
Tekstissä: 1,63 € sis. alv. 24%.  Toimita 
ilmoituksesi viimeistään julkaisupäivää 
edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. 

1,99 €/pmm. Hinta sis. alv. 24%.  Toimita 
ilmoituksesi viimeistään julkaisupäivää 
edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. 

Esimerkkejä ilmoitusten hinnoittelusta:

Hinnat sis. alv. 24%. Toimita ilmoituksesi 
viimeistään julkaisupäivää edeltävänä 
arkipäivänä klo 12.00 mennessä. 

MODUULIT KOKO mm HINTA 
leveys x korkeus leveys x korkeus €

1 x 50 40 x 50 26,00
1 x 70 40 x 70 32,00
1 x 100 40 x 100 37,00
2 x 50 84 x 50 37,00
2 x 100 84 x 100 65,00
3 x 100 128 x 100 92,00

Kuluttajailmoitushinnasto

LUKIJAILMOITUKSET

KUN SURU KOSKETTAA

PERHEUUTISET

Kuolinilmoitus 
koko 2 x 120 pmm
hinta 477,60 €

Muistoilmoitus
koko 2 x 100 pmm
hinta 398,00 €

Surukiitos  
koko 2 x 40 pmm
hinta 159,20 €

Rakkaamme

Etunimi    
Sukunimi
s. 00.00.1900 Alavus 
k. 00.00.2010 Alavus

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. 

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

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


