
 MATKALASKU 

Ammattiyhdistys Nousu ry 

• puhelin 020 741 2960 • Ratamestarinkatu 12 A, 8krs. • 00520 Helsinki • Y-tunnus 1763109-5 • www.nousu.org • 

 

  Tarkastettu 
 

Hyväksytty 

Ammattiyhdistys Nousu ry 
Ratamestarinkatu 12 A 
00520 Helsinki 
 
 

Matkalaskun 
saajan tiedot 
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täyttää) 
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Juna    
Bussi, raitiovaunu    
Taksi (perustelut)    
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auton 
käyttö 

Ajoselvitys, erittely kyydissä olleista eri ajo-osuuksilla km á euroa   
yksin ajettu 

 
    

     

     
Kyydissä mukana olleet 

 
    

     

     

     
Muu    
Hotelli    
Päiväraha    
Kokouspalkkio    

yhteensä, euroa   
Pankkiyhteys Tilinumero 

 
 
 

Merkitse rasti, jos antamasi 
tilinumero on uusi 

Päiväys ja 
allekirjoitus 

Allekirjoituspaikka ja päiväys 
 
 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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