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Hyvää alkanutta syksyä Parkanon vapaa-aikapalveluilta. Poikkeuksellinen vuosi 2020 on kaventanut ja
haastanut liikunta- ja urheilutarjontaamme paikkakunnalla. Korona-aikaa eletään yhä ja liikuntatoimintoja
järjestetään rajoitetusti tilannetta jatkuvasti seuraten. Kaikesta huolimatta eteenpäin mennään hyvällä
asenteella ja on aika uuden liikuntatarjottimen 2020-2021. Tarjottimelle on koottu jälleen kaupungin omia
liikuntapalveluita, lisäksi yksityisellä ja kolmannella sektorilla on myös tilansa näissä kansissa.
Parkanon kaupungin vapaa-aika- ja tilapalvelut järjestävät liikuntamahdollisuuksia eri-ikäisille kuntalaisille.
Yhdessä kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa pystymme toteuttamaan monipuolisen
liikuntaharrastustarjonnan paikkakunnalle. Löydätkö liikuntatarjottimelta oman harrastuksesi?
Viime vuosina kaupungin vapaa-aikapalvelut on yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa
panostanut omaehtoisen liikunnan ja vapaa-ajan paikkoihin, joista esimerkkeinä ovat juuri valmistunut
Leijonapuiston minigolf ja uusittu maastoliikuntareitti Käpykintukka. Jatkossakin liikuntainfran lisääminen
keskittyy omaehtoiseen liikuntaan ja toteutuksessa seuraavaksi onkin ulkokuntosalilaitteet keskustaan.
Tämä omaehtoisen liikunnan kehittäminen ja ylläpito on erityisen tärkeää näinä rajoitettuina aikoina,
jolloin turhia ihmiskontakteja suositellaan välttämään.
Liikuntatarjottimelta löytyy yhteystiedot ja kuvaukset monipuolisesta Parkanon liikuntatarjonnasta. Kaikki
liikuntatarjottimen tiedot on kerätty seurojen ja yritysten ilmoitusten perusteella. Parkanon kaupunki ei
vastaa tarjottimen voimassaolokauden aikana tulleista muutoksista ja varaa oikeuden muutoksiin omissa
liikuntatarjonnoissaan. Liikuntatarjottimen tiedot on hyvä varmuuden vuoksi tarkistaa tarjoajan nettisivuilta
tai muusta tiedotuskanavasta. Koronatilanteen vallitessa kaikkien liikuntapalvelujen muutokset ovat
mahdollisia hyvin pienelläkin varoitusajalla. Kehotammekin liikuntapalveluiden käyttäjiä seuraamaan
palvelun tuottajien sosiaalista mediaa ja muita tiedotuskanavia aktiivisesti.
Laita tämä vihko talteen, jos et heti löydä mieluistasi harrastusta, voit avata vihon myöhemmin uudelleen.
Tarjotin tulee esille myös sähköiseen muotoon, jota voidaan tarvittaessa päivittää.
Parkanon liikunta- ja vapaa-aikatoimi toivottaa liikunnallisia ja mukavia hetkiä kaudelle 2020-2021.
Muistutamme myös noudattamaan ajanmukaisia koronaohjeistuksia urheilu- ja liikuntaharrastamisen
parissa.
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
Antti Luusalo
antti.luusalo@parkano.fi
044-7865512

Vapaa-aikatoimen ohjaaja
Elisa Vahosalmi
elisa.vahosalmi@parkano.fi
044-7865516

parkanonnuoli
parkanonvapaa-aikapalvelut

parkanonvapaa-aikapalvelut

Liikuntapaikat
Veli-Matti Pölönen
veli-matti.polonen@parkano.fi
044-7865513
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Uudistuneita vapaa-aikapalveluita vuodesta 2018 lähtien
Nuoriso- ja vapaa-aikatoimessa
on takana työntäyteinen kesä,
mutta vauhti vaan kiihtyy
syksyn myötä. Tänään 9.9. Elisa
Vahosalmi ja Antti Luusalo
julkaisivat tuoreen
Liikuntatarjottimen sekä Mitä
tekisin -oppaan.
Liikuntatarjotin tuo taas tarjolle
ison määrän toimintaa ja ihan
uutena Äijien ja muijien
hikipelikerhon, jossa Elisa ja
Antti yhdessä vetävät rennon
letkeää liikuntaa aikuisille.
Toinen uutuus on
yläasteikäisille ja sitä
vanhemmille nuorille suunnattu Luovaa liikettä ja Parkouria.

Team vapaa-aikapalvelut Elisa ja Antti
Kuva ja juttu: Hanna Tuuri

– Innostamme ja aktivoimme kuntalaisia liikkumaan ja harrastamaan. Korona luo omat haasteensa, mutta
sen rajoitusten mukaan mennään, Elisa toteaa.
– Liikuntatarjottimelle olemme koonneet kaiken oman toiminnan ja tarjonneet lisäksi seuroille
mahdollisuuden ilmoittaa toiminnastaan ilmaiseksi, Antti jatkaa.
Yhteistyö seurojen kanssa onkin toiminnassa ensiarvoisen tärkeää. Siitä on seurannut monenlaista hyvää,
esimerkiksi lukioon urheilupainotus, joka nyt houkuttelee nuoria Parkanoon opiskelemaan myös
ympäristökunnista ja jopa kauempaakin.
Kesän iso ponnistus kaksikolla oli Leijonapuisto minigolfratoineen ja terasseineen. Se vaati erityisesti Antilta
suunnittelua ja organisointia mutta sujuvasti molemmat tarttuivat puistossa myös niin lapioon kuin
maalisutiinkin.
Lähiliikuntareitillä saatiin näin merkittävä kohde kuntoon hyvässä yhteistyössä teknisen osaston ja muiden
rakennusalan työmiesten kanssa. Seuraavaksi mietitään, mihin sijoitetaan ulkokuntosalilaitteet. Myös
Kaitojenvetten maastopyöräkierros ja reittiyhteys Kihniöön ovat työn alla.
Nuorisopuolella on käynnistymässä Puolen Kuution Kopin toiminta sekä koulunuorisotyö, ja
koulunuorisotyöntekijää varten haetaan AVIn rahoittamaa hanketta.
Elisan kesää värittivät esimerkiksi ITE-taide ja Metsämuseon kunnostushanke. Ensi kesän ITE-juhlanäyttelyä
suunnitellaan jo täyttä päätä Parkanon kymmenennen ITE-taidekesän kunniaksi. Art Festivokin on tulollaan
lokakuun alussa, jos korona suo.
– Mikäli epidemiatilanne pahenee, niin sitten taas mukautetaan toimintoja ja mennään voimallisesti
verkkoon, kuten keväälläkin tehtiin – oli VirtaParkkia, NuoLi-livestreamia, museoesittelyjä ja vaikka mitä.
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Tiesitkö, että… https://www.parkano.fi/liikuntapaikat/sivuilta
Lipas- tietokannasta löydät kätevästi kaikki Parkanon liikuntapaikat
kuvauksineen suoraan kartalta. Lippaaseen on myös merkattuna
maastoliikuntareitit, pururadat sekä vaellus- ja melontareitit.

Tiesitkö myös, että… https://www.parkano.fi/liikunta/ sivuilta
liikuntapaikkojen käyttövuorot ja tapahtumat- välilehdeltä löydät
reaaliaikaisesti päivittyvät kalenterit liikuntapaikkojemme osalta.
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Liikuntasalien vakiovuorojen
jälkihaku 9.9.– 30.9.2020
Parkanon kaupungin liikuntasaleilla on vielä muutamia vuoroja vapaina.
Vakiovuoro, omaehtoiseen liikuntaan, on mahdollista saada esim.
kaveriporukoille, yhdistykselle tai työyhteisölle.
Tiedustele varattavissa olevia vuoroja ja hintoja suoraan liikunta– ja
vapaa-aikapalveluilta puhelimitse 044-7865512
Huom! Parkanon kaupungin liikuntatilojen vakiovuorot ja
liikuntatapahtumat päivittyvät reaaliaikaisesti sähköisiin kalentereihin.
Kalenterit ovat tarkasteltavissa www.parkano.fi/liikunta sivuston
välilehdeltä liikuntapaikkakohtaisesti.

Lisätiedot ja varaukset: Nuoriso– ja vapaa-ajanohjaaja Antti Luusalo,
044-7865512

Parkanon kaupungin liikunta– ja vapaa-aikapalvelut
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Perheliikuntavuoro
Puntilla
Kaikille lapsiperheille avoin
PERHELIIKUNTAVUORO Puntilla
lauantaisin klo 10-12 (alkaen 19.9., poikkeuksena
salissa järjestettävät muut tapahtumat ja kisat)
Ensimmäisellä kerralla mukana varhaiskasvatuksen
liikuntahankkeen hankekoordinaattori Eija Puranen
Kaikki kiinnostuneet mukaan suunnittelemaan ja
ideoimaan yhteistä toimintaa!
Lisätiedot: Eija Puranen p. 044-7301 353

Parkanon kaupungin liikunta– ja vapaa-aikapalvelut
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Senioreiden peli– ja
liikuntaryhmä
Kaupungin liikuntatoimi järjestää seniori-ikäisille matalan
kynnyksen peli– ja liikuntaryhmän. Ryhmä kokoontuu
kerran viikossa perjantaisin klo 11-12 Parkanon
Urheilutalolla 18.9.2020 alkaen. Ensimmäisellä kerralla
suunnittelemme yhdessä liikuntakerroille sisältöjä
ryhmäläisten toiveet huomioiden. Esimerkkilajeja ja
liikuntamuotoja ovat mm. kuntosali, lenkkeily, boccia,
frisbeegolf, sovelletut pallopelit ja lähiretkeily.
Ryhmään voi ilmoittautua sähköpostitse, puhelimella tai
paikan päällä. Ryhmän ohjaajina toimivat Jari
Järventausta ja Antti Luusalo.
Lisätiedot/ilmoittautumiset: Nuoriso– ja vapaaajanohjaaja Antti Luusalo, antti.luusalo@parkano.fi, 0447865512

Parkanon kaupungin liikunta– ja vapaa-aikapalvelut
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Matalan kynnyksen
kuntosalivuorot
KunnonLiikkeellä ja
Kuntosali Pestiksellä
Parkanon kaupungin liikuntatoimi järjestää tänäkin vuonna
kuntosalivuoroja. Yhteensä 20 kertaa (syyskausi Pestiksellä ja
kevätkausi KunnonLiikkeellä). Kuntosalikerralle pääset sisään
kertamaksulla, joka on 2 euroa. Maksu maksetaan paikan päällä
käteisellä. Vuorot ovat suunnattu ensisijaisesti vähän liikkuville ja
kuntosaliharrastusta sekä terveysliikuntaa aloitteleville kuntalaisille.
Kuntosalivuoroilla on valvottu ja laiteopastusta voi kysellä valvojalta.
Kuntosalivuorot järjestetään perjantaisin klo 17.00-18.00
Syyskausi 10krt Pestiksellä (Teollisuustie 4) 2.10.-4.12.2020
Talvikausi 10krt KunnonLiikkeellä (Keskuskatu 8 ) 5.2.– 16.4.2021
Juhla– ja pyhäpäivinä emme järjestä kuntosalikertaa
Lisätiedot: Nuoriso– ja vapaa-ajanohjaaja Antti Luusalo,
antti.luusalo@parkano.fi, 044-7865512

Parkanon kaupungin liikunta– ja vapaa-aikapalvelut
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Liikuntavälinelainaamo kirjastolla
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Ikäihmisten maksuton
tasapainojumppa
Parkanon urheilutalolla
torstaisin klo 10.4511.30. Ensimmäinen
kerta 17.9.2020
Ohjaajana Sanna Perälä
Lisätiedot: Nuoriso– ja vapaa-ajanohjaaja Antti Luusalo,
antti.luusalo@parkano.fi, 044-7865512
Parkanon kaupungin liikunta– ja vapaa-aikapalvelut
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Luontoliikuntaa Geopark-kohteillamme
Alkkianvuorella, Kaidoillavesillä
Alkkianvuori – Parkanon korkein paikka
Näe ja koe muinainen merenranta sekä karu aina 200 metriin kohoava
Pohjois-Pirkanmaan metsäluonto erityspiirteineen. Alkkianvuorella
kulkee sen luonnosta, muinaisen Itämeren kehitysvaiheista sekä
metsäntutkimuksesta kertova
luontopolku, jota voi kulkea 2 km tai 4,5
km pituisen lenkin. Alkkianlammelta
polku nousee Alkkianvuorenrinnettä ja
on osin jyrkkää ja kivikkoista. Kauniston
kierroksella voi puolestaan tutustua
kiinnostavaan suometsätieteeseen.
Alkkianvuoren pohjoisrinteen kallioilta
avautuu hieno näköala ympäröivään
metsämaisemaan.
Alkkianvuori sijaitsee Parkano-Vaasa-tien (valtatie 3) länsipuolella.
Parkanoon tulee alueelta matkaa noin 28 km, Karviaan noin 22 km. Löydät
Alkkianvuorelle ajamalla noin 20 km Parkanosta Vaasan suuntaan valtatie
3:sta. Käänny vasemmalle Karviaan päin. Risteyksestä 7,4 km:n jälkeen
käänny vasemmalle Alkkianvuorentielle. Tienhaarassa myös Luontopolku–
kyltti. Aja 1,3 km, kunnes löydät polun alkupisteessä olevat opastustaulut ja
kodan.

Kaidatvedet Käpykintukka
Kaitojenvetten vesistöalueeseen voi tutustua mukavasti retkeillen ja
luonnossa liikkuen Käpykintukan maastopolkuapitkin. Reitti alkaa
Käenkoskelta (Hiihtokeskuksentie) ja päättyy Metsämuseolle
(Rännärinmuseotie). Reitin pituus on noin 7km. Matkalla voit pysähtyä
ihmettelemässä Sormikiveä tai Messukalliota. Metsämuseolla määränpäässä
sijaitsee perheen pienimmille suunnattu Kustaa Hirven 2km pituinen
luontopolku tehtävätauluineen. Metsämuseon alueella kaksi nuotiopaikkaa
ja puuvaja löytyy savottakämppä- rakennuksen vierestä. Kaidatvedet tarjoaa
mukavan luontoliikunta-aktiviteetin ollessa samalla historiallinen kulkutie
Hämeestä Pohjanmaalle.
Katso lisää Geoparkista: https://lhgeopark.fi/
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Äijien ja Muijien hikipelikerhot
Kaarnan liikuntahallilla torstaisin klo
16.45-17.45. Ensimmäinen kerta 1.10.2020
Oletko työikäinen ja liikkuminen on jäänyt vähäiseksi erinäisistä syistä
ja haluaisit kuitenkin liikkua? Kunnon parantaminen, liikuntakipinän
löytäminen tai vaikka laihduttaminen on käynyt mielessä useasti. Nyt
sinulla on tilaisuus osallistua Parkanon kaupungin järjestämään Äijien
tai Muijien hikipelikerhoon, jossa liikutaan yhdessä eri lajien ja
liikuntamuotojen parissa tavoitteena liikuntakipinän herättäminen ja
hauskanpito. Kerhon ohjaajilta saat tarvittaessa liikuntaneuvontaa,
jonka avulla voit edistää omaehtoisen liikunnan harrastamistasi.
Hikipelikerhoon ei vaadita vankkaa liikuntataustaa, hyvää kuntopohjaa
tai erityistä lajiosaamista. Pääasia, että osallistujalta löytyy rentoa
asennetta ja intoa lähteä kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja
yhdessä. Ensimmäisellä kerralla suunnittelemme hikipelikerhojen
sisältöä ryhmän toiveet huomioiden.

Hikipelikerhoryhmä järjestetään, mikäli osallistujamäärä on vähintään kymmenen.
Osallistuminen on maksutonta.
Ilmoittautumiset ennakkoon sähköpostilla osoitteeseen antti.luusalo@parkano.fi
27.9. mennessä.
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UUSI RYHMÄ!
LUOVAA LIIKETTÄ JA
PARKOURIA
- nuorille ja nuorille aikuisille

Luovan liikkumisen ryhmässä paneudutaan parkourin
perustekniikoiden lisäksi turvallisen, vastuullisen ja
ympäristöä kunnioittavan harrastamisen opetteluun.
Tekniikoita ja lihaskuntoharjoituksia tehdään positiivisella
asenteella. Ryhmässä opitaan myös liikkumisen luovuutta ja
kannustetaan oman liikkumistavan kehittämiseen. Sopii
kaiken tasoisille liikkujille. Osallistuminen maksutonta.
Ohjaajana: Ville Hirvonen. Paikka ja aika: Parkanon
urheilutalo klo 15.30-17.00
Ensimmäinen kerta keskiviikkona 23.9. ja viimeinen
25.11.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 22.9. mennessä:
antti.luusalo@parkano.fi
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 22.9. mennessä: antti.luusalo@parkano.fi. Ryhmä
toteutuu, mikäli osallistujia vähintään kuusi. Ryhmä on maksuton.
p. 044 7865 512
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www.parkanonurheilijat.fi/tanssi
PARKANON URHEILIJOIDEN
TANSSIJAOSTON TANSSIKURSSIT
Syyskausi alkaa sunnuntaina 6.9.2020 jatkuen sunnuntaisin muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta. Joulun aikoihin pidetään taukoa, tammikuussa
aloitetaan kevätkausi.
alkeet klo 14.00 - 15.15,
alkeisjatko klo 15.30 - 16.45,
jatko 17.00- 18.15

ParkUn jäsenille
5 €/ hlö/taso (75 min)
Ei-jäsenille 10€/hlö/taso

Syksyn lajeina mm. foksia, valssia, wanhaa tangoa, buggaa, fuskua jne. Alle 18vuotiaat maksutta. Syksyn ensimmäinen kurssipäivä on maksuton kaikille
uusille tutustujille.Vinkkaa siis kavereillesi hyvästä harrastuksesta.
Kurssit pidetään Parkanon Käenkoskella Hiihtokeskuksentie 35. Ilmojen viilennyttyä kurssipaikka voi
vaihtua.Mukaan ovat tervetulleita kaikenikäiset lavatanssista kiinnostuneet.
Kurssille voit tulla oman parisi kanssa tai ilman paria. Kursseilla toimii vapaaehtoinen parin vaihto. Mukaan
vain terveenä. Noudatamme kulloinkin voimassa olevia ohjeita koronan torjumiseksi.
Tervetuloa mukaan kaikki tanssiharrastuksesta kiinnostuneet!
Facebook: Parkanon Urheilijoiden tanssiporukka (ryhmään tervetuloa kaikki tanssista kiinnostuneet, ei
tarvitse olla Parkanon Urheilijoiden jäsen)

PARKANON URHEILIJOIDEN
Talven 2020-2021 Hiihtokoulu
Lapsille ja nuorille
Maanantaisin klo 18.00 Käenkoskella
Aloitetaan 14.9.2020 maastopyöräilyllä
Kausimaksu 60,- (sisältää hiihtoputkimaksun)
Lisätietoja Niklas Haapamäki 0445289478 haapamaki.niklas@gmail.com
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SBT PAPO 2020-2021
Salibandy/Futsal

Kiinnostaako sinua salibandyn pelaaminen/harrastaminen?
Siinä tapauksessa etsimme juuri sinua!
Papolta löytyy salibandyryhmiä kaiken ikäisille ja tasoisille harrastajille.
Meiltä löytyy seuraavat ryhmät, joihin vielä tälläkin hetkellä mahtuu mukaan
Kilpajoukkueet
Miehet I (2 div)
Miehet II (6. div)
Naiset (2.div)
B-tytöt
B-Pojat
C2-Pojat
D1-Pojat
D-tytöt
E1-Pojat
E-tytöt
Joukkueiden yhteystiedot www.papo.fi/salibandy
Kerhot
Kerhoryhmät alkavat 2.9.2020, Keskiviikkoisin, Kaarnan liikuntasali
Poikien salibandykerho 2010-2012 syntyneille klo 16.00-17.00
Poikien salibandykerho 2013-2015 syntyneille klo 17.00-18.00
Tyttöjen salibandykerho 2010-2015 syntyneille klo 17.00-18.00
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 24.8.2020 alkaen;
www.papo.fi/salibandy/salibandykerhot

Uutena ryhmä torstaisin Kaarnan liikuntasali Miesten Futsal klo 20.15-21.45
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PARKANON SULKAPALLOSEURA
Seuran tarkoitus on kehittää ja tukea sulkapallotoimintaa Parkanossa järjestämällä
seuran jäsenille harjoitusvuoroja sekä osallistumalla alueella tapahtuvaan
valmennustoimintaan.
Seuran vuorot urheilutalolla vapaasti käytettävissä seuran jäsenille:
maanantai klo 18.00-19.30 käytössä 1 pelikenttä
tiistai klo 20.00-21.30 käytössä 3 pelikenttää
torstai klo 20.00-21.30 käytössä 3 pelikenttää
lauantai klo 17.00-19.00 käytössä 3 pelikenttää
sunnuntai klo 13.00-14.30 käytössä 5 pelikenttää
Huom! Viikonlopun vuorot ovat käytössä, mikäli urheilutaloa ei ole varattu muuhun
tarkoitukseen. Peruutukset löytyvät kaupungin sivuilta ja urheilutalon ilmoitustaululta
Seuran jäsenmaksu aikuisilta 25 € / vuosi ja junioreilta alle 19 v. 10 € / vuosi
Lisätiedot:
seuran puheenjohtaja Marko Marsela marko.marsela@elisanet.fi / 040-521 1575 tai
Veli-Matti Pölönen veli-matti.polonen@parkano / 044-786 5513
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keskuskatu 8, 39700 Parkano
kunnonliike.fi, 050 501 0995, 040 6411 007, parkano@kunnonliike.fi

LUKKARI ALK. 31.8.2020
MAANANTAI – päivystys klo 15:00-18:30
klo 14:00

Seniorilavis45

klo 15:00

Seniorikuntosali

klo 17:00

Kuntosalicircuit

klo 18:00

TEHO 30

klo 18:30

KunnonBalance

TIISTAI – päivystys klo 15:00-18:45
15.9. alk. klo 15:00-18:00
klo 15:00

Seniorikuntosali

klo 17:00

Kuntosalin alkeiskurssi (erill. ilm.)

klo 18:00

TEEMA 45

klo 18:45

Pilates (erill. ilm.)

KESKIVIIKKO – päivystys tuntien yhteydessä
klo 9:30

Aamujumppa

klo 10:30

Seniorikuntosali

klo 18:15

KunnonCombat

TORSTAI – päivystys klo 16:00-18:30
klo 17:30

Lempeää rangan huoltoa

klo 18:35

Les Mills BodyPump

Käytössäsi monipuolinen kuntosali joka päivä avainkortilla klo 05-23:00. Tutustumiskäynti
veloituksetta. Lisäksi kuntosaliohjaukset sekä personal training-palvelut ajanvarauksella.
TERVETULOA!
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Fysioterapia – hieronta – kuntoutus – kuntosali- saliohjelmat – ohjaus
Kaikki saman katon alta!

Kunto-Eura

Pestis

HIERONTA:
30 min
45 min
60 min
75 min
90 min

40 €
45 €
50 €
65 €
75 €

FYSIOTERAPIA:
30 min
45 min
60 min

Kertamaksu
Kymppikortti (voim. 10 vko)
Kuukausikortti
3 kk:n kortti
Vuosikortti

42 €
48 €
54 €

•
•
•
•
•

6,50 € Eläk./opisk. 5 €
52 € Eläk./opisk. 45 €
50 € Eläk./opisk. 40 €
130 € Eläk./opisk. 110 €
432 € Eläk./opisk. 360 €

Tutustuminen saliin ja kuntosalilaitteiden ohjaus on ilmainen
Henkilökohtainen kuntosaliohjelma 50 €
Henkilökohtainen kuntosaliohjelma + kontrollikerta 80 €
Kuntosaliohjelman päivitys 40 €
Oma yksityinen salivuoro 55 €/1 tunti

KUNTOSALI AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 6-22!
Eija 0500 598594 - Jukka 050 3405594 - Teollisuustie 4, 39700 Parkano - www.kunto-eura.fi / www.pestis.fi
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Ilmoittautumistiedot ja opiskeluinfot:
www.sasky.fi sivuilla valitset oppilaitoksetvälilehti ja sieltä Petäjä-opisto. Ilmoittautua
voi myös suoraan Saskyn Parkanon toimistolla
tai puhelimitse.
Sasky / Petäjä-opisto
Parkanon toimipiste
Keskuskatu 1 2. krs
39700 Parkano
avoinna ma – pe klo 9 – 15
Puh. 044 045 5510
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