
Fairport Harbor, O.
Nuorten miesten keskuudes-

sa heräsi ajatus, että kirkkom-
me tarvitsisi saada jotakin pa-
rempaa uudistusta. Silloin
alettiin tekemään työtä. Kirk-
ko maalattiin sisältä ja paljon
muitakin uudistuksia tehtiin,
kirkon lattia päälystettiin, kir-
kon kuoriin laitettiin uusi vil-
la matto, jotka kaikki antavat
miellyttävä näön. Eri toimin-
taryhmät ovat olleet ahkerasti
mukana, kooten varoja, myös-
kin toimitettiin keräys seura-
kunnan keskuudessa. Työtä on
tehty ilmaiseksi, joten kiitolli-
nen tunnustus täytyy antaa
kaikille työntekijöille, ehkä
toiset ovat saaneet suorittaa
raskaimman jauseamman päi-
vätyön, erityiset kiitokset tah-
domme heille antaa. Vaikka
eivät kaipaakaan kiitosta ih-
misten, on se vaativan rak-
kauden työtä. Kirkkosaliin on
laitettu uudet valot ja uusi
katto, joka näyttää nyt paljon
paremmalta ja siistimmältä.
Onhan hyvä, että Herran huo- '
ne on puhdas ja miellyttävä.
Sinne ohjatkaamme nyt aske-
leemme entistä ahkerammin.
Sillä yksi päivä Herran huo-
neessa on parempi kuin tuhan-
nen muualla. Tahdommekin
toivottaa onnea kirkollemme,
sillä sen kautta kylvetty sie-
men meidät monet on johta-
nut Jeesuksen luo.

Sunnuntaina, lokak. 22 p., oli
meillä seurakuntajuhlat, aa-!
mupäiväliä oli suomen- ja eng-
lanninkieliset kirkonmenot se-
kä lasten jumalanpalvelus,
joissa saarnasivat seurakun-
tamme opettaja tri G. A. Aho
ja Hillard Ranta. Sitten syö-’
tiin päivällinen kirkkosalissa,,
jonka jälkeen uudelleen ko-'
koonnuttiin kirkkoon. Ohjel-
massa oli puheita, runon lau-,
£Ui mrs I. Nurmi, Lutherliiton ;
tytöt, Patricia Pohto, Nancy
Tenkku, Audrey Luoma, Nan- (
cy Koepf ja Katrine Aho lau-
loivat, yksin laulua esitti Au-
drey Luoma ja pianosoolon
Katrine Aho.

Aineellisestikin onnistuivat ■
juhlamme hyvin, josta voim-,
me antaa tunnustuksen ja kii-
tokset seurakuntamme far-
mareille, Jacksonin, Heckelin
ja Sippolan perheille, jotka
lahjoittivat kanat, perunat ja
juurikasvit, joista seurakun-
tamme emännät valmistivat j
hyvän päivällisen. Kiitokset
emännille työstä ja kaikille,
jotka osallistuivat juhlan on-
nistumisessa. Ylin kiitos Ju-
malalle, jolta kaikki hyvä tu-
lee.

Hopeahääpäivä oli mr ja
mrs John Salmisella. He sai-
vat ottaa vastaan paljon kau-
niita kukkia ja muitakin lah-
joja. Vaikka he eivät haluneet
hääpäiväänsä viettää suuresti,
kuitenkin omaisten jaystävien
seurassa kulutettiin hauska il-

Seurakunta-
kirjeitä

ta. Toivomme mr ja mrs Sal-
miselle runsasta Jumalan siu-
nausta ja paljon hyvää onnea.

Mr ja mrs Tauno Tantre
viettivät hopeahääjuhlaansa
kotonaan, jolloin kodin ovet
olivat avoinna kaikille ystä-
ville. Paljoh kävikin vieraita
onnittelemassa hääparia. Pal-
jon he saivat ottaa vastaan
kauniita lahjoja, kauniit ku-
katkin koristivat kotia. Juma-
lan runsas siunaus olkoon
kanssanne edelleenkin.

Paikkakunnallamme on ta-
pahtunut ikäviä kuolemia. Au-
to-onnettomuu des s a kuoli
kaksi miestä. Toinen oli suo-
malainen, Arthur Olli, 45 vuo-
den ikäinen. Hän omisti ja oli
liikkeenhoitajana Lake Coun-
ty Transportation Companys-
sä. Toinen miehistä kuoli heti.
Mr Olli kuoli Lake County
Memorial sairaalassa eletty-
ään joitain tuntia. Hautaus toi-
mitettiin Suomi-synodin seu-
rakunnan kautta.

