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Kommodorin
kantilta

Talven selkä on taittunut ja lumet alkavat sulaa pikkuhiljaa. Satamassamme on havaittavissa monenlaista liikettä ja tulevia töitä suunnitellaan jo.
Purjehtijaliiton toimintakin alkaa lamavuoden jälkeen virkistyä. Kilpapurjehdus ja edustuspurjehtijat
näyttävät edelleen olevan liiton tärkein painopistealue. Veneilyliiton toiminnassa näkyvät kyllä nopeusja taitokilpailut, mutta monenlaista muutakin toimintaa on suunniteltu meille tavallisille veneilijöille.
Edellä mainittua materiaalia on tullut seurallemme tiedoksi. Jäsenistössämme on tapahtunut siirtymistä veneilyliiton suuntaan. Osaksi syyt ovat teknisiä. Jos perheessä on useita saman liiton jäseniä, voi
joku siirtyä toiseen liittoon, jolloin saadaan esim. molempien liittojen lehdet.
Talven aikana on pidetty jo useampikin koulutustilaisuus. Turvallista veneilyä ja kilpapurjehdustekniikkaa on opiskeltu. Uutta tässä toiminnassa on ollut se, että seuramme jäsen, Heikki Kurki, on yksin
hoitanut kaikki käytännön järjestelyt ja johtokunta on ollut vain tukemassa toimintaa. Juuri tällaista
aktiivisuutta seuran toiminnassa kaivataan.
Varsinainen kesätoiminta alkaa juhlallisesti lipunnostolla toukokuun alussa. Kesän kiinnostavimpia
tapahtumia on ainakin juhannuksen jälkeen toteutettava eskaaderi Kemi-Kokkola. Kilpailutoimintaa on
ohjelman mukaisesti koko kesän ja kaikissa luokissa. Minkähänlaisen suosion saavuttaa Iin Röyttään
järjestettävät suunnittelemattomat ”Makkaraillat”? On tarkoitus kokoontua yhteiselle nuotiolle paistamaan makkaraa ja laulamaan musiikin säestyksellä. Ennen kaikkea tällöin voidaan tavata seuran
jäseniä ja muitakin vesillä liikkujia.
Satamassammekin vasarat ovat paukkuneet, sillä uusia laitureita on rakennettu. Myös Johteenpookin
sisustus on saanut uutta ilmettä. Venehallin rakentamishanke ratkeaa pikapuoliin.
Tavataan vuosikokouksessa ja viimeistään sitten lipunnostossa. Laitetaan veneet kuntoon ja vesille,
jotta uusi veneilykesä voi taas alkaa.

Seppo Silander
Kommodori
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MATTI HEIKURA

Laiva Toivo Oulu kokoon
johtokunnan päätöksellä
Selekiällä merellä II levy ilmestyi
vuonna 1990 näin jälkeenpäin ajatelleen hieman hankalaan aikaan. CDlevy oli aloittanut valloituksensa,
mutta oli vielä harvinaisempi kuin LP.
Joka tapauksessa LP:n myynti jäi
nopeasti yleistyvän CD jalkoihin
muutaman vuoden kuluessa ja niinpä
II-levyn aktiivinen myyntikausi supistui käytännössä muutamaan vuoteen. Kustannukset sekin tosin toi takaisin, mutta aivan niin tuottoista Selekiällä merellä II ei ollut kuin ykkösosa.
Vuoden 1999 alkupuolella johtokunta sitten pitkän jahkailun jälkeen päätti, että olisi aika tehdä eräänlainen
oululaisen merimieslaulun parhaatkokoelma ja tällä kertaa CD-muodossa. Kun homman toteuttamista tarjottiin minulle, olin heti valmis, sillä
itsekin olin ollut samaa mieltä jo jonkin aikaa.
Johtokunta oli selvittänyt alustavan
kustannusarvion, mutta jouduin huomauttamaan, että Teosto-maksuja ei
ollut otettu huomioon. Vaati varsin
pitkän keskustelun, ennen kuin johtokunta lopulta uskalsi tehdä lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta ja taisi siinä jokainen johtokunnan jäsen joutua sitoutumaan tietyn
levymäärän myyntiinkin, jotta vähintään omat saadaan takaisin.
Jonin Laiva Toivo Oulu oli juuri samaan aikaan kovasti tapetilla ja aiheesta oli ilmestynyt kirjakin. Niinpä levyn nimeäminen samaan sarjaan tuntui luontevalta.
Joni hommasi Pohjois-Pohjanmaan
Museolta luvan käyttää kannessa
museon omistaman maalauksen postikorttikuvaa. Muuten kannen suunnittelu meni pitkälle samaan muottiin
kuin eräässä kirjakaupassa sattumalta näkemäni englantilaisen purjelaivakirjan kansi oli rakennettu. 100 CC -

