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13 Itä-Lappi on erästäjän ja luonnonharrastajan unelmapaikka, jossa tunturi- ja 
vaaraseutujen laajat kairat, kirkkaine kalavesineen tarjoavat kesyttämättömän  
luonnon tervantuoksuista rauhaa. Kirkaskylkiset siiat, hopeanhohtoiset harjukset  
sekä punapilkkuiset taimenet antavat sopivasti haastetta osaavallekin kalastajalle.
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Naruskajärvi ja Kullajärvi sijaitsevat Itä-Lapissa, Sallan kunnan Naruskan kylältä n. 35 km pohjois-koilliseen, Naruskajoen latvaosilla aivan itärajan tuntumassa. 

Vaikuta ekoteolla Katseet kalanviljelyyn Eräopas on moniosaaja

s.2Tervetuloa 
kairaan!

Päivi Harju

Päivi Harju



Kalastukseen kuuluu saaliin 
saamisen lisäksi paljon muuta, 
kuten luonnon kokemista, ret-
keilyä, tulistelua ja sosiaalista 
kanssakäymistä. Monesti tarina-
tuokiot nuotiopaikalla ja tuleen 
tuijottelu ovat yksinkertaisuu-
dessaan niin pysähdyttäviä ja 
mieleenpainuvia kokemuksia, 
ettei paremmasta väliä.

Naruska-Kullajärven kalas-
tusyhtymä on mökkiläis-
ten perustama yhteisö Sallan 
Naruskajärvellä, joka on ottanut 
tavoitteekseen edistää kalavesien 
käyttöä ja niiden hoitoa kalastus-
lain 1§ periaatteiden mukaisesti. 
Keskeisenä päämääränä lisätä 
järvitaimenkantaa, sen kokoa 
sekä kannustaa mökkiläisiä ja 

matkailijoita virkistys- ja koti-
tarvekalastuksen piiriin. Käyn-
nistimme vuonna 2010 järvitai-
menprojektin, jossa istutamme 
vuosittain merkittävän määrän 
sekä pyyntikokoista noin 1 kg 
painoista että pienpoikasvai-
heessa olevaa taimenta vesistöön. 

Projektin menetelmät ja 
toteutustapa virtuaalijärvineen 
ovat osoittautuneet sangen toi-
miviksi, tuoden aivan uudella 
tavalla kaikille luonnon ja kalas-
tuksen ystäville mahdollisuu-
den osallistua konkreettisesti 
kalanistutustoimintaan ja siten 
vaikuttaa kalakantojen kehitty-
miseen. Konseptimme on monis-
tettavissa ja sovellettavissa mm. 
kalastuskuntien käyttöön, niin 

joki- kuin järvivesissäkin. Se luo 
pohjaa toimintatavalle, jolla lisä-
tään mielenkiintoa kalastukseen, 
näkyen varsin pian lisääntyvinä 
kalastusmatkailijamäärinä sekä 
lupatuloina. 

Itä-Lapin hieno luonto tar-
joaa loistavat puitteet perintei-
selle eräilykulttuurille; tuletpa 
sitten kalaan, metsälle tai mar-
jastamaan tai vain muutoin ren-
toutumaan tunturi- ja vaaraseu-
tujen keskelle.
Tervetuloa kairaan,

Kari Kivelä 
puheenjohtaja 

Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä

Voit ostaa itsellesi tai yrityksel-
lesi ”sponsoritaimenia” tai kalas-
tuslupapaketin, johon sisältyy 
kokonainen taimenparvi istu-
tettavaksi Naruskajärveen ja 
seurata kalojesi vaiheita virtuaa-
lijärvessä. Noin kilon painoisina 
istutettavat kalat on yksilöity 
Carlin-kalamerkillä. Kalan tie-
dot rekisteröidään RKTL:n istu-
tusrekisteriin. Kaikki istukkaat 
ovat kalatauti- ja rapuruttova-
paita kaloja ja niillä on erinomai-
set edellytykset menestyä sekä 

Vaikuta ekoteolla!
Istuta oma järvitaimen – sponsoritaimen Naruskaan

Järven rannalta - toukokuu 2013

Hyvät luonnon 
ja kalastuksen 
ystävät
Kalastus on oiva harrastus, se on parhaimmillaan mukavaa 
ja rentouttavaa puuhaa, tuoden mielen virkeyttä sekä sopi-
vaa vaihtelua arjen kiireisiin.

