
Pandemia
NÄHTÄVÄ SOSIAALISENA 
KRIISINÄ

Moni miettii
ALANVAIHTOA

 

Toivo elää 
NUORTEN VASTAANOTTO
LAITOKSESSA

1
2022
27.1.2022

Zimbabwessa 
miehiä koulutetaan 
ehkäisemään 
alaikäisten avioliittoja

Maria 
Löfgren 
TYÖNTEKIJÖIDEN 
PUOLELLA

Kun oma ala
TULEE LIIAN LÄHELLE

 

Sosiaalialan
TÄRKEÄ ROOLI KRIISEISSÄ

MITKÄ OVAT
Etätyön 

rajat?

3
2022
22.4.2022

Päivi  
Saukko
JOHTAJAN OVEN 
OLTAVA AUKI

Ukrainan pakolaisia 
auttavat sosiaalialan 
ammattilaiset 
monesta maasta

Vie työpaikalle!
Luottamusmiesvaali-
juliste

Omaan kotiin
VAMMAISPALVELUJEN 
AVULLA

 

Chat-
palvelut
YLEISTYVÄT

7
2022
4.11.2022

Koronapandemia lisäsi 
kaduille hylättyjen lasten 
määrää Etelä-Afrikassa

Teemu 
Hyppänen

OIKEUDENMUKAISUUDEN 
ASIALLA

2022
30.9.2022 2

HAVUKOSKEN  
päiväkodeissa puhutaan 
lähes 30:tä kieltä

HUUMORIA 
kannattaa vaalia

ÄÄNI
ERGONOMIALLA

on väliä 

Lapsi käsittelee leikin avulla 
VAIKEITA TAPAHTUMIA

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Mediatiedot

2023
Talentia-lehti ja lehden erikoisnumero 
on mainio ilmoituskanava, kun haluat 
tavoittaa sosiaali- ja varhaiskasvatusalan 
ammattilaiset, asiantuntijat, esihenkilöt 
ja johtotehtävissä työskentelevät sekä 
alan korkeakouluopiskelijat. Talentia-
lehdistä ja sen erikoisnumerosta 
otetaan lisäpainokset, jotka jaetaan 
suurissa sosiaali- ja terveysalan sekä 
varhaiskasvatusalan tapahtumissa.

Talentia-lehti
Talentia-lehti ilmestyy vuoden aikana 8 kertaa, 52-sivuisena. 
Lehti lähetetään etuna ammattijärjestö Talentian jäsenille 
kotiin. Talentia-lehden voi myös tilata. Tilaushinta on 
55 euroa / vuosikerta. 

Levikillään Talentia-lehti saavuttaa sosiaalialan lehdistä 
parhaiten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen sekä varhaiskas-
vatusalan ammattilaiset ja alalle valmistuvat uudet osaajat. 
Työpaikkailmoitus Talentiassa on hyvä keino saada hakijoita 
avoimiin tehtäviin.

Talentia-lehden lukijat ovat myös kiinnostuneita koulutus-
palveluista, ammattinsa ja oman ammattitaitonsa kehittämises-
tä, uusimmasta kirjallisuudesta ja työkykynsä ylläpitämisestä.

Lukijat tekevät työssään päätöksiä palveluiden ja tarvikkei-
den hankinnasta.

Kasvu
Kasvu-lehti on erikoisammattilehti, joka käsittelee varhaiskasva-
tuksen ammatillisia asioita lapsen ja työntekijöiden, perheiden 
ja laajemmin perhepalveluiden näkökulmasta – unohtamatta 
lastenkulttuuria, tutkimusta ja kehittämistä. 

Kasvu ilmestyy kerran vuodessa syksyllä, 32-sivuisena.
Kasvu postitetaan Talentia-lehden mukana varhaiskasva-

tuksen opettajille ja sosionomeille sekä päiväkodin ja varhais-
kasvatuksen johtajille, jotka ovat Talentian jäseniä. Julkaisua 
voivat kaikki halukkaat tilata maksutta itselleen, oppilaitoksiin 
tai työpaikalleen.



Sosiaali
alan ykkös

media

Julkaisija
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry –
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen 
Talentia rf

Päätoimittaja
Kaisa Yliruokanen

Mediamyynti
Saarsalo Oy
Roni Hurskainen
044 752 0320
roni.hurskainen@saarsalo.fi

Ilmoitusaineistojen lähetys
toimitus@talentia.fi

Painos
Talentia-lehti 27 000
Kasvu-lehti 13 600

Ilmestymisaikataulu 2023
Talentia-lehti ja 
erikoisnumerot

Ilmoitusvaraus Ilmoitusten 
aineistopäivä

Lehti lukijalla

Talentia-lehti 1 30.12.2022 2.1.2023 31.1.2023

Talentia-lehti 2 1.2. 6.2. 7.3.

Talentia-lehti 3 9.3. 15.3. 18.4.

Talentia-lehti 4 5.5. 9.5. 6.6.

Talentia-lehti 5 27.7. 31.7. 29.8.

Talentia-lehti 6
Kasvu-lehti

1.9. 4.9. 3.10.

Talentia-lehti 7 11.10. 16.10. 14.11.

Talentia-lehti 8 8.11. 13.11. 12.12.

