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Pyhäjoella järjestetään opas-
tettu  Kylien kiertoajelu sunnun-
taina 11. kesäkuuta. Lähtöpaik-
kana on Kielosaaren leirintäalue 
kello 9. Seuraava etappi on 
Yppäri, missä tutustutaan kylän 
lisäksi myös mm. Mäkikankaan 
tuulipuistoon. Yppäristä matka 
jatkuu Parhalahden Hanhikiven-
niemellä olevaan Fennovoiman 
koulutuskeskukseen.

Liminkakylällä kohteena on 
Palosaaren metsänvartijan tila, 
jonka päärakennus on Metsä-

hallituksen vanhin rakennus. 
Viimeisenä kylänä tutustutaan 
Pirttikoskeen ennen paluuta 
Kielosaareen, missä kuullaan 
alueen tulevista suunnitelmis-
ta. Kyyti on lähtijöille ilmainen, 
mutta Palosaaressa  ruokailu 
maksaa 15 €/hlö. Bussikyytiä 
varten ilmoittautumiset 040 
3596102 tai kulttuuri@pyha-
joki.fi keskiviikkoon 7. kesäkuu-
ta mennessä. (Marjo Luokka-
nen)

Tutustutaan kyliin

Maanantaina 12.6. kuullaan 
Pyhäjoen kirkossa harvinaislaa-
tuinen konsertti: tenori Heikki 
Rainio ja urkutaiteilija Kalevi 
Kiviniemi esiintyvät "Ave Ma-
ria" -konsertissa, jossa on sa-
malla oululaisen Kirsi-Maria 
Perkkiön uniikkien maalausten 
taidemyyntinäyttely. 

Heikki Rainion ja Kalevi Kivi-
niemen yhteistyö on jatkunut 
jo pitkään. Kotimaan lisäksi he 
ovat konsertoineet yhdessä 
mm. Japanin Osakassa, Tokion 
katedraalissa sekä Yokohaman 
Minato Mirai -konserttisalissa. 
Rainion johtaman Turun tuo-
miokirkon poikakuoron CCI:n 
kiertueilla taiteilijakaksikko on 
esiintynyt duona myös Roo-
massa, New Yorkissa, Washing-
tonissa, Pariisin Notre Damessa 
ja St. Clotildessa sekä viime 
kesänä Palman katedraalissa Es-
panjassa.

Kuvataiteilija Kirsi-Maria 
Perkkiön kanssa Kalevi Kivi-
niemi on tehnyt yhteistyötä 
muutaman vuoden ajan pitäen 
yhteisiä konsertteja/taidenäyt-
telyitä. Lisäksi Perkkiön taiteel-
la on kuvitettu Kiviniemen vi-
deoituna urkusooloja. Perkkiön 
taide yhtyykin  uskomattoman  
saumattomalla  tavalla  musiik-
kiin  ja  myös  kristillisyyteen.

Konsertissa kuullaan mm. tun-
netut Bach-Gounod'n ja Cac-
cinin Ave Mariat sekä Bachin 
ja Franckin teoksia. Myös Ka-
levi Kiviniemen urkusooloja on 
luvassa konsertin ohjelmassa. 
Konsertti on osa tämän taitei-
lijakolmikon kiertuetta. 

Kotimaassa Rainio tunnetaan 
paitsi Turun tuomiokirkon poi-
kakuoro CCI:n johtajana, myös 
hengellisen musiikin ja liedin 
tulkkina. Vuonna 2016 hän 
valmistui teologian maisteriksi. 
Heikki Rainiolle on myönnetty 
Director Cantus -arvonimi.

