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Suomen suvi ja sukutapaaminen,voisiko hauskempaa olla. Kahdeksas toimintavuosi on täyttymässä jaiältään nuori yhdistyksemme voi hyvin ja toimii vireästi. Kiitos lähinnäkainuulaisten aktiivisten jäsentemme. Lehden toimittaminen ja ohjelmaharjoitukset työllistävät talkoolaisia vuodesta toiseen. Sukua käsittelevän kirjan valmistaminen etenee, mutta näyttää siltä, että tuskinvalmistuu kesätapaamiseen mennessä. Tiedän, että sen valmistumistaodotetaan hartaasti. Kärsivällisyyttä vielä, ystävät hyvät. Sivutoiminen työ ottaa oman aikansa. Päivittäminen on jatkunut koko ajan jauusia sukulaisia on Tauno löytänyteri puolilta Suomea, mm. Lapista.Sukua käsittelevästä kirjasta tullaanjärjestämään ennakkomyynti, mikämahdollistaa kirjan hankkimisenedulliseen hintaan. Rahaa tarvitaanluonnollisesti myös kirjan kustannusten peittämiseen.
Sukulaisia ollaan, tullaanko myöstutuiksi? Sukuseuran toiminnan aikana radiosta, televisiosta ja lehdistöstä pistää silmään ja kuuluu korvaan herkästi nimi ”Oikarinen”. Sukutapaamisten yhteydessä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua ”livenä”eri puolilla eläviin ja vaikuttaviinsukumme jäseniin. On hauska tavata entisiä tuttuja ja saada uusia tut

tavuuksia. Tämän lehden palstoillaon esitelty muutamia ammatteja,joissa sukulaisemme toimivat. Sopinee jatkaa mainittua sarjaa edelleen. Lähettäkää Taunolle tai Pertille materiaalia valokuvien kera sekälupa asianomaisilta henkilöiltä tietojen julkistamiseen.
Lehdessämme on tietoja ja kuviaOikaristen käden ja hengen tuotteista. Tuokaa näitä mukananne sukutapaamisiin ja vuosikokouksiin,jotta saamme ihmetellä vanhojatuotteita ja ihailla uusia. Voimmenäin myös valokuvata esineitä jatauluja ja saada näin materiaalialehteemme. Harrasteista on tälläkertaa mukana golf. Toivottavastijoukossamme on harrastajia, jotkalähtevät kisailemaan Oikaristenmestaruudesta tai sitten vaan omaksi ilokseen.
Tietoja on tullut, että Oikariset ovataikoinaan omistaneet suuren osannykyisen Mikkelin kaupungin alueen maista. Tarkempi tieto kiinnostaa. Ehkäpä lähitulevaisuudessasaamme aikaan retken esiisiemmemaille.
Tervetuloa Kajaaniin sukutapaamiseen
Aulis Oikarinen

Puheenjohtajan palsta
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OIKARISTENSUKUTAPAAMINEN
Scandic Hotel Kajanuksessa Kajaanissa 5.  6.7.2008

Ohjelma:
Lauantaina 5.7.Klo9.00–12.00 Kokoontuminen ja ilmoittautuminen hotellin infotasossa11.00 Lounas, Ravintola Amore12.00 Päiväjuhla Ravintola Amoressa14.00 Yhteisvalokuva14.30 IltapäiväkahvitVapaamuotoista ohjelmaa17.30 Päivällinen19.00 Iltajuhla21.00 Tanssit, orkesteri paikalla
Sunnuntaina 6.7.Klo9.30 Lähtö laivaristeilylle Oulujärvelle10.00 Golfturnaus, Oikariset
TARJOILU: Lounas lauantaina klo 11.00–12.00, noutopöytä:• kainuulainen lohikeitto• ruisleipä/voi• sipulisilppua• maito/vesi/kotikalja• jälkiruokana marjarahka• kahvi tai teeHinta on 10 euroa/aikuinen, 4–12vuotiaille kaikistaruokailuista 50% alennusta ja alle 4vuotiaat ruokailevatmaksutta.

Päiväkahvit lauantaina klo 14.30• Kahvi/tee/mehu ja makea kahvileipä: 6 euroa/aikuinen
Päivällinen lauantaina klo 17.30• karjalanpaisti• perunamuusi• kolme salaattia: lohisalaatti, vihreäsalaatti, kreikkalainen salaatti• jälkiruokana suklaamousse• kahvi tai tee• juomana jäävesi
Hinta 20 euroa/aikuinen
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Majoitus Olemme alustavasti varanneet 5 kpl yhden ja 20 kpl kahden hengenhuoneita. Yhden hengen huone 80 euroa/vrk, kahden hengen huone90 euroa/vrk. Lisävuode lapselle, alle 13 v., sisältyy hintaan ja muutlisävuoteet 20 euroa/vrk. Huonehintaan sisältyvät buffetaamiainen,ilta ja aamusauna uinteineen.
Alustava huonevaraus on voimassa 13.6.2008 asti. Jokaisenmajoittujan on vahvistettava huonetarpeensa itse, hotellinpuhelinnumero on (08) 616 4556.

Osallistumisen vahvistaminen
Lehden n:13 mukana tuleva ilmoittautumislomake sukukokoukseenpyydetään palauttamaan ruokailujen ja osanottojärjestelyjen vuoksi19.6. mennessä osoitteeseen:
Tauno OikarinenJäkälätie 388350 Kivesjärvipuh. 050 560 6742

TEATTERIPAKETTI SCANDIC KAJANUKSESSAalk. 72€/hlö/vrk
Hinta sisältää:*majoituksen 2h huoneessa. runsaan buffetaamiaisen, iltaja aamusaunan ja uinnin, päivällisen ja teatterilipunpuhenäytelmiin (ei vierailut)(1dd lisä 27€/vrk)

