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Asiaa aivovammasta
Vuosittain yli 20 000 suomalaista saa
tapaturmaisen aivovamman esimerkiksi liikenneonnettomuuden, kaatumisen, putoamisen, työtapaturman
tai pahoinpitelyn seurauksena.
www.aivovammaliitto.fi

Teemat
1/2021 Vaikeuksien kautta voittoon
2/2021 Nuoret ja aivovamma
3/2021 Läheiset ja omaishoitajat
4/2021 Vertaistuen voima

Mediatiedot

2021

Julkaisija

Aivovammaliitto ry
Malminkaari 5
00700 Helsinki

Päätoimittaja

Pia Warvas
pia.warvas@aivovammaliitto.fi

Ilmoitusmyynti
Printmix Oy
puh. 045 202 2265
Y-tunnus: 2182268-7

Ilmoitusten
valmistus

Printmix Oy
paino@printmix.fi
Aivoituksen lukijoista on tutkimuksen mukaan:
		

70 % vammautuneita ihmisiä

		

23 % läheisiä

		

4,6 % ammattilaisia ja

		

2,4 % muita lukijoita.

Lähes 70 prosenttia lukijoista haluaa lukea vain tai pääasiassa perinteistä
printtilehteä, sillä usein aivovamma voi tuoda mukanaan vaikeuksia lukea
nettiä esimerkiksi kaksoiskuvien, päänsäryn tai aloitekyvyn puutteen vuoksi.
Lehti koetaan myös ”käyttöliittymänä” nettiä paremmaksi ja lukijaystävällisemmäksi. Eri tutkimuksissa ja kyselyissä 26 – jopa 66 % haluaisi saada
Aivoituksen nykyistä neljää numeroa useammin. Tyypillisin lukija on 41 –
50-vuotias vammautunut nainen, joka on eläkkeellä ja osallistuu aktiivisesti
tai satunnaisesti paikalliseen aivovammatoimintaan.
Aivoitus-lehti on osa julkaisutoimintaa ja sen tarkoituksena on edistää aivovammaisten ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia. Koska lehti on tällä
hetkellä ainoa jäsenetumme, on sen jatkuva kehittäminen jäsenkunnan toiveita kuunnellen erityisen tärkeää. Vuoden 2020 teemat on poimittu vuonna
2019 tulleiden lukijaraadin palautteiden ja yhteydenottojen perusteella.
		Toivomme yrityksenne tukevan
		
toimintaamme ilmoittamalla julkaisussamme.

Ilmestyminen
1/2021 VKO8
2/2021 VKO21
3/2021 VKO36
4/2021 VKO49

Aineiston toimitus
aivoitus@lehtimainos.info
1/2021 10.2.2020 mennessä
2/2021 10.5.2020
3/2021 1.8.2020
4/2021 15.11.2020

Painopaikka
Laakapaino Oy

Tekniset tiedot

Lehden koko: 210x297 mm
Painomenetelmä: Offset
Rasteritiheys: 300 dpi
Sidonta: stiftattu
Värillisyys: 4-värinen
Painosmäärä n.4000kpl

Jakelu

Jäsenet
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yhteistyötahot kuten
sairaalat,kuntoutuskeskukset,
oppilaitokset ja kirjastot.
Ilmoittajayhtiöt.

Aivovammaliitto on mukana monenlaisissa tapahtumissa. Aivovamma-asiaa tuodaan tutuksi esimerkiksi messuilla ja toritapahtumissa
Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää
aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.
Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen. Vuonna 1992 perustetun
Aivovammaliiton toimintaan kuuluvat oleellisesti: tiedotus ja koulutus, vaikuttaminen, neuvonta, ohjaus, vertaistuki ja kokemustoiminta,
sopeutumisvalmennus, yhdistystoiminnan tuki, yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Ilmoituskoot

Takakansi 210 x 297 mm

Kokosivu 180 x 265 mm

1/2 pysty 89 x 248 mm

1/2 vaaka 180 x 123 mm

1/4 pysty 89 x 123 mm

1/4 vaaka 180 x 61 mm

1/8 89 x 61 mm

1/16 vaaka 89 x 30 mm

1/16 pysty 28,5 x 61 mm

1/45 28,5 x 30 mm

Takakannen ilmoitustilassa
huomioitava ink-jet-tulostusalue

Ilmoitushinnat
Kehys 28,5 x 15
(teksti ilmoitus)

Takakansi: 		
2100 eur
Kokosivu: 		
1800 eur
1/2 vaaka & pysty
900 eur
1/4 vaaka & pysty
500 eur
1/8			280 eur
1/16 vaaka & pysty
140 eur
1/45			90 eur
Kehys			70 eur
Hintoihin lisätään alv 24%

Maksuehdot
Maksuaika on 14 päivää tai sopimuksen mukaan.
Lasku toimitetaan lehden ilmestymisen yhteydessä
Lehti lähetetään laskutuksen yhteydessä ilmoittajalle postitse.
Vastuu virheistä ja reklamaatiot:
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä 7 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Lehden / ilmoituksen myyjän
vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu enintään
ilmoitushintaan. Ilmoituksen tilaaja vastaa lehden nähden siitä,
että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta ja että ilmoitus on lakien,
asetusten ja hyvien tapojen mukainen. Lehdellä / ilmoituksen
myyjällä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta.

Alueet
Etelä ja Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa ja Oulu
Pohjanmaa
Helsinki, Itä-Uusimaa
Länsi-Uusimaa, Keski-uusimaa
Päijät-Häme, Kanta-Häme
Varsinais-Suomi, Vakka-Suomi
Kymenlaakso
Etelä ja Pohjois-savo
Keski-Suomi
Etelä ja Pohjois-karjala
Lappi ja Kainuu
Pirkanmaa, Satakunta
Ilmoitukset ovat oman alueen
sivuilla, mikäli erikseen ei
sovita muuta sijaintia.

Aineiston toimitus aivoitus@lehtimainos.info

