
Tidskrift för Barnmorskor publicerar aktuel-
la artiklar om barnmorskearbetet och dess 
beröringsområden samt informerar med-
lemmarna om Barnmorskeförbundets och 
Barnmorskeföreningarnas verksamhet och 
händelser. Tidskriften sänds till alla Fin-
lands Barnmorskeförbunds medlemmar. 
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TIDSKRIFT FÖR BARNMORSKOR

ÅRSKONTRAKTRABATTEN är 5 % då annonseringen per år överskrider
2 000 €. Årskontraktrabatten är 10 % då annonseringen per år överskrider
4 000 €. Tidskrift för barnmorskor är inte momsskyldig.

ANNONSFÖRSÄLJNING 
taitto@suomenkatiloliitto.fi

MATERIAL  
Annonsmaterialet sänds klart för publicering i digitalt 
format på adressen taitto@suomenkatiloliitto.fi

pdf, jpg eller tiff
upplösningen 300 dpi
CMYK-färger

210 x 280 + bleed 3 mm  
1270 €
2-kansi 1310 €

88 x 125 mm
460 €
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Annonspriser
Utgivningsdatum 2021

Varaukset ja toimitus

Tekniska data

Nr XXX Inlämnings
dag

Publice
ringdag

Tema

1/21 9.12. 29.12. 4.1. Seksuaalisuus
2/21 12.2. 26.2. 8.4. Miten kätilö 

voi?

3/21 16.4. 4.5. 10.6. Kätilö yhteis-
työtoimijana

4/21 30.6. 27.7. 2.9. Kätilön ääni

5/21 31.8. 15.9. 21.10. Haastavat 
tilanteet

6/21 22.10. 9.11. 16.12. Terveysvalis-
tusnumero

Annullering av annonser bör ske XXXX

Tidningens ansvar för fel i tryckning eller annonser begränsar sig 
till annonspriset. Reklamationer bör göras skriftligen senast 2 
veckor efter utgivningen.

88 x 252 mm tai   
104 x 280 + bleed 3 mm 
760 €

1/2
pysty

1/2
pysty

178 x 125 mm tai  
210 x 139 + bleed 3 mm 
760 €

1/2
vaaka

1/2
vaaka

88 x 61 mm
250 €

1/8

210 x 250 + 3 mm
1350 €

1/1



Barnmorskorna arbetar tillsammans 
med gravida, födande och förlösta 
kvinnor samt med deras familjer. 
Barnmorskorna är sakkunniga inom 
den sexuella och reproduktiva hälsan. 
De arbetar i förlossningssalar, på 
prenatala avdelningar, på barnsängs-
avdelningar samt på mödrapolikliniker 
och på mödrarådgivningar. Barn-
morskorna är även sakkunniga på 
kvinnors hälsa och inom gynekologisk 
vård och kan arbeta på gynekologiska 
avdelningar och polikliniker samt på 

dagkirurgiska enheter. Dessutom 
arbetar barnmorskor i bashälsovården 
och inom specialsjukvården både i 
den offentliga och privata sektorn 
samt i organisationer. Till en del fung-
erar barnmorskor även som självstän-
diga företagare. 

Barnmorskorna rekommende-
rar många produkter så som pre-
ventivmedel, amningshjälpmedel, 
babyvårdsartiklar, graviditetskläder, 
mediciner och självvårdspreparat åt 
sina kunder.
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Chefredaktör
Outi Helasterä
paatoimittaja@suomenkatiloliitto.fi
p. 040 520 5630

Annonsförsäljning
taitto@suomenkatiloliitto.fi

Layout
Riikka Käkelä-Rantalainen/Nettienkelit
riikka@nettienkelit.net

Utgivare
Suomen Kätilöliitto –
Finlands Barnmorskeförbund ry
PB 100, 00060 Tehy
Stationskarlsgatan 4
00520 Helsingfors
t. 040 7018 225
toimisto@suomenkatiloliitto.fi
www.suomenkatiloliitto.fi

Prenumerationspriser
Finland och övriga
Nordiska länder 60 €/år
Övriga länder 75 €/år
Lösnummer 9 €/st

Tryckeri
Suomen Uusiokuori Oy

Tekniska data
Storlek 210 x 280 mm
Utfall (bleed) 3 mm
ICC profilen Coated Fogra 39 
Bindning stiftaus

Upplaga
4 000 st

Barnmorskans arbete