4

mainostoimisto hoiteli sitten kannen
muun toteutuksen.
Tietysti yksi virhe
taas kuvioihin ilmestyi, kun kaikesta oikoluvusta huolimatta itse levyn pintaan
silkkipainolla painettavaan siniseen
kenttään jäi vuosiluku 1990 kun piti olla 1999.
Teoston määräysten mukaan CD levyn maksimikappalemäärä perusmaksulla on 20, joten se mukaan edettiin. Alkuperäiset master-nauhat sekä
ensimmäisen että toisen levyn äänityksistä olivat edelleen tallella(Kiitos
Hammarin Sähkön ja Harri Hammarin), joten digitaalinen siirtotyö Timo
Tarvaisen (=ensimmäisen levymme
äänittäjän) SoundMix-studiolla päästiin tekemään parhaista mahdollisista
lähtökohdista.
Kappalevalikoima oli oikeastaan selvä koko ajan. Ryhmittely esittäjän
mukaan tuntui myös luontevalta.
Kokonaisuuden kasaaminen vei lopulta vain kaksi iltaa studiolla ja sen jälkeen SoundMixin myymä CD-kokonaispaketti hoiti loput.
Levyn ilmestymisen jälkeen myös
pelot hankkeen taloudellisuudesta
kannattavuudesta haihtuivat pian ja
tällä hetkellä levystä on jo otettu lisäpainoskin.
Lopputulokseen voimme kai olla tyytyväisiä kun muistaa kuinka alkeellisista olosuhteista koko homma sai alkunsa. Ja kaikista levyn puutteista
huolimattakin, me teimme oululaista
kultuurihistoriaa, jonka arvon uskon
säilyvän ja innostavan tuleviakin purjehtijapolvia perinteisen oululaisen
merimiesmusiikin pariin Perämeren
saarien nuotiopaikoilla ja laajemminkin.

Laulua, makkaraa
ja yhdessäoloa
Röytässä
OPS järjestää tulevana suvena kaksi
ohjelmallista kokoontumista Röyttään. Moni kävijä on kaivannut yhteistä tekemistä talkoiden saunomisen
ja makkaranpaiston lisäksi. Moni seuran jäsen saattaa myös vielä pohtia
lähteäkö Röyttään (asti) ja mistä syystä? Perämeren hienoimpaan saariasatmaan kannattaa tulla toki itse sataman ja saaren takia.
Kaikki seuralaiset ovat tervetulleita
kesäkuun 14. päivä ja heinäkuun 26.
päivä lauantaina seuran majalle yhteiseen illanviettoon. Tarkoitus on kokoontua grillille ja ympäristöön laulamaan meriaiheisia lauluja, paistamaan
jotakin, syömään ja parantamaan maailmaa. Sen tarkempaa aikaa ja ohjelmaa ei sovita, vaan otetaan tämä testi
ihan rennosti ja hyvällä tuulella varustettuna. Eväät mukaan ja OPS.n
lauluvihkot myös.
-Heikki Laitinen

Röytän sähköt

Jukka Kujala uusi junioripäällikkö

Röytässä on suoritettu viime syksynä veneilykauden lopulla laiturisähköjen asennus. Laitureille on
asennettu sähköpistokkeita lisää
22 kpl.

Kerrohan Jukka itsestäsi. Missä
asut, mikä on ammattisi?

