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INUN TARINASI, SINUN PERINTÖSI

Kiitos kaikesta luottamuksesta, kun olet valinnut juuri minut tallettamaan ainutlaatuisen 

tarinasi kuviksi. Tiedän siis jo sen verran, että jaat kanssani ajatuksen kuvien merkityksestä,

jota tahdot vaalia. Minä puolestani tahdon, että voit muistaa nämä hetket ja palata niihin 

myöhemminkin ajan lentäessä eteenpäin. Tahdon, että kuvia katsomalla muistat millaista oli 

olla äiti, puoliso, nainen. Että voit muistaa ne kaikki rakkaat hetket, kun lapsesi olivat pieniä, 

hetket perheenä, kuinka onnekkaita olimme saadessame kävellä tätä polkua yhdessä. 

Muistaa heidät, jotka tekevät meistä juuri meidät. Mistä tulimme ja miksi olemme täällä. 

Puhtaasti rakkaudesta. 

Koen elämän tarkoitusen olevan juurikin se, että jätämme jälkemme ja meidät muistetaan.

Sinun ei tarvitse olla jotakin suurta, sillä on tarpeeksi suurta olla juuri ainutlaatuinen sinä. 

Sinunlaistasi ei ole toista tässä maailmassa. On tarpeeksi olla äiti, se on enemmän, kuin tar-

peeksi. Etuoikeus kasvattaa lapsesi, sillä he ovat tulevaisuus. Voiko elämällä olla suurempaa 

merkitystä. Muistamalla kaikki ne hetket, miten sinusta tuli sinä, rakkaudesta kasvaneena.

Siinä on minun tarkoitukseni, minun syyni. Miksi tahdon työkseni ottaa valokuvia. 

Toivon, että jaat kanssani myös tämän ajatuksen. Jätä paras perintö lapsillesi, koska 

sinä olet tärkeä, sinun elämälläsi on tarkoitus. Me kaikki tahdomme kertoa tarinaa

lapsillemme, historiamme. Missä on juuremme, mistä tulimme, jotta he voisivat kasvaa

vahvoiksi ja luoda oman tarinansa. Haluamme, että he muistavat meidät. kun emme ole 

enää täällä. Ja he tahtovat muistaa meidät, rakkaudesta. Me rakastimme heitä ja he 

rakastivat takaisin. Kun meillä on valokuvat se ei satu niin paljoa, siten olemme vielä 

täällä. Tiedän, koska olen menettänyt jo oman äitini.

Anna minun vielä viimeistellä tarinasi uskomattoman kauniilla kuvatuotteilla, joissa kuvasi

säilyvät haalistumatta. Vaali arvoa, jotta kuvasi kestävät arvokkaasti vielä vuosisatojenkin 

päähän sukupolvelta toiselle. Anna tarinasi näky ja loistaa.

Kaikel la rakkaudel la 
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ine-art taidekuvat

Näitä kuvia et saa ti lattua, kuin ammattikuvaajasi kautta. 
Kuvat teetetään suomalaisena käsityönä Tampereel la. Olen 
valinnut f ine art-papereiden joukosta huolel la juuri tyyli l leni
sopivan upean ja uniikin taidepaperin, joka tukee myös arvo-
maai lmaani. Paperi on mattapintainen, sekoite bambua (90%) 
ja puuvi l laa (10%). Se toistaa jokaisen sävyn kauniisti, juuri 
kuten olen kuvasi käsitel lyt. Paperi tuntuu käsissä laadukkaalta
ja paksulta. Lisäksi se on museolaatuinen, tarkoittaen, että se 
kestää aikaa haalistumattomana jopa vuosisatoja. 