Naruskan järvitaimenprojektin avulla Sinäkin voit vaikuttaa osaltasi sisävesiemme 
kalakantojen elvyttämiseen. Tarjoamme Sinulle uuden tavan osallistua ja tehdä konk-
reettinen luonnon- ja kalaystävän ekoteko. Järvitaimenen suunnitelmallinen istuttami-
nen on yksi keskeisemmistä keinoista vesistön kalakannan vahvistamisessa.

Naruskajärvi

Seuraa Naruskan sponsorikalojesi vaiheita virtuaali järvestä: www.naruskajarvi.fi/virtuaalijarvi

Kalastusluvat 
Naruskajärvellä
Viehekalastusluvat Naruska-Kullajärven alueella muodostuvat 
perusmaksusta ja viehe/pyydysmaksusta. Lisäksi tarvitaan voimassa 
oleva maa- ja metsätalousministeriön kalastuskortti (22 €/v. 2013 tai 
7 €/7 vrk). Järvialueen kalakantaa hoidetaan yksityisin varoin ja lupa-
maksuin, jotka käytämme kalanistutuksiin.

Vieheluvat
• 35 €/vrk, 40 €/vko ja 55 €/kausi
• alle 18 v. 28 €/vrk, 39 €/vko ja 40 €/kausi
• alle 15 v. (synt. 1998) kalastavat 25 €
• alle 12 v. (synt. 2001) ei maksua
(hintoihin sisältyy 25 € suuruinen perusmaksu)

Viehelupa oikeuttaa kalastamaan koko järvialueella perholla ja vieheellä 
sekä rannalta että veneestä. Viehemäärää ei ole rajoitettu. Taimenen ala-
mitta 45 cm, jonka saalismäärä rajoitetaan 3 kalaan/vrk. Kalamerkin 
palautuksesta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos maksaa 5 € palkkion 
ja samalla osallistut RKTL:n järjestämään valtakunnalliseen arvontaan 
1.2.2014. Arvontaan osallistuvat kaikki Suomessa vakituisesti asuvat hen-
kilöt, jotka palauttavat merkin pyyntitietoineen vuoden 2013 aikana. Kala 
voi olla pyydetty koska tahansa. Yksi palautettu merkki vastaa yhtä arpaa. 

Pienet taimenistukkaat lupaetuudet
Olemme paketoineet osan myytävistä kalaluvista yhteen pienten kalais-
tukkaiden kanssa. Kun olet liikkeellä porukalla tai haluat hankkia kalas-
tusluvat perheellesi, niin edullisinta on ostaa luvat näistä kalaistukas/
kalalupapaketeista. Samalla tulet ”istuttaneeksi” pakettia vastaavan 
kalaparven Naruska-Kullajärveen ja saat halutessasi nimen vastaavaan 
virtuaalijärven kalaparveen.

• 2 aik. + 2 alle 18 v. vieheluvat koko kaudelle,  
sisältäen 50 kpl 0+ v. taimenistukkaita, hinta 100 €

• 3 aik. + 2 alle 18 v. vieheluvat koko kaudelle,  
sisältäen 50 kpl 0+ v. taimenistukkaita, hinta 150€

• 4 aik. + 2 alle 18 v. vieheluvat koko kaudelle,  
sisältäen 40 kpl 1 v. taimenistukkaita, hinta 200 €

• 6 aik. + 2 alle 18 v. vieheluvat koko kaudelle,  
sisältäen 40 kpl 1 v taimenistukkaita, hinta 250 €

Istuta oma järvitaimen Naruskaan!
Merkkaushinta 33 € / Carlin-kalamerkillä merkattu taimen, sis. alv.
Myyntierät, yksityiset, 1 kpl -> 2, 3, 4, 5 jne. yhden kappaleen välein
Myyntierät, yritykset ja yhteisöt, 10 kpl -> 15, 20, 25 jne. viiden 
kappaleen välein

Taimenistutukset
Sponsoritaimenet n. 1 kg, pyyntikokoinen
1. istutuserä 500 kpl, kesäkuu, 2. istutuserä 200 kpl, lokakuu
Pienet taimenistukkaat
1. erä 2000 kpl, 1v., kesäkuu, 2. erä 2000 kpl, 0+, syyskuu

Sponsorikalojenmyynti ja  
lisätiedot virtuaalijärvikonseptista
Kari Kivelä, p. 0400 580 109, kari.kivela@naruskajarvi.fi

lisääntyä Naruskan vesistössä. 
Sponsorikalasi sisältävät 

reilun lupapaketin, jota voit 
hyödyntää perheesi – tai yri-
tyksen puitteissa henkilöstön 
ja asiakkaiden virkistäytymi-
sessä. Lisäksi sponsorikala tuo 
Sinulle ja yrityksellesi runsaasti 
näkyvyyttä suositussa virtuaa-
lijärvessä. 