Kv.

Covington, Mich.
Kiitospäivän iltana, 23 p.,

miestenliiton perustus-ohjel-
ma-tilaisu ud e n yhteydessä
tullaan esittämään rikas-sisäl-
töinen elokuva: “The Power
of God”, Jumalan voima, jota
kannattaa tulla katsomaan.
Kuva on luvattu lähettää hy-
vissä ajoissa, joten jollei sää
ole vallan armoton, kannattaa-
pa saapua, vaikka Amasasta ja
Beechwoodistakin. Täten em-
me pyydä kalastaa, vaan vah-
vistaa naapuriseurakuntalai-
siakin. Esitys on klo 7, E.S.T.,
Covington, kun on idän ranni-
kon ajassa!

A. E. Kokkonen.

Stuttgart, Saksa
On kulunut jo pitkä aika,

kun viimeksi kirjoitin. Tällä
ajalla on tapahtunut niin hir-
veän paljon ja kesäkin on
muuttunut syksyksi.

Jokunen aika sitten sain kir-
jeen, jossa nuori opettaja ystä-
väni Suomesta kertoi “siuna-
tusta rullatuolista”. Hän on
rampa ja nyt, kun hänen lii-
kuntakykynsä on niin huonok-
si tullut, täytyi hänen ottaa
rullatuoli avukseen. Hän ker-
toi, miten tuon tuolin entinen
potilas, vanha rovastinna, sie-
lukas ja hienosti sivistynyt ih-
minen oli sanonut tuota tuo-
lia siunatuksi, korkeaksi oppi-
tuoliksi. Mutta kuinka kauan
mahtoikaan ottaa aikaa, en-
nenkuin tuon ankaran nöyryy-
tyksen koulu, sai tuon vanhuk-
sen kutsumaan tuota rullatuo-
lia “siunatuksi tuoliksi”.

Tuo kirje sai minut niin
perin häpeämään.Kaikki omat
vaikeukseni. maalliset huolet
tuntuivat sillä hetkellä niin
pieniltä, kun ajattelin nuorta
ihmistä, joka kaikki hetkensä

on sidottu rullatuoliin. Miten
usein me “terveet” unohdam-
mekaan, että jäsenemmekin
käyttö on vain Jumalan lahja,
josta me ihmislapset tulisim-
me kiittää, kuten muustakin
terveydestämme. Katsellessa-
ni silloin pientä poikaani ja
seuratessani hänen leikkiään,
en olisi osannut aavistaa, että
vain muutaman viikon kulut-
tua saisin tiedon, että hänkin,
jos ei jotain ihmettä tapahtui-
si, tulisi rammaksi. Hänellä oli
kesällä pieni onnettomuus ja
nyt hänen jalkansa sairastaa
röntgen kuvan perusteella
luusto-sairautta ja lääkäri luu-
lee, että hänelle syntyy kasvu-
häiriöitä raajoihin. Tuo tieto
sai minut järkytetyksi. Kysyin
tuhansia kertoja miksi, miksi?
Eikö riittänyt, että lapsi jo
kuusivuotis-ikäänsä on nähnyt
enemmän sairaita, kuin tervei-
tä päiviä? Eikö riittänyt jonuo
nälkävuodet hänen elämäs-
sään? Pitääkö nyt hänen lisäk-
si tulla rammaksi? Päivä toi-
sensa perästä on kulunut ja
ajatukseni on takonut vain yh-
tä sanaa: miksi? Mutta nyt
tiedän, että kaikki tulee yl-
häältä ja kaikki on annettu
meidän hyväksemme. Huo-
kaan vain Hänen puoleensa
pyynnöllä: “Anna minulle
enemmän uskoa!”

Syksy on saapunut, pian lä-
hestyy joulukin,tuo valon juh-
la. Joulua ajatellessani mei-
dän mielemme käy herkäksi
ja ajatuksemme lentävät lap-
suutemme jouluihin. Tulee
mieleen omaisemme rakas
lapsuute m m e koti. Mutta
vaikka meillä ei olekaan enää
lapsuudenkotia, eikä sen tuot-
tamaa turvaa, voimme olla
turvallisella mielellä, sillä
meillä jokaisella on koti yl-
häällä. Antakaamme katseem-
me kohota ylös, niin kirkkai-
na, kuin pimeinäkin päivinä.
Jumala armossaan on antava
voimansa jokaisena päivänä.

