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Muista ilmoittaa uusin sähköpostiosoitteesi 
Lähetämme jäsenistölle SAy:n jäsenlehden sekä ajankohtaisia sähköpostitiedotteita. 
Jos et ole saanut tiedotteita SAy:ltä, on mahdollista, että meillä ei ole oikeaa osoitettasi. 
Muistathan ilmoittaa sähköposti- ja postiosoitemuutoksista sihteerille: sihteerisay@gmail.com

Jäsenlehti ilmestyy SAy:n kotisivuilla ja jaetaan sähköpostina
Mikäli jostain syystä haluat jäsenlehden postitettuna paperiversiona, tilaa se erikseen ja lähetä pyyntösi ja yhteystietosi 
osoitteella: Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry, PL 158 , 00101 HELSINKI tai sähköpostitse: sihteerisay@gmail.com

OSALLISTU, TULE MUKAAN!
SAy:n hallitus kaipaa lisää aktiivisia jäseniä 
sekä osaavia käsipareja mm. näyttely- ja tapahtumatoimikuntiin sekä vuoden 2024  ECWS -työryhmään.
  Tule rakentamaan näkyvyyttä suomalaiselle akvarellitaiteelle ja ilmoittaudu mukaan! 

Ota yhteyttä >  sihteerisay@gmail.com

Huomioitavaa 

SAy:n jäsenmaksu

Vuoden 2023 jäsenmaksu on 38 euroa. Jäsenmaksulasku 
lähetetään tammikuussa 2023 sähköpostina.
Laskun maksamatta jättäneet poistetaan jäsenrekisteristä 
marraskuun aikana. 
On mahdollista, että jäsenmaksulasku ohjautuu automaatti-
sesti sähköpostin roskapostikansioon tai Gmailissa Tarjouk-
set-kansioon. Otathan yhteyttä sihteeriin, jos et ole saanut 
sähköistä tai paperista laskua: sihteerisay@gmail.com
 
Haluatko liittyä uudelleen SAy:n jäseneksi? 
Mikäli olet luopunut jäsenyydestä, voi liittyä SAy:hyn 
uudelleen ilman liittymismaksua (20 euroa), jos aiemmasta 
jäsenyydestäsi on kulunut enintään 5 vuotta. 
Ilmoita uudelleenliittymisestä sihteerille: 
sihteerisay@gmail.com 

SAy:n jäsenkortti on SKjL:n kortti
SAy:n luopui omasta jäsenkortista vuonna 2020 ja SAy:n 
jäsenillä on SKjL:n jäsenkortti merkiksi yhdistyksen jäsenyy-
destä. Jatkossa SKjL:n jäsenkortin voi ladata myös sähköise-
nä. Vuoden 2023 SKjL:n jäsenkortit postitetaan jäsenistölle 
kevään aikana. 
Kortilla saat jäsenedut, jotka näet täältä: 
https://www.skjl.fi/taiteilijaseurat/jasenpalvelut/.

Sähköinen SKjL:n jäsenkortti
SKjL:n sähköisen jäsenkortin voi rekisteröidä käyttöön. 
Ohjeet SKjL:n nettisivuilta:  
https://www.skjl.fi/sahkoinen-jasenkortti-taiteilijajasenille/
------------------------------------------------------- 
SAy:n toimittaa vuosittain jäsentiedot SKjL:lle jäsenkorttia 
varten. Jos et halua sähköpostitietojasi luovutettavan 
SKjL:lle, ilmoita osoitteeseen: sihteerisay@gmail.com 

Jäsenmatrikkeli kotisivuilla – Osallistu! Nyt maksutonta!
Tarjoamme jäsenille matrikkelia, jonka ylläpidosta vastaa tiedottaja. Matrikkeli ilmestyy kotisivuillamme.
 
SAy:n JÄSENMATRIKKELIN OHJE  |  
Osallistumalla matrikkeliin jäsen antaa luvan SAy:lle käyttää annettuja tietojaan ja kuvia myös painetussa matrikkelissa.
Lähetä seuraavat tiedot sähköpostina osoitteeseen: tiedottaja.say@gmail.com
Nimi, ammattinimike (ei pakollinen), syntymäaika (ei pakollinen), paikkakunta. 
2-3 lausetta suhteestasi akvarelliin, osoite kotisivuillesi (jos sellainen on) 
Kuvat: Jäsenen kuva + enintään 2 teoskuvaa. (Mikäli sinulla on jo 3 kuvaa matrikkelissa, ne säilyvät. 
Jos vaihdat kuvat, niin uusia kuvia tarvitaan vain 2.)  
Kuvatiedostot: kuvan tiedostokoko oltava vähintään 1 Mt (1000 kt; tai kuvan lyhin sivu 1200 px).
HUOM! Osallistuminen on ollutmaksutonta 2021 alkaen. 
Lue Olof Qvickströmin ”Digikuva kotikonstein jurytykseen” nettisivulta: https://akvarellitaiteenyhdistys.fi/blogi/ 
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Pertti ”Pete” Lassila
SAy:n puheenjohtaja

