
2013Koti
 Parkanoon

Tule asumaan, 
töihin tai 

yrittämään!



PARKANON KAUPUNKI

Parkanontie 37

39700 PARKANO

vaihde (03) 44 331

etunimi.sukunimi@parkano.fi

www.parkano.fi

Tervetuloa Parkanoon
Parkano on hyvä paikka asua ja yrittää, ja siitä tehdään koko ajan parempaa. 
Palveluja parannetaan, ja erityisesti asumiseen liittyviä asioita kehitetään.

Juuri  valmistunut päiväkoti on rakennettu sen tulevia käyttäjiä kuun-
nellen ja erityisesti lapsia ajatellen. Vanhusten palveluasumisen tarpee-
seen vastataan aloittamalla ryhmäkotien rakentaminen. Palveluasuntojen 
sijainti aivan terveyskeskuksen naapurina on ihanteellinen.

Parkanon keskustan tuntumassa voit asua nauttien järvi- tai jokinäky-
mistä. Uusin asuntoalueemme Pentinranta sijaitsee kauniisti Kirkkojärven 
tuntumassa. Sieltä voi myös vuokrata tontin järvimaisemasta. Mäkiviini-
kan alueesta Viinikanjoen partaalla on jo muodostunut kotoisa alue, jossa 
on vielä tilaa uusille rakentajille.

Asumispalveluiden kehittäminen ulottuu koko Parkanoon. Vielä kesän 
aikana aletaan kaivaa maahan valokuitua, joka tuo lähes rajattomat tie-
donsiirtomahdollisuudet kaikkien paikkakunnan asukkaiden ja yritysten 

saataville. Myös jätevesiverkostoa laajennetaan koko ajan kylille.
Koti Parkanoon -lehden sivuilta voit lukea monista palveluista, joista 

parkanolaiset ovat ylpeitä. Terveyskeskuksessa esimerkiksi on ympäri-
vuorokautinen lääkäripäivystys, mikä paikkakunnan kokoon nähden ei ole 
itsestäänselvyys. Koululaiset voivat ala-asteella aloittaa musiikkiluokilla ja 
jatkaa siitä aina lukion musiikkiteatterilinjalle asti. Kirjastosta löytyy laaja 
valikoima teoksia, ja palvelu siellä on saanut paljon kiitosta.

Kesä-Parkanoon oman värinsä tuovat patsaat, joita löytyy eri puolilta 
keskustaa. Teokset vaihtuvat joka kesä, joten aina riittää uutta katsotta-
vaa. Kesäisin Parkanon elämänmenoa virkistävät myös mökkiläiset, joi-
ta kauniin luonnon ja lukuisten järvien houkuttelemana riittää. Torille ja 
markkinoille on mukava kokoontua tapaamaan vanhoja tuttuja ja tutustu-
maan uusiin ihmisiin. Tule sinäkin!

Koti Parkanoon -työryhmä
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Patsaat kiehtovat Parkanon kesässä

P
arkanon keskustan pi-
hapiireissä ja puistois-
sa voi tänäkin kesänä 
ihailla taideteoksia. Ih-
metystäkin moni pat-

saista herättää, niin mielenkiin-
toisista materiaaleista niitä on 
valmistettu.

Kaupungintalon ympärille on 
muodostunut oikea taidekortteli, 
jossa patsastelevat niin Aatami 
ja Eeva kuin körttimummokin su-
lassa sovussa esimerkiksi karhu-
jen ja juoruämmien seassa. 

Taiteesta on Parkanon kes-
kustassa saatu nauttia jo kahden 
aiemman kesän ajan. Tällä ker-
taa patsaita on yli 70. Suurin osa 
teoksista on paimiolaisen Väinö 
Ojan ja kymmenkunta kauhajo-
kelaisen Alpo Koivumäen teke-
miä.

Molemmat taiteilijat hyödyntä-
vät erilaista kierrätysmateriaalia. 

Käytössä on jätetavaraa ketsup-
pipulloista kukkapurkkeihin, ja 
sähköpaalun pätkä peltihattui-
neenkin on mukana. 

Patsasperinteen paikkakun-
nalle tuonut entinen parkanolai-
nen Arto Tuominen kertoo, että 
tällainen ite-taide eli nykykan-
santaide on maailmalla tunnettu 
jo pitkään mutta Suomessa uu-
dempaa. Lyhenne tulee sanoista 
itse tehty elämä.