Toivon kaikille Auttajan lu-
kijoille ja toimittajalle oikein
hyvää ja siunausrikasta aikaa.

Herttaiset suomalaiset ter-
veiset täältä kaukaa Saksasta.

Tuulikki Lesemann
Stuttgart, 13 U.S.-Zone

Sickstr 111, Germany, Euope.

Menahga, Minn.
Lutherliitto ja seurakunta-

laiset pitivät morsiuspidot jä-
senelleen nti Martha I. Lund-
grenille lokak. 30 p. iltana alle-
merkinneen kodissa. Ilta vie-
tettiin laulaen hengellisiä lau-
luja. Mrs E. Anderson lauloi
ihanan “Wedding Prayer”,
mrs S. Karjalainen myös lau-
loi soolon “Kaikki päiväs”.
Lutherliiton tyttäret olivat ko-
ristaneet virvokepöydän kau-
niiksi kukkasin ja värillisin
nauhoin ja sen keskipiste oli
komea hääkaakku, jota koristi
sulhanen ja morsian pienois-
kossa. Mrs E. Anderson oli sen
valmistanut. Morsiamelle oli
varattu myös kukkakimppu
rintaan. Vieraat jättivät raha-
lahjan Marthalle muistoksi,
toivottaen hänelle Jumalan
runsasta siunausta vasta alka-
vassa avioelämässä. Hän on
ollut uskollinen seurakunnan
ja Lutherliiton jäsen, myös
sunnuntaikoulun opettaja. Tu-
lemme häntä kaipaamaan kes-
kuudessamme. Toivomme, et-
tä saamme hänet puolisoineen
vielä kanssamme toimimaan.

Avioliittoon vihittiin Sebe-
kan Grace Luth. pappilassa tk.
4 p. neiti Martha Lundgren ja
nuori mies Harold Ruona, mo-
lemmat tämän paikkakunnan
asukkaita. Past. R. W. Heikki-
nen toimitti vihkimisen. To-
distajina oli sulhasen veli puo-
lisoineen, mr ja mrs Woodrow
Ruona täältä. Morsian on ollut
Menahgassa lähes 10 vuotta,
kotinsa ollen Finlayson, Minn.
Hän oli 7 vuotta meijerin kir-
jurina japari viimeistä vuotta
naisten vaatekaupan pitäjänä.
Sulhanen on mr ja mrs Lars
Ruonan poika, viimeisen sodan
veteraani. Parhaillaan nyt on
hän Mihvaukeessa, Wis., kou-
lussa sähköinsinööri alalla.

Nuoripari asettuu sinne asu-
maan ainakin siksi, kunnes
kouluaikansa kestää. Molem-
mat ovat suosiollisesti tunnet-
tuja ja suuri ystäväpiiri yhtyy
onnitteluihin.

Kuoro on alkanut opettella
juhlalauluja,samoin pyhäkou-
lulapset. Neiti Kerttu Karja-
lainen toimii past. Heikkisen
apulaisena kuoron johdossa.
Ensi harjoittelu-iltana, tk. 8
p. sattui niin kova myrsky, et-
teivät kaikki voineet olla
muassa. Se olikin syksyn ensi
lumimyrsky.

Tk. ensi pyhänä oli meillä
juhla sanan ja sakramentin
yhteydessä, kun saimme ko-
koontua Herran pöydän ää-
reen. Pastorimme elävä saar-
na toi itsekullekin meille ko-
tiin sanoman armosta ja syn-
tien anteeksisaamisesta. Pyhä
ehtoollinen vahvistaa sen jo-
kaiselle, joka uskossa sen
omistaa. Totisesti täytyy sanoa
“Herra on hyvä jaHänen lau-
peutensa pysyy iankaikkises-
ti!” Kuinka voisimme kantaa
nurjaa mieltä ketään kohtaan,
kun saamme itse näin suuren
armon, sellaisina pahoina kuin
olemme itsessämme?