Sähkötolpat ovat samanlaisia kuin
Veneilykeskuksessa olevat. Jokainen joka tarvitsee sähköä tulee
hankkia EU:n direktiivien mukaisen
adapterin.
Tolpissa on automaattisulakkeet ja
veneilijän tulee varmistaa, että veneessäsi on vikavirtasuojain, joka
estää vahinkojen syntymisen.
Röyttätoimikunta on kokouksessaan päättänyt pitää hintapolitiikan
entisellään, siis kertamaksu on 2
euroa ja kausitarra 15 euroa. Tolppiin tulee kolikkoporsaat jonne voi
tiputtaa kolikkonsa käytetystä sähköstä, jos ei lunasta vuositarraa.
Kaikkien sähkönkäyttäjien tulee
siis tunnollisesti huolehtia maksunsa, sähkö ei ole kenellekään ilmaista, tämä on palvelua meitä veneilijöitä kohtaan, joten huolehtikaa siitä, että se myös jatkuu.
Vuositarroja saa Heta veneestä
Röytässä tai jos näkee kipparia
esim. Veneilykeskuksessa kysykää
silloin, hän pitää mukanaan tarroja
mm. katsastusiltoina. Toimikunta
on vastuuvelvollinen Metsähallitukselle sähkönkulutuksen korvauksesta joka syksy ja jostakinhan
ne varat on saatava, siis tunnollisuutta sähkönkäytössä.
Hyvää kevättä ja laineilla tavataan.
-Röyttätoimikunta

Asun Oulun Taskilassa meren tuntumassa. Koulutukseltani olen erityisopettaja ja teen työtä valtion (STAKESIN) ylläpitämässä haasteellisesti
käyttäytyvien nuorten koulukodissa.
Keitä kuuluu perheeseesi?
Perheeseeni kuuluu Päivi-vaimo, Valtteri-poika 11 v. Annika-tyttö 9 v. ja
suursnautseri Tellu
Milloin ja miten purjehduskärpänen puraisi?
Kevytvenekausi itselläni päättyi 80luvun alkuun ja varsinainen veneilyinnostus alkoi uudelleen kolmisen
vuotta sitten.
Minkälaisella veneellä purjehditte?
Hankin ensimmäiseksi veneekseni
Minicat-moottoripurren ja kesälle
2003 on tarkoituksena hankkia kilpa/retkipurjehdukseen soveltuva suurempi purjevene.
Onko jälkikasvusi innostunut purjehduksesta?
Jälkikasvu on purjehtinut optimistilla ja kannustettuna jatkanee edelleenkin.
Minkälaisia ajatuksia sinulla on
OPS:n tulevasta junnutoiminnasta?
Purjehdukseen liittyvä junioritoiminta sisältää monia mahdollisuuksia, joita
ei välttämättä vielä ole huomioitu.
Purjehdus- ja veneharrastus voi olla
kiintoisa vapaa-ajan ympäristö, jossa
viihtyvät lapset, nuoret ja huoltajat
yhteisten toimien parissa. Luullakseni jokaisella junioritoimintaan liittyvällä seurajäsenellä on tämän suuntaista ajattelua ja toiminnanhalua.
Mitä odotat tulevalta veneilykaudelta?
Junioritoiminnan osalta toivon toiminnan viriämistä ja toimintaan jo aiemmmin osallistuneiden henkilöiden
yhteistyötä. Omalta osaltani toivon
löytäväni sopivan uuden veneen, jol-

OPS:n junioripäällikkö Jukka Kujala

la voi viritellä kilpapurjehduksen alkeita paikallistason kilpailussa.
Mistä porkkanat, joilla houkutellaan lisää junnuja aktiivitoimintaan?
Junioritoimintaan tulee sisältyä monipuolista veneilytoimintaa, ei ainoastaan pelkästään kilpapurjehdukseen
tähtäävää. Kauden sisältö tulee laatia
siten, että kaikille löytyy mielekästä
ikä- ja persoonatasoista aktiviteettia.
Innostus toimintaa tuskin syntyy
minkään yksittäisen erikoisuuden
kautta, vaan toimintaa tulee suunnitella pitkälle aikavälille.
Isäsi Timo toimi kaksikymmentä
vuotta kommodorina ja setäsi Topi
on yksi seuran ansioituneimmista ja nimekkäimmistä kilpapurjehtijoista. Tunnetko suvun meriitit velvoitteina vai innoituksen
antajina omassa toiminnassasi?
Tuntemus mereen syntyi varmaankin
suvun perintönä. Meri on tuttu ympäristö, jonne paluu liki kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen tuntui
paluulta normaaliin olotilaan. Omassa veneilyharrastuksesani olen kuitenkin päättänyt noudattaa oman persoonani mukaisia päämääriä ja uskoakseni harrastuksella tätä kautta voi
olla pitkä kantavuus hetken innostuksen sijaan.
OPS:n junnut ovat menestyneet
viime vuosina erinomaisesti kilpailuissa. Uskotko menestyksen
jatkuvan?
Uskon menestyksen jatkuvan ja junnujen lukumäärän kasvavan.
-Joni Skiftesvik
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Eskaderi Kemistä Kokkolaan 23-29.6.2003
Perämeren piiri järjestää eskaaderin Kemistä Kokkolaan Juhannuksen jälkeen. Eskaaderi 2003 toteutetaan leppoisassa
perhepurjehdushengessä. Eskaaderille ovat tervetulleita niin
moottori- kuin purjeveneet. Reitin kokonaispituus on noin
160 mpk. Retkelle voivat osallistua kaikki järjestäytyneet
veneilijät katsastetuilla veneillään. Purjeiden trimmaaminenkin on sallittua ja halukkaille ammutaan lähtöpaukku. Kilpailureitti löytyy nettisivulta www.om.oulu.fi/eskaaderi2003/lustiluokka.htm

