
Mediakortti
Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit -lomaopas ilmestyy Lähellä 4/2019-lehden yhteydessä ja on voimassa vuoden.  

16 000 kappaleen painos postitetaan kaikille Omaishoitajaliiton jäsenille (yli 12 000 hlöä) sekä kuntiin, seurakuntiin  
ja liiton paikallisyhdistyksiin. Opasta jaetaan messuilla ja tapahtumissa sekä postitetaan uusille jäsenille   

tervetulopaketin mukana. Lisäksi se julkaistaan sähköisesti liiton nettisivuilla tulostettavana PDF:nä  
sekä selattavana nettilehtenä, jossa toimivat aktiivilinkit (ks. ilmoitusaineistovaatimukset).

Selattavasta oppaasta vinkataan ja siihen linkataan liiton some-viestinnän lisäksi sekä  
liiton paikallisyhdistyksille suunnatuissa yhdistystiedotteissa että Omaishoitotiedotteessa,  

jonka kohderyhmää ovat omaishoitajia työssään kohtaavat ammattilaiset.

Mainostajana tavoitat Lomaoppaassa todella hyvin kohdennetun asiakasryhmän ja saat  
loistavan pitkäaikaisen näkyvyyden, sillä opasta säilytetään ja käytetään koko vuosi 

ja se tavoittaa uusia lukijoita ilmestymisensä jälkeenkin. 

Tekniset tiedot

Lehden  
julkaisija: 

 Omaishoitajaliitto ry 
 Närståendevårdarnas förbund rf
 Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki
 Puh. vaihde 020 7806 500
 www.omaishoitajat.fi

Vastaava toimittaja: Tiina Kokko

Painosmäärä:  16 000 kpl

Lehden koko: A5, 148 x 210 mm

Painopinta-ala:  127 x 189 mm

Painomenetelmä:  arkkioffset

Painopaikka:  Forssa Print, Forssa

Ilmoitusmyynti: Jaana Martiskainen, TJM-Systems Oy 
 Puh. 044 566 7195 
 jaana.martiskainen tjm-systems.fi

Ilmoitusaineistot: TJM-Systems Oy
 PL 75, 02921 Espoo
 Puh. 044 566 7032
 aineistot tjm-systems.fi	

Oppaan sisältö
 Omaishoitajien lomat

Tässä osiossa esitellään lomat, joita Sosiaali- ja  
terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla.

Omaishoitajaloma tuo pienen tauon arkeen. Loma kokoaa  
yhteen samankaltaisessa tilanteessa olevia tai samoista  
asioista kiinnostuneita omaishoitajia. Osa lomista on  
tarkoitettu omaishoitajalle ja hoidettavalle yhdessä.

Kelan kuntoutuskurssit omaishoitajille
Oppaan toisessa osiossa vinkataan Kelan omais-
hoitajille tarkoitettuihin kuntoutus kursseihin.

Kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea omaishoitajan  
toimintakykyä ja kohentaa elämänlaatua. Kuntoutuskursseilla 
omaishoitajaa ohjataan löytämään keinoja oman kunnon
yllä pitämiseen sekä välineitä oman jaksamisen tueksi.  
Osalle kuntoutuskursseista voi omaishoitaja osallistua  
hoidettavan kanssa.

Omaishoitajaliitto ry
Lyhyt esittely liiton toiminnasta.

Palvelu- ja tuoteilmoitukset
Yritysten mainoksia, jotka tarjoavat palveluja,  
lomia, kuntoutusta ja apuvälineitä  

omaishoitajille ja läheisille. 

1

Selattava opas on julkaisun jälkeen myös netissä

www.omaishoitajat.fi
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Lomaopas 2020
Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit

Lomaopas 2019 Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit



Ilmoituskoot ja -hinnat
Hintoihin lisätään alv (24 %)

Ilmoitusaineisto- 
vaatimukset

Aikakauslehtiasetuksin tehty  
painovalmis PDF-tiedosto. 

Fontit mukana (ei True Type -kirjasimia)  
tai konvertoituna (Huomioittehan, että tällöin  

eivät nettilehden aktiivilinkit toimi). Värit prosessi  
CMYK-muodossa (ei spot- tai RGB-värejä).  

Kuvat 300 dpi resoluutiolla .eps- tai  
.tiff-muodossa, ilman ICC-profiileja. 

Koottavista, korjattavista tai viallisista  
aineistomateriaaleista veloitetaan erikseen  

tarvittaessa. Aineiston mukana pitää olla saate,  
josta ilmenee käytetty ohjelma, versio ja  

julkaisu sekä lähettäjän yhteys tiedot.  

Ilmoitusten peruuttaminen  
2 viikkoa ennen aineistopäivää.

Mainostaja vastaa siitä, että mainos materiaali  
on hyvän tavan ja lain mukainen, eikä loukkaa  

kenenkään tekijänoikeutta. Liitolla on oikeus  
kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta, jos sen sisältö  

on loukkaava tai oppaaseen sopimaton.

HUOM! Jotta mainoksenne aktiivilinkit  toimivat  
selattavassa nettilehdessä, tulee teidän varmistaa, että  

mainos on painoteknisesti kunnossa ja linkit ovat tekstimuodossa! 
Emme vastaa virheellisen aineiston vuoksi toimimattomista linkeistä.

Ilmestymis- ja aineistoaikataulut
Lomaopas ilmestyy torstaina 28. marraskuuta 2019.

Ilmoitusvaraukset ja aineistot tulee toimittaa

25.9.2019 mennessä.

 

2/1 aukeama
(leveys x korkeus, mm)

Leikkaukseen 
Kehyksillä

296 x 210 + 3 mm leikkuuvarat 

275 x 189 mm
1 550 €

2/1-mainos MÄÄRÄPAIKKANA aukeamalle 2‒3   =   1 800 €

1/1 sivu TAKAKANSI*

Leikkaukseen
Kehyksillä

148 x 180 + 3 mm leikkuuvarat

127 x 170 mm
1 000 €

1/1 sivu

Leikkaukseen
Kehyksillä

148 x 210 + 3 mm leikkuuvarat

127 x 189 mm
850 €

1/2 sivu

Pystymallinen
Vaakamallinen

62 x 189 mm
127 x 93 mm

450 €

1/4 sivu

Pystymallinen 
Vaakamallinen

62 x 93 mm 
127 x 45 mm

250 €

1/8 sivu

Vaakamallinen 62 x 45 mm 160 €

Koko                                                          Mitat                                    Hinta                             

Mainostaja,
muistathan  

varata paikkasi 
25.9. mennessä!

Puh. 044 566 7195
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 * Takakannen ilmoituskoko poikkeaa normaalista  
 kokosivun ilmoituksesta, sillä sivun yläosaan  
 pitää jäädä 30 mm valkoista osoitetiedoille.