Meillä Minnesotan valtion
asukkailla on syytä kiittää Ju-
malaa siitä, että Hän on suonut
meille valtion päämiehen, ku-
vernöörin, joka on Jumalaa
pelkäävä harras kristitty, Lut-
her Youngdahl, joka valtaval-
la enemmistöllä tuli valituksi
kolmanneksi vi r kakaudeksi
viime vaalissa. On ilo todeta,
että löytyy niin paljon oikeut-
ta harrastavia äänestäjiä, että
saamme nauttia sellaisesta
hallituksesta, jonka johtaja on
itse totuutta harrastava. Kiitos
Jumalalle siitäkin, kuten kai-
kesta hyvästä, jonka alkulähde
Hän on.

Jennie H.

Minneapolis, Minn.
Myöhäinen syksyn terveh-

dys kaikille. Syksy tähän asti (
on ollut kaunis, vaan kuiva,
mutta sekin on Jumalan kä-
dessä niinkuinkaikki muukin.
Ei yksi hiuskarvakaan pidä
putoaman Hänen tietämättä.
Siis olemme hyvässä turvassa,
kun uskomme Häneen ja Hä-
nen armoonsa. Syksykin on
iloista aikaa, kun mietimme si-
tä iankaikkista kesää, joka on
meille taivaassa valmistettu.
Syksykin käy lyhemmäksi,
kun ajattelemme laulua:

Matkallakotiin, matkalla vaan
Lähempänä tänään olen nyt
Kuin ennen milloinkaan.

Minulla on ollut kiire sitten,
kun tulin Suomi-matkalta.
Työt täytyi ensin saada käyn-
tiin. Nyt vähän muistoja Suo-
mimatkasta. Rovaniemellä
odotimme junaa 4 tuntia. Ute-
liaisuus veti k a t
kauppoja. Täällä on kuuluisa
Marttiinin puukko-tehdas. En
mennyt sinne, vaan ratapuo-
dista ostin Marttiinin puukon.
Uusia taloja rakennettiin ai-
van uuden aikaisia. Näytti,
että suomalaiset ovat kovasti
yrittäneet rakentaa uudelleen,
minkä sota hävitti. Aika oli
kulunut ja Juna lähti hiipi-
mään Kemijärveä kohti kuin
kissa hiirtä kiinni ottaessa va-
rovasti. Tulin tietämään, min-
kä takia se niin hiljaa kulki.
Sodan aikana pimmitettiin tiet
jakaikki sillat. Oli kiskoja tien
vieressä niin mutkaisia, että
olisi tullut, vaikka tynnyrin
vanteita. Parhaita pommite-
tuista kiskoista oli käytetty
tiessä ja sen takia tie oli epä-
varma nopeammalle kululle.
Hyvät olivat väliaikaiset sillat
Kemijoen yli, vaikka ne vähän

■ paukkuivat ja heiluivat. Pää-
simme Kemi-järven asemalle.
Ei ollut autoja saatavana, niin
täytyi lähteä muuttamaan la-
pikosta toisen edelle, että pää-
simme kirkon kylään. Kysyin,
missä vaimoni serkku Hilja
Kylmäaho asuu. Löysimme
majatalon, jossa hänen perhel-
lään oli koti, koska he rakensi-
vat uutta kotia. Talo oli uu-
denaikainen, kaksinkertainen
ja käytännöllinen, kun saavat
valmiiksi. Toivomme, että
ovat jo päässeet omaan asun-
toonsa. Jumala antakoon siu-
nauksen uuteen kotiin. Saim-
me huoneen majatalossa ja ik-
kunat oli auringon laskun puo-
lella. Sieltä saimme nähdä sen
keskiyön auringon, josta pal-
jonpuhutaan. Auringolla ei ol-
lut sitä valon voimaa, kuin
keskipäivällä. Katselimme sitä
yöllä yhteen asti.