Virtuaalijärvi tarjoaa hel-
pon ja palkitsevan tavan tehdä 
ekoteko suomalaisen luonnon 
hyväksi.

Sponsorin näkyvyys 
toteutuu tehokkaasti  
ja tyylikkäästi

Naruskajärven virtuaalijärvi 
on www-sivu, jossa voi seurata 
Naruskajärven taimenkannan 
kehittymistä. Jokaista järveen 
istutettua taimenta vastaa yksi 
virtuaalitaimen. Kalakohtaiset 
tiedot perustuvat RKTL:n rekis-
teriin ja aktiiviseen seurantaan. 
Virtuaalijärvessä näkyvä kala- 
ja sponsorikortti avaa näkymän 
kalan perustietojen lisäksi myös 
kyseisen kalan sponsorin mai-
nokseen. Molempiin kortteihin 
saa logon tai tuotekuvan sekä 300 
merkin mittaisen mainostekstin. 
Kaikki yrityksen sponsoroimat 
taimenet näkyvät myös listat-
tuna virtuaalijärvessä. Virtu-
aalitaimenia voi myös kalastaa. 
Klikkaamalla napatun taimenen 
saalistajalle avautuu kalan histo-
ria sekä tiedot sponsorista.

Kokeile heti!

Seuraa Naruskan sponsorika-
lojesi vaiheita virtuaalijärvestä: 
www.naruskajarvi.fi/virtuaalijarvi

Päivi Harju

ILmoITuSLIITe – JuLKaISIJa: Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä, Salla PaINoS: 169 000 kpl 
JaKeLu: 15.5. Oulu-lehti ja Lappilainen KuvaT: 1. ja 3. sivu Päivi Harju, 4. sivu Marko Rautaparta

Metsästysluvat
Kanalintuluvat
myynninaloituspäivät ovat 4.6. ja 27.8.  
p. 020 69 2424 tai www.eräluvat.fi
3611 Naruska-Tuntsa, 150 835 ha
3612 Vilma-Savina, 75 920 ha
Sallan Yhteismetsä 60 000 ha, Kanalintujen metsästyskausi  
on Sallan yhteismetsän alueella 20.9. – 31.10.2013.
Pienriistan metsästyksen vierasluvat ovat tulleet nettimyyntiin  
1.4.2013 alkaen osoitteeseen www.varuste.net.

Karhuluvat
kiintiömetsästys aloitus 20.8., kausilupa 50 €,  
p. 020 69 2424 tai www.eräluvat.fi

Hirviluvat
sis. karhunpyyntiluvan alueellaan
Sallan yhteismetsä 60 000 ha, p. 040 676 5600
Värriön yhteismetsä 18 098 ha, p. 0400 360 838

Päivi Harju



Alueelle on istutettu carlin-merkit tyjen 
järvi- ja purotaimenten lisäksi vuosit-
tain myös merkitsemättömiä Kemijoen 
kannan purotaimenen poi kasia. Merk-
kipalautusaineisto kattaa noin 30 % 
istutetuista, eli vajaat 400 taimenta. Car-
lin-merkityt erät tietoineen on esitetty 
taulukossa.

Naruska-Kullajärven ensimmäis-
ten carlin-merkittyjen taimenten istu-
tukset toteutettiin kesäkuun alussa 2010. 
Vuonna 2011 merkkitaimenta istutettiin 
kesäkuun alun lisäksi myös lokakuussa 
ja vuonna 2012 kesäkuussa. Aineistosta 
havaitaan, että järvitaimenet ovat nope-
asti tottuneet käyttämään ravin nokseen 

järven runsaita muikku- ja pikkusii-
kavarantoja, kun taas puro taimenilla 
luonnonravintoon siirty minen on ollut 
haastavampaa.