Puheenjohtajan tervehdys

Hyvää vauhtia päättymässä oleva vuosi tarkoitti myös pandemian 
akuutin vaiheen päättymistä ja paluuta varsin normaalin päivä-
järjestykseen. Kesäkuussa pidimme yhdistyksen vuosinäyttelyn 
”Luovaa liikettä” Kaapelitehtaalla ja heinäkuussa vietimme Suur-
ta maalaustapahtumaa, päätapahtumapaikkana vielä kerran kes-
kuskirjasto Oodi. Omalla kohdallani vuoden taiteellinen kohokoh-
ta taisi jälleen olla ECWS-symposiumi, tapahtumapaikkana tällä 
kertaa Baskimaan Bilbao. Tapahtuman tunnelma ja puitteet oli-
vat jälleen kerran kokemisen arvoiset ja yhteisöllisyys käsin kos-
keteltavissa − toivottavasti mahdollisimman moni jäsenistämme 
pääsee tämän vielä joskus kokemaan!

Tässä kohtaa haluankin muistuttaa tulevista ECWS-tapahtumis-
ta. Ensi vuoden (Dublin) jälkeen on vuorossa Suomi ja olemme 
tuomassa tämän hienon kansainvälisen tapahtuman Tampereel-
le syyskuussa 2024. Symposiumin tapahtumien keskipisteenä tu-
lee olemaan kulttuurikeskus Laikku, jonka galleriassa pidetään 
myös SAy:n vuosinäyttely samoihin aikoihin. Varsinainen ECWS 
2024-näyttely on tarkoitus koota kulttuurikeskus Haiharan tiloi-
hin mutta töiden määrät ja koot ratkaisevat lopulta kummin päin 
näyttelyt menevät.

Näin ison kansainvälisen tapahtuman järjestäminen on luonnolli-
sesti yhdistykselle valtava ponnistus, sekä taloudellisesti että työ-
määrältään. Uusi hallitus kokoaa ensi töikseen vahvan ja osaavan 
työryhmän, jonka johdolla hankkeen seuraavan vaiheen järjeste-
lyt käynnistetään. Itse jatkan puheenjohtajana vielä vuoden, min-
kä jälkeen keskityn ECWS Tampere -projektiin. Toivottavasti myös 
yhdistyksen syvistä riveistä löytyy paljon käsipareja ja innokasta 
talkoohenkeä − kaikkia tullaan tarvitsemaan!

Alkavana vuonna luvassa on tuttuun tapaan koulutus- ja näytte-
lytoimintaa mutta toivottavasti myös jotain aivan uutta, esimer-
kiksi toimintansa hyvin käytiin saaneessa Tieteen ja toivon ta-
lossa Helsingin Puistokadulla. Toimintaa pyörittävät säätiöt (TAH 
ja Nessling) työskentelevät ekologisesti kestävän tulevaisuuden 
puolesta, tarjoten tilaa poikkitieteellisille ja taiteellisille kohtaa-
misille. Talossa on myös erinomainen välimerihenkinen ravinto-
la (Elm), jossa kannattaa pistäytyä.

Näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille jäsenille rauhaisaa joulua 
ja tuotteliaita välipäiviä akvarellin parissa.

Pertti Lassila

Katsaus menneeseen 
ja kurkistus tulevaan

Hyvää ja rauhallista 
joulua sekä antoisia 
ja luovia akvarellihetkiä 
vuodelle 2023



SAy:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 
19.11.2022 Annantalossa Helsingissä.
Paikalla oli reilu parikymmentä jäsentä ja paikalla oli mah-
dollisuus myös tehdä maalaustarvikehankintoja. 

Kokouksessa esiteltiin ensi vuoden 2023 toimintasuunnitel-
ma, vuoden 2022 tilinpäätös sekä Suomen ECWS 2024 Sym-
posium & näyttelyn järjestelytoimikunta ja tapahtuman alus-
tavat suunnitelmat. 