10x15 (10 kpl)   130€  
13x18 (10 kpl)   180€      
10x15 (1 kpl)    15€
13x18 (1 kpl)    20€
20x30 (1 kpl)   45€
30x45 (1 kpl)   65€

Kaikissa kuvissa ainutlaatuinen revitty reuna.
Halutessasi saat myös kuvat ilman reunaa.



inulta sinulle rakkaudella-
tammipuinen laatikko

Minkälaisen perinnön sinä tahtoisit jättää jälkeesi, 
miten ja mihin koota ne kaikki rakkaat hetket yhteisestä
matkasta, odotuksen hehku, vastasyntynyt pieni ihme, ensim-
mäinen syntymäpäivä ja ne lukuisat monet muutkin hetket 
vuosien varrelta. Näitä kysymyksiä pohdin ajatel lessani kahta 
pientä lastani. Sen pohjalta syntyi “Minulta sinul le rakkaudel la” -
aito tammipuinen laatikko. Kun vaalit kuvien arvoa ja investoit
kuvaukseen tahdon, että ne säi lyvät tal lessa aina. Lapsen ol lessa
pieni voitte katsel la kuvia yhdessä, lapsen kasvaessa sinul la on 
jotakin suurempaa, perintö, jonka jätät jälkeesi. 

Laatikkoon mahtuu yli 100kpl 10x15 kokoisia kuvia ja siinä on kaksi osaa ja liukuva kansi.
Säilytä muistikortti kuvineen pienemmässä osiossa tai kirjoita kirje ja kääri rullalle.   

200€
Hinta sis. itse laatikon sekä 10 kpl 
10x15 fine art taidekuvia



aspartuurit

Viimeistele kuvasi eleganti l la paspartuuri l la eli kehyksen sisään
laitettaval la aukkopahvi l la. Paspis on täysin happovapaa. Se suojaa
samalla myös kuviasi estäen suoraa osumista lasiin, jol loin kuva 
säi lyy paremmin. 

Kauttani saatavaa paspismal listoa et saa muaalta. Ti laan jokaisen 
aukkopahvin mittati lauksel la ja jokaiseen ti laukseen kuuluu myös 
happovapaa suojapaperi kuvan taakse. Kiinnitän kuvat valmiiksi 
aukkopahveihin ja laitan sinul le ti lauksen postiin. Kuva on valmis
kehystettäväksi ja voit valita paspikseen sopivan kokoisen kehyksen 
vaapaasti mistä haluat. Näin säästät hieman kal liissa kehyksissä ja 
saat kuvi l lesi kuitenkin vaalimasi arvon. Löydät myös kehys-suositukseni 
seuraavalta sivulta. 

viimeistele kehyksesi

Kuvassa 30x40 kehys
& paspis VANAMO



Mallistooni kuuluu 30x40 kehykseen sopiva paspartuuri 13x18 kokoiselle f ineart-
vedokselle sekä isompi 40x50 kehykseen sopiva paspartuuri 20x30 kokoiselle
f ineart- vedokselle.

Kehys suositus BGA nordic: Grimsåker Tammi     

30x40 koko 60€

40x50 koko 75€



40X50 KEHYS30X40 KEHYS 

PASPARTUURI Villa 

Toimivat niin vaaka- kuin pystykuvissa.       

Uniikki klassisempi paspartuuri, jossa valkoista tilaa jää keskelle niin, että
kuvissa korostutte ja erotutte juuri täydellisesti.



40X50 TAULUUT 

40X50 KEHYS30X40 KEHYS

PASPARTUURI Vanamo 

Astetta spesiaalimpi paspartuuri, joka toimii upeasti niin vaakatasossa, kuin pystyssä.



NELJÄN TAULUN 
KOLLAASIT Paspikset ja printit yhteensä 320€

Paspikset ja printit yhteensä 400€

Paspis: VILLA
Fine-art vedos: 13x18
Kehyskoko 30x40 

Paspis: VILLA
Fine-art vedos: 13x18 & 20X30
Kehyskoko 30x40 & 40X50



KOLMEN TAULUN 
KOLLAASI

Paspis: VILLA
Fine-art vedos: 13x18
Kehyskoko 30x40 

Paspikset ja printit yhteensä 240€



WWW.MAYFLYVISUALS.COM

INFO@MAYFLYVISUALS.COM

LÄKKISEPÄNTIE 20 B, 00640 HELSINKI

050 381 4203