Hinta onvoimassa teatterinesityskaudellasyksy 08―kevät 09
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PERUNKIRJA v. 1801
Maaliskuun 13. päivänä vuonna 1801 allekirjoittaneet pitivät etukäteen ilmoitetun määräajanjälkeen Hyrynsalmen kylässä ja pitäjässä olevalla Materolan verotilalla n:o 3 perunkirjoituksenja arvion tilalla kuolleiden Tuomas ja Eerikki Laurinpoika Oikarisen jälkeen, joista jälkimmäinenkuoli vuosi sitten jättäen jälkeensä lesken Vappu Kempattaren sekä hänen kanssaan avioliitossasiitetyt lapset, pojan Laurin ja tyttären Elsan, jotka ovat vielä alaikäisiä ja joiden holhoojaksi onlaillisesti määrätty heidän enonsa Lauri Kemppanen ja Lauri Oikarinen, joista jälkimmäinen olinyt paikalla, mutta edellisen puolesta esiintyi hänen isänsä Perttu Kemppanen. TuomasOikarinen kuoli viime helmikuussa jättämättä jälkeensä rintaperillisiä, mutta hänen jälkeensäelävät hänen veljensä Lauri ja Antti sekä velivainajien Heikin ja Eerikin lapset sekä sisaret Elina,Marketta, Anna, Kaisa ja Riitta. Mainituista perillisistä ovat nyt läsnä Elinan ja Riitan holhoojatPerttu ja Heikki Oikarinen sekä velivainaja Heikin poika Antti ja veli Lauri, jotka ovatedesmenneiden Tuomaan ja Eerikin kanssa asuneet jakamattomassa pesässä, josta syystä hänLauri yhdessä Vappulesken kanssa ilmoitti pesän omaisuuden seuraavasti:

Kiinteistö Riksiä Kill. Runst.Hyrynsalmen kylässä ja pitäjässä oleva Materolanperintötila n:o 3, joka on vainajan ja Lauri Oikarisenperintömaata ja jonka hinnaksi arvioitiin 6000 riksiä 333 16kuparirahassa.IrtaimistoKupari ja messinki1 kuparikattila 5 naulan á 10 killinkiä 1.32 samanlaista yhteensä, paino 7 naulaaá 10 kill. 8 runst. 1.26.8 samanlaista 10 naulan á 10 kill. 8 runst. 2.10.8 hevosen kello 8
2 kpl pieniä samanlaisia1 messinkinen 1 pari viinapannun piippujaPatoja ja rautakaluja1 ruokapata1 pienempi samanlainenPajakaluja yhteisarvoltaan2 kpl auroja á 24 killinkiä7 sirppiä á 2 killinkiä 8 runst.5 viikatetta1 piilukirves2 hakkuukirvestä á 12 killinkiä1 samanlainen1 samanlainen1 kassarayhdet keritsimet1 jäätuura1 jousi2 kpl ikivanhoja pyssyjä á 16 killinkiä1 kpl kaavinrautaTalouskaluja2 kpl arkkuja á 1 riksi
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1 kpl samanlainen1 kpl nahkareppu1 kpl samanlainen1 kpl vanha palju1 kpl parkitsematon lehmännahka1 kpl nahkareppu1 kpl hurstisäkki3 kpl vanhoja samanlaisiaPuukaluja yhteisarvoltaanKalastusvälineitä32 syltä nuottaverkkoa5 kpl käsiverkkoja1 pieni kaksilaitainen veneHevosia ja karjaa1 raudikko ruuna 10 v. vanha5 kpl lypsäviä lehmiä á 3 riksiä1 sonni1 hieho2 kpl vasikoita á 16 killinkiä3 kpl lampaita á 16 killinkiäSekalaista1 rankkitynnyri2 kpl pientä tinapikaria á 2 killinkiä4 kpl pulloja1 pieni näveriPerunkirjoituksen summa irtaimistoaja kiinteistöä
LyhennysMaksettavat velatKauppias Keckmanille OuluunMatti HalapalleLautamies MäkäräiselleSamalle 2 kappaa siemenviljaaKirkkoherra SnellmanilleEerikki Oikaris vainajan perillisille 5.1620. huhtikuuta 1782 päivätyn perukirjan mukaanon Elinatyttären pesässä oleva maksamaton isänja äidinperintö 12.15.5Samalle lainassa siitä, että hän vanhempiensakuoleman jälkeen on palvellut piikanaRiittatyttären perintö on myös samalle lainassaMarkettatyttären perinnöstä on maksamatta 8.23.5ja Kaisatyttären samoin 8.23.5Anttiveljen perinnöstä on maksamatta 4.2.8Köyhien prosenttiLasaretin prosenttiToimitusmiesten palkkio ja kyyti sekä perukirjanlunastus Lyhennykset yhteensäSäästöksi jää kiinteistöstäjosta Tuomas Oikaris vainajan osuudeksi tuleeja Eerikin perillisten osuudeksi
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Tuomas Oikaris vainajan osuudesta tulee kunkinveljeksen osaksiJa kunkin sisaren osaksiEerikki Oikaris vainajan perillisille lankeaa sitäyhteisomaisuudesta, joka on kolmasosa TuomasOikaris vainajan osuudestaEerikkivainajan yksityinen omaisuus riksiäVaatteet1 musta kauhtana1 samanlainen harmaa1 samanlainenSarkatakki1 säämiskävyö1 talvilakki1 hattu1 pari käsineitäSekalaista1 lampaannahkaturkkivalurin välineitä yhteisarvoltaanpesän perittäviä velkojaLesken vaatteet1 vuorillinen lammasnahkaturkki1 vaippa1 hame1 röijy1 kirstu Jäämistön summa irtaintaja kiinteistöä
Irtaimistosta lankeaa leskelle etuosananaimaosanaja huomenlahjanaPoika Lauri saa irtainta ja kiinteistöä 82 43Ja tytär Elina samoin 41 21
Allekirjoittaneet vakuuttavat valan velvoituksella,että kaikki omaisuus on tarkasti ilmoitettu
Lauri Oikarinen Vappu KemppanenLO VK
Todistetaan siten oikein merkityksi ja arvioiduksi.
Vuosi ja päivä kuten yllä

J H Ståhlberg
Simo Määttä Tuomas OikarinenSM TO
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Alpo OikarinenSyntymävuosi: 1952Syntymäpaikka:Ristijärvi,VattuniemiKoulutus: fil. yo, LentoRauk 17,Finnairin Ilmailuopisto
Opiskeluaikana Oulun yliopistossa(tammikuusyksy 1972) heräsi kiinnostus ilmailuun ja ajatus pyrkiä armeijassa ilmavoimiin. Koskaan aikaisemmin en ollut lentänyt lentokoneella. Ainoa kosketus lentämiseen oli kotitilan pellolla lapsena näkemäni sodassa tuhoutunut lentokoneen runko. Kone oli saksalaistenpostikone, joka käytti lentokenttänäläheistä peltoa. Kone vaurioitui las

kutelineen tarttuessa piikkilankaaitaan lentoonlähdössä. Myöhemmin saksalaiset räjäyttivät koneenlaskemalla kerosiinit maahan. Koneen laskutelineen pyörästä tehtiinkottikärryt, ja setä valmisti koneenrungosta traktorin kopin.
Ilmavoimissa (tammi – joulukuu1973) sain lentolupakirjan Saab Safir potkurikoneeseen ja Fouga Magister harjoitushävittäjään. Armeijan jälkeen oli valinnan paikka; joko jäädä ilmavoimien palvelukseentai hakea Finnairille.
Hain Finnairin perämieskurssille(tammikuu 1974) ja pääsin Finnai