Kasvunopeus vaihtelee

Taimenista reilu kolmannes oli pyy-
detty 1 – 3 kk istutusten jälkeen. Näistä 
kaloista noin 57 % oli joko laihtunut 
tai paino oli pysynyt ennallaan. Kol-
mesta kuuteen kuu kautta istutusten 
jälkeen pyydetyt kalat olivat liho-
neet keskimäärin noin 80 grammaa 
istutusajankohdas ta.

Puolesta vuodesta vuoteen istutus-
ten jälkeen oli pyydetty reilu viiden nes 
merkkitaimenista. Nämä kalat oli saatu 
saaliiksi pääosin keväällä, jo ten keski-
määräinen painonlisäys oli ryhmällä 
pienempi kuin istutusten jälkeisenä 
syksynä saaduilla kaloilla. Purotaime-
nista yli 90 % (20/22) oli saatu alapuo-
liselta Naruskajoelta sivuhaaroineen ja 
aina Tenniöjoelta saakka läheltä Savu-

kosken kuntakes kusta. Järvitaimenista 
sen sijaan lä hes kolme neljännestä oli 
pysytellyt Naruska-Kullajärven ruoka-
apajien äärellä. 

Vuodesta kahteen vuotta istutusten 
jälkeen saaduista taimenista noin puo-
let oli laihtunut selvästi ja toinen puoli 
vastaavasti lihonut. Painoaan pudot-
taneista kaloista pääosa oli ka lastettu 
alkukesästä.

Kitkajoen kannan taimenten 
(40 kpl) keskimääräinen paino oli pyyn-
tiajankohdat huomioimatta säilynyt 
istutus- ja takaisinpyyntihetkien vä lillä 
(ka. 84 pv) jokseenkin ennal laan. Kuu-
sinkijoen kannan taimenten (114 kpl) 
keskimääräinen kokomuu tos oli noin 
90 grammaa plussalla ja keskimääräi-
nen pyyntiaika jo noin 4,5 kuukautta. 
Oulankajoen kannan tai menilla (49 kpl) 
paino ja pyyntiaika olivat jokseenkin 
samalla tasolla kuin muilla kannoilla. 

Elämyksiä jokivarteen

Narus kalle istutettuja järvitaimenia on 
kar tan mukaisesti saatu aina Kairijo-
kea, Kitisen Kokkosnivaa, Kemijärveä 
ja Kemijoen Auttinjyrhämää myöten. 
Aineisto on kauemmas Sallan seu dulta 
lähteneiden taimenten osalta vielä kovin 
suppea, mutta purotai menten mielty-
mys pieniin sivujokiin ja -puroihin on 
kuitenkin selvästi ha vaittavissa järvitai-
menten taas suo siessa suurempia vesis-
töjä. Kemijär veen istutettujen taimenten 
osalta merkkipalautuksia on saatu aina 
Perämerta myöten.

Viehekalasta jien kannattanee 
merk kipalautusai neiston perusteella 
pitää pakeissaan ja rasioissaan ainakin 
punasävyisiä vieheitä. Laajempi versio 
jutusta on luettavissa www-sivuilta: 
www.naruskajarvi.fi

Jyrki salo
Ahma ympäristö Oy

taimenten merkkipalautuksista
Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä hoitaa kalakantaa kalastuslain mukaisesti tekemällä 
taimenistutuksia Naruskajärvelle ja Kullajärvelle Lapin ELY-keskuksen kanssa sovituin ehdoin. 
Istutetut taimenet ovat yksilö merkittyjä, joten niistä on saatavilla tiedot sekä is tutuskoosta että 
takaisinpyyntihetken koosta.
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Carlin-merkkien palautustietoihin perustuva kartta taimenten liikkumisesta.  
Siniset pallot kuvaavat järvi taimenia ja punaiset vastaavasti purotaimenia.

Laji kpl ikä (v) koko (g) 

järvitaimen 124 5 1 166

järvitaimen 124 7 992

purotaimen 251 6 1 022

purotaimen 299 7 1 038

järvitaimen 49 9 1 005

järvitaimen 151 4 1 005

järvitaimen 300 4 880

Katseet kalanviljelyyn!
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) Kuusamon 
kalanviljelyslaitoksessa Käylässä, viljellään eräitä maamme 
viimeisiä luonnonvaraisia taimenkantoja. Laitoksen perustehtävänä 
on Kuusamosta itään laskevien vesistöjen luonnonvaraisten 
arvokalakantojen monimuotoisuuden säilyttäminen. Toimialueena on 
Kuusamon ylängöltä itään laskevat vesistöt, järviä on yhteensä 900 km2.

