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Tule asumaan, 
töihin tai  

yrittämään!



P
arkanon uusimmalta asun-
toalueelta Pentinrannas-
ta voi paitsi ostaa tontin 
upein järvinäkymin myös 
vuokrata sen 30 vuoden 

vuokra-ajalle. Halvin vuokrahinta alu-
eella on 1400 euroa vuodessa.

Pentinrannan tontit ovat Kirkkojär-
ven rantamaisemassa ilta-auringon 
puolella. Siellä voi toteuttaa unelman 
talosta järven rannalla kaupungin 
keskustan tuntumassa. Viihtyisä ja 
rauhallinen asuinalue on aivan 
lähellä uutta

päiväkotia, 
koulukeskusta ja jäähallia.

Tonteille on varattu yhteinen ve-
nevalkama, ja kaupungin uimaranta    

  on aivan asuinalueen 

lähellä. Osa tonteista on omarantai-
sia.

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

— Meillä on yksittäisiä tontteja eri 
puolilla kaupunkia, muutamia aivan 
keskustassakin. Myös ihan uusia 
alueita on suunnitteilla, kertoo tekni-
nen johtaja Jarmo Kyösti. 

Tarkemmin tonteista kannattaa 
kysellä kaupungin tekniseltä osastol-
ta. Tietoa löytyy myös kaupungin ko-
tisivuilta Koti Parkanoon -palkin alta. 

R
eilu vuosi sitten Tanja ja 
Roni Jahila asuivat Po-
rissa ja lopettelivat opin-
tojaan. Kolmisen viikkoa 
sitten he muuttivat omaan 

taloon Parkanon Vuorijärvelle. Siellä 
on Anastasia-tyttären hyvä kasvaa ja 
ponin sekä hevosen laiduntaa.

Jahilat miettivät tarkasti, mihin 
valmistuttuaan asettuisivat. Parka-
nossa kasvaneina heitä houkutti 
vanhan kotipaikan tuttuus ja turval-
lisuus. 

– Lasten kannalta tämä on so-
pivan kokoinen paikkakunta, kou-
lutkaan eivät ole niin mahdottoman 
isoja. Täällä meillä on myös lasten-
hoitoapua ja paljon tuttuja muuten-
kin, miettii Tanja.

Muuton ratkaisi molemmille löyty-
nyt työpaikka. Roni haastaa itseään 
Kopar Oy:n innostavassa työympä-
ristössä ja Tanja palaa syksyllä hoi-

tovapaalta terveyskeskuksen vuode-
osastolle.

Tonttinsa Jahilat valitsivat niin, 
että sinne mahtuu myös ponin ja 
kahden hevosen talli. He etsivät val-
mistakin tilaa ja kiersivät Parkanon 
kylillä, mutta lopulta uuden rakenta-
minen tuntui mielekkäämmältä kuin 
vanhan peruskorjaaminen.

Vuorijärvellä on tilaa ja rauhaa, ja 
naapurit toivottivat nuoren perheen 
kyläyhteisöön lämpimästi tervetul-
leiksi. Kylä on lähellä keskustaa ja 
uusi koti järvien tuntumassa mutta 
silti hyvän tien läheisyydessä.

– Poriin, Tampereelle ja Seinäjoel-
le on helppo lähteä, ja Helsinkiinkin 
pääsee Parkanosta helposti junalla, 
Tanja toteaa.

– Parkanon palvelut ovat kyllä niin 
hyvät, että täältä löytää kaiken, mitä 
tarvitsee. Sen puolesta ei siis tarvitse 
muualle lähteä, tarkentaa Roni.

Parkanoon oli hyvä palata

Tanja ja Roni Jahilalla on Vuorijärvellä elämä mallillaan: kymmenkuinen Anastasia kasvamassa, uusi koti valmiina ja sen ympärillä tilaa myös hevosille.

Vuokraa tontti järvinäkymin

Kysy lisää:

Jarmo Kyösti
044 7865 601
jarmo.kyosti@parkano.fi

Kaironiemen  
alueelle on noussut 
kodikas asuntoalue. 

