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KIRJEENVAIHTOPALSTA

ETSITÄÄN NAISTA ETSITÄÄN MIESTÄ

Kun haluat ilmoittaa
 
Laadi napakka ja persoonallinen ilmoitus, jossa on noin 40 
sanaa. Toimituksella on oikeus lyhentää ylipitkiä ilmoituksia.

Keksi muista erottuva nimimerkki. Nimimerkin perään 
liitetään toimituksessa juokseva numero, siksi nimimerkissä ei 
kannata käyttää numeroita. Ilmoituksessa on hyvä kertoa, missä 
päin itse asuu.

Toimita ilmoituksesi mukana toimitukseen yhteystietosi, 
jotta voimme lähettää sinulle tulleet kirjeet eteenpäin.
Ilmoituksen hinta on 20 euroa. 
Suositeltavaa on maksaa liiton tilille Osuuspankkiin FI56 5780 
0720 0389 47, viesti: K-PALSTA. Varmista, että nimesi näkyy 
suorituksessa. Rahan voi lähettää myös postitse ilmoituksen 
mukana.

Lehden aineistopäivät (katso viereiseltä palstalta) koskevat 
myös kirjeenvaihtoilmoituksia. Myöhässä tulleet ilmoitukset 
siirtyvät seuraavaan lehteen.

Kun haluat vastata ilmoitukseen
Laita jokainen vastauksesi omaan kirjekuoreensa, jossa on 
päällä ilmoittajan nimimerkki ja sen perässä oleva numero. 
Älä laita postimerkkiä kuorien päälle. Eläkeliitto toimittaa 
vastaukset perille keskitetysti.

Laita  vielä vastauskirjeesi toiseen kirjekuoreen, jonka 
postitat Eläkeliitoon. Laita postitettavan kuoren päälle 
postimerkki. Eläkeliitto ei lunasta ilman merkkiä lähetettyjä 
kirjeitä. 

Ilmoitukseen vastaaminen ei maksa mitään, joten älä lähetä 
rahaa.

Sekä ilmoitukset että vastaukset lähetetään osoitteeseen: 
Eläkeliitto ry, Kalevankatu 61, 00180 Helsinki.

Kirjeenvaihtopalstan ohjeet

Etsintäkuulutus: Missä viivyt Sä 
elämäni sulostuttava? Olen 73-v., 
raitis huumormies Pohjanmaalta 
ja etsin itselleni naisseuraa. Tä-
män leskimiehen kanssa ei elämä 
ole tylsää! Tartu tilaisuuteen ja 
vastaa puh.nron kera, niin jatke-
taan tutustumista! Nimim. Näem-
mekö pian? 1106.

Olen savuton, ei alko ongelmaa, 
81-v., 180/73. Pidän kunnosta 
huolta, liikun metsässä. Harrastan 
hiihtoa, sauvakävelyä ym. Marjas-
tan ja myös kalastan. Etsin sinua 
savuton, rehellinen naishenkilö, 
ikä ei pääasia. Asun omassa te-
kemässäni talossa. Auto on, asun 
03-alueella. Nimim. Kauris 1107.

Etsin naisystävää, joka olisi ha-
lukas matkustelemaan kanssani 
niin kotimaassa kuin ulkomailla-
kin. Olen 80-v. leskimies 168/69, 
ulkoilua harrastava. Sinä olisit 
70–8v. avarakatseinen tyylikäs 
nainen. Et tupakoi, niin kuin en 
minäkään. Hyvän ruuan kanssa 
voisimme ottaa viiniä ja saunail-
toina ”oluset”. Teatterissa voisim-
me nauttia väliaikakahvit ja noki-
pannukahvit marjametsässä. Toi-
voisin, että olisit Jyväskylä-Joen-
suu-akselilta, niin kuin minäkin. 
Nimim. Jokiristeilylle Euroop-
paan 1122.

Olethan maaseutuhenkinen mies. 
Ehdottomasti luotettava, omillasi 
toimeentuleva eikä alko ja tupak-
ka hallitse elämääsi. Tule kaverik-
si/ ystäväksi. Olen 74/175 empaat-
tinen nainen 05-alueelta. Pistä kir-
je postiin puh. nron kera. Nimim. 
Odotusta ilmassa 1100.

Olen suuriin ikäluokkiin kuulu-
va itsestäni huolehtinut sirmakka 
nainen. Etsin vertaistukea miehis-
tä, jotka ovat olleet tai ovat edel-
leen yhdessä petollisen puolison 
kanssa. Nimim. Kiuas lämpiää 
yhä 1101.

Sinäkö se olet? Etsin rehellistä, 
ehdottomasti vapaata ja huumo-
rintajuista miestä kaikkeen mu-
kavaan yhdessäoloon alueelta 
Pohjois- tai Etelä-Savo, Pohjois-
Karjala tai Keski-Suomi. Olen 67-
v., nuorekas, huumorintajuinen 
ja katseen kestävä 3 v. eläkkeellä 
ollut opettaja. Harrastan käsitöi-
tä, puutarhan hoitoa, marjastusta, 
sienestystä, kalastusta ja lukemis-
ta. Tanssin mielelläni sekä käyn 
myös konserteissa ja teatterissa 
sekä matkustan. Jos kolahti otat-
han yhteyttä. Nimim. Eliksiiriä 
elämään 1102.
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Aika                            Lauantai 11.4.2020 klo 9.00

Paikka                        Luvian Yhtenäiskoulu (Luvian kirkkotie, 18 29100 Luvia)

Joukkuekilpailu               Kolme henkilöä/joukkue +  yksi varahenkilö

Sarjat                          Naiset ja Yleinen

Osallistumismaksu      25 € / joukkue, maksetaan kilpailupäivään mennessä
                                  Eläkeliiton Eurajoen yhdistyksen tilille: 
  FI81 5022 0650 0050 70

Ilmoittautumiset              Viimeistään 7.4.2020:
  Harri Mäkinen, puh. 0500 591 912 
  tai harri.makinen@eurajokinetti.fi

Kilpailupaikalla myynnissä     kahvia/teetä, pullaa, voileipää, makkaraa ja arpoja

Pallot                          Omat pallot mukaan.

Majoitusvaraukset   Pori, kts. Google

                                
Tervetuloa kilpailemaan Eurajoelle Eläkeliiton mestaruuksista
Eläkeliiton Eurajoen yhdistys

Eläkeliiton 50-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetty kilpailu on 
päättynyt. Sävellyksiä saatiin kuutisenkymmentä, joista esiraati kokosi finaalikahdeksikon. 
Kilpailun päätuomari Petri Somer on valinnut yhdistetyistä kilpasarjoista voittajakappaleen, 
joka julkistetaan 50-vuotisjuhlassa helmikuun lopulla. Voittajalle on ilmoitettu. 

Kilpailun parhaimmistosta tullaan kokoamaan pienimuotoinen laulukirja kuoroille ja muille 
ryhmille. Valittujen teosten säveltäjiin otetaan yhteyttä kevään aikana. 

Kiitämme lämpimästi kaikki osanottajia!

Juhlavuoden
sävellyskilpailun
voittaja selvillä