Kuusamon kalanviljelyslaitos on 
perustettu 1934. Peruskorjaus ja laa-
jennus on tehty 1983 – 1992. Nykyi-
syydellään kalanviljelyslaitos tuottaa 
yli 100 000 2 – 3-vuotiasta järvitaime-
nen istukaspoikasta sekä yli 4 miljoo-
naa siian ja harjuksen vastakuoriutu-
nutta poikasta. Lisäksi laitoksessa ja 
sen luonnonravintolammikoissa tuo-
tetaan järvilohen, siian ja harjuksen 
istukaspoikasia alueellista kysyntää 
vastaavasti.

Kuusamon kalanviljelyslaitok-

sella on käytössään siistit, toimivat 
ja nykyaikaiset toimitilat ja ammat-
titaitoinen henkilöstö. Katettua 
viljelypinta-alaa on n. 2 000 m2. Pää-
rakennuksessa sijaitsee hautomo ja 
poikashalli. Allashallissa kasvavat 
emokalat sekä toisen ja kolmannen 
vuoden kalat. Kalojen määrä vaih-
telee eri altaissa ja kaloja on hyvinä 
vuosina, kuten nyt jopa 8 000 vuo-
denvanhaa poikasta /allas. Emoka-
loja laitoksella on tällä hetkellä n. 
1 400 kpl. Jokaiseen altaaseen on 

rakennettu lietetasku, johon kertyvä 
liete johdatetaan jätevesipuhdista-
molle. Vettä kalanviljelyyn laitos 
ottaa Kitkajoesta n. 200 l/s.

Kalojen merkintä on kalatutki-
muksen perusmenetelmiä. Myös 
Kuusamon kalantutkimuslaitoksella 
kaloja merkitään Carlin-merkein. 
Merkinnöillä saadaan tietoa kalojen 
vaelluksista, kasvusta ja kuolevaisuu-
desta sekä myös istutuksen kannat-
tavuudesta.

Päivi Harju

Laitosmies Jukka Kurtti esittelemässä 
allashallia, jossa kasvatetaan emokaloja.
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Naruska-Kullajärven taimenistutukset antavat 
elämyksiä laajasti Kemijoen vesistön alueelle 
aina Kemijärveä myöten.
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Kaikkien Aikojen Koti.

Myynti Oulussa
Erkki Korkalainen

Kirkkokatu 53, 90100 Oulu
gsm 0400 927 920

erkki.korkalainen@polarhouse.com

Lämpöhirsi
omakoti- ja vapaa-
ajantalot. Myös 
ekologisesti
Ekovilla eristettynä.

Wild Classics Kanootti Saukko

Täysin uudenlainen kanootti kalastukseen ja metsästykseen 
tai muuten vesillä liikkumiseen. 

Olemme mukana Oulun erämessuilla 23 – 26.5.2013
Meidät löydät ulko-osastolta nro:41 – 42.

Tervetuloa tutustumaan!   www.wildclassics.� 

KIILA BUSINESS PARK • KIILAKIVENTIE 1 • OULU

www.inststo-tuotantoprosessi.� 

20 vuotta pätevää 
suunnittelupalvelua

www.toivonenky.com

TM

www.shelby.fi



Ylä-Savosta Sonkajärveltä läh-
töisin oleva Marko kertoo har-
rastaneensa metsästystä ja ka-
lastusta jo pienestä pitäen. 
Lähinnä miehen sydäntä ovat 
urheilukalastus- ja metsästys. 
Myös valokuvaus kuuluu hänen 
harrastuksiinsa. 

Marko Rautaparta muutti 
perheineen Kemijärvelle 12 
vuotta sitten, kun tarjoutui 
mahdollisuus aloittaa rauta-
kauppiaana. Yhtenä syynä 
muuttoon miehellä oli kuiten-
kin kiintymys luontoon ja halu 
päästä harrastamaan kalastusta 
ja erävaellusta. Kauppiaana olo 
oli täysin työllistävää ja harras-

tuksiin ei jäänyt aikaa lainkaan, 
joten Marko päätti ottaa uuden 
askeleen elämässään. 