Tällä hetkellä tontteja 
järvinäkymin löytyy 

Pentinrannasta.

nen johtaja Jarmo Kyösti. 

Tarkemmin tonteista kannattaa 
kysellä kaupungin tekniseltä osastol
ta. Tietoa löytyy myös kaupungin ko
tisivuilta Koti Parkanoon -palkin alta. 

Kysy lisää:
Kaironiemen 
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P
irkanmaan Juhlatalon ke-
sän uutuus Käenkoskella 
ovat Äimänkäkipäivät. Ne 
ovat monipuolinen koko-
naisuus, johon voi yhdis-

tää risteilyn, ruokailun, tanssit, kesä-
teatterin, leppoisaa kisailua ulkona, 
saunomista, uimista ja vaikka mak-
karanpaistoa nuotiolla.

– Lähdimme tälle kesälle tar- 
joamaan Äimänkäkeä eläkeläisryh- 
mille, ja nyt meille on Pirkanmaalta,  

 
 
 
 
 
 
 

Satakunnasta, Etelä-Pohjanmaalta 
ja Keski-Suomesta tulossa yli tuhat 
eläkeläistä, toteaa Tomi Tuomisto 
tyytyväisenä.

Seuraavaksi Äimänkäkeä markki-
noidaan laajasti yrityksille, ja se sopii 
hyvin myös seuroille ja yhdistyksille. 
Sisältö räätälöidään toiveiden mu- 
kaan ja istutetaan yhtä hyvin nuorek-
kaan firman tyyliin kuin perinteisem- 
mästä menosta pitävienkin makuun. 
Musiikista esimerkiksi voi vastata yh-

tä lailla bändi kuin tanssiorkesterikin.

Pirkanmaan Juhlatalossa luote-
taan hyvään ruokaan ja huippupuit-
teisiin.

– Varsinkin risteily Vesipääskyl-
lä on monelle unohtumaton elämys, 
sillä Kaitojenvetten jylhä luonto tulee 
lautan isoista ikkunoista aivan syliin.  
Lautalla on myös baari A-oikeuksin, 
ja sinne voi tilata ruuan tai kahvit.

Äimänkäkipäivä runsaine ohjelmi- 
neen on suunniteltu yli 200 henkilön

ryhmille. Tulevina kesinä sitä on tar-
koitus kehittää niin, että osallistujia 
kierrätetään vähän enemmänkin lä-
hiseudulla. Markkinameininkiäkin on 
luvassa.

Myös pienemmät ryhmät ja yri-
tykset pääsevät nauttimaan Käen-
kosken mahdollisuuksista tilaamalla 
vaikka Vesipääsky-retken Metsämu-
seolle. Erityisesti ulkomaiset vieraat 
ovat olleet vaikuttuneita lauttamat-
kan huikeista maisemista. 

Nauti kesästä ihan äimän käkenä

Tomi Tuomisto viihtyy itsekin Vesi-
pääskyllä. Hän lupaa, että Äimänkä-
kipäivästä luodaan jokaiselle ryhmäl-
le aivan toiveiden mukainen paketti.
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Rantareitillä on tarjolla hyvää oloa metsän siimeksessä ja huikeissa järvimaisemissa.

Rantareitti rauhoittaa  U
usi Rantareitti Käenkoskella johtaa kulkijan Kaitojen-
vetten rauhoittaviin rantamaisemiin. Elvyttävällä met-
säpolulla ohjataan opastauluin miettimään omaa olo-
tilaa ja hakemaan voimaa kuuntelemalla metsän ääniä 
ja katselemalla luonnon kauniita yksityiskohtia

Rantareitille löytää helposti Käenkosken parkkipaikalta. Puru-
radan alkupäässä on taulu, josta voi tutkailla sekä reitin kulkua 
että tietoa metsän hyvää tekevistä vaikutuksista. 3,8 kilometriä 
pitkä polku kiertää metsäisessä maastossa, jossa kivet ja juuret 
haastavat tasapainoaistia. 

