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Heli Kärkkäinen

Se tulee taas –
Sanaseppojen kalenteri!
Tuttujen huippulaatijoi-
den uudet tehtävät,
sopivan haastavina
mutta silti useimpien
ratkottavissa.

Kalenteriosassa on täy-
delliset suomalaiset
nimipäivät sekä liputus-,
pyhä- ja muut juhla- ja
erikoispäivät.

Tämä kuuluu jokaisen
sanasepon kotiin! Se
sopii mainiosti myös
lahjaksi! Samalla tuet
yhdistyksen toimintaa!

Neliväripainetussa
kalenterissa on joka kuu-
kaudelle ennenjulkaisematon tehtävä. Laadukas kalenteriosa jossa täydelliset juhla-, pyhä- ym. päivät ja nimipäivät.
Aukeaman koko A3, isoihin kalenteriruutuihin mahtuu muistiinpanoja. Värikuvia tapahtumistamme ja yhdistyksen
esittely. Kalenterin 12 eri huippulaatijan tehtävistä muodostuu avainlause, jolla voit osallistua jäsenyyden arvontaan!

SANASEPOT-SEINÄKALENTERI 2023

Tilaukset ja tiedustelut:
Tuomo Sajaniemi
puh/txt  045 787 77 570
email sihteeri@sanasepot.fi

Isommat erät, pyydä tarjous! Hintoihin sisältyy

toimituskulut Suomessa. Ulkomaille postimaksulisä.

TUE SANASEPPOJEN TOIMINTAA

kalenterin tuotto jää lyhentä-
mättömänä yhdistyksemme käyt-
töön.

Tukesi on meille tärkeä, kiitos!

Sanaseppojen seinäkalenteri toteute-
taan pitkälti talkootyönä. Tehtävät ja ka-
lenteripohja sekä taitto tehdään ilman
palkkioita. Paino- ja postikulujen sekä
Yliopiston kalenteritoimistolle menevän
suomenkielisten nimipäivien maksun jäl-
keen

Tuoton avulla voimme monipuo-
listaa toimintaamme ja tapahtumiam-
me.

TILAA

HETI!

Kivan kalenterin saamisen lisäksi tarkoitus on tukea Sanaseppojen toimintaa.

Määräalennukset on tarkoitettu yksittäiselle tilaajalle, ei ryhmille.Joten JOKAINEN TILAA OMAT KALENTERIT!

sekä tietysti

huippulaatijoiden

12 uutta
tehtävää!

kalenterissa on täydelliset

suomalaiset nimipäivät,

liputus-, juhla- ja

erikoispäivät

KALENTERIEN HINNAT:

1 kpl 12,00

2 kpl 22,00

3 kpl 31,50

4 kpl 40,00

€

€

€

€

5 kpl 47,50 €

6 kpl 54,00 €

7 kpl 59,50 €

8 kpl 64,00 €

9 kpl 67,50 €

10 kpl 70,00 €

(11,00 €/kpl)

(10,50 €/kpl)

(10,00 /kpl)€

(9,50 €/kpl)

(9,00 €/kpl)

(8,50 €/kpl)

(8,00 €/kpl)

(7,50 €/kpl)

(7,00 €/kpl)

POSTITSE TOIMITETTUNA:

1 kpl 16,20 €

2 kpl €

3 kpl €

4 kpl €

5 kpl 53,50 €

6 kpl 60,00 €

7 kpl 66,50 €

8 kpl 71,00 €

9 kpl 74,50 €

10 kpl 77,00 €

26,20

37,50

46,00

(13,10 €/kpl)

(12,50 €/kpl)

(11,50 /kpl)€

(10,70 €/kpl)

(10,00 €/kpl)

(9,50 €/kpl)

(8,88 €/kpl)

(8,28 €/kpl)

(7,70 €/kpl)

JOS
NOUDAT
KESÄ-

PÄIVILTÄ,
EI

TOIMI-
TUS-

KULUJA
!!!

UUTTA! Sanaseppo-kalenterit on nyt painettu
kesäpäiville. Tule sieltä hakemaan omasi
edullisesti ilman toimituskuluja!

Kalentereita ei tarvitse varata etukäteen,
mukana saat laskun 14 pv maksuajalla.

Tuttuun tapaan kalenterit
voi tilata myös toimitettuna
postitse. Kalenterit tulevat
painosta heinäkuun alussa.

Tule samalla päiväkävijäksi tai yöpymään.