Hallitus 2023 aloittaa tällä uudella kokoonpanolla

Pertti Lassila, puheenjohtaja
Hallituksen varsinaiset jäsenet: 
Johanna Johnsson
Olof Qvickström
Age-Elisa Riekkinen
Krisse Sulonen
Toivo Tupin
Päivi Virtanen 
Hallituksen varajäsenet 
Liisa Aholainen 
Anna-Mari Karhunen
Anne Kimiläinen 
Susanna Sääskilahti

Vaalitoimikunta 2023: 
Maikki Haapala, Tuula Palmunen-Saari, Anne Purho

Sihteeri | sihteerisay@gmail.com
ja tiedottaja | tiedottaja.say@gmail.com  
Liisa Kuusela
Taloudenhoitaja | laskutus.say@gmail.com 
Timo Savaspuro

Syyskokous Annantalolla 19.11.2022 

SAy JÄSENLEHTI 4-20224



SAy JÄSENLEHTI 4-2022 5

SAy:n toimikunnat & työryhmät

Toimikuntien uudet puheenjohtajat nimetään uuden hallituk-
sen järjestäytymiskokouksessa tammikuussa 2023. 
Puheenjohtajat kokoavat toimikunnat.

 Tapahtumatoimikunta 2022
Puheenjohtaja: Olof Qvickström
Jäsenet: Timo Savaspuro, Pertti Lassila, Päivi Virtanen
Tehtävät:
• Tapahtumatoiminkunta suunnittelee, koordinoi ja toteut-

taa joka vuotista Suurta Maalaustapahtumaa 10.7.
• Järjestää Helsingissä päätapahtuman yhteistyössä tapah-

tumassa mukana olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Koulutustoimikunta 2022
Puheenjohtaja: Johanna Johnsson
Jäsenet: 
Tehtävät:
• Koulutustoimikunta yhdessä aluevastaavien kanssa suun-

nittelee ja organisoi akvarellikursseja eri puolilla Suomea.  
Tavoitteena n. 10 % halvempi kurssimaksu SAy:n jäsenille. 

Näyttelytoimikunta 2022
Puheenjohtaja: 
Jäsenet: Päivi Virtanen, Riitta Halttunen- Sommardahl, 
Hanna Järvi
Tehtävät:
• Näyttelysuunnitelman tekeminen vähintään kolmeksi 

vuodeksi eteenpäin
• Näyttelypaikkojen etsiminen ja hakemusten tekeminen
• Vuosinäyttelyn ja muiden samana  vuonna toteutuvien 

näyttelyjen suunnittelu ja organisointi  yhteistyössä näyt-
telyjä järjestävien tahojen ja toimijoiden kanssa

• Näyttelyjen käytännön järjestelyistä huolehtiminen
• Muut Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen hallituksen 

antamat tehtävät

Kansainvälisten asioiden toimikunta 2022
Puheenjohtaja: Pertti Lassila
Jäsenet: 
Tehtävät:
• ECWS -yhteistyö, valmistelee ja kutsuu SAy:n jäseniä osal-

listumaan ECWS:n näyttelyyn
• kansainvälisten näyttelyhakujen kääntäminen suomeksi
• NAS-yhteistyö
• IWS-yhteistyö
• Fabriano inAcquarello -yhteistyö
 

Apurahatoimikunta 2022
Puheenjohtaja: Pertti Lassila
Jäsenet: Timo Savaspuro
Tehtävät
• Apurahojen hakeminen yhdistyksen tapahtumiin  

puheenjohtajan valtuuttamana

Tiedotus- ja sidosryhmät -toimikunta 2022
Puheenjohtaja: Anne Purho
Jäsenet: Liisa Kuusela, Pertti Lassila
Tehtävät:
• Yhdistyksen jäsenlehden, kotisivujen, sähköisten jäsen- 

tiedotteiden sekä sosiaalisten mediakanavien kehittämi-
nen ja ylläpito (facebook)

• Yhteydenpito ja viestintä yhdistyksen sidosryhmien 
kanssa

ECWS 2024 -toimikunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Virtanen
Jäsenet: Pertti Lassila, Liisa Aholainen
Tehtävät:
• Ohjelman valmistelu
• Tapahtumapaikkojen valmistelu
• Kustannusarvion ja rahoitusasioiden valmistelu
• Yhteydenpito ja neuvottelut eri toimijoien kanssa,  

mm. Tampereen kaupungin kanssa 
• Talkoolaisten rekrytointi tapahtumaan
• SAy:n päätöksentekoon tarvittavan materiaalin  

toimittaminen
• Yhteistyö SAy:n kansainvälisen toimikunnan 
 ja tiedottajan kanssa