Kansainvälisten arvioiden 
mukaan urkutaiteilija Kalevi Ki-
viniemi kuuluu aikamme merkit-
tävimpiin muusikoihin. Hän on 
konsertoinut Euroopan lisäksi 
mm. USA:ssa, Kanadassa, Japa-
nissa, Australiassa ja Venäjällä ja 
julkaissut yli 160 levyä, 

Kiviniemi on tehnyt yhteistyö-
tä mm. Barbara Hendricksin, 
Liana Isakadzen, Moskovan 
sinfoniaorkesterin ja Moskovan 
kamariorkesterin kanssa. Tälle 
vuodelle Kiviniemellä on var-
sinainen ulkomaisten konsert-
tikutsujen vyöry, mm. useaan 
kansainvälisesti merkittävään 
konserttisaliin, kuten Leipzi-
gin Gewandhausiin, Moskovan 
Tsaikovski-saliin, Soulin Sejong 
Art Centeriin. Uusintakutsu 

myös urkureiden "Metropoli-
taniin," Pariisin Notre Dameen 
tuli myös tälle vuodelle. 

Kiviniemi valittiin ensimmäi-
senä suomalaisena Kuukauden 
taiteilijaksi Japanissa vuon-
na 1998 Musashino Cultural 
Foundationin toimesta.  Vuonna 
2009 hän vastaanotti maamme 
merkittävimmän musiikkipalkin-
non, Säveltaiteen valtionpal-
kinnon, ja vuonna 2012 hänet 
lyötiin ritariksi Chevalier OCM 
-arvonimellä. Pro Cultura Ta-
vastica et Fennica -mitalin hän 
vastaanotti vuonna 2014.

Perkkiön maalaukset ovat 
uniikkeja öljyväritöitä. Taiteilija 
itse kertoo: "Maalaukseni eivät 
ole itselleni pelkästään maala-
uksia. Minulle maalaaminen ja 
värit ovat omaa soittamatonta 
musiikkiani. Värejä, muotojen 
kieltä, rytmiä ja kokonaisuutta 
hion niin kauan, että maalaus 
soi itselleni niin että tunnen 
koko orkesterini soittavan kom-
positiossa." Perkkiötä on in-
noittanut taiteessaan mm. juuri 
J.S. Bachin musiikki sekä Roo-
man Pietarinkirkon rikas kivien 
ja marmorien värimaailma.

Konsertin  yhteydessä  on 
myytävänä  myös  taiteilijoiden  
levyjä.

Pyhä musiikki kohtaa jalon maalaus-
taiteen Pyhäjoen kirkon konsertissa

Heikki Rainio.

Kalevi Kiviniemi.
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Jyty Pyhäjoki ry:n hallitus on päättänyt 8.5.2017 pitämässään kokouksessa, että se 
poikkeaa 18.11.2016 pidetyssä sääntömääräisessä kokouksessa § 8 Muut esille tulevat 
asiat, Yhdistyksen jäljelle jääneet rahavarat -päätöksestä. Pykälässä sovittiin seuraavaa: 
Päätettiin yksimielisellä päätöksellä lahjoittaa kaikille Jyty Pyhäjoki ry:n jäsenille (jäsenenä 
18.11.2016) S-ryhmän lahjakortti. Lahjakortin euromäärä selviää joulukuun lopussa, kun 
kaikki kulut on saatu maksettua ja loput tilitykset saatu liitolta.

Kirjanpitäjä on hoitanut kaikki pakolliset kulut ja yhdistys on saanut viimeisen tilityksen 
liitolta maaliskuun 2017 aikana. Sen jälkeen todettiin, että yhdistyksen tilille jäi kulujen 
jälkeen sen verran vähän varoja, että niiden jakaminen lahjakorttien avulla jäsenille olisi 
tullut arvokkaammaksi, kuin lahjakortin arvo / jäsen. Siitä syystä hallitus on päättänyt, 
että se jakaa rahavaroista 600 € paikallisyhdistyksille; Pyhäjoki 4H -yhdistys, MLL Py-
häjoen yhdistys ry, SPR Pyhäjoen osasto, kullekin 200 €. Loput rahavarat siirretään Jyty 
Kalajoki ry:n tilille. Antamalla yhdistyksille toiminta-avustusta, autamme samalla jokaista 
jäsentämme. 

