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OTK:n eli Lehdon puisto 
 

Puiston synty (Parkano-Kihniö -kirja: tiet s. 286... maakaupan kehitys s. 257..) 
 

Suuret tuuheat kuuset, lehtevät vanhat koivut, monet yksityiskohdat 
tuoksuineen elävät vieläkin parkanolaisten muistoissa, kun mainitaan OTK:n 

puisto, jota kutsuttiin myös Lehdon puistoksi. Kolmion mallinen pieni puisto loi 
vehmautta kahden vesistön välisellä harjanteella sijaitsevaan kyläkeskustaan 

1800 -luvun puolivälistä 1970-luvulle saakka. Parkano itsenäistyi omaksi 
pitäjäkseen v. 1867. 

 
Puiston syntyhistoria  

Ensimmäinen maantie Parkanoon tuli Kankaanpäästä 1830-luvulla ja jatkui 
kylän keskustasta viistosti Kuruun Näsijärven rantaan. 
  Olisi helppo ajatella, että tiestö Parkanoon olisi tullut etelästä, jossa  
  osa Parkanon ensimmäisistä taloista sijaitsi; Reko, Naskali, Möhkö ja Laatu 

  mutta tie tulikin lännestä! 
 

Kanan talon läheisyydestä tietä jatkettiin pohjoiseen Kuivasjärvelle v 1853. 
Parkanontie   
 

 Parkano sai oman kirkon Kuttikalliolle v. 1800, joten Parkanontieltä 

syntyi kärrytie luoteeseen, kirkkoon ja viereiselle hautausmaalle, ja tien 
vasemmalla puolella olevalle markkinamäelle. 

Kirkkotien varressa oli Nummisen paakaripuoti herkullisine rinkeleineen sekä 
joitakin aloittelevia pieniä kauppapuoteja talon ulkorakennuksissa. 

Kirkkokatu 
   Ensimmäinen kauppapuoti oli Raiskiorannan talossa, kirkon läheisyydessä. 
   
Pohjoiseen menevältä tieltä erkani oikotie markkinamäelle ja kirkkotielle. 

Keskuskatu 
 

Näiden kolmen tien kainaloon jäi suurien kuusten ja koivujen varjostama 
suojaisa puistoalue jo 1800-luvun puolivälissä. 

 
Aika ennen kauppaliikkeitä 

Kanan talo oli mainittu Turun maakirjoissa v. 1540, joten elämää tällä pienellä 

kyläseudulla on ollut lähes 500 vuotta sitten! Kanan talon ympärillehän koko 
pitäjä syntyikin. Parkano-Kihniö -kirja kertoo Kanan talon vaiheista vasta 

1800-luvulta mainiten siellä olleen eri aikoina useita kauppiaita 
pikkupuoteineen, jopa olutpanimo. 
  Parkanossa oli asukkaita tuolloin n 800. Väestölaskennan tiedot: 
                  ”v. 1815 asukkaita 928, v. 1900 asukkaita 6894.” 
 

Kirkkokansaa oli ajoittain runsaastikin liikkeellä. 
OTK:n puisto muodostui heille kirkkomatkoillaan tauko- ja tapaamispaikaksi. 
            

Markkinaväkeä kokoontui runsaasti Parkanon syysmarkkinoille.   



Parkanossa pidettävät eläinmarkkinat olivat kuuluisia jo v. 1880, ja kokosivat 

kansaa lähiympäristöstä ja kauppiaita kauempaakin. Markkinoille lähdettiin 

kyläkunnittain. Ne muodostuivat väestölle kaupanteon lisäksi juhlapäiviksi, 
jolloin kaupanteon lisäksi tavattiin tuttuja ja tehtiin kauppoja. 
  ”Markkinoilla oli myytävänä jopa ”400-500 nautaeläintä, pukkeja ja  
  kutteja, sekä nahkaa ja nisuleipiä sekä voita yli tuhannen leiviskän. 
  Markkinaväelle myytiin kahvia ja omenoita. Rusinasoppa oli hyvin suosittua 

  markkinaväen joukossa 
HUOM! Rusinasoppatarjoilulla perinteitä 

 
Puistoon alkoi ilmestyä kulkukauppiaita mielenkiintoisine laukkuineen, joissa 

oli monenlaista pikkutavaraa ja tarve-esineitä. Kaikilla nuorilla ei ollut varaa 
eikä mahdollisuutta lähteä kauemmas kihlamarkkinoille. Ei huolta, 

kulkukauppiaitten repuista löytyi kihlasormuksiakin! 
Maaseudun väestö piti eloisista kauppamiehistä, jotka toivat vaihtelua 

maaseudun muuten yksitoikkoiseen elämään. 
 Lumppukauppiaat keräsivät kuivaa lihaa ja palvattuja luita. 

