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SUOMI

SUOMI
IS/ ARI-VEIKKO PELTONEN

Vaadi 125 e:lla (*)

UUSI YHTIÖ
puhdas, y-heti

Varaa aika ilmaiseen keskusteluun.
Autamme 15 v kokemuksella. Olemme
Kehä I, lähellä Pakilan TB, Lepolantie 16.
* Tarkemmin www.toolo.org tai tilaa
ilmainen esite postitse.

Töölön
Osakeyhtiötoimisto Oy

0400-643 333

ENNUSTAJA
SELVÄNÄKIJÄ
0700-57000

Rakkaus, ihmissuhteet, talous,
terveys, työ, yksinäisyys, uskottomuus, muutos elämässä.
Kokemus 50-luvulta alkaen, luotettava, syvästi vastuunsa tunteva, sympaattinen ennustaja-selvännäkijä tulkitsee eläm. tilannetta henk.koht. 24 h/vrk. UNIL
PL 64, 00511 Hki, 2,17 €+pvm

TIE KUTSUU
Pienessä takahuoneessa kuluu suurin osa Sakari Pennasen päivästä. Tässä huollettavana on 24-vaihteinen ns. hybridipyörä.

Jukka Piippo otti huolletun menopelinsä heti alleen.

Pyöräilykausi alkoi NYT!
Hinta vaihtelee pyörästä riippuen

KEVÄT: Kiire tulee, jos aiot ehtiä

huollattaa menopelisi.
KUMIN KUTKUTTAVA tuoksu
leijailee nenään Helsingin
Vuosaaressa Sakari Pennasen pyöräkorjaamolla.
Fillareita seisoo joka nurkassa toinen toisiinsa nojaten. Takahuoneen seinä on
täynnä työkalua, pulttia ja
mutteria.
Pesualtaan päällä pyörä
odottaa pikkuosien putsausta.
– Hammasharja on kätevä tähän hommaan, Pennanen vinkkaa sinisissä verkkareissaan ja virnistää.
– Niitä kuluu minulla parisataa vuodessa. Tiskiharjakin on hyvä.
55-vuotiaan pienyrittäjän
parkkiintuneet kädet kielivät siitä, että tätä on tehty
pitkään. Pennanen aloitti
oppipoikana 15-vuotiaana,
nyt hänellä on kolme korjaamoa Helsingissä. Mies
nousee joka aamu puoli
kuudelta, jotta ehtii aloittaa

työt seitsemältä. Päivät venyvät 12-tuntisiksi. Kuusi
päivää viikossa, vuoden
ympäri.
– Palaute on se, joka antaa hyvän mielen ja auttaa
jaksamaan. Ja se, että näkee
oman työnsä jäljen, miettii
Pennanen rasvan tuhrimissa työtiloissaan. Hän on silminnähden tyytyväinen.
– Ei ole ollut päivää, että
kyllästyttäisi. Tämä on sellaista vanhanajan kyläkauppiaan elämää. Kerrankin sunnuntaina huudeltiin
ikkunan alla, että vaihdanko renkaan. Eihän sitä voinut olla vaihtamatta, nauraa mies, joka asuu Vuosaa-

”Ei ole ollut
päivää, että
kyllästyttäisi.”
Pyöräkorjaaja
Sakari Pennanen

”Huollatan pyörän
kerran vuodessa
ammattilaisella.”
Jukka Piippo
ren-liikkeensä yläkerrassa.
KEVÄT ON TULOSSA, ja se
tietää sesonkia. Huhtikuisena arkipäivänä ovi käy tiuhaan. Jonoa on vajaan viikon verran eli vielä vähän.
Vuosaarelainen
Jukka
Piippo on tullut hakemaan
20 vuotta vanhaa pyöräänsä perushuollosta. Valmista
tuli viidessä päivässä. Hinnaksi tuli uuden sisäkumin
kanssa 67 euroa. Hassua
kyllä, kumi oli puhjennut
matkalla korjaamolle.
– Huollatan pyörän kerran vuodessa ammattilaisella. Ei se riitä, että itse vähän sörkkii, tuumii Piippo.
Pienen ja kodikkaan korjaa-

