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Tule asumaan, 

töihin tai  

yrittämään!



R
akentajapäivät järjes-
tetään taas Parkanossa 
ensi vuoden maaliskuus-
sa. Erityisesti rakentami-
seen liittyvissä yrityksis-

sä kannattaa jo laittaa päivämäärä 
19.–20.3.2016 kalenteriin, jotta se 
tulee varattua markkinointiin omalla 
alueella. 

Parkanon Urheilutalolla on jär-
jestetty rakentajapäivät jo kahdesti 
aiemminkin, ja vastaanotto on ollut 
hyvä. Näytteilleasettajia on tullut talo 
täyteen, ja osa on esittäytynyt myös 
piha-alueella.

– Rakentajapäivistä tehdään tie-
toiskujen ja työnäytösten avulla mie-

lenkiintoinen ja houkutteleva tapah-
tuma. Luvassa on ohjelmaa koko 
perheelle, ja lapsetkin otetaan huo-
mioon. Uutena voimakkaammin esiin 
tuotavana asiana ovat sisustus ja 
somistus, kertoo Jonna Heinimäki, 
joka tälläkin kertaa juoksee tapahtu-
maa kasaan. 

Rakentajapäivien lähtökohta on 
tarjota paikallisille rakentamisesta 
kiinnostuneille ihmisille ja rakentami-
seen liittyville yrityksille kohtauspaik-
ka, jossa on tarjolla ajankohtaista 
tietoa. Myös kaupunki on mukana 
esittelemässä viihtyisiä asuntoaluei-
taan ja muita asumisen vaihtoehtoja. 

P
arkanoon suunnitellaan 
yhtä aikaa kerrostalon ja 
kahden rivitalon rakenta-
mista. Kerrostaloasunnois-
ta voi jo tehdä ennakkova-

rauksen, ja rivitaloasuntoja päästään 
varaamaan heti, kun kaavamuutos 
hyväksytään. 

Kerrostalo on tulossa aivan Kol-
moskeskuksen palvelujen viereen ja 
Kirkkojärven rantamaisemaan. Talon 
rakennuttavan Kaukomaalaus Oy:n 
toimitusjohtaja Kauko Turunen ker-

too, että erityisesti iäkkäämmät ihmi-
set ovat kyselleet asuntoja.  

– Heitä kiinnostaa palvelujen lä-
heisyys, tästähän on lyhyt matka 
monen ketjun kauppaan. Ja tietysti 
järvimaisema aina houkuttelee. 

Nelikerroksiseen taloon on tulossa 
27 asuntoa aina 41 neliön yksiöistä 73 
neliön kolmioihin. Jos ennakkovaraajia 
löytyy kesän aikana tarpeeksi, pääs-
tään rakentamaan syksyllä. Silloin en-
simmäiset asukkaat voisivat päästä 
uusiin koteihinsa jo syksyllä 2016. 

Kolmiot menevät hyvin kaupaksi 

Parkanon Rakennuspalvelu Oy:n ri-
vitaloille on varattu kaupungilta tontti 
entisen meijerin alueelta Niementien 
ja Parkanontien kulmauksesta. Si-
jainti on mainio, sillä sekä keskus-
ta että Kolmoskeskus ovat helposti 
saavutettavissa. Suunnitteilla on yksi 
asunto-osakeyhtiö, jossa on kaksi 
erillistä taloa. 

– Alueelle on tulossa kymmenkun-
ta erikokoista asuntoa. Kokemus on 

osoittanut, että kolmiot menevät Par-
kanossa hyvin kaupaksi, kertoo hal-
lituksen puheenjohtaja Pertti Ojala. 

Rivitalojen ennakkomarkkinointiin 
on varattu syksy ja talvikausi, kun-
han kaavamuutos saadaan ensin ke-
sän aikana hyväksytyksi. Jos puolet 
asunnoista saadaan varaukseen, ra-
kentaminen on mahdollista aloittaa 
hyvissä ajoin ensi keväänä. 

Rakentajapäivät 
järjestää Kehitys-
Parkki Oy. Messu-
paikkoja ja lisä-
tietoja voi kysyä 
Jonna Heinimäeltä 
numerosta  
040 775 6229 tai 
sähköpostitse  
jonna.heinimaki@
gmail.com.