Jyty Pyhäjoki ry haluaa kiittää Pyhäjoen jäseniään aktiivisista toimintavuosista. Pyhäjo-
ella on järjestetty jäsenille monipuolisesti yhteistä toimintaa, sekä erilaisia matkoja. Aktii-
viset yhdistystoimijat ovat panostaneet siihen, että jokainen on jaksanut työpaikallaan ja 
yhteydet työnantajiin ovat toimineet. Haluamme toivottaa kaikille entisille jäsenillemme 
oikein hyvää kesää, sekä toiminnallisia vuosia Jyty Kalajoki ry:n parissa.

Jyty Pyhäjoki ry:n hallitus

JYTY PYHÄJOKI RY

Saaren koulun 6. luokka lah-
joitti keräämistään luokkaret-
kirahoista 300€ Operaatio 
Ruutille. Lahjoituksen vastaan-
ottivat Aaro Leipälä ja Heli 
Kittilä.

Luokka päätti yhteisessä ko-
kouksessa, mihin haluaa osan 
rahoista lahjoittaa. Oppilaat 
halusivat auttaa toisia lapsia ja 
edistää heidän koulunkäynti-
mahdollisuuksiaan. Näin myös 
estetään lasten joutumista töi-
hin. Lahjoitus edesauttaa noin 
10 lapsen koulunkäyntiä. 

Operaatio Ruut auttaa vähä-
varaisia lapsia ja nuoria ympäri 
maailmaa.  Siellä on satoja mil-
joonia köyhiä. Heikoimmassa 
asemassa ovat kastittomat eli 
dalitit sekä alkuperäisheimojen 
jäsenet. Avain heidän elämänsä 
kestävään parantamiseen on 
koulutus.

Kirjoittaneet Mia ja Sofia 

300€ Ruutille

Lahjoitusta antamassa Juho Lehtelä ja Enni Rantala ja vastaan-
ottamassa Heli Kittilä ja Aaro Leipälä. Vieraillessaan he myös 
kertoivat Ruutin toiminnasta ja avustuskohteista. 
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Perinteinen 
Parhalahti- 
päivä
Esiintymässä 

Maikki (Voice of Finland)

The Magic Bus -yhtye
Lapsia viihdyttää mm. Peppi Pitkätossu 
Lisäksi

temppurata  •  poniratsastus  •  lajikokeiluja
makkaraa  •  kahvia •  kakkua

Lauantaina 10.6.2017 klo 11.00–15.00
Parhalahden koulu, Pyhäjoki

Päivän ohjelma
11.00 Tervetulosanat 
11.15 The Magic Bus -yhtye 
11.30 Lännenratsastusnäytös
11.45 Peppi Pitkätossu 
12.15 Maikki
12.30 Puutarhakierroksen sekä yhdistysten ja yritysten esittelyjä
13.00 Peppi Pitkätossu
13.30 The Magic Bus -yhtye
14.00 Maikki
14.15 Lännenratsastusnäytös 
14.45 Arpajaiset 
15.00 Tapahtuma päättyy

Rukkisdisko Parhalahdella klo 17.00-20.00

Vapaa pääsy

PARHALAHTIPÄIVÄ

2017

Pyhäjoen kunta palkitsee tapahtumaan kypärä päässä pyöräilleet
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Juhla-
konsertti 
Pyhäjoella
Esiintymässä 

Petra (TikTak, Vain elämää 2017)

Ilpo Kaikkonen
Juontajana Putouksesta tuttu Abdul Tuisku 
Lisäksi

pomppulinna  •  karuselli  •  heittopelejä
popcornia  •  hattaraa •  jäätelöä

Lauantaina 17.6.2017 klo 18.00–20.00
(portit aukeavat klo 17.30) 

Kielosaaren liikuntapuiston  
urheilukenttä, Pyhäjoki

#FennoFest

Vapaa pääsy
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la 10.6. klo 11.00 alkaen 
Parhalahtipäivillä koululla, 

Parhalahdentie 68.
Kokkina Päivi Pyhäluoto

Punamultamaalia myy-
dään asiakkaiden omiin as-

tioihin.