IS kysyi tiistaina 7.4., mitä polkupyörän perushuolto eli keväthuolto maksaa ja kuinka kauan huoltoa pitää
jonottaa. Perushuoltoon kuuluvat mm. säätöjen ja jarrujen tarkistus, muttereiden kiristäminen ja rasvaus.
Jos osia täytyy vaihtaa, se maksaa erikseen. Huollon hinta vaihtelee pyörästä riippuen. Kalleimpia
huollettavia ovat monivaihteiset pyörät.
Helsinki
Bike Company, Taka-Töölö
Cycle Center, Alppiharju
Deesport Oy, Oulunkylä
Fillarikellarin huolto, Kamppi
Itä-Helsingin pyörähuolto, Vartiokylä
Lauttasaaren Pyörä ja Urheilu
Polkupyöräpaja, Kaarela
Velosport, Käpylä
Vuosaaren pyörähuolto
Tampere
Pyörä- ja luistinhuolto M & M
Pyöräpaja Sampo
Turku
Pyöräpalvelu Berggren Oy
Visan polkupyörähuolto
Kuopio
Puijon Ski & Bike
Leosport Kuopio
Polkupyöräkorjaamo Rissanen Markku
Oulu
Pyöräkorjaamo Laihiainen
Pyörä & Paja

Hinta
60–90 euroa
55 euroa*
40–70 euroa
60–85 euroa
60–85 euroa
59–69 euroa
50–70 euroa
60–85 euroa
48–60 euroa
55 euroa*
45 euroa*
40 euroa*
60–80 euroa
50 eurosta ylöspäin
44–49 euroa
48 euroa*
45–65 euroa
50 euroa*

Jonoa
Noin 10 päivää
Pari päivää
Yli viikko
Neljä viikkoa
Noin viikko
Noin kaksi viikkoa
Pari–kolme viikkoa
Parista päivästä viikkoon
Pari päivää

Näin huollat itse
1) Pyörän pesu:
haalealla vedellä ja
pesuaineella, ei painepesurilla. Ketjut voi puhdistaa kätevästi vaikkapa
hammasharjalla.
2) Tarkista tekijät, jotka
vaikuttavat turvallisuuteen: mm. jarrut, ohjaustangon ja istuimen kiinnitykset, pultit ja mutterit
sekä heijastinten kunto.
3) Tarkista renkaiden
ilmanpaine.
4) Öljyä ketjut, laakeriosat ja vaijerit.
5) Lopuksi pyörän voi
vahata, kuten auton. Näin
pyörä pysyy helpommin
puhtaana.
6) Jos olet epävarma,
kysy vinkkejä pyöräliikkeistä. Jos esimerkiksi
jarrut ovat epäkunnossa,
ota aina yhteyttä ammattikorjaajaan.

i

Likaiset kolot on helppo
puhdistaa hammasharjalla.

Älä unohda huoltaa jarruja.

Tarja Jaatinen toi pyöränsä huollettavaksi ja yllättyi, että saa
sen takaisin jo seuraavana päivänä. Sesonki alkaa toden
teolla pääsiäisen jälkeen.

Noin viikko
Parista päivästä viikkoon
Ei jonoja
3–5 päivää
Ei jonoja
* pyörästä riippumatta

mon isäntä saa asiakkaalta
kiitosta.
– Hän (Sakari) tekee
pyörälle monesti paljon sellaista, mitä ei tarvitsisi välttämättä tehdä, kiittelee
Piippo.

Kuin tilauksesta punaposkinen pikkutyttö tulee
ujostellen kysymään Sakarilta, saisiko ilmaa renkaisiin. Kyllä saa, eikä maksa
mitään.
KALLE PIRHONEN

50-300 €

Lähetä tekstiviesti RO 300 28 ETUNIMI
SUKUNIMI HETU TILINUMERO OSOITE
POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA
numeroon 16213. Viestin hinta on 1,90 €.

Kolme päivää
Kaksi viikkoa
Noin viikko
Noin viikko

Hae lainaa
Voit hakea myös lainaa netin kautta:
www.menolaina.fi

Ammattikorjaaja
suosittelee spray-öljyä.

Tarkista ilmanpaine.

Menolaina.fi