Rakentajapäivät 
järjestää Kehitys-
Parkki Oy. Messu
paikkoja ja lisä-
tietoja voi kysyä 
Jonna Heinimäeltä 
numerosta 
040 775 6229 tai 
sähköpostitse
jonna.heinimaki@
gmail.com.

Pertti Ojala esittelee tulevien rivitalojen tonttia, joka sijaitsee Ratakotoa vastapäätä ja Kauko Turunen Kirkkojärven rantaan rakennettavan kerrostalon kuvaa.
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Rakentajapäivät taas ensi keväänä 19.–20.3.2016



P
arkanonjärven ranta-alu-
eelle on nyt mahdollista 
rakentaa aivan keskustan 
läheisyyteen. Kaupunki on 
kaavoittanut uudelle Ar-

tolanrannan alueelle myyntiin kolme 
tonttia metsäiselle mäelle, josta on 
näkymä järvelle.  

Artolanrannan alue sijoittuu val-
tatie 3:n ja Kuruntien sekä Parka-
nonjärven väliin jäävälle alueelle. 
Myös läheisessä peltomaisemassa 
on myynnissä kaupungin omistamia 
tontteja. 

Vuokraisitko rantatontin? 

Kirkkojärveen rajautuvalla Pentinran-
nan alueella pääsee rantatontille eri-
tyisen edullisesti, sillä sen voi vuok-
rata 30 vuoden vuokra-ajalle. Halvin 
vuokrahinta alueella on 1400 euroa 
vuodessa.  

Pentirannan tontit ovat Kirkko-
järven rantamaisemassa ilta-aurin-
gon puolella. Viihtyisä ja rauhallinen 
asuinalue on aivan lähellä päiväkotia, 
koulukeskusta ja jäähallia. Tonteille 
on varattu yhteinen venevalkama, ja 
kaupungin uimaranta on aivan asuin-
alueen lähellä. Osa tonteista on oma-
rantaisia. 

Myös Viinikanjoen tuntumassa on 
Parkanon kaupungilla vielä muutama 
tontti tarjolla. Tältä alueelta on lyhyt 
matka niin keskustaan kuin katsele-
maan koskien kuohuja tai perhoka-
lastamaankin.  

Tonteista voi tarkemmin kysellä 
kaupungin tekniseltä osastolta. Tie-
toa löytyy myös kaupungin kotisivuilta 
etusivulla olevan linkin alta.  

J
uho Mäkipää ja Karo-
liina Ojalainen raken-
tavat uutta kotia Ylisky-
lään aivan lähelle Juhon 
lapsuuskotia. He kävivät 

opiskelemassa isommissa kaupun-
geissa, mutta molemmille oli selvää, 
että Parkanoon palataan jossain vai-
heessa. 

– Haluamme asua vähän väljem-
mässä ja maalaismiljöössä. Myös 
perhesiteet kiinnittävät meidät tän-
ne, Juho perustelee. 

Karoliina muistelee, kuinka Juho 
jo suhteen alkuaikoina kävelytti hän-
tä juuri näillä paikoilla, joihin koti nyt 
valmistuu. Maastoa kierrellessä var-
mistui, että jos joskus johonkin ra-
kennetaan, niin juuri Yliskylään.

Parkano on heidän mielestään 
mukavan kokoinen paikka asua ja 
elää. Täällä on yksivuotiaan Alvarin-
kin turvallista kasvaa.  

– Lapsiperheen näkökulmasta 
täällä on tarvittavat palvelut saatavil-
la. Jos jotain isompaa ja erikoisem-
paa tarvitaan, Tampere on lähellä. 
Olen lapsesta asti tottunut, että sin-
ne on kiva lähteä mutta vilskeestä 
ja ruuhkista on ihana palata Parka-
noon, Karoliina juttelee. 

Molemmille on löytynyt myös 
mieleisiä töitä. Juho työskentelee 
sähköasentajana Sähkösuomilammi 
Oy:ssä ja kulkee keikkahommissa.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkano sijaitsee valtateiden riste-
yksessä, joten keikoille on helppo 
lähteä. Karoliina palaa syksyllä äi-
tiyslomalta kaupungin palvelukseen 
lastentarhanopettajaksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vuoden alusta alkaen Karo-
liina on käynyt pitämässä myös 
Perfect Home -kotikutsuja. Tätäkin 
toimintaa on ollut helppo aloittaa ko-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tipaikkakunnalla, sillä aina löytyy tut-
tuja ja tutun tuttuja, joiden luona voi 
pitää kutsuja.
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Pienellä rahalla järvinäkymään  

Kysy lisää: Jarmo Kyösti 
044 7865 601 jarmo.kyosti@parkano.fi

Uudella alueella  
Artolanrannassa  
voi rakentaa mäelle,  
josta saa näkymän  
Parkanonjärven 
maisemaan.

Juho Mäkipään, Karoliina Ojalaisen ja heidän Alvar-poikansa tulevassa kodissa on paljon ikkunoita, joista voi ihailla avaraa näkymää 
Parkanonjärvelle ja sitä ympäröivää maalaismaisemaa.

Tilaa ja rauhaa lapsuusmaisemissa



J
uristina työskentelevä Meri-Tuuli Vuota-
ri nojaa tyytyväisenä Frida-hevosensa kyl-
keen ja toteaa olevansa onnellinen siitä, että 
voi asua Alaskylän maalaismaisemassa ja 
käydä Tampereella koulutustaan vastaavas-

sa työssä. 

Hän on kulkenut työmatkaa tammikuusta 2012 
lähtien. Nykyinen työpaikka on Asianajotoimisto Me-
rilampi Oy:ssä. Moni ihmettelee, miten Vuotari jak-
saa kulkea matkaa päivittäin, mutta hänen mieles-
tään kaikki on kiinni omasta asenteesta.

– En ole kokenut tätä yhtään raskaaksi, vaikka 
en edes tee säännöllistä kahdeksasta neljään työtä. 
Käytän matkat työntekoon, jolloin saan senkin ajan 
hyödyksi. Sen ansiosta pääsen myös toisinaan läh-
temään jo neljän junalla kotiin.

Useimpina aamuina työmatka alkaa kello 7.21 
lähtevällä junalla, ja juna kotiin lähtee klo 18. Parhai-
na päivinä matka taittuu vain 29 minuutissa. Samas-
sa rytmissä kulkee useampi kymmenen parkanolais-
ta, joten asemalla kohtaa tutun, mukavan porukan.  

Parkanossa Vuotarilla on kihlattu. Myös moni muu 
asia pitää hänet täällä. Parhaillaan etsinnässä on so-
piva tontti Alaskylästä, josta hän on kotoisin.

— On ihana tulla kiireisten työpäivien jälkeen tän-
ne, missä on rauhallista ja kauniit maisemat. Järvi on 
lähellä, ja nautin sen katselusta. Myös muutamia ka-
vereita on jäänyt tänne, ja yksi oikein hyvä ystävä on 
todennäköisesti muuttamassa takaisin.

Maaseutumiljöö sopii myös Vuotarin hevoshar-
rastukseen. Ratsastaminen on ollut hänen ykkösla-
jinsa monen vuoden ajan, ja 2000-luvun alussa hän 
voitti vuonohevosten mestaruuskilpailuissa kahdesti 
SM-hopeaa esteratsastuksessa ja kerran koulurat-
sastuksessa.

SAAPUVAT JUNAT     LÄHTEVÄT JUNAT

     2:09 Helsingistä  2:11 Rovaniemelle

     3:08 Rovaniemeltä  3:11 Helsinkiin

     6:15 Rovaniemeltä  6:16 Helsinkiin

     7:20 Seinäjoelta  7:21 Helsinkiin

     8:22 Seinäjoelta  8:23 Helsinkiin

     9:46 Helsingistä   9:47 Ouluun

   11:16 Oulusta             11:18 Helsinkiin

   12:37 Helsingistä             12:38 Rovaniemelle

   14:16 Rovaniemeltä            14:18 Helsinkiin

   15:42 Helsingistä             15:43 Rovaniemelle

   16:51 Helsingistä            16:53 Seinäjoelle

   17:15 Rovaniemeltä             17:17 Helsinkiin

   18:42 Helsingistä             18:43 Ouluun

   19:37 Seinäjoelta            19:38  Vaasaan

   20:15 Rovaniemeltä            20:16 Helsinkiin

   21:43 Helsingistä            21:44  Vaasaan 
   22:58 Helsingistä             23:02 Kemijärvelle  

Sekä Meri-Tuuli Vuotari että hänen vuonohevosensa Frida viihtyvät Alaskylässä.