Messu- ja tapahtumajakelut
Talentia-lehti on perinteisesti läsnä sosiaali- ja varhais  kasva-
tuksen suurimmilla messuilla ja tapahtumissa kuten  
Lastensuojelupäivillä, Sosiaalialan asiantuntijapäivillä ja 
 Sosiaalityön tutkimuksen päivillä.

Mediatiedot

2023
Aukeama
Talentia-lehti: 440 x 280 mm, 
leikkuuvara 3 mm / 400 x 240 mm, 
painopinta-ala
Hinta: 4 500 euroa

Koko sivu
Talentia-lehti: 220 x 280 mm, 
leikkuuvara 3 mm / 180 x 240 mm, 
painopinta-ala
Kasvu-lehti: 214 x 280 mm, leikkuuvara 
3 mm / 174 x 240 mm, painopinta-ala

Hinta, sisäsivu: 1 950 euroa
Hinta, 2. kansi: 2 250 euroa
Hinta, takakansi: 2 250 euroa

1/2 sivua
Talentia-lehti: vaaka 180 x 118 mm / 
pysty 88 x 240 mm
Kasvu-lehti: vaaka 174 x 118 mm /  
pysty 85 x 240 mm

Hinta: 1 450 euroa

1/4 sivua
Talentia-lehti: pysty 88 x 118 mm / 
vaaka 180 x 57 mm
Kasvu-lehti: pysty 85 x 118 mm /  
vaaka 174 x 57 mm

Hinta: 1 150 euroa

1/8 sivua
Talentia-lehti: vaaka 88 x 57 mm
Kasvu-lehti: vaaka 85 x 57 mm

Hinta: 500 euroa

Aineistovaatimukset
Painovalmis PDF-tiedosto. Resoluutio 300 dpi, värit cmyk-muodossa.
Takakansien ilmoituksissa tulee yläreunaan jättää tyhjää tilaa 30 millimetriä 
osoitetiedoille.
Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa. 
llmoituksen taittopalvelu hinnoitellaan erikseen lisäämällä ilmoitushintaan 10 
prosenttia.
Reklamaatiot 14 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä kirjallisesti. Lehden vastuu 
rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
Ilmoitusten peruuttaminen viimeistään 5 vrk ilmoitusten aineistopäivän 
jälkeen.
Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta.

Ilmoituskoot ja hinnat 

Erikoisnumero:
Kasvu-lehti
Lehti varhaiskasvattajille

mailto:roni.hurskainen@saarsalo.fi
mailto:toimitus@talentia.fi


www.talentia-lehti.fi
Bannerikoot ja hinnat
Etusivu
1 352 x 427 px 700 euroa / kuukausi
660 x 250 px (2 kpl) 500 euroa / kuukausi

Sisäsivu
302 x 400 px 400 euroa / kuukausi

Ilmoitukset-sivu
470 x 577 px  
500 euroa / kuukausi tai hakuajan päättymiseen asti.
470 x 860 px  
500 euroa / kuukausi tai hakuajan päättymiseen asti.

Ilmoitukseen voidaan liittää yksi linkki.

Ilmoitukset lähetetään png-, jpg- tai gif-tiedostoina 
osoitteeseen toimitus@talentia.fi

Mediatiedot

2023

Talentialehti 
tavoittaa yli  

27 000 sosiaalialan 
ammattilaista, 

varhaiskasvattajaa ja 
päättäjää!

talentialehti.fi
15 000

aktiivista kävijää
kuukaudessa

Talentia-lehti on oikea ilmoituskanava, kun haluat tavoittaa sosiaali- 
ja varhaiskasvatusalan ammattilaiset, asiantuntijat, esihenkilöt ja 
johtotehtävissä työskentelevät sekä alan korkeakouluopiskelijat.

Talentia-lehden lukijoista 93 prosenttia on naisia. 70 prosenttia työskentelee 
kunnallisen työnantajan palveluksessa ja 27 prosenttia työskentelee 
yksityisen työnantajan palveluksessa. 

Talentia-lehti ja lehden erikoisnumerot tavoittavat muun 
muassa heidät:

• sosiaalityöntekijä
• johtava sosiaalityöntekijä
• kehittäjäsosiaalityöntekijä
• osastopäällikkö
• sosiaalijohtaja
• koulukuraattori
• kasvatusohjaaja
• vastaava koulukuraattori
• terapeutti
• kuntoutuksenohjaaja
• sosiaaliasiamies
• projektityöntekijä
• projektijohtaja

• varhaiskasvatuksenopettaja
• päiväkodin johtaja
• päivähoidon johtaja
• lastensuojelulaitoksen ohjaaja
• sosiaaliohjaaja
• perhetyöntekijä
• palveluohjaaja
• kehitysvammaistenohjaaja
• asumispalveluyksikön ohjaaja
• palveluyksikön johtaja
• kotipalvelun ohjaaja
• vanhustyön ohjaaja
• vanhustyön johtaja

”Talentia-lehti on kohdistettu 
juuri sosiaalialan työntekijöille ja 

opiskelijoille, ja tämän kautta tietoa 
on helppo saada.

https://www.talentia-lehti.fi
mailto:toimitus@talentia.fi
https://talentia-lehti.fi