SKjL-toimikunta 2022
Jäsenet: Timo Savaspuro, Pertti Lassila, Antti Lassila
Tehtävät: 
• Kehittää aktiivisesti yhteistyötä SKjL:n kanssa tavoitteena 

viedä tärkeitä asioita yhdessä eteenpäin.  
SAy on Suomen Kuvataidejärjestöjen liiton eli SKjL:n jäsen  
ja SAy on liiton 2. suurin jäsenjärjestö. 
Kannattaa seurata SKjL:n kotisivuja > https://www.skjl.fi/  
ja facebook-sivuja. SKjL tiedottaa myös SAy:läisten kannalta 
erinomaisen hyödyllistä asiaa: apurahat, residenssihaut, 
mahdolliset näyttelypaikkahaut, tapahtumat, näyttelyt jne.

2022
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SAy kurssit 2023
Lisätietoja eri kursseista ja ajankohtaiset kurssikohtaiset esitteet löydät kotisivuillamme 
www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/toiminta/kurssit   SAy järjestää jatkossa myös etäkursseja. 
Alla akvarellikurssit, joista SAy:n jäsenenä saat alennusta 10 % ellei toisin mainita. 

KEVÄÄN KURSSEJA

Etäkursseja ja zoom-kursseja 
jatketaan vuonna 2023. 
Krista Kortelainen pitää sekä keväällä että syksyllä 8 kerran 
Zoom-kurssin ja viikonloppukurssin Veikkolan kartanolla sekä 
lisäksi touko-kesäkuussa 4 kerran Zoom-kurssin. Yhdistyksen 
jäsenet ovat toivoneet etäkurssien jatkoa. 
Ilmoittautuminen jo alustavasti jojohnsson@gmail.com. 
 
Zoom-kurssi alkaa ti 17.1.2023 kello 17–20. 
Kertoja on kahdeksan, 3h/krt, yht. 24h. Teemat ja sisällöt tar-
kentuvat myöhemmin. Tarvitset zoom-yhteyden koneellesi (la-
taa ilmainen zoom.us-sovellus koneelle tai osallistu selaimen 
kautta). Saat sähköpostitse linkin, jonka kautta tunti avataan. 
WhatsApp-keskusteluryhmä lisänä. 
Ilmoittautuminen viim. 13.1.2023 jojohnsson@gmail.com 
Hinta SAy:n jäsenille 220 euroa, muille 240 euroa, minimi 12 
hlöä, maks. 15 hlöä. 
 
Lähikurssi ARS LONGASSA alkaa 19.1.2023
10 kertaa torstaisin kello 17-20 Kalasatamassa. Opettajana 
Krista Kortelainen. Opetuspaikan osoite Taiteilijatalo Ars Lon-
ga, Tukkutorinkuja 6 A. Kurssin hinta 220 euroa. Opetuspaikka 
pääsääntöisesti Olkkari, katutasossa sisäpihalta sisäänkäynti. 
Ilmoittautuminen jojohnsson@gmail.com viim. 8.1.2023.

Akvarellikurssi Yyterissä 25.-26.2.2023 
Virkistyshotelli Yyterissä, Sipitie 1, 28840 PORI. Opettajana 
Maikki Haapala. Kurssin hinta 130 euroa (SAy:n jäseniltä 117 
euroa) sisältäen opetuksen, lounaan noutopöydästä ja kahvin 
kumpanakin päivänä. Kurssin teeman “Yyterissä on korkea tai-
vas”, tutkitaan tilan kokemista ja taiteilijan keinoja kertoa lä-
hellä-kaukana-efektillä.
Sitova ilmoittautuminen, kurssimaksu ja tiedot mahdollises-
ta erityisruokavaliosta viimeistään 15.1.2023 sähköpostitse 
anja.lamminen@windowslive.com tai puh. 040 593 8982. 

TULOSSA KURSSEJA KESÄLLÄ 2023

Akvarellikurssi Hangossa 29.5.-2.6.2023 
Opettajana Irina Rebnitskaya. Alustavasti voi ilmoittautua 
jojohnsson@gmail.com, jos on kiinnostunut kurssista.
 