Juna vie töihin Tampereelle 
ja tuo takaisin rauhallisiin maisemiin

4

Parkanon asemalla on arkisin vilkasta 



P
aroonin kauppareitille kan-
nattaa poiketa, sillä se oh-
jaa Parkanon keskustan 
palveleviin liikkeisiin. Tien-
varsitaulut ohjaavat reitille 

Kolmoskeskuksesta ja Kolmostieltä. 
Yritykset tunnistaa keskustassa kul-
kiessaan ovenpielessä olevasta Pa-
roonin kauppareitin sinetistä.

Kauppareitillä on mukana nelisen-
kymmentä yritystä, niin kahviloita ja 
ravintoloita, partureita ja kauneus-
hoitoloita kuin kauppapaikkoja ja 

muitakin palveluyrityksiä. Palvelui-
hin voi tututusta yritysten yhteisillä 
sivuilla www.parooninkauppareitti.fi. 
Yritykset järjestävät yhdessä myös 
sisätoritapahtumia ja jatkoaikatem-
pauksia.

– Yhteistoiminta yrittäjien välillä 
on antoisaa. Parkano on kaunis kau-
punki sopivasti Kolmostien varrella ja 
alueella, jossa on paljon kesäasuk-
kaita, joten kyllä meidän kannatta 
yhdessä ideoida tapahtumia asiak-
kaiden iloksi, toteaa kauppareittiin 

putiikkinsa kanssa kuuluva  
Elina Seilo.  

Paroonin kauppareitti  
luotiin Leader-rahoittei- 
sella hankkeella Parka- 
non Yrittäjien aloitteesta  
ja Kehitys-Parkki Oy:n  
vauhdittamana.
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Paroonin kauppareitin  
liikkeet tunnistaa tästä sinetistä.liikkeet tunnistaa tästä sinetistä.

”
Chez Elinassa ei myydä vain 
ihania vaatteita vaan itsetun-
toa kaikenikäisille ja -kokoisille 
naisille.” Näin kommentoi asia- 
kas Elina Seilon putiikkia. 

Elina miettii toteamuksen kerto-
van siitä, kuinka paljon hän rakastaa 
työtään. 

– On rikkaus nähdä, kuinka jokin 
asu istuu asiakkaalle. Ihminen oikein 
hehkuu, kun hänelle löytää sopivan  
kokonaisuuden. Yritän   muistuttaa  
vaatimattomille suomalaisnaisille, 
kuinka upeita olemme. 

Chez Elinan maine on kahdek-
sassa vuodessa kiirinyt,  ja naisia tu- 
lee putiikkiin varsinkin kesäaikaan 
pidemmiltäkin matkoilta. Vakiasiak-
kaita on parkanolaisten lisäksi myös 
lähipaikkakuntien naisissa. Elina ar-
velee heidän arvostavan palvelua 
sekä yksilöllisiä mallistoja. 

– Koot ovat myös meidän valt-
timme, huomauttaa Julia Seilo, joka 
työskentelee äitinsä kanssa putiikis-
sa. Moni asiakas arvostaa sitä, että 
vaatteita saa koosta 34 reilumpiin 
kokoihin, aina kokoon 54 asti. 

Chez Elina sijaitsee Aureentien 
varrella vajaan parin kilometrin etäi-
syydellä Parkanon keskustasta ja ki-
venheiton päässä Kuruntieltä. Täksi 
kesäksi naiset vaatteineen muuttivat 
kuitenkin aivan keskustaan, saman 
katon alle K-Supermarketin kanssa. 

Muutto piti lattiaremontin tieltä 
tehdä joka tapauksessa, joten oli so-
piva hetki tehdä rohkea ratkaisu ja 
lähteä tekemään putiikkia tunnetuksi 
Kolmostien varteen.

Putiikista itsetuntoa naisille

Poikkea Paroonin kauppareitille

Elina ja Julia Seilo siirsivät Chez Elinan kesäkuukausiksi keskustaan ja valtatie 3:n tuntumaan.



L
iikunnan riemua ja lajikoh-
taista täsmätreeniä on luvas-
sa parkanolaislapsille, kun 
Antti Luusalo liikuttaa heitä 
taas kesäkauden ajan. Ohja-

tun yhdessä liikkumisen mahdollistaa 
kolmen urheiluseuran yhteistyö, jota 
myös kaupunki on mukana tukemas-
sa. Lasten liikuttamisen asialla ollaan 
yhdessä nyt jo kolmatta kesää. 

