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Lehti Ilmoitukset Teema 

1/2022 10.1. 
2/2022 4.3. 
3/2022 16.5. 
4/2022 22.8. 
5/2022 1.11. 

Eläkeläisenä Euroopassa 
Ikäystävällinen Suomi
Itsemääräämisoikeus ja osallisuus
Yhdessä luontoon
Asumisen monimuotoisuus

Julkaisija 

Päätoimittaja  
Toimitus  
Painopaikka  
Ilmoitusmyynti 
Levikki   
Lehden koko  

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry. 
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki, 09 350 8600 

Anni Lausvaara
Merja Lankinen, 050 421 0762 merja.lankinen@vtkl.fi 

PunaMusta Oy
vanhustyolehti@vtkl.fi
2 000 kpl
A4, 210 mm x 297 mm

Painomenetelmä  offset, linjatiheys 70”

Lehti julkaisee ilmoituksia, jotka tukevat liiton ja sen jäsenyhteisöjen toiminnan päämääriä. 

Takakansi* (leikkuuseen) 210  x  272 + 3 mm leikkuuvarat 2 150 € 1 270 €
Takakansi* (kehykseen) 181  x  252 2 150 € 1 270 €
1/1 (leikkuuseen)  210  x  297 + 3 mm leikkuuvarat 2 150 € 1 270 € 
1/1 (kehykseen)   181  x  256   2 150 € 1 270 €
1/2 (vaaka)  181  x  125  1 190 €    640 €
1/2 (pysty)   88  x  256 1 190 €    640 €
1/4     88  x  125     750 €    340 €
1/8     88  x    60     185 €
1/16     88  x    28     120 €

*Takakannen ilmoituskoko poikkeaa normaalista kokosivun ilmoituksesta,
sillä yläosaan pitää jäädä 25 mm valkoista osoitetiedoille.

Aineistovaatimukset:
Suositus painovalmiit PDF-tiedostot. Korjattavista/viallisis-
ta aineistomateriaaleista veloitetaan erikseen tarvittaessa.  
Huom! TrueType kirjasinleikkauksia ei saa käyttää. Värit 
CMYK muodossa (ei spot tai rgb). 
Kuvat/logot -eps, tiff-formaateissa. (300 dpi). Aineiston 
mukana pitää olla saate, josta ilmenee käytetty ohjelma, 
versio ja julkaisu sekä lähettäjän yhteystiedot. 

Ilmoitusten peruuttaminen 2 viikkoa ennen aineistopäivää.

Koko (leveys x korkeus) 4-väri  musta/valk.

Tavoita vanhustyön ammattilaiset ja päättäjät sekä
ikääntyneet ihmiset omaisineen!
Vanhustyö-lehti tarjoaa laajan tietopaketin vanhuusiän ja vanhustyön kysymyksistä. Lehden artikkeleita on kiitetty 
ajankohtaisten sosiaali- ja terveydenhuollon asioiden käsittelystä, kehittämishankkeiden tulosten esittelystä ja arjen 
esimerkeistä.

Lehteä luetaan!
Lehteä lukevat ikääntyneiden ihmisten parissa 
työskentelevät järjestöjen, kuntien ja yritysten toi-
mijat, viranomaiset, poliitikot, ikääntyneet ihmiset 
sekä heidän läheisensä ja opiskelijat.

Lehden tilaajien lisäksi lehteä jaetaan kirjastoihin 
ja sitä on jaossa tuhansia kappaleita messuilla ja 
tapahtumissa, joissa VTKL on mukana vuosittain.

Lehden saajia ovat myös runsaat 300 jäsenyhtei-
söämme, jotka tuottavat erilaisia asumis-, hoiva-, 
kuntoutus- ja kotihoitopalveluita sekä organisoivat 
päivä- ja vapaaehtoistoimintaa ikääntyneiden 
ihmisten hyväksi.

Vanhustyö on Aikakausmedia ry:n jäsen.

www.vtkl.fi

Hintoihin lisätään alv.  

Kysy tarjous!



Alansa vahva asiantuntija – lehti vanhustyön ammattilaisille ja 
päättäjille sekä ikääntyneille ihmisille!

Vanhustyö-lehti käsittelee laaja-alaisesti vanhuusikää. Toimimme 
vanhuuspolitiikan keskiössä, seuraamme alan kehitystä, kerromme 
kehittämistoiminnan tuloksista, tutkimuksista sekä arjen kokemuksista.

Vanhustyö-lehteä lukemalla 

• pysyt ajan tasalla
• saat ideoita oman organisaatiosi toiminnan kehittämiseen
• löydät aineistoa henkilöstön ja opiskelijoiden koulutukseen
• hyödyt omaishoitajana tai ikääntyneenä ihmisenä.

Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa.
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Nimi

Lähiosoite

Postinumero-  ja toimipaikka

Laskutusosoite (jos ei sama)

Oppilaitos

Irtonumero 8 €/lehti. Digilehden määräaikaistilaukset: www.lehtiluukku.fi/lehti/vanhustyo-lehti

   

TILAUSKORTTI

Toimitus: 
vanhustyolehti@vtkl.fi

Osoite:
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
www.vtkl.fi

SENIORARBETE

Tilaan Vanhustyö-lehden

kestotilaus 45 € / vuosi   opiskelijatilaus  30 € / vuosi

Määräalennus
(kestotilauksessa, yhteinen laskutusosoite, lehdet haluamiisi osoitteisiin)

kpl 2 lehden tilaus 37 € / tilaus / vuosi

kpl 3–5 lehden tilaus 30 € / tilaus / vuosi