Lentäviä Oikarisia
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rin ilmailuopistoon. Valmistuin peruskurssilta (huhtikuu 1975) ja aloitin Caravelleperämiehenä. Caravellella lennettiin tuohon aikaan kotimaassa, Euroopassa mm. Lontoossa, Pariisissa, Lissabonissa, Madridissa ja Frankfurtissa. Tuohon aikaan mm. Madridissa ja Lissabonissa oltiin perillä viikko!Lomalentoja Caravellella tehtiinmm. Madeiralle ja Välimeren kohteisiin.Caravellessa vierähti kahdeksanvuotta, josta siirryin (1983) kapteeniksi Fokkerpotkuriturbiinikoneeseen. Fokkerilla lensin neljä ja puoli vuotta, pääasiassa kotimaassa japisimmillään Tukholmaan. Fokkerista siirryin kapteeniksi (1987) vajaan kahden vuoden ajaksi ATR42potkuriturbiinikoneeseen.
Potkurikoneiden jälkeen päätin kokeilla kaukoliikenteen koneita jasiirryin 1. perämieheksi DC10suihkukoneeseen (1989). Reittiverkostotuolloin käsitti lännessä mm. NewYorkin, San Franciscon, Seattlen,Los Angelesin ja Miamin. Lomalentoja tehtiin mm. Barbadokselle, Jamaicalle ja Dominikaaniseen Tasavaltaan. Kaukoidän kohteita olivattuolloin Peking, Bangkok, Singapore ja Tokio, jonne lennettiin lähes 14tuntia Pohjoisnavan kautta. Lisäksijoskus lennätettiin pyhiinvaeltajiaIndonesiasta ja Turkista SaudiArabiaan, Jeddaan.Siirryin kapteeniksi MD11suihku

koneisiin (1996), jossa olin eläkkeelle siirtymiseen saakka. Lentoliikenteen lisääntyessä reittiverkosto käsitti aikaisempien kohteiden lisäksi mm. Osakan Japanissa. Vuorojen määrä lisääntyi ja lentoreittiJapaniin lyheni neljällä ja puolellatunnilla, kun sinne alettiin lentääSiperian yli.
Ristijärven Vattuniemestä lähteneelle kainuulaispojalle maailmatyön kautta on avautunut valtavasti.Ennen lentotyöhön siirtymistä käsitys maailmasta oli luonnollisestikoulusta opittua, ja lapsena mielikuva Amerikasta oli muodostunuthyvin pitkälti Payton Placen pohjalta. Kaukaa katsottuna kotiseutua jaelämänmenoa siellä arvosti toisellatavalla. Hiljaisuus ja luonto tasapainottivat elämää. KotiSuomeen javälillä Kainuuseen oli mukava palata, ja sieltä taas oli mukava poistua hetkeksi, varsinkin kaamoksenja pakkasen keskeltä.
Nyt eläkepäivillä talvet kuluvat Espanjan Aurinkorannalla ja kesätSuomessa. Harrastuksina opiskeluaikana oli judo ja Finnairin aikana kuntosalilla käynti, jota pystyihelpommin tekemään työn ohessamaailmalla. Kehonrakennuksessaveteraanisarjassa (40+) on perätineljä Suomen mestaruutta ja paraskansainvälinen sijoitus on viides sija MMkisoissa.
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Harri Oikarinens. 1969Syntymäpaikka: VieremäKoulutus: YOmerkonomi

Kiinnostus nykyiseen lentostuertinammattiini heräsi aivan sattumaltalehtiilmoituksesta marraskuussa1994. Finnairin matkustamopalveluosasto haki viiden lamavuodentauon jälkeen uusia lentoemäntiä jastuertteja koulutettavaksi. Mielenkiintonimatkailuun,kansainvälisyyteen ja mielikuva Finnairista hyvänä työnantajana sai minutkin hakemaan paikkaa.
Olin aikaisemmin ollut lukio jakauppaoppilaitosopiskelujeni ohessa töissä vieremäläisen linjaautoliikkeen ja matkatoimiston palveluksessa. Matkat suuntautuivat tuolloinsuurimmaksi osaksi silloiseen Leningradiin, Pohjoismaihin ja hiihtolomilla Itävallan ja Ranskan Alpeille. Lentokoneella olin ennen Finnairille hakemistani lentänyt vain yhden kerran. Jotenkin ammattiin päätymiseni oli sattumaa; lehtiilmoitusjulkaistiin keskiviikon Helsingin Sanomissa, ja tuohon aikaan meille kotiin Vieremälle tuli vain sunnuntaiHesari. Mistä ihmeestä tuo keskiviikon lehti lienee meille kantautunut?
Ammattinimikkeenä lentoemäntäoli jotenkin selvä, mutta mitä stuertti tekee lentokoneessa? Kotona meil