Höntsäilystä tykkääviä ja kesään-
sä toimintaa kaipaavia lapsia Luusalo 
innostaa mukaan Parkanon Urheili-
joiden pesäpallokouluun ja Pontevan 
jalkapalloporukkaan.  

– Pesistä ja futista voivat tulla pe-
laamaan kaikki, jotka haluavat. Se 
on kerhomaisempaa toimintaa, jossa 
pääpainona on yhdessä liikkumisen 
ilo. Futiksen kesäkuvioissa on par-
haimmillaan pyörinyt noin 90 lasta. 

Parkanon Kiekko ja SBT PaPo 
puolestaan pyrkivät kesävalmenta-
jan avulla jatkamaan talvilajiensa pit-
käjänteistä harjoittelua myös kesällä. 
Kestävyyskuntoa on tarpeen pitää 

yllä ympäri vuoden, jotta sitä riittää 
kilpailukaudella. Lisäksi kesäohjel-
massa on jääkiekkoa ja salibandya 
pelaaville lajikohtaista treeniä. 

– Näin meilläkin saadaan lapsille 
valmennuksellisesti ja liikunnallisesti 
samat mahdollisuudet kuin isom-
missa kaupungeissa. Kun seurat 
palkkaavat koulutettuja valmentajia, 
päästään toimimaan tehokkaasti ja 
tasokkaasti, Luusalo pohtii. 

Kilpailevien joukkueiden treenaa-
minenkaan ei hänen mielestään saa 
olla liian totista, vaikka sitä tosissaan 
tehdäänkin. Tärkeä ohjenuora on 
mennä lasten ehdoilla ja tehdä asiat 
niin, että mielekkyys säilyy.
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S
osiaali- ja terveyspalve-
lujen ulkoistamisella Pih-
lajalinna Oy:lle haetaan 
Parkanossa sitä, että pal-
velut säilyvät omalla paik-

kakunnalla ja ne saadaan tuotettua 
kustannustehokkaasti. Odotukset sii- 
tä, että yksityinen palveluntuottaja 
kehittäisi toimintoja, näyttävät myös 
toteutuvan. 

Kotihoidon palveluvastaava Tanja 
Mustajärvi toteaa olevansa erittäin 
tyytyväinen siihen, kuinka toiminta 
pihlajalinnalaisina on lähtenyt käyn-
tiin. 

– Kehittäminen alkoi heti. Ko-
tihoidon henkilöstöresursseja tul- 
laan vahvistamaan kahdella sairaan-
hoitajalla, mikä tuplaa heidän mää-
ränsä. Kaikkiaan kotihoidossa on nyt 
kolmisenkymmentä työntekijää, hän 
kertoo. 

Asiakastyöhön pyritään nyt li-
säämään hallittavuutta ja tuttuutta 
vahvistamalla omahoitajakäytäntöä. 
Tämä tapahtuu jakamalla kotihoito 
neljään alueeseen, joissa kussakin 
toimivat omat hoitajat.  

Mustajärvi arvostaa myös Pihla-
jalinnan halua lisätä kuntoutusta ja 
kuntouttavaa työotetta kotihoitoon.

– Jo nyt on uutta esimerkiksi se, 
että fysioterapeutin työpanosta on 
käytettävissä kotihoitoon, jotta asi-
akkaille saadaan tehtyä kuntoutus-
suunnitelmat. Kuntouttava näkö- 
kulma on nyt aiempaa organisoi-
dumpaa. 

Kotihoidon kehittäminen koituu 
Parkanossa ison joukon hyödyksi, 
sillä sen palveluja käyttää säännöl-
lisesti noin kaksisataa asiakasta. Li-
säksi moni parkanolainen tarvitsee 
palveluja tilapäisesti.

Kotihoidon 

palveluvastaava 

Tanja Mustajärvi 

työskentelee hyvillä 

mielin pihlajalinnalaisena, 

koska yksityisessä yksikössä 

asiat rullaavat joustavasti eteenpäin.

Antti L
uusalo liikuttaa kesäaikaan isoa joukkoa parkanolaislapsia.

Pihlajalinna alkoi 
heti kehittää

kertoo. 

Lapset liikkeelle kesälläkin



P
arkano on ylpeä kylistään, ja moni paikkakunnalle 
muuttajakin etsii kotia juuri kylien maalaismaisemasta. 
Aktiivisia kyliä on kaikkiaan kymmenkunta, ja jokainen 
niistä on omine erityispiirteineen tutustumisen arvoinen.  

