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KLO 11-14 TAPAHTUU!

OSTARILLA 
alueen yhdistykset ja järjestöt esittelevät toimintaansa ja 
yksittäiset henkilöt tarjoavat mahdollisuuden tehdä kirpputo-
rilöytöjä. Tasan klo 11 on kotiseutukartan paljastustilaisuus 
fanfaareineen Ravintola Rubiinin edessä.

KIRJASTO 
tarjoaa kaikenikäisten iloksi Korttelituvan tietotynnyristään 
vastauksen kaikkeen mahdolliseen ja lapsille satuhetkiä leik-
kipuisto Jalopeuran satuteltassa.

KOIRAPUISTOSSA koiranomistajat esittäytyvät koirineen.

KORRET KEKOON RY JA PARTIOLAISET
huolehtivat siitä, että kävijöillä on tarjolla syötävää ja juotavaa 
sekä päivällä että illalla.

KORTTELITUVASSA 
on mahdollisuus tutustua alueemme historiaan ja äänimaail-
maan. Marttojen järjestämä kehruuesitys ja tietokilpailu van-
hojen esineiden käyttötarkoituksista tuo menneen ajan konkreet-
tisesti tähän päivään. Avoinna myös buffetti.

SUUTARILAN ALA-ASTE 
mahdollistaa laadukkaan ohjelman tarjoamalla käyttöömme 
tilat ja välineet. Kaikki ala-asteet osallistuvat koulujen väliseen 
futismatsiin, joka pidetään liikuntapuistossa klo 9.00-12.00. 
Mahdollisesti saamme myös koululaisilta ideoita alueemme 
kehittämiseksi kirjoituskilpailun muodossa.

LEIKKIPUISTO JALOPEURA
tarjoaa monipuolista ohjelmaa koko perheelle alkaen klo 
10.00. Alle kouluikäisille on varattu mahdollisuus pelata 
sählyä, Kaartin soittokunta viihdyttää aikuisia musiikillaan ja 
kaikkien ilona on Hembölen eläinfarmin eläimiä.

LIIKUNTAPUISTOSSA 
pidetään ala-asteen koulujen välinen futismatsi klo. 9-12. 
Siellä pelataan myös petankia haasteperiaatteella kahdessa 
sarjassa: yhdistykset ja taloyhtiöt.

Yhteystiedot: 
Siltamäki-Suutarila-Seura ry, 
Kirsti Latva, puh. 050 301 0617   

Tervetuloa!
NUORISOASIAINKESKUS 
järjestää palvelukeskuksen juhlasalissa SiSu Jam 2008 
festarit klo 15.00-17.30. Menoa vaudittamassa ovat 
ainakin bändit Sukupuu, Fatal Perish, Metalshock ja
Festeroth. Nutan puolella on mahdollisuus osallistua 
tanssipeliin ja Singstariin.

PALVELUKESKUKSESSA 
tapahtuu koko päivän. Aulassa on tutustuttavana 
valokuvanäyttely. Liikuntasalissa valuu hiki klo 9 
alkaen, kun lentopalloilijat yrittävät panna parastaan ja 
voittaa haastajansa. Ja illan tullen alkaen klo 19 väki 
kokoontuu iltamiin. Ohjelmassa on teatteria, kurkku-
laulua, trubaduurimusiikkia ja tietysti tanssia La Dolce 
Vita -yhtyeen säestyksellä.
   
LIONS KLUBI SILTAMÄKI 
pitää minigolfradan auki maksutta. Myös makkaraa ja 
juomia on ostettavissa pelin lomassa.

RAVINTOLA RUBIINISSA voit nauttia edullisen 
SiSu-lounaan.

SEURAKUNTAKODISSA 
saamme rauhoittua Helmiä ja hiljaisuutta-teeman alla. 
Tilaisuudet alkavat tasatunnein eli 10, 11, 12 ja 13.

SILTAMÄEN HUOLTO 
on myös lauantaina avoinna meitä varten. Lähiöprojek-
tin vastuuhenkilö on vastaamassa kysymyksiisi. Lisäksi 
haastamme sinut tutustumaan Kerrostaloyhteistyöhön: 
voisikohan myös Siltamäessä…?

UIMAHALLISSA 
on koottuna monipuolinen ohjelmakokonaisuus SiSu-
päivän kuntoilijoille.

Siltamäki-Suutarila-päivän toteuttajat:
Helsingin kaupunki/Kultturiasiainkeskus ja Nuorisoasiainkeskus, 
Leikkipuisto Jalopeura, paikalliset koulut, Suutarilan kirjasto, 
Lions Club/Siltamäki, Malmin Palloseura ry, Rubiinin olutklubi 
ROK, Siltamäen Huolto Oy, Siltamäen Kokoomus ry, Siltamäen 
Marttakerho ry, Siltamäki-Suutarilan Sosiaalidemokraatit ry, 
Suutarilan Omakotiyhdistys ry, Korret Kekoon ry, Siltamäki-Suu-
tarila-Seura ry, Siltamäen Sopu ry, Siltamäen uimahalli/
Urheiluhallit Oy ja Malmin seurakunta