lä on yhä Otavan suuri tietosanakirja sarja (vuodelta 1963), josta yritin löytää vastausta kysymykseen,turhaan. Menin sitten kunnankirjastoon tutkimaan uudempia tietokirjoja, josta alkoi selvitä, että samaatyötähän stuertti tekee kuin lentoemäntäkin. Tieto piti kaivaa esiin itse, koska lähipiirissä ja kotikylälläei ollut samalla alalla ketään, joltaolisi voinut kysellä työstä.
Helmikuussa 1995 tuli tieto, ettäolin päässyt kurssille, jonka hyväksytysti läpäisseet otetaan heti töihin
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Finnairille. Edessä oli muutto työnperässä Vieremältä Helsinkiin. Pariensimmäistä vuotta lensin ATR72,DC9 ja MD80sarjan koneilla kotimaassa ja Euroopassa sekä joitakin lomalentoja, kaukaisin KenianMombasaan. Suomessa lama alkoihellittää ja matkustus lisääntyi, jolloin matkustamohenkilökuntaa tarvittiin jälleen kaukoliikenteeseen.Sain vuonna 1997 konekelpuutukset Airbus 300  ja MD11koneisiin.Vieremän miehen maailmankuva alkoi avartua sitä mukaa, kun uusiinkohteisiin lennettiin: Kiina, Japani,Thaimaa, Singapore, Hong Kong,Kanada, USA:ssa New York ja SanFrancisco. Ihmeteltävää maailmallariitti ja riittää vieläkin.
Joskus lennolla Tokioon koneen perämiehenä oli Alpo Oikarinen. Perillä alettiin tekemään sitten Alponkanssa tarkempaa sukuselvitystä jatultiin siihen tulokseen, että sukulaisiahan tässä ollaan! Vuosien saatossa ehdittiin tekemään muitakin mukavia reissuja yhdessä. Alpon kanssa oli erittäin turvallista kulkea kaupungilla myöhäänkin illalla...
Kaukoliikenteestä siirryin lomalento ja Euroopan liikenteeseen vuonna 2002. Supliikkina savolaisenatunnen viihtyväni erittäin hyvin lomalaisten parissa. Liikenne kesäaikataulussa on Välimeren kohteisiinja PohjoisAmerikan kesäkohteisiinBostoniin ja Torontoon. Talvisin len

netään paljon Kanariansaarille, Intian kautta Kaukoitään ja Kanadankautta Karibialle. Mieleen on jäänyt erityisesti lennot Chileen, Manausiin Brasilian Amazonille sekäBermudalle. Taivaalta on ollut hieno nähdä mm. mutkitteleva Kiinanmuuri, loputon Siperia, monet vuoristot sekä Pakistanin ja Intian välinen valaistu rajalinja. Vaikutuksenovat tehneet monet luonnonilmiöt;salamat, revontulet, auringonnousut ja laskut.
Parasta lentotyössä on vaihtelevuus: aina vaihtuvat työkaverit,matkustajat, kohteet, työajat jaluonnonilmiöt. Työpaikkana on”maisemakonttori” ja taivaalla paistaa aina aurinko, olipa maassa millainen sää tahansa!
Lennokkaan työn ja noin 150 vuotuisen matkapäivän vastapainoksiviihdyn parhaiten kotona perheenparissa, ja lomaaikoina on mukavapaeta maaseudun rauhaan kotipuoleen Vieremälle ja mökille Iisalmeen. Ehkä työni liikkuva ja irrallinen luonne on saanut minutkin ajanmittaan kiinnostumaan sukuseurasta ja juurista, jotka kuitenkin näyttävät olevan tiukasti ja syvällä YläSavossa.
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Kunniapuheenjohtaja Valle J. Oikarisen tervehdys pikkujoulun kohokohta
Oikaristen Sukuseuran pikkujoulu ajoittui samalle päivälle kunniapuheenjohtaja ValleJ. Oikarisen 80vuotispäivän kanssa eli joulukuun kahdeksanneksi. Pikkujouluun kokoontuneelle sukuseuran jäsenistölle oli erittäin mieluinen yllätys, kun kunniapuheenjohtajaesitti merkittävänä juhlapäivänään kodistaan käsin näkyvän ja kuuluvan tervehdyksenNettiTV:n välityksellä juhlaväelle. Sähköinen viestintä ei jäänyt tähän: pienten teknisten ongelmien jälkeen päästiin lähettämään Paltamon Vaaran talolta vastaavasti liikkuvaakuvaa päivänsankari Vallelle joulujuhlan ohjelmasta. Samalla välitettiin kunniapuheenjohtajalle kunnioittava onnentoivotus ja kiitos Oikaristen Sukuseuralta. MerkkipäivääKainuun päässä juhlisti pikkujoulun väliajalla nautittu kunniapuheenjohtajan kustantamajuhlakahvi. Todella miellyttävä kohtaaminen – tällä kertaa sähköisesti.Ohjelmatoimikunta Taunon johdolla oli taas kehittänyt monipuolisen ja laadukkaan joulujuhlaohjelmiston. Niinpä puheenjohtaja Aulis Oikarinen oli valmis nimeämään ohjelmatoimikuntana toimivan lauluryhmän nimellä ”Tauno ja tauottomat” lauluyhtye Oikariset nimen sijaan. Tällä puheenjohtaja viittasi siihen, että ryhmä pistää pystyyn tilaisuuksia, vaikkei viralliseen sukuseuran toimintasuunnitelmaan sitä olisi kirjattukaan.Tuttuun tapaan puheenjohtaja Aulis aloitti sukuseuran tervehdyksen Tiernapojatlaululla. Tällä kertaa Tiernapoikain varsinaista esitystä ei sitten kuultukaan. Lauluyhtye Oikariset esitti monenmoista ja eri kokoonpanoissa laulua, lausuntaa, sketsejä ja näytelmää.Yhtyeeseen kuuluvat Anne Väkiparta, Airi Lastuvirta, Jorma Oikarinen, Tauno Oikarinenja Veikko Rusanen. Uusista lauluesityksistä mieleen erityisesti jäivät laulut Jubilate jaJouluinen tervehdys Pohjolasta. Lauluyhtyettä säesti kitaralla Jouko Oikarinen ja pianolla Satu Aho, joka säesti myös yhteislaulut. Aivan uutena ohjelmanumerona lauluyhtyeesitti kahteen otteeseen lausuntaa, kuten ’’Tule meille Tuomas kulta” ja hilpeän ”Miniäja oma tytär”.Hirviasiaa oli ohjelmassa useampaan otteeseen. Kalevi Oikarinen ja Jorma Oikarinenpohtivat syksyisessä hirvipassissa elämänmenoa, ja kuvaelma huipentui komeaan hirvenkaatoon. Musiikin monitoimimies Jouko puolestaan oli miettinyt hirvimetsään kutsua sekä tehnyt aiheeseen sopivan hauskan ja riemastuttavan laulun. Säveltäjän säestäessä Lastuvirran Airi tunnelmoi metsästämisestä laulaen.Satu Ahon tyttäret Roosa ja Maria lauloivat kaksi laulua eläytyen. Juhlaväkeä ihastuttitaidokas esitys. Pertti Oikarinen on totuttu tuntemaan puuhakkaana tapahtumien ja lehden toimituksen organisoijana. Pertti ja puoliso Ritva kertoivat, miten kaikki oli ennen jamiten nykyisin. Vaikka kyseessä olivat tosiasiat, mukavat rinnastukset naurattivat melkoisesti.Vaaran talolle Oikaristen joulujuhlaan saapui yllättäen parinkymmenen henkilön ryhmäOulun kainuulaisia. He tykästyivät kovin pikkujoulun henkeen ja runsaaseen ohjelmaan.Vierailu ei jääne viimeiseksi. Yllätysvieraiden ansiosta osanottajien määrä nousi upeasti123 henkilöön. Meinasivatpa tilat käydä ahtaiksi, ja niinpä tämän vuoden pikkujoulun pitopaikka mietityttää.Oikaristen pikkujoulu aloitettiin puurolla ja Kyrön Matin muisteluksella ensimmäisestäsyömästään riisipuurosta. Päätteeksi paikalla piipahti joulupukki tuoden lahjoja nuorimmille. Samaan aikaan onnekkaimmat pääsivät hypistelemään saamiaan voittoja Pertin junailemissa arpajaisissa.
Veikko Rusanenohjelmatoimikunnan jäsen
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Kunniapuheenjohtaja Valle J. Oikarinen esitti pikkujouluväelle tervehdyksen NettiTV:n välityksellä.