Rautakaupan liiketoiminta 
myytiin ja Rautaparta Oy:n 
nykyinen toimiala sisältää 
vakuutus- ja finanssipalveluita 
sekä erä- ja luonto-opastusta. 

Räätälöityjä paketteja

Marko Rautaparta opastaa pien-
ryhmiä erämaaretkillä. Päivän 
ohjelma koostuu aina asiakkaan 
toiveiden mukaisesti. Mies hoitaa 
kaiken tarvittavan reissua var-
ten ryhmäkohtaisia varusteita 
myöten. Yöpyminen ja ruokailu 

tapahtuvat myös luonnossa asi-
akkaan niin halutessa. Eräretkien 
pituus vaihtelee muutamasta päi-
västä viikkoon. Ennen matkalle 
lähtöä varmistetaan asiakkaan 
terveys ja fyysinen kunto. Myös 
retki- ja turvallisuussuunnitelma 
käydään yhdessä läpi ennen mat-
kalle lähtöä.

Rauha ja hiljaisuus  
ovat nähtävyyksiä

Marko Rautaparran mielestä 
parhaita hetkiä eräoppaan 
työssä ovat ne, kun asiakas 
istahtaa kuuntelemaan erämaan 
hiljaisuutta ja nauttii kuulemas-

Eräopas on moniosaaja joka lumoaa 
vieraanvaraisuudellaan
Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta erä- ja luonto-oppaaksi elokuussa 2012 
valmistunut Marko Rautaparta sanoo nauttivansa luonnosta, satoi tai paistoi. 
Mies vetää kala- ja eräreissuja aina Norjaa myöten. Marko on tehnyt sopimuksen 
yhteistyöstä myös Naruska-Kullaajärven kalastusyhtymän kanssa, jossa hän vetää 
räätälöityjä kala- ja eräretkiä aina Tuntsan laajoja kairoja myöten.

Järven rannalta - toukokuu 2013 Naruskajärvi

taan. Myös se tuo hyvän mielen, 
kun saa asiakkaan innostumaan 
jostain uudesta jutusta ja se saa 
hänet palaamaan uudelleen 
samoille kairoille ja kalapai-
koille. Silloin tuntee onnistu-
neensa työssään.

Yhteystiedot 

Marko Rautaparta
puh.+358504141127
marko@rautaparta.fi
info@naruskajarvi.fi

Päivi Harju

Limingantie 5 p.535 4100
www.taistohirvonen.fi

perämoottorit
ja kumiveneet

Tällä kupongilla voit hakea Erämessuilta 
osastoltamme G 11-12, 15-16 tai liikkeestämme 

yhden lusikka-uistimen hintaan 5 €. Uistimen 
normaali hinta on 12,90 €.

Jaanan Kenkä
– Enemmän kuin kenkäkauppa

Puh. 0400 305 448   www.jaanankenka.fi

Eränkävijän paras kaveri • Näätämöntie 10 • Kiiminki • 16 km Oulusta Kuusamoon • www.erakontio.fi

VISION ATOM
Perhosetti 
+Vision T-paita

189,-

PATRIOT
Vetosetti
(kela,vapa,siima)

25,-

HUMMINBIRD
587 ci Combo
kaiku/Plotteri

449,- (698,-)

LOWRANCE
Mark-5x portable
Kannettava kaiku

229,- (345,-)

VISION IKON 
Kahluuhousu

169,-

VISION LOIKKA
Kahluukenkä

159,-

SAVOTTA 
Pena Laavu

59,-

OSALLISTU ERÄKONTION ARVONTAAN! 
Palauta lipuke osastolle tai myymälään. 

Hyvät palkinnot!
Nimi

Puh.

Vision-perhosetti, Patriot-vetosetti, Abu-avokelasetti, 
Angry Birds -umpikelasetti sekä arvomme 10 kpl 
Naruskajärven kausikorttia.

FENWICK 14’9
Lohivapa
KOMA kela + varapuola
2 x Spey Ace siima
2 x Pohjasiima
2 x Peruke

295,- (663,-)

VISION-heittopäivä 
Pe 31.5.
Paikalla Antti Guttorm, sekä 
Antin suositut heittokurssit.
30.5. Ilmottaudu p. 050 4121488

ERÄKONTIO OULUN 
ERÄMESSUILLA
osastot I 17–32
Hissu Hietalahti ja 
Tommi Korpela vierailevat 
la–su osastollamme!


