
Tunne & Mieli on lehti jokaiselle mielen 
hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneelle. 
Lehti kertoo monipuolisesti ja luotettavasti 
mielenterveydestä ja henkisestä 
hyvinvoinnista, kehon ja mielen yhteyksistä, 
ihmissuhteista ja työhyvinvoinnista. 
Tunne & Mieli -lehden kustantaa Suomen 
ammattimedia SUOMA OY ja omistaa 
Mielenterveyden keskusliitto. Lehden 
toiminta tukee liiton työtä. Verkkosivuilla 
tavoitat tehokkaasti terveydestä ja mielen 
hyvinvoinnista kiinnostuneet.  

Lehti mielen  
hyvinvoinnista

Lähde: 
Lukijatutkimus 
2018 / JHelske 

Research

Lehdellä on  
15 700 

 lukijaa.

72 %  
lukee lehteä 

kotona,  
27 %  

työpaikalla.

Jokainen lukija 
tarttuu lehteen 

keskimäärin 
kolme kertaa.

50 %  
on alle  

50-vuotiaita,  
92 % on naisia.

Lukijoiden 
kouluarvosana 

lehdelle on  

8,9.

44 %  
on sosiaali- ja  

terveydenhuoltoalalla,  
15 % opetuksessa  
ja koulutuksessa.

94 %   
lukijoista pitää  

lehteä melko tai  
erittäin tärkeänä. 



Mainosmyynti 
Markku Karjalainen 
p. 045 173 5102 
markku.karjalainen@tunnejamieli.fi

Maria Niinivuori 
p. 045 112 0232 
maria.niinivuori@tunnejamieli.fi 

Päätoimittaja  
Meri Nykänen 
p. 0400 820 174 
meri.nykanen@tunnejamieli.fi

Toimitussihteeri 
Helinä Kujala
toimitus@tunnejamieli.fi

Mainosaineistot ja neuvonta
Atte Kalke, Vitale Ay
p. 045 841 6611
mainokset@tunnejamieli.fi

Ulkoasu ja taitto
Atte Kalke, Vitale Ay
mainokset@tunnejamieli.fi

Painos
7 000 – 10 000 kpl

Lehden koko
210 x 280 mm

Julkaisija ja kustantaja 
Suomen ammattimedia SUOMA Oy
Toimitusjohtaja Leena Joutsen 
p. 040 577 8850 
leena.joutsen@kemia-lehti.fi 

Omistaja ja  
yhteistyökumppani
Mielenterveyden keskusliitto 
p. 09 565 7730 
www.mtkl.fi

HINNASTO

Verkkosivujen mediakortti 

Leveä banneri etusivulla

250 € / kk
700 € / 3 kk 
1 350 € / 6 kk 
2 400 € / vuosi

Koko  
» Bannerin leveys 600 px, korkeus 

max 300 px kuvan koosta 
riippuen.

» Tiedostomuoto jpg, png tai gif.

Kaupallinen artikkeli 

590 € 

» Julkaisu www.tunnejamieli.fi- 
sivustolla ja uutiskirjeessä. 
Asiakas tuottaa tekstin ja kuvan.

» Artikkeli näkyy etusivun nostona 
2 kk, sen jälkeen sivustolla 
vähintään vuoden. 

» Tekstin pituus 2 000–6 000 
merkkiä + 1–2 kuvaa. Teksti- ja 
videolinkit mahdollisia.

» Hinta 590 € sisältää tekstin 
editoinnin ja kuvallisen 
huomiovinkin tuottamisen 
uutiskirjeeseen.

» Haluatteko meidän tuottavan 
tekstinne avaimet käteen 
-palveluna? Puhelinhaastattelu 
+500 €, haastattelu paikan päällä 
+700 €. Valokuvaus +200 €.

Boksibanneri oikeassa 
reunassa 

150 € / kk
360 € / 3 kk 
690 € / 6kk
1 200 € / 12 kk

Koko 
» Boksibannerit näkyvät läpi 

sivuston. Bannerien paikat 
vaihtelevat satunnaisesti, 
kun sivustolla etenee sivulta 
toiselle, joten kaikki paikat ovat 
huomioarvoltaan yhtä hyviä. 

» Leveys 600 px, korkeus 500 px. 
» Tiedostomuoto jpg, png tai gif. 

Yhteistyöblogi 

590 € 

» Julkaisu www.tunnejamieli.fi- 
sivustolla ja uutiskirjeessä. 
Asiakas tuottaa tekstin ja kuvan.

» Artikkeli näkyy etusivun nostona 
2 kk, sen jälkeen sivustolla 
vähintään vuoden. 

» Tekstin pituus 2 000–6 000 
merkkiä + kirjoittajan kuva. 
Tekstilinkit ja videot mahdollisia. 
-Hinta 590 € sisältää tekstin 
editoinnin ja kuvallisen 
huomiovinkin tuottamisen 
uutiskirjeeseen.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %


