VUOSIKERTOMUS 2020

Kuvaaja Voitto Pulkkinen

YLEISTÄ
Yhdistys perustettiin 14.2.2007 ja PRH hyväksyi yhdistyksen yhdistysrekisteriin sekä vahvisti säännöt
30.5.2007. Yhdistyksen toimialueena on Kempeleen ja Oulun/Oulunsalon Vihiluoto. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueensa kyläyhteisön aineellisten ja henkisten olojen kehittämiseksi sekä vakinaisten että
vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Yhdistys haluaa kehittää alueella erityisesti lasten ja nuorten liikunnallisia harrastus mahdollisuuksia ja vaalia luontoympäristöä. Yhdistys haluaa myös edistää kylän
perinteiden ja historian tallennusta ja luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä. Erityisesti merellisen ranta-alueen monimuotoinen käyttö ja huolto ihmiset ja eläimet huomioiden
ovat yhdistyksen painopistealueita.
Yhdistys pyrkii tarkoitustensa toteuttamiseksi vaikuttamaan alueen olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja
päätöksentekoon mm. tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja
järjestämällä kokouksia, tapahtumapäiviä, juhlia ja talkoita.
Kyläyhdistys voi palkata henkilöitä toimimaan ohjaajina erilaisissa vapaa-aikaan liittyvissä tehtävissä.
Toimintansa tueksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, varainkeräyksiä ja huvitilaisuuksia asianmukaisin luvin
sekä pitää kioskia tai kahvilaa sekä venepaikkoja.
Vihiluotoon on vuosien kuluessa muodostunut monipuolinen liikunnallinen keskus: jalkapallo-/luistinkenttä,
skeittiramppi, frisbee golfrata, Beach Volley kentät (kuusi kpl), uimaranta, satama, esteetön luontopolku,
lintutorni, talvella hiihtoladut ja retkiluistelureitti. Useita yleisötapahtumia vuoden aikana.
HALLINTO JA KOKOUKSET
Hallitus
Puheenjohtaja Matti Niskanen
Varapuheenjohtaja Antti Pirttikoski
Eva Maijala, sihteeri, taloudenhoitaja, jäsenkirjuri, tiedottaja, kotisivujen ylläpitäjä
Jäsenet:
Marko Elorinne
Marko Jukkola
Pasi Kouva
Pekka Lampela
Mikael Leppilahti
Helena Mattlar
Juha Parrila, satamanhoitaja
Antti Pirttikoski
Eero Säkkinen
Timo Väärälä
Adeliina Gallen, nuorisojäsen
Timo Patja, kunniapuheenjohtaja
Kokoukset
Hallitus kokoontui 2?? kertaa vuonna 2020.
Sääntömääräinen vuosikokous oli 18.2.2020. kokouspaikka Airport Hotel Oulu.
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Jäsenet
Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 2020 220 jäsentä, josta jäsenmaksusta on vapautettu toiminnantarkastaja,
kirjanpitäjä ja satamanhoitaja sekä kunniapuheenjohtaja Timo Patja. Jäsenmäärä on neljässätoista vuodessa yli
nelinkertaistunut.
TOIMINTA 2020
Vihiluoto on Kempeleen kunnan ainoa merenranta alue. Vihiluotoon on neljäntoista vuoden aikana muodostunut merkittävä liikunta-, nähtävyys- ja
luontokohde. Alueella on mm. jalkapallo-/luistinkenttä, kuusi BeachVolley
kenttää, frisbeerata (4 koria, 7 aloituspaikkaa) uimaranta ja esteetön luontopolku lisäksi talvisin yhdistys on tehnyt Kempeleenlahdelle hiihtoladut ja
retkiluistelureitin säiden niin salliessa. Yhdistys on järjestänyt jo vuosittain
perinteisiksi muodostuneet kesä- ja talvitapahtuman, juhannuskokon sekä
pikkujoulun. Vuonna 2020 Korona pandemia vaikutti toimintaamme niin että
tapahtumat peruttiin. Juhannuskokko kuitenkin saatiin polttaa. Lintutornin
uusiminen oli iso ponnistus yhdistyksen talkoolaisille (keski-ikä 69-73 v). Tämän ovat mahdollistaneet hyvät yhteistyökumppanit ja ahkerat talkoolaiset.
Hiihtoladut, luistinkenttä ja retkiluistelureitti
Moottorikelkka huollettiin 19.12.2019. Samana päivänä aukaistiin Niemelänpellon hiihtolatu. Seuraavan kerran latu aukaistiin 27.12.2019.
Tammikuun 2020 erittäin leutojen säiden johdosta latuja ei voitu ylläpitää. 31.1.2020 latu saatiin tehtyä. Tammikuussa ei myöskään jäälle
voitu tehdä latuja eikä retkiluistelureittiä.
Uusi latuhöylä hankittiin 31.1.2020. Joulukuussa 2020 ei hiihtolatuja
tehty leutojen säiden johdosta.

Niemelänpellon ladut tehtiin lauhan jakson jälkeen uudelleen 23.2.2020, vaikka lunta oli aika vähän.

Talvella olemme järjestäneet lapsille luistinkentän. Luistinkenttä oli talvella ahkerassa käytössä ja se on todettu tarpeelliseksi Vihiluodon lapsille ja nuorille. Luistinkentän ylläpito lopetettiin 25.2.2020. Luistinkentän
käyttäjät kiittävät Kempeleen kuntaa luistinkentän erinomaisesta hoidosta. Luistinkentän alue tasoiteltiin
27.2.2020 talvitapahtumaa varten.
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Joulukuun 18. päivä jäädytettiin luistinkenttä, mutta vesisateen takia kenttä ei pysynyt luistelukuntoisena.

Vihiluodon kyläyhdistyksessä toimii "Latupartio", jonka jäsenet tekevät ja hoitavat hiihtolatuja ensin Niemelän pellolla. Sitten kun jäätilanne sallii, tehdään ladut ja retkiluistelureitti Kempeleenlahdelle. Retkiluistelureittiä ja hiihtolatuja hoidamme käytössämme olevalla moottorikelkalla ja mönkijällä sekä latupartiolaisten
omilla kelkoilla. Mönkijän eteen hankittiin kärkiaura marraskuussa.
Perjantaina 7.2.2020 Latupartio yhdessä LUOVIn opiskelijoiden kanssa mittasi jään vahvuutta Kempeleenlahdella. Vihiluoto – Oritkari reitillä jään
vahvuus oli 40-45 cm. Retkiluistelureitin jää oli huippukunnossa, aivan sileä
jää. Latupartio teki ladut Vihiluoto – Oritkari reitille ja Kempeleenlahden
ympäri 8.2.2020. Meriveden korkeuden suuri vaihtelu aiheutti sen, että
enää seuraavalla viikolla ei reittiä ja latuja voitu ylläpitää.

15.2.2020 uhkarohkea luistelija retkiluistelureitillä

Latupartio tarkasti 25.-26.2.2020 jään paksuuden,
jota oli n.45 cm Vihiluoto Oritkari välillä. Kempeleenlahdella oli loistavat olosuhteet retkiluisteluun. Hiihtolatuja ei lumen puutteen takia voitu
tehdä. Latupartio on aurannut reittiä ahkerasti.
6.3.2020 Retkiluistelureitti ja ladut Vihiluoto-Oritkari oli kunnostettu. Molemmilla rannoilla on
vettä jään päällä. 10.3.2020 varoiteltiin reitillä
kulkijoita, kun Vihiluodon rannassa oli sulia kohtia. Suvikelien jälkeen retkiluistelureitin jää on
rosoista, mutta muutoin maaliskuun puolivälistä
eteenpäin jäällä on voinut liikkua pyörällä, jalan
ja potkukelkalla. Lunta on jään päällä vain 0-2
cm. Kauniit maaliskuun säät saivat ihmiset liikkumaan jäällä koronapandemiasta huolimatta.
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Vihiluodosta Niemenrantaan ja Varjakkaan päin meren jää oli aivan sileä. Loistavat retkiluistelumahdollisuudet olivat viikonloppuna 28-29.3.2020. Kaunis viikonloppu olikin houkutellut satoja luistelijoita nauttimaan
liikunnasta korona pandemiasta huolimatta.

Esteetön luontopolku
Vihiluodon luontopolku on pyörätuolilla kulkukelpoinen. Esteettömiä luontopolkuja on vähän Suomessa. Luontopolun grillipaikan taakse on tehty pienempi grilli pyörätuolilla liikkujia varten.
Yhdistyksen hankkimat soutuvene ja intiaanikanootti ovat
vuokrattavissa Airport Hotel Oulun vastaanotosta. Tammikuussa
merivesi on ollut korkealla, jopa +120 cm. 21.1.2020 luontopolun grillin lähellä olevaa siltaa olivat jäät särkeneet, kun yöllä
oli erittäin kova tuuli.
Provestan porukat poistivat 25.6.2020 luontopolun
kanaviin kertyneen levän.
Lintutornin liettynyt kanava puhdistettiin 7.8.2020. Kyläyhdistyksen hyväntahtoinen jäsen sponsoroi kanavan avaamisen.
Syysmyrsky pauhasi Vihiluodossa 2.11.2020 puuskissa yli 20m/s,
merivesi nousi +140 cm.

Lintutorni
Vanhan Lintutornin purkutyöt aloitettiin tiistaina 5.5.2020. Tämän vanhan ja hyvin palvelleen Lintutornin on suunnitellut ja
rakentanut meidän kunniapuheenjohtaja Timo Patja vuonna
2008 ja se on edelleen ryhdissään.
Tilalle tuli nyt vähän korkeampi torni, joka täyttää myös kaiteiden ja portaiden osalta nykyiset turvallisuus vaatimukset. Lintutornin on suunnitellut arkkitehti Iikka Ranta. Uuden lintutornin rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2020. Tornin rakennustöissä oli ryhmä talkoolaisia (Matti Niskanen, Veikko
Tönkyrä, Eero Säkkinen, Matti Puurunen, Juha Kiuru, Pertti
Kaikkonen), joiden keski-ikä 69-73 vuotta. LUOVIn opiskelijat tekivät lintutornin kaiteet. Airport Hotel Oulu piti hyvää huolta talkoolaisista ja tarjosi kaikkina talkoopäivinä
kahvit. Lintutornin runko saatiin pystyyn 8.5.2020. Uusi
lintutorni valmistui 18.6.2020. Kiitos ahkerille talkoolaisille! Kiitos kaikille tahoille, jotka avustivat meitä konetyöllä ja tarvikkeiden muodossa. Rantalakeus -lehti seurasi
ja kirjoitti rakentamisesta sen alusta loppuun asti.
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Pienvenesatama, uimaranta, kota
Uintikausi avattiin Vihiluodossa 31.5.2020. Kesäkuun lämpimät päivät
saivat ihmiset nauttimaan uinnista. Korona pandemian takia uimarannalla kävijöille laitettiin ohjeet turvaväleistä. Kuva: Voitto Pulkkinen

Beach Volley
Kenttä on ollut harrastajien ahkerassa käytössä. Kesällä on ollut käytössä kuusi
hyvää kenttää. Lentopalloilijat ovat huolehtineet hyvin kenttien toiminnasta.
Varusteita säilytetään kyläyhdistyksen varastossa.
Vihiluodon BeachWolley kentällä järjestettiin OsVan toimesta Junioreiden
Beach Volley viikkokisat maanantaisin 22.6.2020 alkaen.
Frisbee
Frisbeegolfradalla on 7 aloituspaikka ja 4 koria. Vihiluodossa voi harrastaa myös
Talvi-Frisbeetä! Väylät on poljettu moottorikelkalla ja väylien aloituslinjat merkattu aurauskepeillä (poikkeaa vähän kesästä).
Liikuntaa
Lasten liikuntakerhot pidettiin kesätyöntekijöiden vetämänä heinäkuussa alkaen 8.7.2020 keskiviikkoisin klo
12-14 Vihiluodon kentällä.
”LAMMASOSUUSKUNTA”
Kesälampaat saapuivat Vihiluodon lammaslaitumelle sunnuntaina 31.5.2020, yhteensä 21 karitsaa asukkaiden
nimikkolampaita. Lampaita katsomassa kävi paljon mm. lapsiperheitä lähiympäristöstä ja Oulusta.
Hotellin takana olevan kanavan yli tehtiin toukokuun alussa lammaslaitumelle uusi kulkureitti, penkkasilta.
Sen kautta pääsee huoltamaan lammaslaidunta ja viemään ruokia lampaille. Lampaita katsomaan pääsee tämän penkkasillan kautta. Vanha reitti jäi pois käytöstä.
Lampaat jouduttiin laittamaan karanteeniin pienemmälle aidatulle alueelle ja kuivaheinäruoalle pitkään jatkuneen ripuloinnin takia. Testit ripuloinnin aiheuttajasta tehtiin 20.7.2020 ja uudelleen 26.8.2020.
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Kesälampaat lähtivät 16.9.2020.

Lehmät laiduntavat ranta alueella
Lentokentäntien varrella ja ranta alueella laiduntaa noin 50 lehmää. Lehmät ovat Muhokselta ja ovat laiduntaneet alueella jo yli viitenä vuotena.

TAPAHTUMAT
Rantalakeuden päätoimittaja teki 18.1.2020 jutun ”Vihiluodon lapsille turvallinen koulutie ” 22.1.2020 ilmestyneeseen lehteen. Kyläyhdistys järjesti 18.2.2020 avoimen yleisötilaisuuden, jossa mm. Kempeleen kunnan,
ELY-keskuksen edustajat vastasivat asukkaiden kysymyksiin Vihiluodontien ja Professorintien turvallisuuden
parantamistoimenpiteistä. Airport Hotel Oulun tiloihin olikin kerääntynyt iso joukko huolestuneita vanhempia.

Yhdistys on järjestänyt vuosittain lapsille ja perheille kesä-ja talvitapahtuman, pikkujoulun sekä juhannuskokkotapahtuman:
Talvitapahtuma sunnuntaina 15.3.2020 oli tarkoitus järjestää yhteistyössä Kempeleen Yrittäjien kanssa ja
hyvien yhteistyökumppaneiden tukemana. Kaikki ennakkovalmistelut ehdittiin tehdä. Maan hallitus päätti
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12.3.2020 kaikkien yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumisesta kesäkuun loppuun saakka. Toinen syy peruutukseen oli lumen vähyys, lasten hiihtokilpailuladulla ei ollut lunta riittävästi.
Kesätapahtuma jouduttiin myös perumaan Koronan takia, vaikka järjestelyjä siihenkin ehdittiin jonkin verran
tehdä.