Kunniapuheenjohtaja Valle J. Oikarisen 80vuotisjuhlan kahvipöytää pikkujoulussa kattavatkyläpäällikkö Markku Väisänen ja pitopalvelun Ritva Oikarinen.
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Yrjö Heikinpoika Reinikaisen, Kajaanin pyövelin,tausta.
Valle J. Oikarinen
Pietari Brahe hankki Kajaaniin oman pyövelin 1665. Pyöveli asettui asumaan Kajaanin linnaan viidentoista vuoden ajaksi eli vuosiksi 1665–1680.Tämän jälkeen pyöveli Reinikaiselle annettiin virkaasunnoksi RistijärvenVattuniemessä oleva talo, joka Lauri Oikarisen kuoleman jälkeen oli jäänyt autioksi ainakin kolmeksi vuodeksi. Veronmaksujen lakattua talo olisiirtynyt kruunun haltuun. Pyöveli Reinikainen asui Vattuniemessä kahdeksan vuotta eli vuodet 1680–88, jolloin hän kuoli.Pyövelin kuoleman jälkeen talossa asui hänen leskensä Annikki kuolemaansa asti ja pyövelin poika Heikki.Heikki ja hänen vaimonsa Elina pitivät taloutta Vattuniemessä Isoon vihaan saakka, jolloin venäläiset polttivat talon v. 1716.
Tausta.
1600luvun pyöveleillä oli yleensä raskas rikosrekisteri takanaan, ja hesaattoivat olla pyöveleitä useassa polvessa. Näin oli asian laita myös Kajaanin pyövelillä.
Jo hänen isoisänsä Bertil eli Perttu oli toiminut Turussa pyövelinä. Tiedossa ei ole, miksi hän joutui pyövelin tehtäviin.
Pertun pojasta Heikistä, Kajaanin pyövelin isästä, tuli mestarismies siksi,että hän tällä tavoin pystyi pelastamaan vaimonsa Riitan, Kajaanin pyövelin äidin, joka oli tuomittu ruoskittavaksi kaakinpuussa ja karkotettavaksiTurusta varkausrötösten vuoksi. Kajaanin pyövelin isä Heikki toimi Turunpyövelinä 20 vuotta vuosina 1643–1663.
Heikkipyövelin voimien heiketessä kysyttiin hänen pojaltaan Yrjöltä, josta tuli myöhemmin Kajaanin pyöveli, olisiko hän halukas jatkamaan isänsä jälkeen Turun pyövelinä. Tehtyään työehtosopimuksen kruunun kanssahän aloitti pyövelinä toukokuussa 1663. Tuolloin hän oli kihloissa piikana toimineen Annikki Heikin tyttären kanssa.Jo kahden kuukauden kuluttua pyöveli Yrjö Heikinpoika aiheutti juovus
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päissään jatkuvia häiriöitä kaupungissa niin paljon, että hänet tuomittiinkuolemaan 11. syyskuuta 1663. Hovioikeus kuitenkin lievensi tuomionkaakinpuussa ruoskimiseksi ja Suomen herttuakunnasta karkottamiseksi.Lokakuun viimeisenä päivänä hänet ruoskittiin Turun torilla. Ruoskinnansuoritti Hämeenlinnan pyöveli Grels Jaakonpoika isä Heikin kieltäydyttyätehtävästä. Tämän jälkeen kaksi linnan knihtiä kuljetti pyöveli Yrjö Heikinpojan Helsinkiin, josta hänet vietiin edelleen Venäjän valtakunnan rajalle karkotettavaksi valtakunnasta.
Kului kaksi vuotta ennen kuin Yrjö Heikinpojasta kuultiin seuraavan kerran. Pietari Brahe halusi oman pyövelin Kainuuseen. Yllättäen virkaan valittiin mestarinnäytteen suorittanut Turun virasta pois potkittu Yrjö Heikinpoika, jolla oli nyt myös sukunimi Reinikainen. Mistä tämä sukunimion peräisin, ei ole tietoa.
Kun Turkuun etsittiin pyöveliä vuonna 1686, ehdokkaana oli Kajaaninpyöveli Yrjö Heikinpoikakin. Häntä ei kuitenkaan haluttu valita nuoruudessa tehtyjen rötösten vuoksi.
Lähteitä: Veli Pekka Toropainen. Piilukirves ja hirsipuu – Turun pyövelit 1600luvulla.

Genos 75:188–207, 2004.
Ohto Manninen. Kajaanin asukkaat 1651–1750. Suomen Sukututkimusseuran

julkaisuja 33:79, 1981
Valle J. Oikarinen. Pyöveli Yrjö Heikinpoika Reinikainen.

Oikariset 4:6–7, 2002

Oikariset HUOM!
Tuokaa OikaristuotteitaKajaaniin 5.―6.2008 NÄYTTELYYNHotelli Kajanukseen.
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Pikkujoulukuvia Paltamon Vaarankylänkylätalolta 8.12.2007

Ohjelmaseurantaa. Etualalla Airi ja Tauno, takana Erkki Kukkonen sekä Juhani Oikarisen perheJyväskylän Muuramesta.

Puheenjohtaja Aulis Oikarinen pitää tervehdyspuheen.
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Lopuksi Joulupukki kävi tuomassa lahjat pikkujouluväelle.

