
Mediakortti

Neuvola ja kouluterveys on lasten ja nuorten terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu lehti. Lehden 
julkaisija  LAPSI 2000 ry on lasten ja nuorten terveyden asiantuntijajärjestö, jonka jäsenet ovat lääkäreitä, 
terveydenhoitajia, psykologeja, ravitsemusterapeutteja, liikunnan ammattilaisia, tutkijoita jne. Neuvola ja 
kouluterveys -lehdessä asiantuntijoiden artikkelit esittelevät ammatillista tutkimus- ja käytännön tietoa 
helposti luettavassa muodossa kaikkien asioista kiinnostuneiden käytettäväksi.

Mainos- ja media-
toimistoalennus 
15%. 

Toisto- ja vuosi- 
alennukset sopi-
muksen mukaan. 

Määräpaikkalisä 
+ 10%.

ILMESTYMIS- JA AINEISTOAJAT 2021
No Aineistot Ilmestyy Teemoja
1 15.2.2021 19.3.2021 Ravitsemus ja vitamiinit
2 15.4.2021 20.5.2021 Turvallisuus ja liikunta
3 13.8.2021 20.9.2021 Lapsen terveys ja hyvinvointi

ILMOITUSHINNAT 2021 JULKAISIJA: 
LAPSI 2000 ry
Päätoimittaja:  
Matti Rimpelä
Toimituspäällikkö: 
Seija Sihvola, puh. 050 330 4890 
seija.sihvola@gmail.com

ILMOITUSMYYNTI:
Tmi Johanna Pelto
puh. 040 903 0141
johanna@johannapelto.fi 
johannapelto.fi

TUOTTAJA:  
Artea
tea.itkonen@artea.fi

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 297 mm (A4) 
Rasteritiheys: 60 linjaa/cm 
Painomenetelmä: Offset
Paperi:  G-print 90 g
Sidonta: Stiftaus
Painopaikka: Forssa Print, Forssa

OSOITTEELLINEN JAKELU 
neuvolat, terveys- ja lääkärikeskukset, 
apteekit, terveydenhuoltoalan oppi- 
laitokset, kouluterveydenhuollon 
yksiköt, terveystiedon opettajat, 
synnytyssairaalat, pääkaupunkiseudun 
päiväkodit sekä alan messu- ja koulu-
tustapahtumat
Painos  4 500 kpl

� Asiakkaan tekemä ilmoitusvaraus katsotaan asiakasta sitovaksi,
kun vahvistus varauksen vastaanottamisesta on lähetetty asiakkaalle.
Reklamaatiot 14 vrk:n kuluttua lehden ilmestymisestä kirjallisesti.
� Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta. Ilmoittaja
vastaa lehteen nähden siitä, että lehdelle annetun aineiston julkai-
seminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta sekä
siitä, että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen.

No Ilmoitus Koko Hinta * 
1 1/1 takakansi 210 x 257 mm 2600 €
2 1/1 koko sivu 210 x 297 mm 2360 €
3 1/2 pysty 103 x 297 mm 1340 €
4 1/2 vaaka 175 x 126 mm 1340 €
5 1/4 pysty 85 x 126 mm    760 €
6 1/4 vaaka 210 x 73 mm    760 €

* Hintoihin lisätään alv 24%.

AINEISTOVAATIMUKSET
Kuvat CMYK 300 dpi, PDF
Ilmoitusvalmistuksesta veloitetaan erikseen 60 € (+ alv 24%)

AINEISTONSIIRTO
sähköposti: johanna@johannapelto.fi
Myöhästyneen aineiston aiheuttamasta mahdollisesta 
virheellisyydestä vastaa ilmoittaja.

TOIMITUSEHDOT

Lisätietoja 
neuvolajakouluterveys.fi

Terveyden edistämisen ja 
ehkäisevän lastensuojelun 
ammattilehtiNeuvola

 ja kouluterveys 2021

https://neuvolajakouluterveys.fi
https://johannapelto.fi/neuvola-ja-kouluterveys/