Juhannuskokko
Vihiluodon perinteinen juhannuskokko sytytettiin 19.6.2019 klo
22, kun metsäpalovaroitus poistui. Facebookissa järjestettiin
arvonta saadaanko kokko sytyttää, koska alkukesä on ollut hyvin kuiva ja lämmin. Arvonnan palkinnot lahjoittivat Airport
Hotel Oulu, Tilavahti Oy ja Vihiluodon Torppa. Sääkin suosi,
oli kaunis aurinkoinen juhannussää. Kokkoa seuraamassa oli koronan takia vähemmän yleisöä kuin edellisenä vuonna. Tilavahti Oy teki livestriimauksen Vihiluodon juhannuksesta 18.21.6.2020.
Uuden lintutornin avajaisjuhla
Lintutornin vihkiminen käyttöön ja avajaiset järjestettiin 11.7.2020. Kempeleen kunnan tervehdyksen toi yhteisöllisyysvaliokunnan puheenjohtaja Jarmo Haapaniemi. Janina Gallen esitti yksinlaulua. Emeritus professori Esa Hohtola kertoi Kempeleenlahden linnustosta. Avajaisjuhlan päätteeksi yleisö siirtyi Airport Hotel Oulun takapihalle katsomaan Lumon

Companyn Vagabond -esitystä. Rantalakeus -

lehti striimasi avajais tilaisuuden.

Uusi Lintutorni

Emeritusprofessori Esa Hohtola
Lintutieteellinen Yhdistys

Nauhan leikkaus Jarmo Haapaniemi, Veikko Tönkyrä

Yleisöä

Kempeleen kunnan tervehdys

VAGABOND -sirkusesitys
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Itsenäisyyspäivän pikkujoulun tilalla Joulupukin
rekiajelu
Perinteinen Vihiluodon pikkujoulu jouduttiin myös perumaan
koronapandemian takia. Joulupukki ilahdutti Vihiluodon alueen
lapsia mönkijän vetämässä reessä 6.12.2020 klo 16-17 jakaen
karkkeja lapsille. Karkkilahjoituksia antoivat: AUTOLINKKI, OK
ARINA S-Market Oulunsalo, Pertti K, Antti P, SEBITTI, ALLTIME.

Vihiluodon Joulupukin vierailun suosio yllätti! Korona rajoitukset huomioitiin ja Joulupukki jakoi karkkeja lapsille kahden
metrin päässä olevasta korista. Karkkeja jaettiin 220 pussia ja lisäksi 1 kg kääreellisiä karkkeja irrallaan, kun pukinpajan
pussitkin loppuivat. Kaikki olivat kiitollisia ja onnellisia Joulupukin vierailusta.

TALKOOT
35. Pertin hiihto 22.2.2020 Kempeleen Köykkyrissä. Lumi oli lakeudelta poissa, mutta Kempeleen Maratonklubin sitkeys ja kova tahto on palkittu: kisat voitiin järjestää talkoolaisten ja kunnan yhteistyöllä.

Vihiluodon Kyläyhdistyksen huoltoryhmä oli Pertin hiihtojen "juottopisteellä" . 😎👍
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Rantaryteikön ja -ruovikon raivaustalkoot olivat 25.8.2020 illalla. Kesantoleikkurilla aloitettiin ja porukat jatkoivat raivureilla. Heikki haki traktorilla leikkuujätteet pois. Talkoolaisia oli 12.

Luontopolun ison sillan korjaustyöt tehtiin 8.10.2020. Kiitos hyvälle talkooporukalle Eero, Karri, Matti, Pertti, Veikko ja
Airport Hotellille kahvista

Kuusi ahkeraa talkoolaista to 27.11.2020 Karri, Matti P, Matti N, Pertti, Tapu ja Veikko pilkkoivat puita ja
laittoivat ne liiteriin odottamaan talven hiihtokautta.
Talkootapahtumiin ja tapahtumatalkoisiin on osallistunut vuoden aikana yhteensä noin 68, joista osa oli mukana useammissakin talkoissa.
KESÄTYÖNTEKIJÄT

Vihiluodon Kyläyhdistys ry rekrytoi nuoria kesätöihin, 9 kesätyösetelillä ja 1 OP:n tuella. Heidän tehtäviinsä
kuuluivat mm. Vihiluodon alueen ja luontopolun kunnossapito ja kivituhkan tasoitusta, lintutornin maalausta,
lampaiden ruokintaa sekä lasten liikuntakerhon järjestäminen heinäkuussa. Lisäksi kesätyöntekijät leikkasivat
asukkaiden nurmikoita pientä kannatusmaksua vastaan.
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YHTEISTYÖKUMPPANIT VUONNA 2020
Vuonna 2020 toimintaamme ovat tukeneet mm. Kempeleen Osakaskunta, Oulun seudun Sähkö, JS Automoto
Oy, Autolinkki, Transport Savikko, Ravintola Crecian Oy, Kempeleen kunta, Oulun kaupunki, Oulun Osuuspankki, Hätälä Oy, Ammattiopisto LUOVI, LVI Pitkälä Oy, Simo Kukkohovi Oy, Maanrakennus Junttila Ky, ALLTIME, Airport Hotel Oulu, Vihiluodon Torppa, Painomiehet.
YHTEISTYÖ KEMPELEEN KUNNAN KANSSA JA OULUN KAUPUNGIN KANSSA
Koululaisten liikenneturvallisuus on huolestuttanut vihiluotolaisia. Vihiluodon lasten koulutie on jo pitkään
ollut vaarallinen. Aiheesta järjestimme yleisötilaisuuden Airport Hotellilla 18.2.2020. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä asiaan kuuluville viranhaltijoille ja poliitikoille.
Oulun kaupungilta haettiin 11.11.2019 alueellista toimintarahaa kesätapahtumaa 2020 varten. Toimintarahapäätös saatiin 17.2.2020. Korona pandemian takia kesätapahtumaa ei voitu pitää. Sen sijaan järjestettiin
Lintutornin vihkiäiset 11.7.2020 ja emme joutuneet palauttamaan saatua avustusta. Kyläyhdistysten toiminta-avustusta Oulun kaupungin Lähidemokratiatoimikunnalta haettiin 17.3.2020 ja päätös saatiin
18.5.2020.
Kempeleen kunta on tukenut yhdistystä yhteisöavustuksella. Lisäksi Oulun kaupunki on tukenut yhdistystä
liikuntapaikkojen avustuksella. sekä yhdistysavustuksella. Kyläyhdistys on osallistunut Oulun kaupungin eteläisen osan asukastoimintaan.
Kempeleen kunta on jatkanut vuonna 2019 kevyen liikenteen väylää Salmiojan tielle ja Professorintieltä Lentokentäntien kevyen liikenteen väylälle sekä Vihikarin tielle kevyen liikenteen uusi liittymä. Kunta päällysti
väylät kesällä 2020.
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TALOUS 2020

Budjetissa arvioitiin tilivuoden tulokseksi -2160 €. Tilinpäätöksessä tulos oli -814,85€. Suurin tapahtuma oli
uuden Lintutornin vihkiäiset 11.7.2020. Isoja menoeriä Lintutornin rakentamisen lisäksi olivat Luontopolun
ylläpito, Lammasosuuskunnan kulut, Latujen ja retkiluistelureittien ylläpito, Kesätyöntekijöiden kulut. Suunnitelma toteutui muilta osin paitsi sataman väylän syvennys jäi seuraavaan vuoteen huonon jäätilanteen takia. Hyvien yhteistyökumppanien, jäsenmaksujen, avustusten ja Kempeleen kunnan sekä Oulun kaupungin
tuen ansiosta pystyimme toteuttamaan Lintutornin uusimisen, ylläpitämään luistin-/jalkapallokentää, uimarantaa, pienvenesatamaa, lampaiden laiduntamista, luontopolkua, retkiluistelureittiä ja latuja jne.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen tiedotus on hoidettu sähköpostilla, WhatsApp ryhmillä, Facebookissa, ePalveluikkuna
(http://www.prooulunsalo.fi/epalveluikkuna_yhdistykset_ja_yhteisot/), Kaleva menot sivulla, yhdistyksen
nettisivulla (http://www.vihiluoto.com). Paikallislehdissä on uutisoitu yhdistyksen tapahtumista.
Kaikki yhdistyksen investoinnit perustamisesta alkaen:
Päivitetty 31.12.2020
Hinta