Torttukahvit väliajalla. Onni ja Rauha Oikarinen Hyrynsalmelta.
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Tuuli
Myrskytuuli kun puissa tuiskuttaarakkauden sanomaa se suitsuttaase kertoo tuskan ja ikävän varmaanja vie surun sydämestäni harmaanse on joskus raju ja myrskyävätoisinaan leuto ja hyväilevä
Aavalla voimansa näyttää se voitunturin varjossa suojassa soinäitä elämän polkuja kulkiessaanmuistoissa sinut syliin sulkea saanvoimaa ja iloa elämääni tuonyt jaksan työni ja murheeni nuo
Talven pakkanen ja myrskyt raukeeauringon voimasta silmut aukeetämä voimaa ja elämää luontoon tuoja ihmissydämeen elon lämmön suopian kevät koittaa ja kesä saaja kukat silloin kauniisti kukoistaa
kun kukkaset kesän taakse nyt jääkauniit muistot mieltäni lämmittääkun luonto talven tuloon jo valmistuusilloin ruskan kauniiseen se kietoutuusyystuuli puut puhtaaksi puhaltaatalven tuloon niitä se vahvistaa.

Pekka OikarinenMuhos
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Kivelän Torppa Paltamon Isomelaselta.Tässä asui Yrjö Oikarinen perheineen. Kivelästä muuttivat 1900luvunalussa pohjoiseen pojat Juho ja August Oikarinen. Heidän jälkipolveaanasuu tällä hetkellä mm. Ylitorniossa ja Pellon alueella mm. Raanujärvellä.

 Konepajatyöt Teräsrakenteet
Vedenkäsittelyja kalanviljelylaitostenputkisto ja koneistourakoinnit

Telefax (08 531 6470)Matkapuh. 0400 281 996rauno.rahkola@ouluntermet.net
Rauno ja Raija Rahkola o.s. Oikarinen

Tihisentie 9, 90650 Oulu



22

Urheilijatyttö Kiimingistä

Harrastan yleisurheilua Kuivasjärven Aurassa, Oulussa. Aloitin urheiluharrastuksen yhdeksänvuotiaana. Käyn kolmesti viikossa yleisurheilutreeneissä, kerran kisaryhmässä ja kahdesti viikossa kestävyysryhmässä. Minulla ei ole vielä varsinaista lajia, vaan harrastan useita eri lajeja.
Lempilajejani tällä hetkellä ovat pikakävely sekä korkeus ja seiväshyppy.Pikakävely on kuitenkin ehdoton ykköslajini, sillä olin vuonna 2007 Suomen 5:nneksi nopein pikakävelijä 2000 metrin pikakävelyssä T13sarjassa. Tykkään tosi paljon kilpailla ja käyn kilpailemassa ympäri Suomea.
Parhaat saavutukseni: korkeushyppy, ennätys 139; seiväshyppy, ennätys190; 2000 metrin kävely, ulkorata, Helsinki, 2. sija ajalla 11,22; 3000 metrin kävely, hallikisat, Tampere, 2. sija ajalla 19,09; 3000 metrin kävely, viimeisin kilpailuni Oulussa helmikuussa 2008, voitto sarjassa N17 ajalla19,29.

13vuotias Sara Oikarinen Kiimingistä palkintokokoelmansakanssa. Kuva: Tauno Oikarinen
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Sukankudonnan mestaruus Ristijärven Jokikylään
Suomen 90vuotisen itsenäisyyden kunniaksi järjestettiin Kainuussa Suomisukkaprojekti.Tämän kisan loppukilpailu käytiin Ristijärven keskuskoululla tammikuussa 2008. Kisaan osallistui 58 kutojaa.Kisan voittoon kutoi Eila Mikkonen o.s. Oikarinen Ristijärven Jokikylästä. Kutomisen ja käsitöiden tekemisen Eila aloitti jo alle 10vuotiaana.Eila on käsityöihminen perin juurin. Hänen isänsä isoisä oli oli Antti Oikarinen Ristijärven Kääriöstä, juuriltaan kiertävä räätäli, joka siirtyi talosta taloon Ristijärvellä kannettava ompelukone mukanaan räätälöimässä ihmisille vaatteita. Antti eli vuosina 1858 – 1938. Kirkonkirjoissa hänen ammatikseen mainitaan neuloja.Kilpailuun osallistuivat myös Maija ja Terttu Heikkinen o.s. Oikarinen.Hekin kuuluvat samaan Kääriön Oikarissukuun. Myös Maija sijoittui palkittujen joukkoon.Mainittakoon vielä, että Eila valmistaa perheensä pitovaatteet sekä kaikkikodin tekstiilit itse.

Voittajan on helppo hymyillä.
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Vihdoinkin koittivat nuo kauan odotetut lomapäivät Kuusamon RukanPuhkulassa 10. – 3.4.Tauno oli vuokrannut yhdeksän hengen vihreän lomabussin, jolla hänkeräsi ohjelmaryhmäläiset kyytiin.Kontinjoelta Airi ja Veikko, Kotkankadulta Tapio ja Jouko, Sirkunkujalta Maija ja Reijo. Seuraava etappioli Paltamossa, josta haettiin Sirpaja Jorma. Sain aitiopaikan etupenkiltä. Siinä poljin myötätunnostaolematonta jarrupoljinta, kun Taunokaasutteli reippaanlaisesti polanteisella jäätävän tihkusateen liukastamalla tiellä. Ensimmäinen pysähdysoli Hyrynsalmen Teboililla, jossaAnnenBaarissa nautimme makoisat munkkikahvit. Seuraava kahvitauko oli Taivalkosken ja Kuusamon rajalla Iijoen rannalla Jormantermospulloista Liisan vehnästen kera. Puhkulan järeä kelomökki tervehti meitä alkuun koleudella, mutta hyvässä seurassa ja saunan löylyssä lämpeni niin mieli kuin kroppakin. Maijalla oli muistissaan vielä se ”tie miehen sydämeen”. Hänvalmisti meille varmaan Kainuunparasta pannukakkua ja hauduttelilihoja pippurikermassa. Reijon kahvipannu höyrysi joka aamu viidenpaikkeilla. Saimme makean herätyksen, kun Jorma aloitti tarinatuokionvitsinvääntämisineen. Ehkä tuo äänekäs naurunremakka ja puheensorina ei ollut kaikille paras tapa herä