Etappisatamat
Ma 23.6.03 Kokoonnutaan Kemin Uleninrantaan klo 18.00
mennessä
Ti 24.6.03 Kemi - Kuivaniemen Vatunginnokka n. 23 mpk
Ke 25.6.03 Kuivaniemi - Kellon Kiviniemi n. 26 mpk
To 26.6.03 Kiviniemi - Hailuodon Marjaniemi n. 20 mpk
Pe 27.6.03 Marjaniemi – Raahe n. 25 mpk
La 28.6.03 Raahe – Kalajoki, Konikarvon kalasatama n. 38
mpk
Su 29.6.03 Kalajoki - Kokkolan Mustakari n. 27 mpk

Osallistumismaksu / ilmoittautuminen

käli Internetin ja tietokoneen käyttö on ongelmallista, pyydä
seurakaveria tai naapurin junioria auttamaan ilmoittautumisessa.
Osallistumismaksua vastaan
-Reittipistesuunnitelma GSM
-Kipparikokoukset aamuisin klo 9.00.
-Eskaaderi 2003-viiri oikeaan saalinkiin.
-Etappisatamien satamamaksun, laiturisähkön, roskapalvelu ja WC- ja suihkun käytön, sekä saunan saunallisissa
satamissa.
-Tunnistenauha kaulaan.
- Meripelastusalus seuraa eskaaderia koko matkan.
Kokkolasta voi palata halutessaan p/v Hauen vanavedessä
Kellon Kiviniemeen.
-Satamien tarjoamat yllätykset.
Lisätietoja:
Sauli Vuolteenaho (OTPS)
sauli.vuolteenaho@mail.suomi.net, koti 347 155, 0440681 530
Leo Hahtonen (OPS) leo.hahtonen@lhplastoy.inet.fi,
0400-682 700

Osallistumismaksu 50 € tulee maksaa to 5. kesäkuuta 2003
mennessä Handelsbanken tilille: 313130-1142454. Merkitse pankin lisätietokenttään Veneen ja kipparin nimi. Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivulla olevalla lomakkeella. Mi-

Martti Heikkinen (OM) martti.heikkinen@storaenso.com,
työ 02046 33390, 040-584 4496

Veneilyturvallisuusteemapäivä Rauhalassa

kainen voi itse vaikuttaa, ettei jätä veneretken ennakkovalmisteluita tekemättä ja on hyvä muistaa, että maalaisjärki on
ihan hyvä työkalu myös veneillessä.

