Surukuvasto

Kuolinilmoitukset
ja surukiitokset
Alasatakunta ilmestyy tiistaisin ja torstaisin.
Tiistain lehden ilmoitusten jättöaika on edellisen viikon perjantaina klo 10 mennessä
ja torstain lehteen tiistaina klo 10 mennessä.
Kuolinilmoituksia ja surukiitoksia on yleisimmin yhden palstan levyisiä (40 mm) ja
kahden palstan levyisiä (84 mm). Korkeus määräytyy ilmoitukseen tulevien tekstirivien mukaan.
Kuolinilmoitusten ja surukiitosten ulkoasu on yleensä vakiintuneiden mallien mukainen,
mutta myös yksilöllinen ilmoitus pyritään toteuttamaan toiveiden mukaan.
Ilmoituksen sisältöä jätettäessä on mainittava julkaisuajankohta
sekä halutaanko yhden vai kahden palstan levyinen ilmoitus.
Laskutustietoihimme tarvitsemme laskun vastaanottajan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen, mikäli ilmoituksesta halutaan vedos nähtäväksi
ennen ilmoituksen julkaisemista.
Yleensä kuolinilmoituksissa on seuraavat asiat:
• risti ja/tai muu tunnusmerkki tai koriste (sisältyvät hintaan)
• vainajan nimi sekä haluttu puhuttelu (esim. rakkaamme, isämme, veljemme…)
• mahdollinen omaa sukua -nimi (o.s.)
• syntymä- ja kuolinpäivämäärät (ja -paikat)
• kaipaamaan jääneiden omaisten nimet
• muistolause
• kutsu siunaustilaisuuteen tai kiitos osanotosta

Ilmoitusten toimittaminen Alasatakuntaan
Ilmoitukset voi toimittaa Alasatakuntaan puhelimitse, sähköpostilla
tai käydä henkilökohtaisesti konttoreissamme (ma–pe klo 9–15).
• asiakaspalvelu puh. 02 8387 9200
• sähköpostitse ilmoitukset@alasatakunta.fi
• Euran konttori, Eurantie 6, 27510 EURA, Säkylän konttori, Rantatie 247, 27800 SÄKYLÄ
Valmiista ilmoituksesta on mahdollisuus saada oikovedos luettavaksi ennen julkaisupäivää.
Vedokseen on mahdollista tehdä tarvittavia korjauksia tai muutoksia.
Oikovedoksen saatuaan asiakas on vastuussa ilmoituksessa mahdollisesti ilmenevistä virheistä.
Välitämme tarvittaessa kuolinilmoituksen myös muihin lehtiin.
Ilmoituksen maksaminen
Ilmoituksen hinta määräytyy sen leveyden ja korkeuden perusteella. Laskutettaessa hintaan lisätään
laskutuslisä. Ilmoituksen voi maksaa myös konttoreissamme maksukorteilla
(huom. emme ota vastaan käteistä rahaa).
Julkaisupäivän irtonumerot
Ilmoituksen julkaisupäivän lehtiä on mahdollista hakea konttoreistamme veloituksetta 10 kpl.
Suoraan painosta postitettaessa 3 lehteä saa veloituksetta, ylimenevistä veloitamme ilmoituslaskun
yhteydessä postituskulut. Osoitetiedot on ilmoitettava Alasatakuntaan julkaisupäivää edeltävänä päivänä
klo 10 mennessä. Painosta lehdet lähtevät Postin 2. luokan postina, joten ne ovat vastaanottajalla 2–3 päivää
julkaisupäivästä.

Ohessa ilmoitusmallejamme kuolinilmoituksista ja surukiitoksista sekä malleja tunnuksista ja koristekuvista.
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Ortodoksiristi

Enkeleitä
enkeli 1

polvistuva
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Harrastuksia

ankkuri 1

ankkuri 2

moottorivene

vene 1

vene 2

purjevene 1

purjevene 2

paletti

nuottiavain

kirja ja kynä

auringonlasku

maisema

Kasveja

heinät 1
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korret

viljantähkä

viljantähkä
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tähkät 1
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särkynyt
sydän
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kallaornamentti
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Lintuja
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rauhankyyhky

lintu 1

lintu 2
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joutsen
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pääsky 1

pääsky 2
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linnut, voi käyttää yhtä tai useampaa ryhmänä

linnut auringonlasku

Ansiomerkit ja kunniamerkit

kotirintamamerkki

Lotta-Svärd
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reservin aliupseeri
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rintamanainen

siviilirekisteri

sotainvalidi

sotaorpo

sotaveteraani

sotilaskotisisar

sotilaspoika

tammenlehvä

vapaa-ajattelija

Sotaveteraani-merkkiä saavat käyttää myös naiset.
Myöskin sellaiset, joilla ei ole tunnusta.
Tammenlehvää ei saa käyttää kuin henkilö, jolla on tunnus.
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Viivakoristeet

surunauha

pääsky

kalla

tähkät

