
Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teema
1 5.1. 2.12.2022 9.12.2022 Ammattina varhaiskasvatus 
2* 10.3. 3.2. 10.2. Ympäristö ja kestävä tulevaisuus
3 28.4. 21.3. 28.3. Perheiden hyvinvointi
4 27.7. 8.6. 15.6. Aivotutkimus ja varhaisvuodet
5* 5.10. 29.8. 5.9. Katsomuskasvattajan roolit
6 8.11. 26.9. 3.10. Isät 2020-luvulla!

* Kaksi numeroa katsomuskasvatuksen tarpeisiin. 
Lisäpainos noin 500 kpl päiväkoteihin.

Pieni on Suurin -lehdellä on vankka asema 
 seurakuntien varhaiskasvattajien ammattilehtenä.

Aikakausmedian lukijatutkimukseen vastanneista 
87 % kertoi Pieni on Suurin -lehden olevan melko tai 
erittäin tärkeä alan tietolähde.

Lehdestä ammentavat työhönsä niin varhaiskasva-
tuksen esimiehet, ohjaajat kuin vapaaehtoistoimijat. 
Nämä työntekijät vastaavat mm. hankinnoista 
seurakuntien lasten ja perheiden toimintaan. Lasten 
ja nuorten keskuksen julkaisuna jokainen seurakunta 
saa lehdestä oman kappaleensa.

Lukijoiden kiinnostuksen kohteita ovat:
• Lasten ja perheiden hyvinvointi
• Lapsen hengellisyys ja osallisuus seurakunnassa
• Varhaiskasvatuksen tutkimustieto ja asiantuntijuus
• ”Näin meillä” – seurakuntien varhaiskasvatuksen 
hyvät käytänteet ja ideat eri puolilta Suomea

Lehti julkaisee yhteiskunnan varhaiskasvatukselle 
ja yhteistyön tueksi katsomuskasvatuksen teema-
numerot kahdesti vuodessa.

Lasten ja nuorten keskus ry

MEDIATIEDOT 2023

Pirjo Teva  
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi 

Ilmestyminen ja aineistoaikataulu
Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.
Ilmoitusvaraukset seitsemän viikkoa ennen lehden ilmestymistä 
Aineistot: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) 

Julkaisija: Lasten ja nuorten keskus ry
Päätoimittajat: Mikko Mäkelä (vast.) ja 
Nelli Jäntti-Tuominen
Painos: noin 2 200 kpl  
Lehden artikkeleita: 
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
pieni-on-suurin/

Juha Kurvinen
040 665 5983 
juha.kurvinen@kotimaa.fi 

Mediamyynti

Lisäpainos noin 500 kpl päiväkoteihin.Lisäpainos noin 500 kpl päiväkoteihin.Lisäpainos noin 500 kpl päiväkoteihin.Lisäpainos noin 500 kpl päiväkoteihin.



Tekniset tiedot
A4 210 x 297 mm

Palstaluku 3

1/4 -sivu pysty 85 x 122 mm

1/2 -sivu pysty 85 x 252 mm

1/2 -sivu vaaka 175 x 122 mm

1/1 -sivu 175 x 252 mm

Kuvaresoluutio 300 dpi
Paino Forssa Print oy, Forssa 

Vastuu virheistä ja reklamaatiot
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä viimeistään kahdeksan 
vuorokauden kuluessa ilmoituspäivästä lukien. Lehti ei vastaa  ilmoittajalle 
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos hyväksyttyä ilmoitusta ei 
 tuotannollisista tai vastaavista syistä julkaista määrättynä päivänä. Lehden 
vastuu ilmoituksen julkaisemisesta rajoittuu ilmoituksesta maksetun 
 määrän palauttamiseen. Ilmoitusten peruutukset on tehtävä ennen 
 sisäänjättöaikoja. 
Sisäänjättöajan jälkeen peruutetuista ilmoituksista veloitamme 50 % 
ilmoitus hinnasta. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä 
aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti  määräysten 
voimaantulo hetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä 
 ilmoitusvarauksia.

Alennukset
Toistoalennus 10 % 
(ilmoitus muuttumattomana, varaukset samanaikaisesti)

Mainos- ja mediatoimistot 15 % 

Pyydä tarjous irtoliitteistä tai paketti-ilmoittelusta! 

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.  
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Printtihinnat
1,89 €/pmm 
1/4-s pysty  460 €
1/2 -sivu vaaka tai pysty  750 €
1/1 -sivu   1250 €

Kysy myös muita ilmoituskokoja! 

Lisäveloitukset
Ilmoitusvalmistus 80 € / tunti.
Paperilasku 3 €.

Aineistot:
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)

Aineistovaatimukset
Aineistossa tulee o� aa huomioon seuraavat asiat:
Fontit Adoben fontfoliosta opentype -fon� eja. 
TrueType fon� eja ei saa käy� ää.
Värisyys RGB
Resoluutio Aikakauslehdissä käyte� ävä 300 dpi
Profi ili Lataa profi ilit: h� ps://www.punamusta.com/
aineisto-ohjeet/
Ei marginaaleja, eikä leikkuumerkkejä
Aineistojen toimitus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)

Lisätietoja:  ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 

Julkaisija
Lasten ja nuorten keskus ry

Mediamyynti
Pirjo Teva  040 680 4057  pirjo.teva@kotimaa.fi 
Juha Kurvinen  040 665 5983  juha.kurvinen@kotimaa.fi 

Maksuliikenne
Sacrum-Kotimaa Oy 
Nordea FI7017943000013369