 Nahkojen myyjät ostajat keräsivät myös hevosen häntiä ja harjoja. 
 Läkkikauppiaat olivat myös osa kauppiasjoukkoa. 

  Parkanon ja Kihniön reppurit eli repunkantajat, niin kuin heitä kutsuttiin,  
  olivat kotoisin Vienan Karjalasta. Parkanossa Korpelan veljekset sekä  

  Kirkkojärven länsirannan, Niemenperän esi-isä Kristian Tilikoff. 
 
Puistossa olevan kaivon läheisyyteen ilmestyi muutamat hevospuomit. Kaivosta 

hakivat vettä myös lähinaapurit. Vesi ei varmaan olisi läpäissyt minkäänlaista 
terveystarkastusta, seisoskelivathan siinä hevoset puomeissaan omistajiensa 

ollessa muilla asioilla. Puistossa oli monenlaista elämää ja – elämän hajua! 

Myöhemmin voimaan tulleet lait ja asetuksen häätivät kaupustelijat puistosta. 
 

Teiden varsille kauppaliikkeitä 
Elinkeinovapauslaki v. 1879 antoi jokaiselle hyvämaineiselle henkilölle 

mahdollisuuden kauppapuodin perustamiseen. 
Puiston ympärille alkoikin nopeasti nousta kauppaliikkeitä. 

Puiston pohjoispuolelle, paikalle, jossa juuri nyt olemme, rakennutti v. 1890 
maakauppias Heikki Grönlund kauppatalon, jonka myöhemmin peri hänen 

poikansa Emil Lehto. Paikalla on värikäs historia, koska siinä ovat vuosien 
aikana aloittaneet toimintansa – tosin eri vuosina – sekä OTK:lainen Osuusliike 

Satapohja, että SOK:lainen Parkanon Osuuskauppa. 
 

Etelässä puistoa lähellä sijaitsi Pentti ja Laina Kiviniemen v. 1935 perustama 
Kiviniemen sekatavarakauppa. 

Puiston länsipuolella oli markkinamäki, nykyisen Osuuspankin paikalla ja 

läheisyydessä Sahromaan kahvila, joka oli ensimmäinen kahvila Parkanossa. 
 

Kolmen tien rajaama pieni puisto, oli kymmenien vuosien kuluessa 
muodostunut parkanolaisille tutuksi ja läheiseksi tullut tapaamispaikaksi.   

 
 

 

  



Kuvan tiedot: 

 

”Kirkonkylää 50-luvulla: oikealla Viinikan liiketalo, joka rakennettiin 30-luvulla ja paloi 

60-luvun lopulla. Viimeisinä vuosina katutasossa oli ainakin Särkisen liike ja alakerrassa 

Heikintien puolella oli Mannisen radioliike. Heikintien nimi lienee tullut kauppias 

Henrik Grönlundista, joka teki Kuruntieltä kulkuväylän omalle kaupalleen. Tien toisella 

puolella on Osuusliike eli OTK ja sen takana vanha Kansallis-Osake-Pankin talo. 

Nykyisinkin jäljellä oleva ns. Mettomäen talo on vasemmalla ylhäällä ja sen vieressä 70-

luvun lopulla purettu Sahromaa. Siinä oli yksi keskustan monista kahviloista, joita 

jossain vaiheessa alettiin kutsua baareiksi. Pankkia vastapäätä oli pieni puiston tapainen, 

jossa oli kaivo. Siitä tuli juhlava nimi "Kaivopuisto". Vasemmassa reunassa näkyy 

osuuskaupan hevospuomi. Kuva kertoo hyvin siitä idyllisestä ja vihreästä Kirkonkylästä, 

jota monet haikeudella muistelevat.” – Timo Yliaho  
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