tä. Aamuunisimmat, ainakin Airi,uhkasivat muuttaa jäsenyytensä hiljaisempaan sukuseuraan. Airi, Jouko ja Veikko pitivät yllä porukanfyysistä kuntoa hiihtäen. Matkaataisi taittua päivittäin puolimaratonin verran.Perjantaiiltana haimme jälkijunassa tulleen Annen Kuusamosta.Poikkesimme samalla OikarisenVarpun ja Reinon kaupassa ostoksilla.Jormalla oli haaveena haalia kattilaan kaikki Hako ja Purnujärvenkalat. Taisipa hän muutaman reiänkairatakin, koska hän väitti nähneensä kairanreiässä aimo annoksen hopeanhohdetta.Tapio Nordgren opetti meille Oikaristen kesäjuhlan lauluja isällisennapakalla otteella. Hänen upeat sovituksensa tunnetuista suomalaisista sävellyksistä siivittivät meidättangon tahtiin. Joukon huilu soikaihoisaa rakkautta, jota me yritimme laulaa. Täytyy tunnustaa, ettänäitä äänen avaamiseksi tarkoitettuja harjoituksia oli vaikea laulaavakavailmeisenä.
Hahaha, hahahahaa.Hi, hihi, hihihihii.Breeabreeabreeabree.
Kynäili Oikarisetlauluryhmänuusin tulokas Sirpa Heikkinen Vaalasta

Ohjelmatoimikunnan kevätretki 2008
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Maija ruoanlaittovuorossa Rukan reissulla. Kuvat: Tauno Oikarinen

Ohjelmatoimikunnan ryhmäkuva Rukan Puhkulassa 13.04.2008. Vasemmalta Veikko, Maija, Jorma,Anne, Sirpa, Reijo, Airi, Tapio ja Jouko.
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Oikaristen sukuseura onnittelee merkkipäivänviettäjiä
Jorma Antero Oikarinen Oulusta ylennetty everstiluutnantiksi 06.12.1007.

SyntyneetNiilo Eemil Oikarinen 19.07.2007Vanhemmat: Timo ja Tiina Oikarinen, Janakkala
Elsa Helmi Linnea Oikarinen 26.10.2007Vanhemmat: Harri ja Reetta Oikarinen, Helsinki
Oskari Olli Eemeli Oikarinen 10.02.2008Vanhemmat: Kari ja Kati Oikarinen, Vaala
ElleMaija Rahkola 17.02.2008Vanhemmat: Iiris ja Mika Rahkola, Oulu

Syntymäpäiviä

Metsänpoika täytti 70 v. (Kalevi Oikarinen Puolangalta)
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Syntymäpäiviä
85 v. Lyyli Rantala Rauma 23.05.2008Elina Lopperi Utajärvi 02.08.2008Aino Oikarinen Puolanka 05.10.2008Liisa Oikarinen Temmes 04.11.2008Sulo Oikarinen Kauhajoki 10.11.2008
80 v. Kirsti Vilhunen Helsinki 27.05.2008Salme Oikarinen Ristijärvi 03.06.2008 (Perhepiirissä)Edvard Oikarinen Paltamo 16.06.2008Kyllikki Pekkonen Kajaani 21.07.2008
75 v. Helena Juntunen Muhos 16.07.2008Tapio Nordgren Joensuu 04.08.2008
70 v. Esko Oikarinen Suomussalmi 28.01.2008Esko Oikarinen Ylitornio 24.03.2008Ahti Oikarinen Lahti 24.03.2008Sylvi Kortelainen Seinäjoki 15.05.2008Erkki Mikkonen Hyrynsalmi 19.05.2008 (ei juhlia)Else Oikarinen Suomussalmi 27.05.2008MaijaLiisa Kemppainen Lappeenranta 07.06.2008Pauli Oikarinen Salo 22.07.2008Onni Oikarinen Hyrynsalmi 14.09.2008 (ei juhlia)
60 v. Veikko Oikarinen Ristijärvi 29.01.2008VeliPekka Oikarinen Littoinen 22.04.2008Juhani Oikarinen Puolanka 05.05.2008Aimo Oikarinen Sotkamo 08.06.2008MarjaLeena Siitonen Nurmes 13.06.2008Veikko Oikarinen Vantaa 22.09.2008Irma Kortelainen Kajaani 25.11.2008

Vihitty Ilona Kallio ja Matti Oikarinen Kajaanissa 28.09.2007
Kuolleita
Hilkka Oikarinen s. Hyrynsalmi k. 24.05.2007 Hyrynsalmi 82 v.Jenni Oikarinen s. Puolanka k. 09.07.2007 Puolanka 84 v.Kerttu Härkönen s. Paltamo k. 10.07.2007 Paltamo 79 v.Arttu Oikarinen s. Puolanka k. 09.08.2007 Puolanka 68 v.Taavetti Oikarinen s. Kuopio k. 26.01.2008 Kajaani 28 v.Reino Oikarinen s. Ristijärvi k. 18.02.2008 Ristijärvi 88 v.Eeva Keränen s. Hyrynsalmi k. 26.02.2008 Paltamo 68 v.Kalevi Oikarinen s. Ristijärvi k . 13.03.2008 Saloinen 74 v.Hanna Oikarinen s. Hyrynsalmi k. 06.05.2008 Hyrynsalmi 89 v.
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Oikaristen taloja

Ulla Oikarisen talo Ristijärvellä.
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Esko Oikarinen täytti 60 vuotta 15.08.2007 Oulun Madekoskella ja jäi ansaitulle eläkkeelle. Esko aloitti työuransa Kemiran seoslannoitteella hihnamiehenä vuonna 1970. Hän työskenteli sittemmin monissa tehtävissä eri osastoilla ja nyt viimeksi vuorokorjausmiehenä.
Toivotamme Eskolle mukavia eläkepäiviä.

