
Toimita ilmoituksesi Ilkka-Pohjalaiseen aukioloaikojemme 
puitteissa viimeistään julkaisupäivää edeltävänä arkipäivänä 
klo 10.00 mennessä. Poikkeuksena sunnuntain ja maanantain 
lehtiin ilmoitus tulee jättää perjantaina klo 12.00 mennessä. 
Perheilmoitusten hinnat sisältävät alv:n 24%.
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Toripäivät ilmestyy Ilkka-Pohjalaisessa perjantaisin. Ilmoitus 
tulee jättää torstaina klo 10.00 mennessä. Toripäivien hinnat 
sisältävät alv:n 24 %

MODUULIT KOKO mm HINTA 
leveys x korkeus leveys x korkeus €

1 x 19 39 x 19 37,20
1 x 30 39 x 30 55,80
1 x 42 39 x 42 74,40
1 x 53 39 x 53 89,90
1 x 65 39 x 65 105,90
1 x 76 39 x 76 120,90
1 x 88 39 x 88 142,10
1 x 99 39 x 99 158,10
2 x 19 82 x 19 68,20
2 x 30 82 x 30 99,20
2 x 42 82 x 42 136,40
2 x 53 82 x 53 167,90

Yksityisilmoituksiin kuuluvat mm. myydään ja ostetaan sekä 
vuokralle tarjotaan ja vuokrata halutaan -osastot.

Toimita ilmoituksesi Ilkka-Pohjalaiseen aukioloaikojemme 
puitteissa viimeistään julkaisupäivää edeltävänä arkipäivänä 
klo 10.00 mennessä. Poikkeuksena sunnuntain ja maanantain 
lehtiin ilmoitus tulee jättää perjantaina klo 12.00 mennessä.

MODUULIT
leveys x korkeus

KOKO mm
leveys x korkeus YKSITYISASIAKAS 

1 x 50 39 x 50 29,00 €
1 x 70 39 x 70 39,00 €
1 x 100 39 x 100 47,00 €
2 x 50 82 x 50 47,00 €
2 x 100 82 x 100 70,00 €
3 x 100 125 x 100 97,00 €

ILMOITUSKOOT YKSITYISET YRITYKSET 
2-6 rivin ilmoitus 5 -7,50 € 10,00-12,50 €
1 x 30 pmm 
otsikkoilmoitus 10,00 € 15,00 €

1 x 50 pmm 
valokuvallinen 
ilmoitus

12,00 € 24,00 €

Kuluttajailmoitushinnasto

PERHEILMOITUKSET

ILKKA-POHJALAISEN TORIPÄIVÄT

YKSITYISILMOITUKSET



Esimerkkejä ilmoitushinnoista:

Toimita ilmoituksesi Ilkka-Pohjalaiseen aukioloaikojemme 
puitteissa viimeistään julkaisupäivää edeltävänä arkipäivänä 
klo 10.00 mennessä. Poikkeuksena sunnuntain ja maanantain 
lehtiin ilmoitus tulee jättää perjantaina klo 12.00 mennessä. 
Suruilmoitusten hinnat sisältävät alv:n 24%.

ARKISIN PYHÄPÄIVINÄ 
Kuolinilmoitukset 3,00 €/pmm 3,25 €/pmm 
Surukiitokset 3,00 €/pmm 3,25 €/pmm
Muistoilmoitukset 3,00 €/pmm 3,25 €/pmm

SURUILMOITUKSET
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Kuolinilmoitus 
koko 2 x 120 pmm
hinta arkena 720 €
hinta pyhänä 780 €

Rakkaamme

Etunimi    
Sukunimi
s. 00.00.1900 Seinäjoki 
k. 00.00.2010 Seinäjoki

Kiittäen ja kaivaten
Liisa 
Matti ja Maija 
Kalle perheineen 
Kaija perheineen 
Antti ja Anna 
sisaret perheineen 
edesmenneiden veljien perheet 
sekä sukulaiset ja ystävät

Niin väsyneenä loppumatkan kuljit, 
 uneen rauhaisaan sä silmät suljit.  
 On hiljaisuus ja suru sanaton,  
 mutt’ tiedämme - sun hyvä olla on.

Puoliso ja lapset

Levolle lasken, Luojani, 
armias ole suojani. 
Jos sijaltain en nousisi, 
taivaaseen ota tykösi.

Lastenlapset

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme 
siunataan kirkossa sunnuntaina 00.00.2017 klo 12.00. 

Muistotilaisuus lähiomaisille. 

Surukiitos  
koko 2 x 40 pmm
hinta arkena 240 €
hinta pyhänä 260 €

Lämmin kiitos
läheisille osoittamastanne tuesta  

sekä Teille kaikille, 
jotka kunnioititte rakkaamme

Nimi Sukunimen
muistoa ja otitte osaa suureen suruun.

Maija Meikäläinen 
Lapset ja lastenlapset perheineen

Muistoilmoitus
koko 2 x 100 pmm
hinta arkena 600 €
hinta pyhänä 650 €

Äidin muistolle
Siitä on nyt vuosi, kun lähdit pois luotamme. 
Se oli elämämme raskain päivä. 