Aurinkoisena ja kauniina lauantaipäivänä 22.2.2003 kerääntyi sankka joukko veneilijöitä Perämeren rannalta kuuntelemaan asiaa veneilyturvallisuudesta. Porukkaa oli kaikista
alueen pursiseuroista ja seurojen ulkopuolelta, mikä olikin
tapahtuman tarkoitus. Tapahtuma siirrettiin Johteenpookin remontin vuoksi pois pursiseuralta ja se pidettiin Juhlatalo Rauhalassa. Tilaisuudessa oli puhujina Matti Ruokonen, Merivartiosto, Meripelastajat sekä Pentti Auranaho, edellä olevassa
järjestyksessä.
Ruokosen Matti esitteli tulevaa merikarttauudistusta. Esityksen jälkeen tuli paikalla olijoille selkeä käsitys siitä, että
karttauudistus onkin paljon muuta kuin pelkkä värien vaihto. Uusia merikarttoja alkaa tulemaan markkinoille keväällä
2003 ja vuonna 2004 tulee myyntiin uusitut Pohjanlahden
rannikkokartat. Vuoden 2005 aikana saadaan Pohjanlahdeltakin jo merikarttasarja uudessa ulkoasussa. Matilla oli myös
mukana merikortti, merikarttojen lisäksi.
Merivartioston osuuden piti Jari Vuorio. Esityksen aikana
saatiin monipuolista tietoa meripelastusorganisaation toiminnasta niin merellä kuin kulisseissakin. Jari kävi myös
havainnollisesti lävitse Merivartioston suorittamien pelastustehtävien taustalla olleet tapahtumat. Tämän jälkeen jo-
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http://www.om.oulu.fi/eskaaderi2003/eskaaderi.htm

Meripelastajat esittelijät toimintaansa ja pelastuskalustoa.
Tärkeänä osuutena oli kuvaus kuinka toimia kun on itse
hinattavana. Asiantuntijoina olivat Turusen Mervi sekä Ahon
Erkki. Meripelastajilla oli myös mukana pieni ständi, josta
sai lisäinfoa meripelastajista ja heidän toiminnastaan.
Pentti Auranaho kertoi mitä pienveneilijöiden tulisi ottaa
huomioon seilatessa oikeiden laivojen seassa. Katveet saattavat olla laivojen keulapuolella satoja metrejä ja Pentti antoi
erittäin käyttökelpoisen vinkin: pidä huoli, että pienveneilijänä näet itse laivan komentosillan ikkunat. Toivottavasti kaikille jäi mieleen ainakin se, että pysytään pois isojen tieltä.
Tilaisuus sai näkyvyyttä ja kuuluvuutta ihan hyvin. Sanomalehti Kaleva kirjoitti pienen jutun tapahtumasta ja YLE
kävi tekemässä peräti 8 minuutin radiolähetyksen.
Tilaisuudessa oli noin 30…40 kuulijaa, mikä oli ihan hyvä
määrä sään ollessa keväisen kaunis. Ihmiset vaihtuivat jonkin verran tilaisuuden aikana ja taisipa paikalla piipahtaa
jokunen hiihtolenkkiläinenkin!
Kiitokset kaikille osallistujille, niin kuuntelijoille, esiintyjille
kuin taustavaikuttajillekin!
Heikki Kurki

Pilssi

Johtokunnan ja
seuran toimihenkilöt
Taloudenhoitaja
Maija Nurminen

Uusia jäseniä
OPS toivottaa Esko Oksalan lämpimästi tervetulleeksi seuraamme!

Kellon Kiviniemen
sataman vihkiäiset
Kellon Kiviniemeen on viimeisen parin vuoden ajan rakennettu matkailuvenesatamaa, jonka vihkiäiset pidetään 14.6. klo. 15. Kiviniemen
Laituriyhdistys on parasta aikaa hahmottelemassa vihkiäistilaisuuden ohjelmaa. Se on tiedustellut lähialueen
mereen ja veneilyyn liittyvien
yhdistysten ja viranomaisten halukkuutta olla mukana tapahtumassa.
Ohjelmaksi on kaavailtu esim. kalustoesittelyjä ja pelastusnäytöksiä ym.
Pankaahan päivämäärä allakkaan. Kaikesta päätellen vihkiäisistä kehittyy
mukava merellinen tapahtuma!

Seuran asioista
tiedottaminen

Sihteeri
Hannu Pajunen

Seuran sisäistä tiedottamista pyritään
jatkuvasti parantamaan sähköpostin
ja seuran kotisivujen kautta. Pikapurjehtija tulee kuitenkin olemaan edelleen “se tärkein ja halutuin” tiedotuskanava. Uusien medioiden osalta johtokunta haluaa tiedottaa seuraavaa:

Jäsenasiat:
Seppo Silander

Seuralla on omat WWW-sivut
osoitteessa
www.oulunpurjehdusseura.fi
josta löytyy seuran perustiedot ja
ajankohtaiset asiat. Sieltä löytyy
myös Pikapurjehtijan uusin numero
aina noin viikkoa ennen paperiversion tulemista.

