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Enska on Ensi- ja turvakotien liiton
jäsenlehti. Enska pureutuu rohkeasti
ja asiantuntevasti yhteiskuntaan ja vaikeissa
ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja
perheiden auttamiseen. Enska puhuu niin
unikoulusta kuin väkivallasta perheessä.

ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tukevat ja auttavat alueensa lapsiperheitä. Yhdistyksiä on
yhteensä 31 eri puolilla Suomea. Yhdistysten jäsenet ovat (Jäsenkysely
2017) mukaan pääasiassa yli 30vuotiaita naisia, jotka kokevat, että
yhdistyksen toiminta on heidän arvojensa mukaista. He ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista.
Lehti on heille jäsenetu.
”Parasta ovat asiakkaiden tarinat
ja kokemukset. • Mielenkiintoista on
kuulla, miten arkinen työ kehittyy.
• Enska on hyvä! Se riittää jäseneduksi!”

• Painettuna neljä numeroa
vuodessa.
• Vuosikerta 37.

Päätoimittaja Riitta Särkelä
riitta.sarkela@etkl.fi
Puh. 050 63 663
Toimitussihteeri Essi Lehtinen
essi.lehtinen@etkl.fi
Puh. 040 546 7747

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

LUKIJAPALAUTTEET / JÄSENKYSELY 2017

Lehteä tilataan myös neuvoloihin,
kirjastoihin ja oppilaitoksiin ja sitä
jaetaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja päättäjille tilaisuuksissa.

Enska verkossa
:
ensijaturvakot
ienliitto.fi/
enska ja näköis
lehtenä
www.issuu.com
–▸ Enska

ilmoitushinnat ja koot
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Ilmestymisaikataulu
nro

teema

aineisto
toimitukseen

Lehti
lukijoilla

1

Vanhempien yhteistyö eron jälkeen

18.1.

vk 8

2

Vaikuta yhteiskuntaan

29.3.

vk 19

3

Vauvat

16.8.

vk 38

4

Väkivaltatyö 40 vuotta

18.10.

vk 47

tilaukse t

toimisto@etkl.fi
www.ensijaturvakotienliitto.fi/enskan-tilaus
Hinta 20 € / vuosi.

julkaisija

takasivu 900,00 €
215 x 245 mm +
leikkuuvara 3 mm

Asemamiehenkatu 4 A,
00520 Helsinki • p. 09 4542 440
ISSN-L 1799-8069 • ISSN 1799-8069

Enska on Kulttuuri-, mielipide- ja
tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen

ilmoitukset

Lehden koko: 215 x 275 mm
Laajuus: 20 s. + kannet
Painomenetelmä: Offset
tekniset tiedot

Leikkausvara: 3 mm
Sidonta: Stiftaus
Aineistovaatimus: Painovalmis PDF-tiedosto
kuvien profiili CoatedFOGRA39.icc
Värit CMYK
Resoluutio: 300 dpi.

Painos 7500 kpl
Lehti ilmestyy myös verkossa

Taitto: NOON Kollektiivi / Inari Savola

www.ensijaturvakotienliitto.fi/enska

Painopaikka: Grano Oy

Ensi- ja turvakotien liitto
viestinta@etkl.fi
p. 040 546 7747 / Essi Lehtinen

1/2 sivu pysty
500,00 €
81,5 x 222 mm

1/4 sivu 280,00 €
81,5 x 111 mm

1/2 sivu vaaka
500,00 €
169 x 111 mm

Ensi- ja turvakotien liitto ry

Päätoimittaja Riitta Särkelä
Lisää Ensi- ja
turvakotien liito
n ja
sen jäsenyhdis
tysten
toiminnasta
ensijaturvakot
ienliitto.fi

1/1 sivua 700,00 €
215 x 275 mm +
leikkuuvara 3 mm

toimitusehdot

lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta
ilmoitusta. Ilmoittaja vastaa siitä, että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu
kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta ja että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen.
Ilmoittaja vastaa aineistonsa teknisestä oikeellisuudesta. Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat
elementit: tekstit, kuvat, grafiikat ja fontit.
Leikkausvara on otettava huomioon.
Ilmoitusten painojälkeä koskevat muistutukset on tehtävä kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa
lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