Metsä rentouttaa, irrottaa arkipäivän huolista ja elvyttää työ-
peräisestä stressistä. Se toimii myös innostuksen ja luovuuden 
lähteenä. Verenpaineen laskuun ja mielialan kohenemiseen riittää 
noin 20 minuutin oleskelu metsässä. 

– Myönteisiä vaikutuksia alkaa tapahtua nopeasti, mutta kes-
kittymiskyvyn paraneminen vaatii 40–50 minuuttia. Siksi teimme 
vähän pidemmän reitin, kertoo Rantareitin Leader-hankkeessa 
Parkanoon tuonut Metlan tutkija Eira-Maija Savonen.

Kansainvälisessä verkostohankkeessa tutkitaan metsän vaiku-
tuksia Suomen lisäksi Ruotsissa, Ranskassa ja Luxembourgissa. 
Käenkosken laavulla on siksi kyselykaavakkeita, joihin ihmisten 
toivotaan arvioivan metsässä kulkemisen vaikutuksia.

– Käykää Rantareitillä, viekää sinne vieraannekin ja täyttäkää 
kaavakkeet. Tarvitsemme 150 ihmisen 
vastauksen, jotta saamme luotettavaa 
tietoa siitä, vaikuttaako metsä 
ihmisiin, Savonen vetoaa.



SAAPUVAT JUNAT LÄHTEVÄT JUNAT

  2:09 Helsingistä    2:11 Rovaniemelle

  3:08 Rovaniemeltä    3:11 Helsinkiin

  6:15 Seinäjoelta    6:16 Helsinkiin

  6:44 Tampereelta    6:45 Seinäjoelle

  7:16 Kokkolasta    7:17 Helsinkiin

  8:22 Seinäjoelta    8:23 Helsinkiin

  9:46 Helsingistä     9:47 Ouluun

11:16 Oulusta   11:18 Helsinkiin

13:01 Seinäjoelta  13:02 Tampereelle

12:37 Helsingistä   12:38 Rovaniemelle

14:16 Rovaniemeltä  14:18 Helsinkiin

15:42 Helsingistä   15:43 Rovaniemelle

16:42 Helsingistä  16:45 Seinäjoelle

17:15 Rovaniemeltä   17:17 Helsinkiin

18:42 Helsingistä   18:43 Ouluun

19:09 Seinäjoelta  19:10 Helsinkiin

19:37 Helsingistä   19:38 Seinäjoelle

20:15 Oulusta   20:16 Helsinkiin

21:43 Helsingistä  21:44 Seinäjoelle

23:03 Helsingistä   23:06 Kemijärvelle  

Nopea junayhteys Parkanosta Tampereelle vie Juha Vallin työaamusta vain 35 minuuttia.

Juna vie nopeasti töihin

Parkanon asemalla 
on arkisin vilkasta

P
arkanolainen Juha Valli on kahden vuoden ajan 
kulkenut junalla töissä Tampereella. Useimmi-
ten hän pendelöi niin, että ehtii kahdeksaksi 
työpaikalle. 

– Juna on kätevä. Meille toimistoaikaan 
työtä tekeville aikataulut sopivat niin, että liikkuminen on 
helppoa, hän kertoo.

Vallin työpaikka UPM:n palveluksessa Kaipolan pa-
peritehtaan tuotannon suunnittelijana on Tulli Business 
Parkissa, ihan lähellä Tampereen rautatieasemaa. Kau-
pungissakin siirtymät sujuvat siis nopeasti.

– Monella kaupungissa bussilla tulevalla kuluu työ-
matkaan sama aika kuin minulla Parkanosta. 

Parkanon asemalla ei aamuisin ole yksinäistä, sillä 
useampi kymmenen parkanolaista kulkee päivittäin töis-
sä muualla. Vaikka väki jakaantuu eri aikoihin lähteviin 
juniin, on seurana usein parinkymmenen lähtijän joukko.