Punamultaa keitetään

Vaikka lämpötilat pysyttele-
vät vielä alhaalla, Kielosaaren 
kesäkausi on jo alkanut. Ja mikä 
olisikaan parempi tapa päästä 
kesätunnelmaan kuin jääte-
löllä herkuttelu. Tänä kesänä 
jäätelöiden suhteen voi kokea 
uudenlaisen elämyksen, sillä 
myynnissä olevat irtojäätelöt 
ovat omatekoisia, paikan päällä 
valmistettuja. Tuttujen ja tur-
vallisten makujen lisäksi tarjolla 
on myös erikoisempia vaihto-
ehtoja. Olit sitten kumpien ta-
hansa ystävä, tervetuloa her-
kuttelemaan ja virittäytymään 
kesätunnelmaan!

10.6.2017 Suomessa viete-
tään suomalaisen saunan päivää. 
Perinteitä on tärkeää arvostaa, 
joten myös Kielosaaressa sauna 
on lämpimänä päivän kunniaksi. 
Kaikki ovat tervetulleita sauno-
maan ja nauttimaan luonnon lä-
heisyydestä! Koska saunomisen 
ystäviä löytyy paljon, on päivän 
aikana Kielosaaren tarkoitukse-
na perustaa oma Kielosaaren 
Saunaseura. Hankkeen tukena 
toimii suomalainen Saunaseura, 
joka on toiminut jo 30-luvulla 
lähtien. Seura vaalii perinteisiä 
saunatapoja ja tuo kaikille mah-
dollisuuden hyvään saunakoke-

mukseen: rentouttavaan ja mie-
lihyvää tuottavaan. Kielosaaren 
saunaseura vaalii näitä samoja 
periaatteita ja tarjoaa mahdol-
lisuuden elämyksellisiin sauna-
kokemuksiin. Kaikenikäiset ovat 
tervetulleita mukaan! 

AU K I O LOA J AT:1.6 . 2017 
-22.6.2017   kello 12.00 - 
22.00, 23.6.2017 - 5.8.2017 
kello  8.00 - 10.00 12.00 - 
22.00 

MAANANTAISIN KIOSKI 
KIINNI

Kielosaaressa puhaltavat 
uudet tuulet
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Lauri Niemelä

Anna Maximov

Rasmus Hökkä

Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 24%)
>>  0,45 €/pmm, toistohinta 0,35 €/pmm, minimikoko 35 pmm
>>  puoli sivua: 120 € >>  koko sivu: 180 €
>>  järjestöpalsta: 50 €/vuosi

Ilmoitusehdot
Lehteen tarkoitettu aineisto on toimitettava vasemmalla olevan aikataulun mukaisesti. Aineiston voi 
toimittaa myöhemminkin, mikäli siitä on toimituksen kanssa sovittu. Mikäli ilmoitusaineisto saapuu 
myöhässä, eikä siitä ole ennalta sovittu, perimme kaksinkertaisen hinnan. Myös järjestöpalstalle tulevat 
ilmoitukset pitää toimittaa ajoissa, myöhästyneestä aineistosta perimme 10 € lisämaksun. Emme voi 
taata myöhässä saapuneen aineiston ilmestymistä. Emme vastaa puhelimitse tulleiden ilmoitusten 
virheistä. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään maksetun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä seitse-
män vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.

