
suurin harrastajamusiikkijärjestö. Liittoon 
kuuluu n. 350 kuoroa ja orkesteria. Henkilöjä-
seniä yhdistyksissä on n. 12 000. 
 Sulasolin perustehtävä on edistää jäsenis-
tönsä mahdollisuuksia musiikin harrastami-
seen. Samalla SULASOL kokoavana voimana 
ajaa myös koko harrastemusiikkikentän asiaa 
vaikuttamalla valtion taidehallintoon, viran-
omaisiin ja musiikkikasvatuskenttään.
 Sulasolin perustoimintoja ovat edunval-
vonnan lisäksi koulutustoiminnan organisoi-
minen ja koordinoiminen, kustannustoiminta 
(tällä hetkellä maan aktiivisin kuoromusiikin 
kustantaja ja välittäjä), tiedotustoiminta (Su-
lasol-lehti 4 kertaa vuodessa), musiikkijuhlien 
järjestäminen ja monipuolinen asiantuntija-
apu.

✏

Sulasol-lehti on maamme musiikinharrastajien 
laajalevikkisin valtakunnallinen tiedotusväline. 
Lehti välittää asiantuntevaa ja ajankohtaista 
tietoa musiikin alalta ja pyrkii vaikuttamaan 
musiikin harrastustoiminnan kehittämiseen ja 
arvostuksen lisääntymiseen. Lehden lukijakun-
ta muodostuu sekä nuorista että varttuneista 
musiikinharrastajista ja ammattilaisista. Leh-
den avulla on helppo tavoittaa lähes 11 000 
aktiivista musiikinharrastajaa ja -kuluttajaa. 
 Sulasol-lehti on puolueista riippumaton 
musiikki- ja järjestölehti.

ULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain 
Liitto r.y., on 1922 perustettu maamme S
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SULASOL-LEHTI 2018 ✦ 68. (96.) VUOSIKERTA
Mediatiedot

✑ PAINOS   11 200 kpl
✑ LEVIKKI   10 900 kpl

✑ LEHDEN KOKO   A4
✑ PAINOALA     210 x 297 mm

✑ PAINOMENETELMÄ   offset

✑ AINEISTO  pdf-, eps-, tiff-, tai jpg-tiedostona (cmyk-värit)
  sähköposti: lehti@sulasol.fi

✑ ILMESTYMISPÄIVÄT 2018 1/18  ✦   26.2.2018
    2/18  ✦   30.4.2018
  3/18  ✦   24.9.2018
  4/18  ✦   5.12.2018

✑ ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄT
 * valmis mainosmateriaali  kolme viikkoa ennen ilmestymispäivää
 * muut   neljä viikkoa ennen ilmestymispäivää
  
✑ PAINOPAIKKA  PunaMusta Oy
  Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
  Puh. 010 230 8400
  www.punamusta.com
 
✑ ILMOITUSHINNAT 2018  4-väri mustavalko
 Takakansi ..................................210x272 mm  ....................................... 1 500 
 1/1 sivu  .....................................210x297 mm  ....................................... 1 300   ....................... 1 100 
 1/2 sivu  .....................................190x131 mm (vaaka)  ............................. 880   .......................... 680 
 1/2 sivu ......................................93x267 mm (pysty)  ............................... 880   .......................... 680 
 1/4 sivu  .....................................93x131 mm  ............................................. 520   .......................... 420 
 1/8 sivu ......................................93x63 mm ...............................................  300   ..........................  250 
 ✦ Yhden palstan (60 mm) levyiset ilmoitukset........................  3,00 /pmm  .............. 2,50 /pmm
 (Hintoihin ei lisätä alv:a)

 Alennus Sulasolin jäsenyhdistyksille .................................................................................................. 50 %
 
 
✑ ILMOITUSMYYNTI    Sulasol/Ahti Viluksela

✑ JULKAISIJA JA TOIMITUS  Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y.  
  Klaneettitie 6–8, 00420 Helsinki
  Päätoimittaja Ahti Viluksela, puh. 010 8200 233
  lehti@sulasol.fi • www.sulasol.fi/sulasol-lehti

  
✑ TILAUSHINNAT   Suomessa 20 /vuosikerta
    Muualla 25 /vuosikerta
    Irtonumero 6 