Esko Oikarinen eläkkeelle
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LENTIIRAN KYLÄKAUPPA
Kkauppa Matti Piirainen

Käntinsalmentie 3KuhmoPuh. 08650 112, 0400226 212
 polttoainemyynti kalastusluvat posti

ISKON RASKASKONEHUOLTO OY
Komatsu Lännen
Huoltotyöt Oulun talousalueella

Heikki Oikarinen
Kaarnatie 25, 90530 OuluPuh. 085541 235Käsipuh. 0405017 899

TBHUOLTOM. VÄKIPARTA KY89400 Hyrynsalmi (08) 741 049

 Autokorjaamo
 kahvio

Huoltaa autoja ja ihmisiä!
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”Parasta elämässä ovat rakkauden teko ja kalastelu” Taavetti Oikarinen
Taavetti Oikarinen kuoli lauantaina 26.01.2008 Kajaanin keskussairaalassa 28vuotiaana. Hän oli syntynyt Kuopiossa 03.01.1980.
Taavetti muutti perheensä mukana Ristijärvelle vuonna 1982. Kajaanissahän asui vuodesta 1996 viimeiseen elinpäiväänsä saakka. Koulutukseltaanhän oli artesaani.
Visuaalisesti ja kädentaidoiltaan lahjakas Taavetti perusti yhdessä veljensä kanssa Kajaaniin KOEsuunnittelutoimiston. Häs suunnitteli muunmuassa useita huonekalusarjoja. Taistelu vuonna 2002 todettua vaikeaasyöpää vastaan alkoi kuitenkin vaatia vähitellen yhä enemmän Taavetinvoimia.
Taavetti ei käpertynyt sairauden langettamaan varjoon. Hän oli avoin lähiomaistensa huolenpidolle ja rakkaudelle. Taavetti tunnettiin tinkimättömänä ja elämäniloisena ihmisenä. Hän nautti erityisesti kauneudesta, kalastamisesta, hyvästä ruoasta ja ystäviensä seurasta.
Taavetti löysi rinnalleen elämänsä rakkauden ja avioitui heinäkuussa 2007.Pitkä taistelu sairautta vastaan tyhjensi lopulta Taavetin elinvoiman. Hänjaksoi vielä viimeisinä päivinään huolehtia, miten hänen läheisensä tulisivat pärjäämään. Uupunut Taavetti ajatteli oman huolenpitonsa olevan korkeimman kädessä.
Risto Oikarinenrunoilija, Taavetti Oikarisen ystävä

Huom!
Kiitokset ilmoittajillemme mainoksista.

Tukekaa Oikariset kannattajiamme.
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Kirjailija Risto Oikariseltatulossa kolmas runokirja
teksti/kuva Veikko Rusanen

Risto Oikarinen, 30, on noussutmaamme runokirjailijoiden parhaimmistoon. Hän on kirjoittanutkaksi erittäin hyvät arvostelut saanutta runokirjaa. Puupuhaltaja ilmestyi 2005 ja tänä vuonna on julkaistu Katumusharjoituksiarunoteos. Kolmas runoteos on valmisteilla. Risto Oikarisen runoja on luettusuositussa Runoraatitelevisioohjelmassa, ja ne ovat saaneet kiitettävät arvostelut. Kymmenen vuottaHelsingissä asunut Risto Oikarinensaavutti Eino Leinon juhlavuodenykkössijan 2003.– Voitto oli minulle suuri yllätys,mutta julkinen tunnustus runojenkirjoittamisesta. Olen tykännyt ainakirjoittaa, mutta voiton myötä kirjoittaminen tuli yhä päämäärätietoisemmaksi, Risto kertoo. – Haavekirjailijan ammatista on toteutunut,Risto tähdentää.Kajaanilaislähtöinen Risto aloittikirjoittamisen jo alle kouluikäisenä.Sukujuuret ovat edelleen vahvastiKainuussa. Isä Lauri Oikarinen onKajaanin seurakunnan kirkkoherra,ja veli Esa on toiminut pappina Sotkamossa. Yritystoimintaa harjoittaaTuulaäiti Paltamossa.– Helsinkiin saavuin musiikkia opiskelemaan. Kiinnostus musiikin opis

keluun hiipui, ja siirryin lukemaanteologiaa, Risto yllättäen paljastaa.Pääsoittimena oli ja on edelleensaksofoni.– Opiskelun rinnalla tarve runojenkirjoittamiseen säilyi vahvana ja onmuuttunut ammatiksi, hän painottaa.Soittaminen puolestaan on Ristolleedelleen mieluinen harrastus yksintai eri kokoonpanoissa. Kirjoittamisen ja soittamisen ohella kiireinenRisto Oikarinen valmistelee myöspro gradua teologian opiskelunpäätteeksi.Kirjoittajan esittämään toivomukseen saapua soittamaan ja runojaesittämään sukutapaamiseen Ristonaurahtaa suhtautuvansa hyvinmyönteisesti.
Riston haastattelu Helsingissä24.4.2008.

Kajaanilaislähtöinen runoilija Risto Oikarinen on asunut Helsingissä kymmenen vuotta.
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Kuva: Tauno Oikarinen
Hyrynsalmen Erkki Mikkosen "Tommi"puukkosarja.

Tiedote jäsenmaksujen tärkeydestä
Arvoisat Oikariset ja sukuseuran jäsenet.
Jotta voisimme toimittaa Oikarisenlehden ja joulutervehdyksen
vuosittain, jäsenmaksut ovat tässä avainasemassa.
On tärkeää muistaa merkitä JÄSENNUMERO tilisiirtoon, jolloin
jäsenmaksut on helpompi yhdistää oikeille henkilöille.
Jäsenluetteloa ylläpitävä
Pertti Oikarinen, Sotkamo
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Oikaristen kädentuotteita
Voihulikka Voipytty

Tekijä: Taavetti OikarinenLietekyläOikarilaHyrynsalmi

Valmistusvuosi 1899Eväsvoin kuljetusastia niityllä ja muilla matkoilla.Puinen voipytty on soikea, kannellinen kimpiastia,jonka kansi kiinnittyy korvien väliin pienillä puuulokkeilla.Ruskeassa kannessa on juuresta tehty kantoripa. Astian muodostavat viisi kimpeä sekä ylä ja alareunassa olevat kaksi vannetta.
Mitat: korkeus 10 cm, suurin halkaisija 24 cm.
Pohjassa on tekoaika ja tekijän nimikirjaimet.
Oikaristen perikunta lahjoitti voipytyn 06.07.1969Hyrynsalmen museolle.
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Ahon museoaittaLietekyläntie 74, Hyrynsalmi
Museon hoitaja: Alpo Oikarinen
Kuvat: Tauno Oikarinen
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MMARKET NILO PALVELEE
PITKÄÄN YMPÄRI VUODEN

mape721
la 18
su 1221

NILO BONUS
Mitä suurempi kertaostos:20 euroa 2 %30 euroa 3 %40 euroa 4 %50 euroa 5 %Sitä parempi alennus, hetikassalta kaikille.

Reino ja Varpu Oikarinen
Tavajärventie 1, puh. 088522 181

Kuusamo




