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”Kirkkoneuvosto hyväksyi 
seurakuntasivun julkaisijaksi 
Jokilaaksojen SeutuMajakan. 
Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan 
vain SeutuMajakassa.” 

-Kirkkoneuvoston kokous 
6.11.2014

Oulaisten seurakunnan 
tiedotussivut julkaistaan 
Majakassa 2015-2016.

Kuolinilmoituksia ja surukiitoksia julkaistaan Majakan 
jokaisessa numerossa. Ilmoitus tulisi toimittaa viimeistään 
edellisen viikon perjantaina ennen lehden ilmestymistä.

Oulaisten seurakunnan tiedotussivut 
julkaistaan Majakassa vuosina 2015-2016.

Kuolinilmoituksia ja surukiitoksia on kahdenlaisia: kapeampia, 
yhden palstan levyisiä (40 mm) ja leveämpiä, kahden palstan 
levyisiä (84 mm). 1-palstaisessa kuolinilmoituksessa risti on 
vainajan nimen yläpuolella ja 2-palstaisessa kuolinilmoituksessa 
risti on vainajan nimen vierellä. Ilmoituksen korkeus määräytyy 
ilmoitukseen tulevien tekstirivien mukaan.

Kuolinilmoituksen hinta määräytyy ilmoituksen leveyden ja 
korkeuden perusteella.

Ilmoitusta suunnitellessasi on hyvä tehdä käsikirjoitus 
ilmoitustekstistä. 
- Vainajan nimi sekä haluttu puhuttelu 
 (esim. rakkaamme, rakas puolisoni)
- Mahdollinen omaa sukua (o.s.)
- Syntymä- ja kuolinpäivämäärät (ja paikat)
- Kaipaamaan jääneiden omaisten nimet
- Muistolause/-lauseet (Värssy)
- Kutsu siunaustilaisuuteen tai kiitos osanotosta. 
Surukiitoksen voi julkaista myös erillisenä ilmoituksena.

Jättäessäsi kuolinilmoituksia tai surukiitoksia ota yhteyttä:
Pirkko Haapakoski 
Puh. 0440 470 126
ilmoitukset@seutumajakka.fi

Rautatienkatu 5 L1, 86300 Oulainen. Avoinna ark. 8-16

Kuolinilmoitukset SeutuMajakassa
Kuolinilmoitukset 1-palstaiset

Kuolinilmoitukset 2-palstaiset

2x150 (84mm x 150mm) 

1x100 (40mm x 100mm) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50. 51. 52. 53.

Puh. 0440 470 126, ilmoitukset@seutumajakka.fi

Sotainvalidi 
-merkki

Sotaveteraani
-merkki

Lotta-svärd
-merkki

YKSITYISTEN ILMOITUKSET

Sydämmelliset
Onnittelut

Merkkipäivänäsi!
- - - - -

Tv.Äiti ja Isä

1x100

1x30 1x30

1x50 1x50

•  Syntymäpävät
•  Hääpäivät
•  Merkkipäivät
• Kiitokset

• Valmistumiset
•  Onnittelut
•  Kuvalliset  
 ilmoitukset

Rautatienkatu 5 L1, 86300 Oulainen. Avoinna arkisin 8-16
Puh. 0440 470 126, ilmoitukset@seutumajakka.fi
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Kuolinilmoitukset 1-palstaiset
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Kuolinilmoitukset 2-palstaiset

Kuolinilmoituksella voit muistaa kauniisti vainajaa 
ja samalla kutsua siunaustilaisuuteen.
----------------------------------------
Toivomme, että voimme olla avuksi.

Surun koskettaessa

Kuolinilmoitukset 1,00€/pmm +alv.

2x50

ILMOITUSHINNAT 
(sis. alv 24%)

1x30 ............................... 50€
1x70 ............................... 60€
1x100 tai 2x50 ............. 70€

- - - - - - - - - - -
Jätä ilmoitus toimitukseen 

Rautatienkatu 5L1, Oulainen
tai soita 0440 470 126

ilmoitukset@seutumajakka.fi

Lämmin kiitos  
muistamisista ja 

juhlaamme 
osallistumisesta

Meikäläiset

Lämpimät 

kiitokset 

muistamisesta 

syntymäpäivänäni. 

 Meikäläinen

Vuokralle 
tarjotaan 

Kaupungin keskustassa 
liiketilaa

Heti Vapaa! 
Puh. *** **** ***