I

Aamulla lähdettiin Luusual-
te vuokra-autolla. Kylmäahot
olivat meidän kanssamme. Vä-
lillä näimme isoja japieniä po-
roja, tiellä ja tien vierillä, jot-
ka kuuluvat yksityisille. Omis-
tajat syksyllä ajavat ne ai-
tauksiin ja merkitsevät oman-
sa. Ei muut saa niitä metsästää
eikä tappaa kuin omistajat.
Kun näin ensimmäisen, niin
heti ajattelin, että siinä on
Amerikan joulupukin ajo-he-
vosia. Yksi lähti kilpailemaan
auton kanssa, ensin edellä ja
sitten sivulla. Vaimoni olisi
voinut helposti ottaa sarvesta
kiinni. Emme päässeet saa-
reen, kun tukkien ui/ttoaika oli
juuri silloin ja joki oli täynnä
tukkia ja kova tuuli. Veneen
omistaja sanoi, että on paras
pysyä pois joelta eli joutuu
tukkien sekaan ja lisääntyisi
tukkien luku! Päätettiin olla
kovalla maalla. Oli puhe viedä
mrs Vaino Niemen terveiset
hänen sisarelleen, vaan ne jäi
viemättä. Takaisin tultua me-
nimme katsomaan Kemijär-
ven uutta kirkkoa, jota raken-
neettiin. Naiset sekoittivat
ruukkia ja kantoivat sen ylös.
Kyllä siinä tahtoa ja voimaa
kysyttiin. Toinen vaimoni
serkuista jäi näkemättä, kun
oli mennyt lepokotiin.

Seuraava pysähdyspaikka
oli Raahe. Se on vanhanaikai-
nen rantakaupunki. Pääsimme
Laina-serkkuni luo illalla il-
man heidän tietämättään. Siel-
lä ilo nousi, kun serkkuni vä-
hän hämmästyi jarupesi hake-
maan vyöliinaa. Siitä iloa riit-
ti. Serkun miehellä oli kengän-
korjausliike ja se oli meille hy-
vä, että saatiin korjauttaa ken-
kien korkkoja. Satoi koko
ajan, kun olimme siellä, vaan
kuitenkin sunnuntai-aamuna
menimme kirkkoon kuule-
maan Jumalan sanaa ja kät-
kemään sitä. Siellä on kaunis-
kirkko. Serkun tytär on kaup-
paliikkeen hoitaja. Kävimme
hänen luonaan kahvilla. Jat-
koimme matkaa ja jäimme
Kälviällä junasta ja otimme
vuokra-auton ja menimme
maalle mrs Pokelan sisarta
tervehtimään. Hän hoitaa ta-
loutta poikansa kanssa. Siitä
otimme linja-auton Kokkolaan
jataas junaan ja niin Laihial-
le vaimoni serkun luo. Talon-
väki oli nukkumassa, kun pää-

simme sinne. Ei ollut kauan,
kun oli pöytä katettu ja kah-
vi valmiina. Tärkeimmät asiat
puhuttua ja kahvi juotua pa-
nimme nukkumaan. Heillä oli
sievä uudenaikainen koti.
Heillä on oikein kiltti ja hert-
tainen poika. Kyläilimme ym-
päristöllä. Maan kasvu oli hy-
vä tällä paikkakunnalla, heinä
eteenkin. Maat oli sileitä ei ki-
viäkään, tasaista maata, sala-
ojilla kuvattu alhaisimmat vil-
jelysmaat.

Lopetan tällä kertaa. Toiste
lisää, jos armonaikaa Herra
suo. Se on meille tietämätön,
mutta kun Häneen luotamme
kaikessa ja uskomme Jumalan
ainoaan Poikaan. Jokaisen ih-
misen tähden hän tuli tänne
ja kärsi meidän syntisten ih-
misten edestä jakuoli, että sai-
simme iankaikkisen elämän
tämän elämän perästä. Sen
saamme ainoastaan uskomalla.
Rukoilka amme toistemme
edestä, sillä aika on lyhyt.

Toiste lisää. Tervehdys kai-
kille.

Talvio.

Covington. Mich.
\

,

Miesten veljeysliitto panee
toimeen juhlatilaisuuden kii-
tospäivän iltana, tk. 23 p., al-
kaen kello 7 illalla. Tilaisuu-
dessa on monipuolinen ohjel-
ma, myös näytetään elokuva-
filmi “Jumalan voima”. Mie-
het pitävät huolen kestitykses-
tä. Ja muistaa tuoda mukanan-
ne ne kiitosuhrikotelot. Ne au-
kaistaan lopusa ja lasketaan
tulokset. Tilaisuuden loputtua
nuoret miehemme perustavat
nuorten miesten veljeysliiton.
Siis tulkaapa kaikki nuoret ja
vanhat tähän harvinaiseen ti-
laisuuteen.

Kiitospäivä terveisin,
Julius Johnson.

Crystal Falls, Mich.
Naistenliiton kokous ja tar-

joilu on kirkon alasalissa mar-
raskuun 29 päivänä. Mrs Wal-
ter Rentola huolehtii tarjoi-
lusta. Tulkaa kaikin joukkoon.