Yhteistä jokaiselle kylälle on, että vesistö tuo jollain 
tavoin säväyksen maisemaan, joko rauhoittavina järvinäkyminä, 
kuohuvana koskena tai virtaavana jokena. 

Kesäkuiselle kyläkierrokselle osallistunut Helena Ahonen häm-
mästeli näkemäänsä. Hän on asunut Parkanon Pihnarissa kah-
deksan vuotta ja kävi vasta nyt ensimmäistä kertaa Lamminkos-
kella, Kuivasjärvellä ja Alkkianvuorella. 

– Täällä on valtavan hyvät retkeilymahdollisuudet ja paljon 
nähtävyyksiä. Myös Käenkosken alue oli yllättävän monipuoli-
nen, oli tanssien lisäksi risteilyä, teatteria ja mukavalta vaikutta-
vaa Äimänkäki-tapahtumaa.

Kyläkierroksen järjestivät Suomen Setlementtiliiton Yhdessä 
mukana -hanke ja Parkanon kaupunki.

– Tuomme kylille mukavaa yhteistoimintaa myös syksyllä, jol-
loin eri kylillä järjestetään vuorotellen omat kylätapahtumat, ker-
tovat projektikoordinaattori Marjo Karila ja vanhustyön palveluoh-
jaaja Tuija Vainionpää-Seilo. 

Näistä tapahtumista tulee tarkempaa tietoa kylien yhteisel-
le nettisivustolle www.parkano.fi/kylat. Näillä sivuilla kannattaa 
muutenkin käydä tutustumassa elämään Parkanon kylissä.

P
arkanon kaupunki toimii 
aktiivisesti sosiaalisessa 
mediassa. Erityisesti kau-
pungin Facebook-sivuja 
päivitetään ahkerasti ja 

niillä on jo yli 1300 seuraajaa. Lisäk-
si kaupungilla on tilit Twitterissä ja 
Instagramissa, ja niidenkin käyttöä 
pyritään tehostamaan. 

Facebookissa kaupunki paitsi tie-
dottaa omasta toiminnastaan myös 
kertoo yleisemmin siitä, mitä Parka-
nossa tapahtuu ja kannustaa kunta-
laisia osallistumaan.  

– Sosiaalinen media on tätä päi-
vää. Sen valtteja ovat nopea tiedon-
kulku ja saavutettavuus. Se on omi-
aan myös osallistamaan ihmisiä ja 
synnyttämään keskustelua, toteaa 
kaupungin markkinointityöryhmää 
luotsaava Juha Tuominen. 

Sosiaalisen median kautta tietoa 
saadaan leviämään laajalle joukolle 
ihmisiä ja myös muille kuin parkano-

laisille. Kaupungin Facebook-sivujen 
päivityksiä seuraa jo nyt iso joukko 
entisiä parkanolaisia sekä ihmisiä, 
joilla on jokin kytkös Parkanoon, 
vaikka kesämökki täällä. 

– Esimerkiksi vanhat valokuvat 
Parkanosta ovat kiinnostaneet val-
tavasti paitsi nykyisiä myös entisiä 
parkanolaisia ja tuoneet sivuillemme 
paljon seuraajia, Tuominen pohtii. 

Markkinointityöryhmässä koetaan 
kaupungin aktiivisuus sosiaalisessa 
mediassa myös brändin rakentami-
sena. Parkano on elinvoimainen ja 
vireä paikkakunta – on hienoa päästä 
näyttämään se myös ulospäin. 

– Pystyimme aktivoimaan sosiaali-
sen median hyödyntämistä ostamal-
la apua tiedotuksen ammattilaiselta. 
Hanna Tuuri tehostaa kaupungin tie-
dotusta erityisesti juuri sosiaalisessa 
mediassa ja varsinkin valokuvaamal-
la sinne paljon, Tuominen kertoo. 

Kyläkierroksen kahvit juotiin Kovesjoen kauniilla kylätalolla, jonka kunnostus on  
kyläläisten talkoovoiman näyttö.
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Facebook-päivitys siitä, kuinka lukiolaiset opettivat älylaitteiden käyttöä  
kirjastossa, oli monen ihmisen mielestä tykkäämisen arvoinen. Tykkäämisten  
ja jakamisten ansiosta kuva lähti hyvin leviämään ja tavoitti paljon ihmisiä.