Seuraava lehti 
(23) ilmestyy 
 >>  lauantaina 10.6.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 6.6.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 22:2600 kpl 
 >>  vko 23:2800 kpl

Puh. 040 359 6166

http://kuulumiset.pyhajoki.fi 
kuulumiset@pyhajoki.fi

Toimitus: 040 359 6166 
Päätoimittaja: 040 359 6165 
Taloussihteeri: 040 359 6160

PYHÄJOEN

KUULUMISET

Järjestöt toimivatSeurakunta tiedottaa

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Lehden jakelu: P-S Suorajakelu Oy, ilmoitukset jakeluhäiriöistä puh. 029 001 0044 (asiakaspalvelu)

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071

50

60

0,40

Kiitän lämpimästi kaikkia tulevaa eläkkeelle jäämistä-
ni monin eri tavoin huomioineita, sekä kaikkia läksiäis-
ruokailuuni 21.5. osallistuneita. Parhaat kiitokset myös 
Pirttikosken mukaville ja taitaville maaseutunaisille, 
jotka ruokajuhlan erinomaisella ammattitaidolla toteut-
tivat. 

Ahti

Merja Järvelinin taidetta

”Hajoamisprosessi- häilyviä havaintoja luonnosta”
kirjaston galleriassa 1.6.-27.6. 

kesäkuussa: ma, to 11-16, ti, ke, pe 11-20
Tervetuloa tutustumaan

Pirttikosken maaseutunai-
set:

Hallituksen kokous 5.6.2017 
klo 18.30 Kökkätuvalla. Asia-
listalla uusi rahanhuolto laki-
ja tulevan kesän tapahtumat. 
TERVETULOA!

Yppärin Urheilijat Ry
 Merimajan siivoustalkoot ma 

5.6 klo 17 alkaen.

Avioliittoon kuulutettu: 
Toni Antti Elmeri Vierimaa ja 

Janet Aila Valliovuo
Topi Jaakko Samuli Sääskilahti 

ja Anniina Elisabet Pahkala
 Hautaan siunattu: 
Janne Petteri Sandroos Ete-

länkylästä 43 v 3 kk 27 pv
 
Messu su 4.6. klo 18. 
Syksyn 2017 päiväkerhoi-

hin ilmoittautumisia voi lähet-
tää kesän aikana sähköpostilla 
piia.kaivosoja@evl.fi tai sini.
hukka@evl.fi Seurakunnasta 
lähetetään elokuussa lapsille 
kerhokirje.

Rippikoululeirille lähtö su 
11.6. klo 8.00 seurakuntatalon 
pihasta.

Sanajumalanpalvelus su 
11.6. klo 10. Lähetyskahvila.

Konsertti Ave Maria ma 
12.6. klo 19 kirkossa. Heikki 
Rainio, tenori ja Kalevi Kivinie-
mi, urut. Kirsi-Maria Perkkiö, 
taidemyyntinäyttely. Ohjelma 
15 €.

Hautojen hoitosopimukset  
varattavissa puh. 08 433119 
tai sähköpostitse tarja.ylikaup-
pila@evl.fi . Hinnat: Kesäksi 
hoitosopimus sis. kukat ja kas-
telun yht. 70 euroa tai pelkkä 
kastelusopimus 35 euroa. Hoi-
tosopimuksia voi tehdä myös 
viideksi vuodeksi. 

Messu su 18.6. klo 11. Kon-
firmaatio.

TULOSSA:
Rantaleiri Veteraanimajal-

la ma 31.7. - pe 4.8. Ohjelmaa 
päivisin klo 9.30 – 15.30  mm. 

askartelua, pelejä, seikkailua ja 
uintia. Ota uimakamppeet ja 
omat eväät mukaan. Alaikära-
ja syksyllä kouluun menevät ja 
yläikäraja kuudennelta luokalta 
päässeet. 