– Ite-taiteilijat tekevät näky-
väksi taiteen osaksi sellaista ar-
kipäivän materiaalia, jonka me 
muut heittäisimme hukkaan. Sa-
malla ite-taide on tuonut nämä 
taiteilijat näkyviksi kansantaiteili-
joiksi, Tuominen selittää.

Lapsille ekstraa

Moottorisahalla puusta muotoil-
tuja Väinö Ojan töitä on ollut esil-

lä esimerkiksi Helsingissä, ja niitä 
on päätynyt kuuluisaan kokoel-
maan Ranskaan asti. Parkano on 
taiteilijan mielestä niille kuitenkin 
aivan erityisen hyvä miljöö.

– Tämä on ihana paikka. Olkaa 
ylpeitä, että saatte asua näin re-
hevässä ja vehreässä paikassa, 
hän kehuu.

Patsaat ovat hyvä syy poiketa 
kesäiseen Parkanoon. Erityisen 
mielenkiintoisia matalat teokset 
ovat lasten mielestä.

– Tämä on pienille lapsille ai-
van ekstraa. Kyllä näitä taas 
kahdeksan lapsenlapsen kanssa 
kierretään, kun tulevat lomalle 
Parkanoon. Lapset ovat patsais-
ta aivan innoissaan, toteaa par-
kanolainen Jyrki Uotila.

KotiParkanoon -lehti
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Helmiina, Veli-Pekka, Venni, Vilmiina ja Marika Vii-
taharju viihtyvät tonttinsa maisemissa. Tavoite on 
päästä viimeistään jouluksi uuteen kotiin.

Koti keskustassa, joen rannalla  
ja maalaismaisemassa
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M
arika ja Veli-Pekka 
Viitaharjun perheen 
koti nousee joen 
törmälle Parkanon 
Viinikkaan. Uuden 

asuntoalueen kulmassa olevaa 
tonttia reunustaa yhdeltä puolen 
joki, toiselta avara peltomaisema. 
Silti keskustan palveluihin on mat-
kaa vain kilometri.

Veli-Pekka iski silmänsä tonttiin 
rakentaessaan alueelle katuja.

– Silloin jo ajattelin, että jos jos-
kus rakennamme, niin sitten tän-
ne. Juuri tämän tontin halusin eh-
dottomasti saada.

Tontin ostaminen osoittautui 
yllättävän helpoksi, sillä siitä ei 
jätetty muita varauksia. Tontti on 

kuin tehty talomallille, jonka paris-
kunta jo paljon aiemmin oli valin-
nut haaveittensa taloksi.

– Halusimme kaksitasoisen ta-
lon muttemme missään nimessä 
kaksikerroksista. Rinnetontti sopii 
tähän talomalliin. Olohuoneesta ja 
taakse rakennettavalta terassilta 
saamme täällä suoran näkymän 
joelle, Marika kertoo.

Musiikkiluokka ja 
ratsastusharrastus

Viitaharjuilla on jo aiemminkin ollut 
talo Parkanossa, mutta uusi, tilava 
koti sijainteineen tuo elämään uu-
denlaista mukavuutta. Lapsiper-
heelle merkitystä on silläkin, että 

koti on päättyvän tien lopus-
sa, joten liikennettä ei tarvit-
se kuunnella eikä varoa.

Parkanossa he arvostavat 
hyvää palvelutasoa. Kauppoja on 
paikkakunnan kokoon nähden so-
pivasti, ja terveys-, päivähoito- ja 
koulupalvelut ovat kunnossa. Vil-
miina on menossa kouluun mu-
siikkiluokalle ja nauttii ratsastus-
harrastuksesta.

 – Tykkään siitä, että Parkanos-
sa on elokuvateatteri, ja siellä on 
vielä 3D-laitteet, Vilmiina selittää 
tietävästi ja pohtii yhdessä Hel-
miinan kanssa, että Rölli ja kultai-
nen avain on paras pitkään aikaan 
nähty elokuva.

Vanhemmat eivät juuri nyt ehdi 

harrastaa, vaikka mahdolli-
suuksia siihen paikkakunnal-
la olisi runsaasti. Marika my-
häilee harrastaneensa viime 

vuosina lapsia ja Veli-Pekka töitä. 
Viitaharjun maanrakennusliike on 
toiminut perheyrityksenä jo vuo-
desta 1965.

–  Teemme kaivutöitä, ajamme 
mursketta ja talvella auraamme, ja 
töitä on riittänyt hyvin läpi vuoden. 
Parkano on hyvä paikka yrittää, 
Veli-Pekka toteaa. 



Pienyritykset merkittävä työllistäjä
Pienillä ja keskisuurilla yrityksil-
lä on Parkanossa yhä enemmän 
merkitystä työllistäjinä, ja monet 
niistä ovat kasvuyrityksiä. Viime 
vuonna Parkanoon syntyi 49 uutta 
yritystä.

– Tutkimusten mukaan 80 pro-
senttia työpaikoista syntyy pieniin 
yrityksiin. Siksi me Parkanossakin 
pyrimme kaikin tavoin tukemaan 

niiden toimintaa ja helpottamaan 
yritysten aloittamista. Suunnitteil-
la on esimerkiksi starttihalli, jos-
ta kaupunki voisi vuokrata tiloja 
aloittaville yrityksille, kertoo Ke-
hitys-Parkki Oy:n toimitusjohtaja 
Juha Tuominen.

Kehitys-Parkista aloittava yrit-
täjä saa tukea liikeideansa arvi-
oimiseen ja neuvontaa kaikkeen 

siihen, mitä liittyy yrityksen perus-
tamiseen. Papereita täytetään yh-
dessä yrittäjän kanssa.

– Jos yrittäminen vaatii koulu-
tusta, myös sen hankkimisessa 
autetaan. Samoin, jos jo olemas-
sa olevilla yrityksillä on osaamis-
tarpeita, voimme auttaa tarvitta-
van koulutuksen järjestämisessä. 
Teemme erittäin paljon yhteistyö-

tä pk-yritysten kanssa, Tuominen 
korostaa.

Perinteisesti Parkano tunne-
taan vahvasta metalliteollisuudes-
ta ja puun jatkojalostusteollisuu-
desta. Myös muoviteollisuus on 
paikkakunnalla kasvava teollisuu-
denala.

4 Uusi halli siivittää  
Teräcenterin kasvua

Tapio Kiho ja Ari Suominen tehostavat Teräcenterin toimintaa rakennuttamalla Parkanoon uuden hallin.

K
okonaisvaltaisia teräpal-
veluja metsäteollisuu-
delle tarjoava Teräcenter 
lähes kaksinkertaistaa 
toimitilansa Parkanos-

sa. Uuteen liki 1500 neliön halliin 
päästään muuttamaan pian. Puo-
lentoista hehtaarin tontilla riittää ti-
laa myös tulevia tarpeita ajatellen.

– Yrityksemme kasvaa koko 
ajan. Aloitimme terähuollon vuonna 
2008, ja olemme sen jälkeen tup-
lanneet liikevaihtomme. Tätä linjaa 
pyrimme myös jatkamaan, kertoo 
toimitusjohtaja Ari Suominen. 

Terähuoltajia on Suomessa 
muitakin, mutta vastaavalla kon-
septilla toimivia ei löydy. Terä-
center pystyy huoltamaan kaikkia 
terätyyppejä saman katon alla. 

Asiakkaiden kanssa tehdään niin 
kattavat sopimukset, että näiden 
ei tarvitse kuin ottaa terät konees-
ta ja laittaa takaisin.

– Vahvuutemme ovat nopea 
toimitus ja joustavuus. Lisäarvoa 
asiakkaille tuo kokonaisvaltainen 
konsultointi. Olemme molemmat 
toimineen alalla yli 20 vuoden 
ajan, joten pystymme ajattele-
maan ja ennakoimaan asioita asi-
akkaan puolesta, toteaa yrityksen 
yhdessä Suomisen kanssa omis-
tava Tapio Kiho.

Pääosa yrityksen asiakkais-
ta on suomalaisia sahoja. Myös 
muutaman vaneritehtaan kanssa 
on solmittu sopimus, ja selluteol-
lisuuteenkin pyritään sisään. Kos-
ka metsäteollisuus on suhdanne-

herkkää, haetaan uusia tukijalkoja 
kierrätysteollisuudesta. Esimerkik-
si murskaimen teriä teetetään ali-
hankintana. 

Parkanossa parasta  
osaavat tekijät

Teräcenter työllistää omistajien  
lisäksi kahdeksan työntekijää. 
Osaava ja sitoutunut henkilökunta 
on se, mikä vahvimmin sitoo yri-
tyksen Parkanoon. 

– Vastaavia ei löydy muualta, 
eikä tällaista erikoisalaa ole help-
po oppia. Me olemme luultavasti  
ainoa suomalainen teräfirma, jon-
ka työntekijät ovat olleet sahalla 
töissä. Meillä siis kaikki tietävät, 
mitä sahoilla tehdään ja tarvitaan, 

Suominen selittää. 
Parkanon sijainti valtateiden 

risteyksessä on yritykselle myös 
eduksi. Hyviä yhteyksiä arvosta-
vat niin tavaraa kuljettavat Kiito-
linjan autot kuin omat työntekijät-
kin, jotka usein ajavat hakemaan 
teriä asiakkaalta ja viemään niitä. 
Jos Parkanon ympärille piirretään 
ympyrä sadan kilometrin säteellä, 
löytyy monta sahaa.