P
arkano on ylpeä kylistään, ja moni paikkakunnalle 

Elävät kylät kiinnostavat

Pihlajalinna alkoi 
heti kehittää



P
aroonin Markkinat heinä-
elokuun taitteessa ovat 
Parkanossa odotettu ta-
pahtuma, jossa päästään 
vaihtamaan kuulumiset tut- 

tujen kanssa ja viettämään joukolla 
kesäisen leppoisaa viikonloppua. 

– Kyllä Parkanon yrittäjien järjestä-
mät markkinat ovat sellainen loppu-
kesän huipentuma, joka houkuttelee 
väkeä ympäristökunnistakin, toteaa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
yrittäjäjärjestön puheenjohtaja Han-
nu Laholuoma.  

– Ajankohtakin on sopivasti niin, 
että mökkiläisiä ja muita kesäloma-
laisia on vielä mukavasti liikkeellä, 
hän jatkaa. 

Markkinoiden ohjelmaksi on viime 
vuosina pyritty löytämään paikallisia 
esiintyjiä ja erityisesti nuoria. Ideoita  
ohjelmanesittäjistä otetaan vastaan, 
joten vinkatkaa järjestäjille, jos tie-
dätte sopivan.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kauppiaita markkinoille on perin-
teisesti tullut eri puolelta Suomea, ja 
paikallisiakin on mukana. 

– Toivoisimme paikallisten yrittä-
jien lähtevän tuotteineen ja palvelui-
neen isommallakin joukolla mukaan 
ja esiin markkinoille. Ja jos intoa ja 
halua talkoisiin löytyy, niin tervetuloa 
järjestelyhommiin. Kaipaamme rivei-
himme tekijöitä, jotka visioisivat uut-
ta, Laholuoma kannustaa. 

M
auton Päivästä vaikut-
taa tulevan Parkanoon 
perinne. Sen verran 
innokkaasti mopoau-
toväki on toukokuiseen 

tapahtumaan kokoontunut.  

Viime vuonna pisin matka mo-
poautomiittiin ajettiin Vihdistä. Tänä 
vuonna lahtelainen kaveri vei Teräs-
perse-palkinnon päihittämällä mat-
kassa niukasti Turusta tulleet pojat.  

– Parasta päivässä tuntuu olevan 
kavereiden kanssa hengailu. Siinä 
vertaillaan kalustoa, tavataan tuttuja 
ja tutustutaan uusiin ihmisiin, toteaa 
Juha Anttila, jonka ideasta tapahtu-
ma viime keväänä sai alkunsa. 

Kimmokkeena toimi Parkanon 
lukion musiikkiteatterilinjan elokuva-
produktio Muuttolinnut, johon Antti-
la halusi mopoautomiittikohtauksen. 
Kaupungin vapaa-aikatoimi innostui 
mukaan, ja yhdessä luotiin niin näyt-
tävä tapahtuma, että sillä päästiin 

jopa Kymmenen uutisten kevennyk-
seen. 

Olennaisena osana Mauton Päi-
vään kuuluvat kilpailu kauneimmasta 
mautosta, mauttomimmasta jassos-
ta sekä kovimmista äänenpaineis-
ta. Ennätystä yritetään rikkoa siinä, 
kuinka monta ihmistä mahtuu mau-
toon tai pieneen autoon. Ulkopuoli-
sille päivä näkyy parhaiten, kun jouk-
ko tekee kiertoajelun keskustassa.  

– Perustava syy tapahtuman suo-
siolle on varmasti se, että lähtökoh-
tana on leppoisa kokoontuminen. 
Meillä ei ole tässä mitään valistus-
meininkiä mukana, Anttila miettii. 

Mauton Päivä sopii Parkanoon 
sikäli kuin nenä päähän, että paik-
kakunnalla on mopoautoja poikke-
uksellisen paljon. Tänä vuonna niitä 
on liikennekäytössä 66, mikä Trafin 
tilastojen mukaan on enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin.

M
auton Päivästä vaikut- jopa Kymmenen uutisten kevennyk-
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Mauton Päivästä leppoisa perinne

Onhan se aika näky, kun kymmenet mopoautot ajavat Mauton Päivän kulkueessa 
ympäri Parkanoa. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui 69 mautoa.

Paroonin 
Markkinat 
tuovat joka 
kesä vilsket-
tä Parkanon 
keskustaan 
heinä-elokuun 
vaihteessa.

Paroonin Markkinoilla tavataan




