
Ohje tervehdysten kerääjälle / yhdistyksen yhteyshenkilölle

– Pyydä tervehtijöitä kirjoittamaan nimensä tähän listaan selkeästi tekstaamalla.

– Tarkista listan tiedot ja toimita ne Eläkeläinen-lehdelle viimeistään 11.11.

– Kannustamme käyttämään kotisivultamme osoitteesta www.elakelaiset.fi/
jarjesto/joulutervehdykset löytyvää sähköistä joulutervehdyslomaketta.  
Silloin yhdistyksenne saa vähentää hankintakuluvähennyksenä 20 prosenttia 
keräämistänne tervehdystuotoista! 

– Voit myös lähettää tämän paperisen keräyslistan / -listat kirjepostissa: 
Eläkeläiset ry / Joulutervehdykset, Mechelininkatu 20 A 1, 00100 Helsinki.  
Siinä tapauksessa saa yhdistyksenne vähentää hankintakuluvähennyksenä 
15 prosenttia keräämistänne tervehdystuotoista.

– Tilitä rahat  11.11. mennessä järjestön tilille FI11 1012 3000 0714 70 käyt-
täen viitenumeroa 1818. Vain etukäteen maksetut tervehdykset julkaistaan.

Eläkeläinen-lehden joulutervehdysten keräyslista

Eläkeläiset ry:n yhdistykset keräävät edellisvuosien tapaan jäseniltään 
ja lähiyhteisöiltään joulutervehdyksiä Eläkeläinen-lehden joulukuun 
numeroon 2019.  Yhdistykset saavat pitää itsellään osan näistä kerätyistä 
tervehdystuotoista. 

Nimitervehdys maksaa yksityiseltä henkilöltä 5 euroa ja yhdistyksiltä 
sekä yhteisöiltä 15 euroa. 

Yhdistykset, yhteisöt  ja yritykset voivat tervehtiä myös kehystetyillä laatik-
kotervehdyksillä. Tarkemmat tiedot takasivulla!

Lämpimästi kiittäen! Eläkeläinen-lehti / Eläkeläiset ry



Henkilön nimi 
Etunimi, sukunimi (kirjoita tekstaten, kiitos)

 5 € /
henkilö

Yhteensä euroa

Toivotamme Hyvää Joulua ja Onnellista Vuotta 2020 Eläkeläinen-lehden lukijoille!

Tervehdykset keränneen yhdistyksen tai aluejärjestön nimi:



Henkilön nimi 
Etunimi, sukunimi (kirjoita tekstaten, kiitos)

 5 € /
henkilö

Yhteensä euroa

Toivotamme Hyvää Joulua ja Onnellista Vuotta 2020 Eläkeläinen-lehden lukijoille!

Henkilön nimi 
Etunimi, sukunimi  (kirjoita tekstaten, kiitos)

5 € /
henkilö

Yhteensä euroa

Yhdistys tai yhteisö 
valitse nimitervehdys (15 euroa) tai laatikkotervehdys (100 

euroa, katso ilmoitusmallit takasivulla.)
 Kirjoita alle yhdistyksen/yhteisön nimi ja laatikkotervehdyk-

seen  haluamanne tervehdysteksti.

nimi-
tervehdys 

 á 15 €

laatikko-
tervehdys

 á 100 €

Yhteensä euroa



Yksityishenkilön nimitervehdys 5 euroa: 
Terttu Tervehtijä                             

Henkilötervehdykset yhteensä euroa  

Yhdistyksen/yhteisöjen tervehdykset yhteensä euroa

Kaikki tervehdykset yhteensä euroa

josta summasta  15 % paikallisyhdistykselle 

TILITETÄÄN ELÄKELÄISET ry:lle  euroa

Lähettäjän nimi:                                                                                       

Osoite:                                                                                                       

Puhelin:

Yhdistys:                                                                                                  

Yhdistyksen, yhteisön tai yrityksen nimitervehdys 15 euroa:   

Tervehdysmallit ja -hinnat

Tervehdysten kerääjä/Yhdistyksen edustaja täyttää:

NIITTYARON ELÄKELÄISET RY 
toivottaa eläkeläisystäville 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

Yritykset voivat myös toimittaa oman valmiin tervehdysilmoituksen (painovalmis pdf), 
koko ja hinta sama kuin laatikkotervehdyksellä: koko 85 x 30 mm, hinta 100 euroa. 
Lisätietoja: Eläkeläinen-lehden toimitussihteeri Tuomas Talvila, puh. 050 570 9716 

Eläkeläiset ry, Mechelininkatu 20 A 1, 00100 HELSINKI, Puh. 020 743 3610 (vaihde)

Laatikkotervehdys 
koko 85 x  30 mm, 
hinta 100 euroa
- laatikkotervehdyk-
sessä on yhdistyksen 
nimi ja haluamanne 
tervehdysteksti

Huom! Voit myös käyttää kotisivultamme osoitteesta www.elakelaiset.fi/jarjesto/jouluter-
vehdykset löytyvää sähköistä joulutervehdyslomaketta.  Silloin yhdistyksenne saa vähentää 
hankintakuluvähennyksenä 20 prosenttia keräämistänne tervehdystuotoista!

NIITTYARON 
ELÄKELÄISET RY