Ehdit elämäsi aikana antaa meille paljon. 
Annoit rakkautta, huolen ja turvan, kauniin 
elinympäristön – kaiken sen mitä tarvitsimme, 
mutta myös paljon enemmän. Opastit meidät 
tinkimättömälle tyylillesi uskollisena aikuisuu-
teen saakka. Punniten sitä, mikä sinun lapsillesi 
on parasta, annoit korvaamattoman tärkeitä oh-
jeita ja neuvoja, jotka ovat vieneet meitä elä-
mässämme eteenpäin.

Vaikeisiin hetkiin annoit tukesi ja sylisi oli 
aina avoin hupsuissakin murheissa. Hoidit ja 
huolehdit meistä, vaikka varmasti joskus oli 
vaikeita aikoja sinullakin.

Viimeiset vuotesi elit siipirikkona, sairauden 
murtamana. Silloin me huolehdimme sinusta. 
Silti edelleen olit voimakas. Jaksoit hymyillä ja 
olla ihana isoäiti meidän lapsillemme, vaikka 
voimasi olivat heikot. Vaikka oletkin nyt pois-
sa, kaikki se, mitä edustit, sanoit ja olit mieltä 
säilyy ja jää elämään. Eikä rakkaus kuole mi-
hinkään. Olet aina muistoissamme, rakas äiti.

Äitiä ja isoäitiä pohjattomasti kaivaten 

Liisa ja lapset, Lasse ja lapset

Kuolinilmoitus 
koko 2 x 105 pmm
hinta arkena 630 €
hinta pyhänä 682,50 €

Rakkaamme

Nimi 
Sukunimi
o.s. Sukunimi

* 00.00.1920 Seinäjoki 
† 00.00.2010 Seinäjoki

Sinua kiittäen, kaivaten 
ja iäisyysmatkaasi siunaten
lapset perheineen 
lastenlapset perheineen 
sukulaiset ja ystävät

Me saavumme kirkkoon hiljaa, 
äiti, sinua muistellen. 
Me tahdomme arkkusi kantaa, 
eteen Jeesuksen kasvojen. 
Meidän kaikkien rukoillessa, 
sinut matkalle siunataan. 
Näin elämän päättyessä, 
sinut taivaaseen saatetaan.

Rakkaamme siunaus- ja muistotilaisuus on  sunnuntaina 
00.00.2010 klo 12.00 kirkossa. Hautauksen jälkeen 

kokoonnumme seurakunta talossa, minkä täten ystävällisenä 
kutsuna kaikille ilmoitamme.

Rakkaamme

Etunimi    
Sukunimi
s. 00.00.1900 Seinäjoki 
k. 00.00.2010 Seinäjoki

Kiittäen ja kaivaten
Liisa 
Matti ja Maija 
Kalle perheineen 
Kaija perheineen 
Antti ja Anna 
sisaret perheineen 
edesmenneiden veljien perheet 
sekä sukulaiset ja ystävät

Niin väsyneenä loppumatkan kuljit, 
 uneen rauhaisaan sä silmät suljit.  
 On hiljaisuus ja suru sanaton,  
 mutt’ tiedämme - sun hyvä olla on.

Puoliso ja lapset

Levolle lasken, Luojani, 
armias ole suojani. 
Jos sijaltain en nousisi, 
taivaaseen ota tykösi.

Lastenlapset

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme 
siunataan kirkossa sunnuntaina 00.00.2017 klo 12.00. 

Muistotilaisuus lähiomaisille. 

Surukiitos 
koko 1 x 30 pmm
hinta arkena 90 €
hinta pyhänä 97,50 €

Lämmin kiitos
Teille kaikille, jotka 

kunnioititte rakkaamme

Nimi Sukunimi
muistoa ja otitte osaa 
suureen suruumme.

Omaiset

Kuolinilmoitus 
koko 1 x 120 pmm
hinta arkena 360 €
hinta pyhänä 390 €

Rakkaamme

Etunimi  
Sukunimi

o.s. Sukunimi

s. 00.00.1940 Seinäjoki 
k. 00.00.2010 Seinäjoki

Jäi ahkera työsi muistoksi meille, 
hyvän sydämes ohjeet elämän teille. 
Sinä aina muistit ja huolta kannoit 

et paljon pyytänyt 
vaan kaikkesi annoit.

Kaipauksella muistaen
Uolevi 

Reijo ja Anna perheineen
Rauno ja Kaisa perheineen 

Sanna ja Kari 
sisaret ja veljet perheineen 

sekä muut sukulaiset 
ja ystävät

Siunaus toimitettu kirkossa 
0.0.2010 läheisten läsnä  

ollessa. Kiitämme kaikkia 
surussamme myötäeläneitä.

Surukiitoksesta 20% alennus kuolinilmoituksen yhteydessä. 
Muistoilmoituksesta 70 % alennus kuolinilmoituksen yhteydessä.