Hyvät syyt asua Parkanossa

Vallin työpaikka siirtyi Parkanon Aureskoskelta Tampereel-
le, kun hän vaihtoi tehtäviä UPM-konsernin sisällä paperite-
ollisuuden puolelle. Monet asiat pitävät hänet silti edelleen 
Parkanossa. Asumisen edullisuus on näistä painavimpia. 
Hän asuu omassa asunnossa Parkanon keskustassa.

Myös kavereilla ja vapaa-ajanviettoon liittyvillä asioilla 
on oma arvonsa. 

– Täältä löytyy hyvä kuntosali sekä mahdollisuudet 
esimerkiksi karaten ja nyrkkeilyn harrastamiseen. 

Viikonloppuisin seuratoiminta, pelit ja kaveriporukka 
vievät Vallin usein liikenteeseen. Silloinkin hän arvostaa 
sitä, kuinka helppo Parkanosta on liikkua joka suuntaan.

Rautatie on Parkanon vahvuus4



P
atsaat värittävät Parkanon 
keskustaa tänäkin kesänä. 
Katukuvaan saatiin esi-
merkiksi iso biisoni kau-
hajokiselta Alpo Koivumä-

eltä ja kaksi suurta hevospatsasta 
Arto Ali-Eskolalta Marttilasta. Myös 
paimiolainen Väinö Oja hauskuuttaa 
tuttuun tapaan puuhahmoillaan.

 – Juhlapuistoon toin Ojan nais-
veistoksia istumaan ruuheen. Ajatte-
len, että ne ovat soutaneet kolmostien 
tuntumasta Naistenkalliolta tuonne 
puistoon, selittää Arto Tuominen.

Tuominen tuo ite-taiteilijoiden ny-
kykansantaidetta Parkanoon jo nel-
jättä kesää peräkkäin. Lyhenne ite 
tulee sanoista itse tehty elämä. Tuo-
misen tavoitteena on jatkaa tiettyjä 
teemoja, kuten erilaisten eläinpatsai-

den esittelyä, mutta tuoda joka vuosi 
esiin jotain uutta. 

Tänä kesänä patsaita tuli lukumää-
räisesti hieman aiempaa vähemmän, 
mutta ne ovat sitäkin hulppeampia ja 
massiivisempia. Erikoisuutena Tuo-
minen sai tällä kertaa Parkanoon 
myös Mauno ja Tellervo Koivistoa 
esittävän patsaan Arto Ali-Eskolalta.

Aiemmista töistä poikkeavan 
installaation Tuominen rakensi Ojan 
kaarnakaloista kiinnittämällä niitä 
isolle verkolle. Tämä installaatio ja 
monet muutkin työt löytyvät kaupun-
gintalon tuntumasta.

– Kuljetushaasteita riitti isojen töi-
den siirtämisessä, mutta pääasia on, 
että Parkanoon saatiin taas hauska 
näyttely, Tuominen iloitsee.
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P
arkanon uuden liikekes-
kuksen tavoitteena on tar-
jota kaikkea kotiin. Parka-
non Rakennustarvikkeen 
kylkeen Hahkamäenkadul-

le nousseet tilat alkavat olla niin val-
miit, että viimeisetkin yrittäjät pääse-
vät muuttamaan sisään.

– Tällä alueella on nyt melkoi-
nen vilske. Uudet yrittäjät täy-
dentävät mukavasti tarjontaa,  
myhäilee keskuksen rakennuttanut 
Jari Seppälä.

Hän on tyytyväinen siihen, että 
koossa on joukko innostuneita yrit-

täjiä, joiden kanssa on hyvä ideoida 
ja kehittää uutta.

Liikekeskukseen siirtyvä Marielle 
tuo mukanaan Marimekon ja muut 
tutut tuotemerkit. Samoin pienimuo-
toinen ompelupalvelu jatkuu. 

– Tarkoituksena on myös laajentaa 
valikoimaa ja  tuoda tarjolle uusiakin 
merkkejä, Jonna Seppälä lupaa.

Nina ja Markku Gratschewilla on 
paljon suunnitelmia Ruusuportin 
kasvattamisesta monipuoliseksi kuk-
ka- ja sisustusputiikiksi, josta saisi 
kotiin inspiraatiota ja sellaisia tuottei-
ta, joita muualta Suomesta ei löydä. 

– Kesäi- 
sin meillä on 
puutarhamyy- 
mälä, jonka oheen 
on tulossa esittelypuisto. 
Sinne laitamme istutusten lisäksi ai-
nakin pihakivien esittelyalueen, leik-
kipaikan lapsille ja tarhan koirille, 
Nina Gratschew kaavailee.

Ostosten lomassa saa vatsansa 
täyteen KahvilaRavintola Ezzossa, 
jossa tarjolla on vaihtoehtoja hampu-
rilaisesta à la carte -annoksiin.

– Meillä on uusissa tiloissa uu- 
det kuviot. Olemme avoinna pitkälle 
iltaan ja tarjoamme lounasta nou- 

 
 

 
topöydästä myös viikonloppuisin, 
Timo Kellokoski selittää.

Kun oma vatsa on täyn-
nä, voi lemmikin tarpeet täyttää  
Tassu&Massussa. Monipuolinen 
eläintarvikekauppa avautuu heinä-
kuussa.

– Saan nyt enemmän tilaa, joten 
pääsen laajentamaan valikoimaani 
entisestään. Toiveita uusista tuot-
teista saa esittää rohkeasti, toteaa 
Reea Kivistö.

Kaikkea kotiin uudesta 
liikekeskuksesta

Timo Kellokoski (vas.) ja Jari Seppälä kehittävät uutta 
liikekeskusta yhdessä talon muiden yrittäjien kanssa.

– Kesäi-
sin meillä on 
puutarhamyy-
mälä, jonka oheen 
on tulossa esittelypuisto. topöydästä myös viikonloppuisin, 

Keskustassa hulppeita patsaita

Kun kiertää patsaskierroksen 
Parkanon keskustassa, voi  
kohdata vaikka Alpo Koivu- 
mäen upean biisonin.



I
kitaito Oy:ssä on innostuttu julki-
sivu- ja piharakentamiseen sopi-
vista kivikoreista niin, että niiden 
ympärille luodaan kokonaisia tuo-
teperheitä.

Pihoissa kivikorit sopivat aita-
elementtien lisäksi postilaatikon ja 
numerokyltin jaloiksi, valaistuiksi 
portinpylväiksi, roska-astioiden ka-
toksiksi ja kukkakoreiksi. Yrityksen 
omasta messuosastosta taas syntyi 
ajatus kivillä täytetyistä jakkaroista ja 
pöydistä, joita eivät terasseilla isom-
matkaan puhurit kaada.

– Kivikorit ovat näyttäviä ja kestä-
viä. Niistä voi tehdä miltei mitä vaan, 
eli mahdollisuuksia meillä on tässä kyl-

lä valtavasti, toteaa Reijo Lempinen.

Nämä Ikitaidon uudet tuotteet 
ovat todiste siitä, että yrittäjänkin 
kannattaa lomailla. Idea nimittäin 
tarttui mukaan etelänreissulta. Myös 
Keski-Euroopassa vastaavia ele-
menttejä käytetään tienjakajina ja 
esimerkiksi meluvalleina.

Kivikorit tehdään teräslangasta. 
Osa Ikitaidon koreista sinkitään, ja 
haluttaessa ne voi myös maalata. 
Varsin näyttävän ja kaupunkiympä-
ristöönkin sopivan elementin saa 
sinkitystä korista, joka täytetään 
mustilla kiuaskivillä.

– Veimme juuri Pirkkalaan uudelle 
teollisuusalueelle yli 200 metrin aitaa 

 

varten kivikoreja, joiden väleihin istu-
tetaan pinjoja. Näin syntyy halutun-
lainen näyttävä ja viimeistelty miljöö.

Tampereella taas haluttiin omako-
titalon pihassa suojata grillin ympä-
rys sinkityillä ja mustaksi maalatuilla 
kivikoreilla.

