +358 (0) 440 430 425
dataprint@dataprint.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Esa Linna
esa.linna@jyvaskyla.fi

ILMOITUKSET JA AINEISTOT
Juuso Halonen
Puh.+358 (0) 841 541 680
juuso.media10@gmail.com

AINEISTO-OHJE
Ilmoitus lähetettävä painovalmiina PDF-tiedostona,
lisätietoja: joni.sivonen@kansalaisfoorumi.fi.

PAINOTIEDOT
Sivun koko: A4 (210 x 297 mm)
Painomenetelmä: Offset
Paperi: G-print 90 g
Sidonta: Stiftaus
Värisyys: 4/4 CMYK
Väriprofiili: Coated Fogra39

PAINOPAIKKA
Painoliber Oy, Helsinki
Nuorisotyö-lehti on Suomen kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön valtakunnallisen järjestön Suomen Nuorisoseurat ry:n julkaisema maamme
johtava, kaikkien nuorten kanssa työskentelevien valtakunnallinen
ammatillinen työväline. Nuorisotyö-lehti postitetaan kaikkien koulujen yläasteille ja lukioihin sekä kuntien, valtion ja seurakuntien
nuorisoasioita hoitaville ja päättäville yksiköille. Nuorisotyö-lehti on
luettavissa myös maamme kaikissa kirjastoissa.

Nuorisotyö-lehti 1/2022 julkaistaan viikolla 17 ja sen
aineistopäivä on 25.3.2022. Lehden teemana on
NUORI2022.

91 mm x 32 mm

Logo

(standardikoko)

Nimi-ilmoitus

sopimuksen mukaan

*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.

ILMOITUSHINNAT
ILMOITUSKOKO

HINTA (4-VÄRI)

Aukeama

1700 €

Takakansi

1200 €

Kannet II–III

1150 €

1/1 sivu

1 000 €

1/2 sivua

685 €

1/4 sivua

435 €

1/8 sivua

250 €

Logo

200 €

Nimi-ilmoitus

100 €

Hintoihin lisätään ALV 24 %.
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ILMOITA NUORISOTYO.FISIVUSTOLLA!
Nuorisotyö-lehden viralliset verkkosivut sijaitsevat tammikuusta 2021
alkaen osoitteessa nuorisotyolehti.fi.
Sivusto tarjoaa käyttäjälle maksutta
luettavaksi kourallisen tuoreimpien lehtien artikkeleista, mutta myös uutta,
aiemmin julkaisematonta sisältöä. Sivustolta on myös luettavissa näköisversioita vanhempien vuosien lehdistä.
Sivusto tarjoaa mainostajalle viisi
erilaista ilmoituspaikkaa. Ilmoitustyypit ja ohjeet ilmoittajalle löydät
viereisestä palstasta.

ILMOITUSTYYPIT, -KOOT JA -HINNAT
Hintoihin lisätään ALV 24 %.

Sivupalkin pääilmoitus | 300 x 250 px
1 kk / 225 € | 3 kk / 525 € | 6 kk / 900 € | 12 kk / 1 500 €
• Näkyy aina ylimpänä ilmoituksena sivuston oikeassa
sivupalkissa
• Vaihtuu sivulla viiden sekunnin välein
• Näkyy joka sivulla (lehden tilaussivua lukuun ottamatta)

Sivupalkin logo | 250 x 125 px
1 kk / 200 € | 3 kk / 450 € | 6 kk / 750 € | 12 kk / 1 200 €
• Sivuston oikeaan sivupalkkiin tuleva logoilmoitus, joka
näkyy pääilmoituksen alla
• Näkyy joka sivulla (lehden tilaussivua lukuun ottamatta)

OHJEITA ILMOITTAJALLE
• Ilmoittaja toimittaa ilmoituksen
oikeassa koossaan osoitteeseen
juuso.media10@gmail.com.
• Ilmoittaja toimittaa myös linkin,
johon käyttäjä pääsee klikatessaan
ilmoitusta.
• Ilmoitusten formaatti joko JPG- tai
PNG-kuva.

• Logoilmoitukset on sijoitettu allekkain, ja niiden järjestys
arvotaan aina uudelleen sivun avauduttua/päivityttyä

Artikkeli-ilmoitus | 716 x 190 px
1 kk / 200 € | 3 kk / 450 € | 6 kk / 750 € | 12 kk / 1 200 €
• Sisältöartikkeleiden keskelle sijoitettu ilmoitus
• Sijoittelu määräytyy artikkelin tekstikappaleiden
lukumäärän mukaan

MUITA HUOMIOITA
• JPG-ilmoitus toimii parhaiten
näytölle optimoituna RGBväriprofiilin kuvana.
• PNG-ilmoitus voi olla läpinäkyvä.

Kysy myös mahdollisuuksia
pakettihinnoitteluun
(esim. printti + verkko)!

Footer-ilmoitus | 1080 x 190 px
1 kk / 225 € | 3 kk / 525 € | 6 kk / 900 € | 12 kk / 1 500 €
• Sivun alatunnisteen yläpuolelle sijoitettu
vaakapainotteinen ilmoitus
• Näkyy joka sivulla (lehden tilaussivua lukuun ottamatta)
• Paikalle myydään vain yksi ilmoitus kerrallaan

