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SOTAORPOJEN PRONSSILOGO 
muistomerkkeihin, hautakiveen ym.  

 

Yllä on kuva pronssisesta sotaorpologosta, jonka voi tilata hautakiveen, 
muistomerkkiin tms. kiinnitettäväksi. Pronssilogon mitat ovat halkaisija 60 mm ja 
paksuus 5 mm. Kiinnitys kiveen on kahdella ruuvilla, jotka toimitetaan logon 
mukana ja niille on kierteet valmiina logon takana. 

 
 
 
 
 
 
 

Lähikuva hautakiveen kiinnitetystä 
pronssilogosta 

 

LOGON HINTA JA TILAAMINEN 
Logon hinta on postituskuluineen 44 €. 
Jos hautaustoimisto tai hautakiviliike tilaa omaisen puolesta logon, hinta on 
omaiselle 53 €. Toimisto täyttää myös oheisen liitteen mukaiset tiedot logon 
saajasta ja toimistostaan ja kenen hautakiveen logo kiinnitetään.  
 
Tilaaminen tapahtuu: 
- täyttämällä lopussa oleva tilauslomake  ja  
- lähettämällä se postissa lomakkeessa olevaan osoitteeseen ja  
- maksamalla 44 € pankkitilille FI26 1808 3500 0466 32 /Jaakko Harjuvaara 
(vanhamuotoinen tilinumero 180835 – 46632) 
Jokaisesta logosta menee 5 euroa sotaorpotyöhön pääkaupunkiseudulla.  Mutta jos 
vainaja on ollut jonkun muun alueyhdistyksen jäsen, tuo 5 euroa voidaan tilittää hänen 
alueyhdistykselleen. Alueyhdistyksen sihteerin/taloudenhoitajan tulisi ilmoittaa alla olevaan 
osoitteeseen kahden viikon sisällä tilauksesta yhdistyksen tilinumero. 
 
TOIMITUS: 
Kun maksu on saapunut tilille ja tilauslomake on lähetetty postissa, niin pronssilogo 
lähetetään tilaajalle kirjeessä normaalisti muutaman päivän kuluessa. Mikäli joudutaan 
odottamaan pronssivalimosta uutta erää, niin toimitus tulee n. 2 viikon sisällä. 

 
TIEDUSTELUT: Jaakko Harjuvaara, Harjuvaarankuja 6, 04400 Järvenpää 
 jaakko.harjuvaara@sotaorvot.fi, gsm 040-533 6244 

LOGOA voi katsoa ja tilata myös netin kautta: 
http://www.sotaorvot.fi/pronssilogo.html 

http://www.sotaorvot.fi/pronssilogo.html
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SOTAORPOJEN PRONSSILOGON 
TILAUSKAAVAKE 

 

 

ETUNIMI_______________ SUKUNIMI_______________________________________ 

KATUOSOITE__________________________________________________ 

POSTINUMERO____________POSTIPAIKKA_______________________ 

EMAIL_____________________________________PUHELIN_____________________ 

KENEN HAUTAKIVEEN, MUISTOPATSAASEEN TMS PRONSSILOGO KIINNITETÄÄN 

 ____________________________________________________________________________ 

* * * 

(Jos hautaustoimisto/kiviliike tilaa omaisen puolesta logon, täytetään myös liikkeen tiedot.) 

LIIKKEEN NIMI ________________________________________ 

KATUOSOITE__________________________________________________ 

POSTINUMERO____________POSTIPAIKKA_______________________ 

EMAIL_____________________________________PUHELIN_____________________ 

 
POSTITA TILAUKSESI OSOITTEESEEN: 

Jaakko Harjuvaara, Harjuvaarankuja 6, 04400 Järvenpää 
tai  

sähköpostilla jaakko.harjuvaara@sotaorvot.fi 
gsm 040-533 6244 

 

KUN PRONSSILOGON HINTA POSTIKULUINEEN (44 €) ON MAKSETTU PANKKITILILLE: 

FI26 1808 3500 0466 32 /Jaakko Harjuvaara (vanha muotoinen tilinumero 180835 – 46632), 

POSTITAN LOGON ANNETTUUN  OSOITTEESEEN.   

Jokaisesta logosta menee 5 € sotaorpotyöhön pääkaupunkiseudulla. Mutta jos vainaja on 

ollut jonkun muun alueyhdistyksen jäsen, tuo 5 euroa voidaan tilittää hänen 

alueyhdistykselleen. Alueyhdistyksen sihteerin/taloudenhoitajan tulisi ilmoittaa yllä olevaan 

osoitteeseen kahden viikon sisällä tilauksesta yhdistyksen tilinumero. 
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