Keväällä ja kesällä 2023 on tarkoitus järjestää kurssitoimintaa 
Kotkassa, Porvoossa ja Porin seudulla. 
Maaliskuun lopulla ja syyskuussa 2023 Porissa Saskiat järjestä-
vät viikonloppukurssit akvarellimaalauksesta ja SAy:n jäsenet 
saavat 10% :n alennuksen. Maaliskuun kurssi toteutuu kaupun-
gin keskustassa ja syksyn meren äärellä. Syksyn kurssien opet-
tajat ovat vielä avoinna. 
 
Kesällä 2023 järjestetään Plein air-retkiä ex tempore-ajatuk-
sella. Kesä- ja heinäkuussa on tarkoitus toteuttaa vähintään 
yksi maalauspäivä ilmoitetussa kohteessa. Johanna Johnsson 
toimii plein air-päivän vetäjänä ja ilmoittaa ajankohdan sekä 
paikan yhdistyksen jäsenille noin viikkoa ennen retkeä. Plein 
air-päivät on tarkoitus pitää kevyinä, ei opetusta, vaan yhtei-
seloa sekä pieni maalauskatselmus päivän päätteeksi. Retket 
ovat omakustanteisia ja omilla välineillä sekä eväillä. Tarkem-
pia ohjeita lähempänä.
 
Repin Instituutti järjestää 
Plein Air-kurssin Saarenmaalla 9.-16.7.2023 
opettajana kurssilla Irina Rebnitskaya. Lisätietoja tulossa myö-
hemmin.
 
Akvarellikurssi Hangossa 31.7.-4.8.2023. 
Kurssi on kaksikielinen ja Opettajana kurssilla on Krisse Sulo-
nen. Kurssin hinta on 200 ouroa SAyn jäsenille ja muuten 215 
euroa. Kurssista tarkempaa infoa tulossa myöhemmin. Alusta-
vasti kurssille voi kyllä jo ilmoittautua jojohnsson@gmail.com.

HARJAVALLAN akvarellikesä heinäkuussa 2023 
Ensi kesä on kurssikesä. Koronavuodet hieman haastoivat ai-
kataulua ja biennaalinäyttelyt siirtyivät. Joka toinen vuosi jär-
jestettävä Emil Cedercreutzin museon biennaalinäyttely toteu-
tuu seuraavan kerran vuonna 2024. 
Kurssiviikolla on pysyvä taiteellinen johtaja Tatsuo Hoshika. Har-
javallan Seudun Taideseura ry on ottanut vetovastuun Harja-
vallan kursseista ja näin on sovittu myös kesän 2023 kohdalla.
SAy on muiden toimijoiden kanssa vastuussa kurssien laadusta 
ja hoitaa mm. opettajien valinnan. SAy ei saa tuloja Harjaval-
lan kursseista ja työ hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Sataopisto 
hoitaa opettajien palkkauksen ja järjestää maalaustilat kurssi-
tuotoilla. Vielä neuvotellaan SAyn jäsenille 10 % alennusta ke-
sän kursseista. Kurssien ajankohta on 24.-30.7.2023 ja suunnit-
teilla on erilaisia kurssikokonaisuuksia uudistetuilla sisällöillä.
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Mika Törönen tarjoaa SAyn jäsenille etä- ja lähikursseja vuon-
na 2023. Tulossa on netistä ladattavia kursseja, joissa opetus-
kielenä on englanti. Yhdistys tiedottaa kursseista ja Mika Törö-
nen hoitaa järjestelyjä sekä ilmoittautumista Holvi-kaupan kaut-
ta. Mika tiedottaa myös kursseista omilla Facebook-sivuillaan. 
Mikan kursseille SAyn jäsen saa 10% alennuksen. 

Päivölän opiston kanssa SAy jatkaa yhteistyötä. Kesälle 2023 
suunnitteilla on akvarellikurssit heinäkuussa. Kurssit ovat aloit-
telijoille, pitkään harrastaneille ja erikseen on  muotokuvakurs-
si. Lisätietoja ja tarkennusta kursseista on luvassa myöhemmin.
 
  
Yhdistys selvittää mahdollisuuksia laajentaa kurssitoimintaa 
uusille alueille Suomessa, jotta kurssitoiminta palvelisi entis-
tä enemmän eri puolilla Suomea asuvia akvarellitaiteilijoita. 
Jäsenistöltä otetaan ideoita vastaan kurssitoiminnan kehittä-
miseksi ja koulutustoimikuntaan toivotetaan aktiivisia SAy:lai-
sia mukaan.  