Naistenliitto tarjoilee Pästy-
illallisen kirkon alasalissa lau-
antaina, marrask. 25 p., kello
5-8 ip. On myös käsityömyynti.

Nuorisoliitto on lahjoittanut
rakennuskassan $lOO.OO. Kiitos
heille.

Swan Laken naistenliitto
lahjoitti seurakunnalle $50.00.
Kiitos. Suokoon Jumala heille
innostusta viedä eteenpäin tä-
tä arvokasta työtä.

Mrs Victor Hautala.

Marquetten Sion seura-
kuntapiiri

Aamujumalanpalvelus ensi
pyhänä klo 9.

Pyhäkoulua sunnuntai-aa-
musin klo 10.

Englanninkielinen aamuju-
malanpalvelus klo 11.

Sunnuntai-iltana, klo 7:30,
on Lutherliiton toimesta oh-
jelmatilaisuus ja tarjoilu.

Maanantai-iltana, 20 p., klo
5-7 on se kuuluisa peura-illalli-
nen kirkon alasalissa.

Keskiviikko-iltapäivisin on
raamattutunti klo 2:30. Nuor-
ten kuoroharjoitus 3:30 ja
vanhempien ku o roharjoitus
klo 7:30.

Torstai-iltana, 23 p., on kii-
tospäivän ohjelmatilaisuus ja
tarjoilu, josta huolehtivat mrs
Gust Tuuri, mrs Matti Mäki ja
mrs Anna Winkka. •>

Torstai-iltana, 30 p., klo 7:30
on ne “kannu” avajaiset ja eri-
koinen ohjelmatilaisuus. Tar-
joilu myös.

Radiojumalanpalvelus joka
torstai-aamu klo 10:45 WDMJ
asemalta taulunumero 1340.

CHATHAM:
Jumalanpalvelus ensi pyhä-

nä klo 1:30.
Kiitospäivän ohjelmatilai-

suus tiistai-iltana, 21 p., klo
7:30. Lutherliitto huolehtii oh-
jelmasta ja tarjoilusta.
BEECHWOOD:

Perjantai-iltana, 24 p., on
hartaushetki klo 7:30.

Lauantai-iltana, 25 p., on
Lutherliiton kokous.

Aamujumaalnpalvelus 26 p.
klo 9:30. (Tulen Greyhound
bussilla.)
AMASA:

Hartaushetki iltapäivällä 26
p. kello 2.

A. L. Mäki, pastori.

Tuloja kirkkokunnan eri
kassoihin
Kirkkokunnan kassaan:
New Yqrk Mills, Minn., seura-
kunnalta E. H. Buerkle’n kaut-
ta 200.00
Marengo, Wis., mrs S. Harjun
kautta:
Mrs Sanna Harju 3.00
Mr ja mrs Fred Paavola ....7.00
Chisholm, Minn., kiitospäivä-
uhri mr jamrs Hietikalta, pas-
tori E. P. Lampelan kautta

lO.OO
Fairport Harbor, 0., seurakun-
nalta Niilo Salmisen kautta

96.00
Seminaari kassaan:
Sebeka, Minn., August Silta-
lan muistolle Harvey Larson-
in kautta 10.00

J. K. Jackson, r: hoitaja.
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mukaeMa

KOLIA
McDonald

Lumber & Fuel Cos.
RAKENNUSTARPEITA
Puhelimet 1528 ja 1529

IRONWOOD - MICH

KIITOKSET GOGEBK KAUNTIN
ÄÄNESTÄJILLE

Täten vielä tulkitsen kiitollisuuteni Gogebic kauntin
suomalaisille äänestäjille runsaasta kannatuksesta vaa-
lissa.

John Sucally
Register of Deeds

SUOMENKIELISIÄ
TERVEHDYSKORTTEJA

Eri tilaisuuksia varten
Valikoimassa seuraavia värillisiäkortteja

Sydämelliset kiitokset
Onnittelut syntymäpäivänä
Hauskaa syntymäpäivää äidille
Isälle syntymäpäivänään
Onnea yhteiselämälle
Hääpäivän onnittelut
Pikaista parantumista toivotetaan
Suruanne ajatellessa
Murheen päivänä
Osanotto suruun
Tervehdys hopeahäitään juhliville
Onnea kodille
Isälle syntymäpäivänä tai muissakin

tapauksissa
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