
Suomen Nuorisoseurat ry 
julkaisemaan Nuorisotyö-lehteä

Nuorisotyö-lehteä on julkaistu yh-
täjaksoisesti 71 vuotta, joista Nuo-
risoalan kattojärjestö Allianssi julkai-
si Nuorisotyö-lehteä vuoden 2017 
loppuun asti. Lehden julkaiseminen 
päätettiin lopettaa, sillä sen ei enää
Allianssin piirissä katsottu tavoitta-
van riittävän laajasti koko nuoriso-
alan toimijoita.

"Uskomme, että nuorisotoimiala 
tarvitsee jatkossakin laadukkaan ja 
journalistisesti toimitetun ammatti-
lehden. Haluamme omalta osaltam-
me olla kehittämässä nuorisotyötä 
ja koko toimialaa. Katsomme, että 
jatkamalla Nuorisotyö-lehden jul-
kaisemista voimme uudella tavalla 
yhdistää nuorisotyön eri toimijoita. 
Yhteisen lehden julkaiseminen avaa 
meille luontaisen kanavan laajalle 

yhteistyölle nuorisotyön kentällä", 
kertoo Suomen Nuorisoseurojen 
pääsihteeri Antti Kalliomaa.

Suomen Nuorisoseurojen julkaise-
ma Nuorisotyö-lehti ilmestyy keväällä 
2018. Lehti ilmestyy tänä vuonna kol-
me kertaa. Nuorisotyö-lehden päätoi-

mittajana toimii jatkossa järjestö- ja 
nuorisotyön yliopettaja Johanna Kui-
vakangas Humakista.

"Nuorisotyö-lehti on ikkuna nuo-
risotyön ammatilliselle kentälle, joka 
yhdistää erilaisia toimijoita ja sukel-
taa kokemusten maailmaan. Lehti 
pureutuu jatkossakin alan ajankoh-
taisiin ilmiöihin, tekee näkyväksi nuo-
risotyön arkea eri puolilla Suomea ja 
kuulee nuoria sekä nuorten kanssa 
toimivia ammattilaisia", sanoo tuore 
päätoimittaja Kuivakangas. 

Nuorisotyö-lehti 1/2018 ilmestyy 
10.4.2018 ja sitä jaetaan Nuoriso-
työntekijäpäiville sekä Allianssi-Ris-
teilyn osallistujille 11.–12.04.2018. 
Lehden 2/2018 julkaisupäivä on 15.8., 
numeron 3/2018 18.12.

Kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön valtakunnallinen järjestö  
Suomen Nuorisoseurat ry aloittaa Nuorisotyö-nimisen lehden 

julkaisemisen kevään 2018 aikana. Lehti on suunnattu nuorisotyön 
ammattilaisille. Suomen Nuorisoseurat ry jatkaa näin Nuorisotyö-

lehden pitkää, jo 71 vuotta jatkunutta perinnettä.
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UNGDOMSARBETE

1/2018

TEEMA: 
HARRASTAMINEN

 MUSIIKKI × TAIDE × LIIKUNTA × LUKEMINEN × HENGAILU

OHJELMATON  
AIKA ON 

KORVAAMATTO-
MAN ARVOKASTA

ONKO NUORISO-
TYÖLLÄ SIJAA 

URHEILUSEURA-
TOIMINNASSA?



LEHDEN JULKAISIJA
Suomen Nuorisoseurat ry

KUSTANTAJA
Dataprint Oy

PL 28, 00271 HELSINKI
puh. +358 440 430 425
dataprint@dataprint.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Johanna Kuivakangas

johanna.kuivakangas@hotmail.com

ILMOITUKSET JA AINEISTOT
Sirkka Väisänen

puh. 045 2631 482
sirkka.media10@gmail.com

AINEISTO-OHJE
Ilmoitus lähetettävä painovalmiina pdf-tiedostona, 

muutoin yhteys raine.salmi@gmail.com

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
Libris Oy, Helsinki

ILMOITUSKOOT

ILMOITUSHINNAT

MEDIATIEDOT 2018

NUORISOTYÖ-lehti on Suomen kulttuurisen lapsi- ja nuoriso-

työn valtakunnallisen järjestön Suomen Nuorisoseurat ry:n 

julkaisema maamme johtava, kaikkien nuorten kanssa työs-

kentelevien valtakunnallinen ammatillinen työväline. Nuoriso-

työ-lehti postitetaan kaikkien koulujen yläasteille ja lukioihin 

sekä kuntien, valtion ja seurakuntien nuorisoasioita hoitaville 

ja päättäville yksiköille. Nuorisotyölehti on luettavissa myös 

maamme kaikissa kirjastoissa.

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

1/16 sivua (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 €

1/16 sivua (logo) 150 €

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

(ilman leikkuumerkkejä).

**Ilmoitus vaatii sivun levyisenä 3 mm:n leikkuuvaran oikeaan 

ja vasempaan reunaan (ilman leikkuumerkkejä).