Luonnonmukaisempi vaihtoehto 
saadaan aikaan vähitellen ruostuvas-
ta käsittelemättömästä teräslanka-
korista, joka 
täytetään 
luonnonkivillä.
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S
einäjokelainen Luoman 
Oy käynnistää Parkanos-
sa sahatoiminnan. Voma 
Oy:ssä aletaan sahata 
pientä tukkia lähinnä kon-

sernin omaa rakennustuotantoa var-
ten. Parkanolainen puu saattaa näin 
päätyä pihavarastoksi tai -puutarha-
mökiksi jopa Japaniin tai Etelä-Kore-
aan asti. 

Päämarkkinat Luoman-konsernin 
tuotteille ovat kuitenkin Euroopassa. 
Lillevilla-tuotenimellä valmistuu vuo-
sitasolla noin 100 000 mökkiä.

Luoman Oy osti keväällä Parka-
nosta Marjolahden saha-alueen ra-
kennukset ja kaluston. Kesän aikana 
tiloja viritellään ja koneita päivitetään, 
ja syyskuun alussa aletaan sahata.

– Kalusto sopii hyvin meidän tar-
peisiimme, sillä tarkoituksena on 
sahata pientä, läpimitaltaan 11–16 

senttistä tukkia. Raakapuu tulee 50 
kilometrin säteeltä, ja sitä on mu-
kavasti saatavilla, koska alueella on 
hyvin hoidettuja metsiä, toteaa toimi-
tusjohtaja Pekka Luoma.

Sahan alueella on kahdeksan 
kuivaamoa, joihin kertatäytöllä me-
nee noin 400 kuutiota puuta. Jotta 
tämä määrä saadaan pyörimään, on 
tarkoituksena palkata Parkanosta 
kahdeksan työntekijää. Vuositasolla 
mäntyä ja kuusta sahataan yhteensä 
15 000–20 000 kuutiota.

Parkanon sijainti on toimiva, sillä 
sahatavara lähtee pääosin Helsingin 
ja Turun satamiin ja sieltä jalostetta-
vaksi tytäryhtiöön Saksaan.

– Sahan sijainti Parkanossa hel-
pottaa rahdin hintaa. Rahti on täältä 
jopa 10–15 prosenttia halvempi kuin 
konsernin pääpaikasta Ylistarosta, 
Luoma laskeskelee. Luoman konsernin toimitusjohtaja Pekka Luoma on itse mukana käynnistämässä 

Parkanon sahan toimintaa.

Kivikoreilla kestävää 
näyttävyyttä

Reijo Lempinen ja tyttärenpoika Miro-Oscar Printz kehit-      
    tävät kivikoreista malleja moneen käyttötarkoitukseen. 
       Parkanossa kivikoreja voi ihailla esimerkiksi LVI-Talo 
       Kannoston ja Mainostoimisto Säkän pihapiirissä.

Reijo Lempinen ja tyttärenpoika Miro-Oscar Printz kehit-
    tävät kivikoreista malleja moneen käyttötarkoitukseen. 
       Parkanossa kivikoreja voi ihailla esimerkiksi LVI-Talo 
       Kannoston ja Mainostoimisto Säkän pihapiirissä.

Voma Oy sahaa parkanolaista 
puuta maailmalle
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– Parasta kesässä on, kun saa pe-
lata kavereiden kanssa, iloitsee Atte 
Peltoniemi.

Hän aloitti juuri pesäpallokoulun 
ja käy potkimassa jalkapalloa Lai-
vapuiston tekonurmella. Kivointa 
on ehkä kumminkin salibandy, jota 
kesällä voi mainiosti pelata jäähallin 
vieressä tenniskentällä.

Uusi Laivapuisto on Aten ja hä-
nen Veeti-veljensä kesässä ihan eh-
doton juttu. Siellä voi pelaamisen 
lisäksi kiipeillä, keinua ja ihan vaan 
oleskella kavereiden kanssa. Tärke-

ää heille ovat myös Parkanon hyvät 
yleisurheilumahdollisuudet.

– Sarjakilpailut jatkuvat kesällä-
kin, Veeti vinkkaa.