Hankintapaikka

Hankinta-aika

Lintutorni, purettu uuden tieltä kesällä 2020
Grillipaikka
Sillat
Soutuvene Suvi 420SVK + meriairot
Raivaussaha Husqvarna 235FR,
vesakkoterä, lattaviila, viilanohjain
Partner SKL72B Pony 35 niittokone kaatosuojalla ja talvikäyttökelkalla

853,50 €

9.6.2009

550,70 € Hirvonen Oy

4.3.2009

1 000,00 € Ojan Rauta

10.8.2009

Latuhöylä

239,00 € Ojan Rauta

14.4.2010

Pelastusliivit 6 kpl (säilytys Airport Hotel)

159,40 € Motonet

18.6.2010

Intiaanikanootti

999,47 € Melontapiste

10.5.2011

Perämoottori Honda

725,00 € Huoltoasema Tuukkanen

14.7.2011

Viikate 40 cm ja harava
Honda raivaussaha
Kottikärryt

92,17 € TPO-Maatalous Oy
545,00 € Huoltoasema Tuukkanen
39,00 € Motonet

15.7.2011
5.8.2013
16.10.2013

Jääkiekkomaalit ja jäälasta

807,00 € Raita Sport Oy

16.1.2014

Hirsikehikko luontopolun grillipaikka

600,00 € Ervasti Eero

12.5.2014

Puuliiteri uimarannalle

667,44 € Jukkola Marko/OAK

27.5.2014

Skeittirampin vanerien uusinta

384,75 € Puukeskus Oy

6-6,2014

Luontopolun siltojen uusiminen(15229 –hanke)

16.11.2015 – 28.9.2016

Traktorimönkijän peräkärry (15229 –hanke)

370,00 € Työkalu ja varaosa Oy IKH

4.5.2016

CanAm traktorimönkijä

9.000,00 Oulun konekauppa/Ojan rauta

24.2.2017

Mönkijän aurasarja

1.300,00 Oulun konekauppa/Ojan rauta

24.2.2017

Luistinapu 2 kpl

78,00 € KÄRKKÄINEN

16.1.2018

Porakaira 1 kpl

399,00 € KÄRKKÄINEN

30.1.2018

Jääketjut mönkijään

99,00 € MOTONET, Oulu

4.2.2018

Sälematto 1800, latujen tekoon

63,00 € ETRA OY

6.2.2018

Mönkijän auran päätylevy, vasen

83,15 € Oulun Konekauppa/Ojan Rauta Oy

8.2.2018
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Mönkijän vanteiden levitykset

57,00 € Euro Motor Center

8.2.2018

Mönkijän kahvan lämmittäjät

350,00 € Fennomotors

5.3.2018

Moottorisaha CS 2245 Jonsered

312,00 € Hankkija Oy

5.4.2018

35,91 € Hankkija Oy

5.4.2018

Moottorisahan suojakypärä SEMI PRO
Roikkumisteline
Varaston hyllyt

BAUHAUS/PUUILO/Työkalu ja Vara134,62
osa
45,75 € Raahen Rautakauppa Oy

4.6.2018
16.8.2018

Kaislaleikkuri

205,00 € Mäkelän leikkuri

4.9.2018

Bruke trimmeri

199,00 € TOKMANNI

17.7.2019

Kaasugrilli
Juhlateltta

1.142,00€ TMK KALUSTO
1.834,23 € DANCOVER.COM

Kesantomurskain 35-VKMATV150HXLATV Heavy
Duty 150 cm

3335,60 € Oy Kellfri Ab

Lintutorni

5.310€

Useat

25.9.2019
27.5.2019
19.8.2019

8.7.2020
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