Katsastuspäällikkö
Jukka Feiring

Lisäksi käytössämme on jäsenten
oma sähköpostilista, jossa voidaan
tiedottaa asioita OPS:n jäsenten
kesken. Tiedotteet voivat olla
periaatteessa mitä tahansa, kunhan
ne liittyvät veneilyyn.
Jos haluat vastaanottaa jäsenten
sähköpostilistan viestejä, lähetä
asiasta tietoa osoitteeseen
markus.aalto@edu.ouka.fi.
Jos luulet olevasi listalla, mutta et
ole koskaan saanut viestejä, ota
yhteyttä em. osoitteeseen.

Työpaikkoja tarjolla

Mikrotukihenkilö
Markus Aalto
Majaisäntä
Mauri Kangasluoma

Junioripäällikkö
Jukka Kujala
Kilpailupäällikkö
Timo Karsi
Koulutuspäällikkö
Timo Karsi
Matkapurj. päällikkö
Leo Hahtonen
Ympäristövastaava
Mauri Kangasluoma
Seuratoimikunnan puh.joht.
Merja Karsi
Pasaatipurjehtijat 2003
Joni Skiftesvik ja Mauri
Kangasluoma
Pikapurjehtijan vastaava
Johtokunta etsii jäsenistöstä
Pikapurjehtijan vastaavaksi
sopivaa henkilöä.
Edustukset

Oulun Purjehdusseura etsii Pikapurjehtijalehden PÄÄTOIMITTAJAA
vakinaiseen virkasuhteeseen. Palkkana tarjotaan roppakaupalla hyvää mieltä, ystävien tukea ja kanssapurjehtijoiden kunnioitusta. Työ on joustavaa,
mutta vaativaa. Vaativaa, mutta anteeksiantavaa. Päätoimittajan tehtävänä
on

SveL:n hallitus
Leo Hahtonen

- huolehtia siitä, että lehti ilmestyy aikanaan
- huolehtia sivunvalmistuksesta ja taitosta
- huolehtia verkkokäyttöön soveltuvan version saamisesta (Acrobat pdf)

Telakkasäätiön hallitus
Seppo Silander, jäsen
Esko Huovinen, jäsen (tal. hoit)
Leo Hahtonen, jäsen
Auvo Mattila, jäsen

Johtokunta ja lehden muu toimituskunta tuottaa lehteen paljon juttuja,
joten homma on melko simppeli. Jos siis joskus (esim. tätä lukiessasi)
olet havainnut itsessäsi lehden tekijän tunteen OTA YHTEYTTÄ!

Röyttätoimikunta
Mauri Kangasluoma
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Johteenpooki
Tervetuloa myymään ja ostamaan!

Äitienpäiväksi!
Uusi painos - edellinen vietiin käsistä
Tunnetuimmat oululaiset merilaulut on tallennettu CD-Ievylle Laiva Toivo Oulu ja muita merilauluja Oulusta. Laulut on koottu OPS:n aiemmin julkaisemista "Selekiällä merellä I ja II" -LP-Ievyistä.
Tällä OPS:n tuottamalla CD:lla on edesmenneen Jamppa Tuomisen upeasti tulkitsema,
1890-luvulla Oulussa muistiin merkitty "Mua
muistatko". Jampan toinen laulu on nimeltään
"Meripoika kun merta seilailee".
Toisen Oulun pojan Matti Eskon esittämänä
CD:lla on Paavo Sarkkaman "Harmajan lukki",
Kyösti Haatajan vuonna 1904 Oulusta muistiin merkitsema "Merimiehen vaivat", sekä
perinteiset oululaiset merilaulut "Merelle lähtö kotisatamasta" ja "Vanhat laulut nuo".
Levyn nimikkolaulun, klassikoksi muodostuneen "Laiva Toivo, Oulu" esittaa Oulu-kvartetti. Muita esiintyjiä ovat Neulapojat, Matti
Kerola, Oulu-kvartetti, Kalle ja pojat, Ari Piispa, Octacon, Kirjoset, Timo Visuri ja Arvo
Suomalainen.
Levyn hinta on 15 EUR ja sitä voi tilata Seppo Silanderilta (puh. 0400 193 122, e-posti:
seppo.silander@kolumbus.fi) tai Hammarin Sähköstä.