Koulutustoimikunta kiittää jäsenistöä hyvistä ideoista ja ottaa 
mielellään vastaan toiveita kurssipaikoista ja opettajista. 
Yhteyshenkilö Johanna Johnsson > jojohnsson@gmail.com  

Tiedätkö hyvän akvarellikurssin? 
Ilmoita siitä tiedottajalle, niin jaamme sen facebook-
sivuillamme: tiedottaja.say@gmail.com 

Lisätietoja kursseista
•  www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/toiminta/kurssit 
•  www.facebook.com/SuomenAkvarellitaiteenyhdistysRy
•  www.akvart.fi/AjankohtaistaSAy:n verkkosivuilla, Facebook-si-
vulla sekä jäsenlehdessä tiedotetaan yhdistyksen koulutustoi-
minnasta. SAy:n järjestämistä kursseista jäsenet saavat noin 
10 % alennuksen. 



SAy 2022 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry 
PL 158 , 00101 HELSINKI
www.akvarellitaiteenyhdistys.fi 
facebook.com/
SuomenAkvarellitaiteenyhdistysRy 

Puheenjohtaja  2022
Pertti Lassila 
Hallituksen varsinaiset jäsenet 
Johanna Johnsson
Olof Qvickström
Anne Purho 
Anna-Maija Rissanen, varapj.
Timo Savaspuro
Päivi Virtanen
Hallituksen varajäsenet 
Liisa Aholainen 
Anna-Mari Karhunen
Eva-Maija Kuosmanen
Hanna Veräjänkorva

Sihteeri | sihteerisay@gmail.com
ja tiedottaja | tiedottaja.say@gmail.com  
Liisa Kuusela
Taloudenhoitaja | laskutus.say@gmail.com 
Timo Savaspuro 
Tilitoimisto  
Criteria, Pirjo Wiksten
Vaalitoimikunta   
Maikki Haapala, Maisa Kela, Irja Tikka

ALUEVASTAAVAT: 

Pohjois-Suomi, Oulu:  
Jaana Kokko-Alakärppä  
info@artfermaatti.fi  

Pohjois-Suomi, Tornio:  
Tarja Hooli 
tarja.hooli@tornio.fi 

Pohjanmaa, Pietarsaari:  
Kerstin Sunabacka 
kerstin_sunabacka@hotmail.com 

Keski-Suomi
Mika Pekkanen
mipeco.co@gmail.com

Itä-Suomi, Savo, Kuopio:  
Kirsi-Marja Myöhänen 
kirsi-marja@myohanen.net 

Itä-Suomi, Etelä-Savo, Mikkeli, Juva: 
Anu Ahonen 
anu.ahonen@iki.fi  

Itä-Suomi, Savonlinna:  
Anne-Mari Heiskanen  
anne-marinen@hotmail.com

Pirkanmaa,Tampere:  
Sirkkaliisa Virtanen 
sirkkaliisa.virt@gmail.com

Kanta-Häme, Hämeenlinna
Anniina Iivonen
anniina.k.iivonen@gmail.com

Päijät-Häme,Lahti:  
Anitta Vuorikoski 
anitta.vuorikoski@gmail.com

Länsi-Suomi, Pori:   
Kristiina Siirto-Honkanen 
kristiina.siirto-honkanen@a-klinikka.fi

Kymenlaakso, Loviisa:  
Masa Karhula 
jari.karhula@madhouse.fi 

Lounais-Suomi, Turku:  
Minna Sartes 
minna.sartes@turku.fi 

Uusimaa, Helsinki:  
Anja Tyrväinen 
anjatyr@gmail.com

Näkyvyyttä Suomen akvarellitaiteen yhdistyksen sponsoroinnin avulla!
Onko tiedossasi taho, joka haluaisi sponsoroida SAy:tä, mainostaa 
ja saada näkyvyyttä jäsentiedotteessa palveluilleen ja tuotteilleen? 

Mainosaineisto tulisi toimittaa painokelpoisena kuvana tai PDF-tiedostona 
(korkearesoluutiokuvat upotettuna ja tekstit konvertoituna/polutettuna). 

Pyydä mediakortti! Jos tarvitset tarkempia lisätietoja aineistosta ja 
ilmestymisaikataulusta, ota yhteyttä tiedottajaan ja pyydä jäsenlehden 
mediakortti: tiedottaja.say@gmail.com

Ilmoituskoot ja hinnat:

koko sivu (L x K), 180 mm x 235 mm: 300 euroa
1/2 -sivu, 180 mm x 115 mm: 180 euroa
1/4 -sivu, 87 mm x 115 mm: 100 euroa
1/8 -sivu, 87 mm x 55 mm: 80 euroa