Poikien kavereista Taavi Heini-
mäki ja Miro-Matias Ranta-Knuuttila 
ilmoittavat käyvänsä Parkanon ke-
sässä mieluiten jätskikioskilla. Sieltä 
Taavi valitsee yleensä päärynäjääte-
lön ja Miro-Matias minttusuklaata. 
Myös Miki-Mikael Ranta-Knuuttila 
arvostaa jäätelöä mutta ehkä sitten-
kin vielä enemmän pyöräilyä kave-
reiden kanssa.

Sadepäivänä Taavi saattaa pela-
ta kotona tietokoneella tai suunnata 
kirjastoon, sillä kesällä on parem-
min aikaa lukemiseen. Sarjakuvat  
kelpaavat hänelle, ja mukaan saattaa 
Parkanon kirjaston hyvästä valikoi-
masta lähteä myös kertomuskirjoja.

Museoista porukan suosikki on 
automuseo, jossa voi ihmetellä van-
hoja, hienoja autoja. Metsämuseo 
Kaidoillavesillä ja kotiseutumuseo 
kirkon nurkalla kiinnostavat myös.

Meea-Maria Ranta-Knuuttila ra-
kastaa uimista, ja siihen on Parka-

nossa mahtavat mahdollisuudet.  
Useimmiten hän ui Viinikanjoessa, 
joka on ihan keskustassa, mutta 
hienointa on, kun pääsee kaupungin 
uimarannalle Harjulammille. Siellä 
on nimittäin hyppytorni.

– Jonain tiistai-iltana saatetaan 
käydä myös saunassa ja uimassa 
Käenkoskella, koska siellä me on 
käyty avannossakin, Ranta-Knuutti-
lan sisarukset selvittävät.

Miina ja Manu tulevat 
Parkanoon
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uomen ensimmäinen Mii-
na ja Manu -teemainen 
sisäleikkipuisto on tulos-
sa Parkanon Kolmoskes-
kukseen. Yrittäjiä puistoa 

ja sen yhteyteen tulevaa ravintolaa 
pyörittämään etsitään parhaillaan. 
Tuttavuutta Miinaan ja Manuun voi 
käydä tekemässä elokuun alussa 
Paroonin Markkinoilla.

– Suunnitteilla on toiminnallinen ja 
niin turvallinen sisäleikkipuisto, että 
lapset voi sinne huoletta jättää leikki-
mään. Yrittäjä toki tuo sitten mukaan 
omat visionsa, kertoo Kehitys-Parkki 
Oy:n toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Sisäleikkipuiston yhtey-
teen tulee ravintola, ja lisäk-
si tilaa jää vielä muutamalle 
teemaan sopivalle erikois-
myymälälle.

– Tässä on nyt loistava 
tilaisuus uudesta haastees-
ta kiinnostuneille yrittäjille. 
Tarjolla on paikka keskel-
lä vilkasta ostos- ja viihdekeskusta, 
Tuominen toteaa. 

Kolmoskeskus on helposti saa-
vutettavissa valtatie 3:n tuntumassa, 
ja siellä käy jo nyt vuosittain yli kaksi 
miljoonaa asiakasta. 

Sekä kaupungin markki-
nointiryhmän että Miina ja 
Manu -kirjoja julkaisevan Sa-
tukustannus Oy:n mielestä 

Miina ja Manu sopivat juuri Parka-
noon. 

– Miina ja Manu ovat positiivi-
sia ja tarinat ihmisläheisiä ja arkisia. 
Lämminhenkisyys istuu hyvin pik-
kukaupungin imagoon, miettii idean  

esittänyt vapaa-aikatoimen ohjaaja 
Elisa Vahosalmi.

Myös tulevat käyttäjät voivat vai-
kuttaa siihen, millainen leikkipuistos-
ta tulee. Miinan ja Manun näköisiä 
ideoita aktiviteeteista, leikkivälineistä 
tai muista viihdykkeistä alle 12-vuo-
tiaille lapsille voi esittää Parkanon 
kaupungin Facebook-sivuilla. Sähkö-
postitse toiveet löytävät perille osoit-
teella juha.tuominen@parkano.fi.

