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TIDSKRIFT FÖR BARNMORSKOR

124. VUOSIKERTA

Ilmoittamalla Kätilöliiton julkaisemassa Kätilölehdessä tavoitat tuhansia kätilöitä ympäri Suomen
sekä ison joukon muita aihepiiristä kiinnostuneita
lukijoita neuvoloissa, oppilaitoksissa, kirjastoissa
ja sairaaloissa. Kätilölehti on mainio paikka kertoa
niin kätilöitä kuin heidän asiakkaitaan kiinnostavista tuotteista ja palveluista: ammattikirjallisuudesta
työvälineisiin sekä erilaisista kulutustavaroista aina
vapaa-ajan harrastuksiin.

Harvalla ammattijärjestöllä
on näin upea lehti!

Kätilölehti
tammikuu
RSKOR • numero 1/2019
TIDSKRI FT FÖR BARNMO

• 124. vuosi

ja perheiden parhaaksi
Sata vuotta työtä kätilöiden
äärellä
Kätilöt raskaudenkeskeytysten
udet
Potilaan oikeudet ja velvollisu

Ilmoita
Kätilölehdessä!
Äidiksi ihmiskaupan uhrina

Kätilölehden palautekysely 2017

Ilmoituskoot ja hinnat

Määräpäivät 2019
1/2

vaaka

1/1

1/2

pysty

1/2

pysty

1/2

vaaka
210 x 297 + bleed 3 mm
1270 €
Sisäkansi 1310 €

1/4

85 x 260 mm tai
104 x 297 + bleed 3 mm
760 €

175 x 129 mm tai
210 x 145 + bleed 3 mm
760 €

Nro

Varaukset

Aineistot

Ilmestyy

1/19

4.1.

4.1.

28.1.

2/19

8.2.

8.2.

4.3.

3/19

1.4.

9.4.

25.4.

4/19

24.5.

5.6.

19.6.

5/19

28.6.

2.8.

19.8.

6/19

100-vuotisjuhlajulkaisu
(erillinen mediakortti)

7/19

19.11.

27.11.

13.12.

Varaukset ja toimitus
ILMOITUSVARAUKSET
osoitteeseen paatoimittaja@suomenkatiloliitto.fi

1/8
1/1

PAINOVALMIIT AINEISTOT
aineistopäivään mennessä osoitteeseen
paatoimittaja@suomenkatiloliitto.fi

Aineistovaatimukset
Painokelpoinen pdf, jpg tai tiff
Resoluutio 300 dpi
Värit CMYK

85 x 129 mm
460 €

85 x 63 mm
250 €

210 x 267 + 3 mm
1350 €

VUOSISOPIMUSALENNUS on 5 %, kun vuoden ilmoitushintojen summa on
vähintään 2000 euroa. Alennus on 10 %, kun ilmoitushintojen summa on
vähintään 4000 euroa vuodessa. Kätilölehti ei kuulu arvonlisäveron piiriin.

Aineiston korjauksista valoitetaan 60 € / h.
Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäännistä
rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
Viimeisen varauspäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista
laskutetaan täysi ilmoitushinta.

Lehti vahvistaa ammattiidentiteettiä ja kehittää
ammattitaitoa.
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Kätilölehti
ISSN 0022-9415
Päätoimittaja
Outi Helasterä
paatoimittaja@suomenkatiloliitto.fi
p. 040 520 5630
Ilmoitusmyynti
Outi Helasterä (yhteystiedot yllä)
Ulkoasu, taitto, ilmoitusneuvonta
Riikka Käkelä-Rantalainen/Nettienkelit
riikka@nettienkelit.net

Julkaisija
Suomen Kätilöliitto –
Finlands Barnmorskeförbund ry
PL 100, 00060 Tehy
Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki
p. 040 7018 225
toimisto@suomenkatiloliitto.fi
www.suomenkatiloliitto.fi

Kätilölehti on kätilöiden ammattilehti ja samalla se toimii Suomen
Kätilöliiton jäsenten jäsenlehtenä.
Lehti postitetaan jokaiselle Kätilöliiton
jäsenelle sekä kirjastoihin, oppilaitoksiin, sairaaloihin ja useille yhteistyökumppaneille. Lehdellä on lisäksi
vuositilaajia.
Kätilölehdessä julkaistaan alan tutkimustietoa, ajankohtaisia artikkeleita
kätilön työstä sekä erilaisista käytännöistä Suomessa ja muualla maailmalla.
Ammatillisen tiedon ohella lehdessä
tiedotetaan Kätilöliiton ja 16 paikallisen
kätilöyhdistyksen toiminnasta ja edistetään kätilöiden yhteisöllisyyttä.
Kätilöt ovat naisen terveyden,
seksuaali- ja lisääntymisterveyden,
raskauden ja synnytyksen, naistentautien sekä vastasyntyneen hoidon
asiantuntijoita. Valtaosa kätilöistä on
naisia. Kätilöitä työskentelee niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, julkisella ja yksityissektorilla,
yrittäjinä kuin eri järjestöissäkin.

Kätilöt tekevät työtä raskaana
olevien, synnyttävien ja synnyttäneiden naisten ja heidän perheidensä
parissa mm. synnytyssaleissa, prenataaliosastoilla, lapsivuodeosastoilla
sekä äitiyspoliklinikoilla, -neuvoloissa
sekä yksityisvastaanotoilla.
Kätilöillä on tietoon perustuvaa
osaamista suositella asiakkailleen
erilaisia tuotteita kuten ehkäisyvalmisteita, imetyksen apuvälineitä,
vauvanhoidon tarvikkeita, raskauteen ja
synnytykseen liittyviä itsehoitotuotteita
ja varusteita.
Lisäksi kätilöt ovat itse kiinnostuneita niin ammattilaisina työhönsä
liittyvistä kuin kuluttajina vapaa-aikaansa sopivista aiheista, kuten vaikkapa turvallisista jalkineista, ammattikirjallisuudesta, vapaa-ajan palveluista
ja tuotteista sekä liikunnasta, terveydestä ja erilaisista ajanvietetavoista ja
harrastuksista.

Tilaushinnat
Suomi ja muut
pohjoismaat 60 €/v
Muut maat 75 €/v
Irtonumero 9 €/kpl

Painettu lehti
on kallisarvoinen
kultakimpale!
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Painopaikka
PunaMusta Oy
Tekniset tiedot
Koko A4
Painopinta-ala 210 x 297 mm
Leikkuuvarat (bleed) 3 mm
ICC-profiili PSOcoated_v3
Painomenetelmä arkkioffset
Sidonta stiftaus
Painos
4 000 kpl