Hinta 30 euroa (sis. kyydin ja 
materiaalit). Linja-autokyydi-
tyksen aikataulu: Pirttikosken 
koulu 8:45, Parhalahden koulu 
8:55, Kirkonkylän vanha Shell 
9:05, Yppärin Neste 9:20, Ve-
teraanimaja 9:30. Paluumatkal-
le lähdetään 15:30. 

Sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään 30.6. puh. 040 359 
6104 tai sähköpostilla riikka.
ylikauppila@pyhajoki.fi   Leirille 
mahtuu 45 leiriläistä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tuneille lähetetään lasku ja lei-
rikirje, jossa tarkempia ohjeita. 
Järj. Vapaa-aikatoimi, 4H-yhdis-
tys ja seurakunta.

RY:  
Seurat su 18.6. klo 13 Yppä-

rin rukoushuoneella

www.pyhajoenseurakunta.fi   
Kirkkoherranvirasto p. 

08-433 119. Avoinna kesä – 
elokuussa keskiviikkoisin klo 
12- 16.  Tarvittaessa voitte ot-
taa yhteyden papistoon: kirk-
koherra Jukka Malinen p. 040 
505 0016 tai seurakuntapas-
tori Olli Luhtasela p. 050 328 
8107. Kirkko, seurakuntatalo, 
kirkkoherranvirasto, talous-
toimisto ja Sarpatti sijaitsevat 
kaikki osoitteessa Vanhatie 27, 
86100 Pyhäjoki.

Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality
Kuntatie 1, FI-86100 Pyhäjoki, Finland | +358 40 359 6000 | kunta@pyhajoki.fi

www.pyhajoki.fi

PYHÄJOEN KUNTA

Valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 7.6.2017 alkaen klo 18.00 kunnantalon 
valtuustosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Valtuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi 
2017-2021
- Valtuuston kokoonkutsuminen vuosina 2017-2021
- Kunnallisten ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen vuosina 2017-2021
- Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Kunnan keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Sivistyslautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Teknisen lautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsent-
en vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenen vaali toimikaudeksi 
2017-2021
- Raahen koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenen vaali toimikaudek-
si 2017-2021
- Siika-Pyhäjokialueen alueliittovaltuuston jäsenen vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenten vaali 
toimikaudeksi 2017-2021
- Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenen vaali 
toimikaudeksi 2017-2021
- Pohjois-Pohjanmaan liiton kuntayhtymän edustajainkokousedustajan vaali 
toimikaudeksi 2017-2021
- Sopimuskunnan edustajan nimeäminen Raahen opetuslautakuntaan toimikau-
deksi 2017-2021
- Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan jäsenen vaali toimikaudeksi 
2017-2021
- Sopimuskunnan jäsenen vaali ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 
toimielimeen Kalajoen kaupungin perusturvalautakuntaan toimikaudeksi 
2017-2021
- Jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen Jokilaaksojen pelastuslai-
toksen johtokuntaan toimikaudeksi 2017-2021
- Oulun poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Käräjäoikeuden lautamiesten vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan jäsenten ja 
varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Yhteisen jätelautakunnan jäsenen ja varajäsenen vaali toimikaudeksi 2017-2021
- Raahen kehittämislautakunnan jäsenten valinta
- Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutos / OAS, luonnos / Ehdotus / 
Asemakaavan hyväksyminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 14.6.2017.

Matti Pahkala
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Tule verryttelemään kynääsi ennen syksyllä alkavaa Raa-
he-opiston kirjoittajapiiriä. Tuotoksista saatamme koota 
esim. runonäyttelyn tai tehdä runo- tai novellilentolehti-
sen. Työpajan vetää Heikki Lahnaoja. Ilmoittautumiset kir-
jaston tiskillä tai sähköpostilla heikki.lahnaoja@pyhajoki.
fi. Työpaja kokoontuu torstaina ja perjantaina 15. - 16.6 
klo 12 – 15. 

KIRJASTOLLA KAKSIPÄIVÄINEN 
KIRJOITUSTYÖPAJA
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