© Satukustannus Oysi tilaa jää vielä muutamalle 

– Tässä on nyt loistava 

ta kiinnostuneille yrittäjille. 

Miki-Mikael Ranta-Knuuttila (edessä vas.), Atte Peltoniemi, Taavi Heinimäki (takana vas.), 
Meea-Maria Ranta-Knuuttila, Veeti Peltoniemi ja Miro-Matias Ranta-Knuuttila nauttivat 
kesästä Parkanossa ihan täysillä.

Kesä on kiva Parkanossa



T
eemu Jalava ja Riku Niira-
nen ovat kavereineen in-
nostuneet frisbeegolfista 
niin, että saattavat hyvällä 
kelillä käydä heit-

telemässä kaksikin kertaa 
päivässä. Lajin harrasta-
miseen on nyt Parkanos-
sa hyvät mahdollisuudet, 
sillä urheilukentän ympäris-
töön rakennettiin sitä varten 
9-väyläinen rata.

– Tämä on rentoa ja mukavaa 
ajanviettoa kavereiden kanssa, he 
perustelevat innostustaan.

Pahkalanniemessä sijaitseva rata 
on tehty vaihtelevaan maastoon ja 
maisemaan. Osa maaleista on ai-
van urheilukentän tuntumassa, toiset 
taas Kirkkojärven rantamaisemassa 
ja pururadan metsikössä. Reitti alkaa 

urheilutalon pihasta ja päättyy leirin-
täalueelle.

– Rata on hyvällä paikkaa, ja täällä 
on selkeitä maaleja. Sitä ehkä toivoi-
si, että rataa vielä jatkettaisiin ja saa-

taisiin lisää maaleja alun ja lopun 
väliin, Jalava pohtii.

Kaverukset innostuivat 
tämän omalle paikkakun-
nalle tehdyn frisbeegolfra-
dan myötä lajista niin, että 
kävivät testaamassa myös 

Jämin radan ja miettivät 
muidenkin lähialueen ratojen kiertä-
mistä. 

He lähtevät heittelemään erityisen 
mielellään silloin, kun sää on hyvä, 
mutta ovat kyllä pelanneet sateella-
kin. Keli on heille vain asennekysy-
mys, ja varsinkin tuuli tuo vain lisää 
haastetta heittoihin.
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JULKAISIJA  
Parkanon kaupunki

TOIMITUS 
Tuuri-Tiedotus/Hanna Tuuri

TYÖRYHMÄ  
Jenni Alppi, Soili Jalava, 
Jari Pihlajamäki,  Tuuli Tarukannel, 
Juha Tuominen, Elisa Vahosalmi ja  
Tuija Vainionpää-Seilo.

TAITTO 
Minna Nissilä

PAINO 
Pirkanmaan Lehtipaino 2014

PARKANON KAUPUNKI

Parkanontie 37

39700 PARKANO

vaihde (03) 44 331

etunimi.sukunimi@parkano.fi

www.parkano.fi

             www.facebook.com/ 
             Parkanonkaupunki

Frisbeegolf vie mennessään

taisiin lisää maaleja alun ja lopun 

Teemu Jalava (vas.) ja Riku Niiranen ovat innokkaita frisbee-golfradan käyttäjiä.  
Osa radan väylistä on urheilukentän reunassa, osa ympäröivässä metsikössä.

Harraste- ja Hyvinvointimessut
Parkanossa 6.–7.9.2014 urHeilutalolla

JärJestäJinä: Parkanon kauPunki, yrittäJät, JärJestöt, seurat sekä yhteisöt

sisäänpääsy ilmainen. Mukana näytteilleasettajia. 
Molempina päivinä luvassa ohjelmaa kaikenikäisille.

messut ovat avoinna yleisölle klo 10–15

lisätietoja: www.parkano.fi tai p. 044 7865 451       marja-liisa.vainionpaa@parkano.fiisätietoja: www.parkano.fi tai p. 044 7865 451       marja-liisa.vainionpaa@parkano.fi

OLETHAN SINÄKIN  MUKANA MESSUTAPAHTUMASSA!