Yhä useampi auto tulee Terä-
centeriin maailmalta, sillä Kiinasta 
tuodaan jäähöylänteriä, Japanista 
pyöröteriä sekä hakkurinteriä ja 
Euroopasta pyöröteriä. Asiakkaat 
ovat pääosin Suomessa, mutta 
jonkin verran heitä on myös Ruot-
sissa ja Virossa.



Markku Gratschew nappasi Nina-vaimonsa 
suuriin kottikärryihin, joista on tulossa Puu-
tarhakokin uusi hittituote. 

5Puutarhakokki toi  
patansa Parkanoon

N
ina ja Markku Grat-
schew ovat tuoreita 
yrittäjiä Parkanossa. 
He aloittivat Puutar-
hakokki-yrityksensä 

viime syksynä. Pääkaupunkiseu-
dulla ja viitisen vuotta Unkarissa 
elänyt pariskunta nauttii Parka-
nossa yrittämisen, yhteisöllisyy-
den ja luonnonläheisen asumisen 
yhdistelmästä.

– Parkanolaiset luottavat toi-
siinsa. Täällä on vielä tietynlaista 
maalaishenkeä, ja ihmisillä on ver-
kostot valmiina. Kun kaikki tunte-
vat kaikki, aina löytyy jostain joku, 
joka osaa auttaa, Markku kehuu.

Paria kuunnellessa huomaa 
nopeasti, että Markku on Puutar-
hakokista se kokki, intohimoinen 
”The Chef”, joka keittää liemet-
kin itse luista. Ninan sydän sykkii 
puutarhalle, hän hellii yrttejään ja 
ruukkumansikkaansa ja nauttii sii-
tä, että voi mennä aikaisin aamulla 
poimimaan luonnonkukkia.

Puutarhakokin päätuote ovat 
isot valurautapannut, jotka ne-
kin liittyvät yhteisöllisyyteen. 
Unkarilaiset kokoontuvat 
tällaisten patojen ympärille 
laittamaan ruokaa nuotiolla 
ja nauttimaan sitä läheistensä 
kanssa.

– Löysin Unkarista isoja valu-
rautapatoja ja innostuin ostamaan 
niitä useita. Ystävät Suomessa 
veivät ne ihan käsistä. Siitä syn-
tyi idea alkaa tuoda niitä maahan. 
Olemme rekisteröineet valurauta-
tuotteet Patamies-tuotemerkillä, 
Markku kertoo.

Samalla tavoin sattumalta Grat-
schewit päätyivät  slovenialaisten 
muovituotteiden maahantuojaksi. 
Viime juhannuksena Budapestis-
sä heidän yrittäjäkuvionsa tietävä 
ystävä ehdotti tätä. Nyt he välit-
tävät esimerkiksi design-sadeve-
sikerääjiä, suojaruukkuja ja hui-
kean isoja kottikärryjä. Tuotteiden 
suurin jälleenmyyjä on Rautanet-
ketju, ja lisäksi yrityksellä on oma 
verkkokauppa. 

Loistavia kontakteja

Gratschewien yhteydet Unkariin 
syntyivät Ninan työn myötä, kun 
hän päätyi sinne Nokian palve-
luksessa työskennellessään. Kun 
Nina sai tarpeekseen työnsä hek-

tisyydestä, he alkoivat tähyillä 
takaisin Suomeen. Unkarin 
vaikea taloustilanne näet teki 
tulevaisuudesta epävarman. 

Parkanossa Markulla on 
lapsuudenystävä ja tämän poika 
kummipoikana, joten paikkakun-

nalla on tul-
lut käytyä 
kerran pari 
vuodessa jo  
18 vuoden 
ajan. Luonto 
ja hyvät ka-
lavedet kiin-
nostivat tääl-
lä. Talojen edullinen hintatasokin 
houkutteli, ja joka puolella tuntui 
olevan avuliaita ihmisiä. Loistavia 
tyyppejä löytyi niin rakennusliik-
keestä ja kaupungintalolta kuin 
elinkeinoyhtiöstä ja TE-keskuksen 
toimistostakin. 

Myös yhteistyökuvioita alkoi 
syntyä, ja kielitaitoinen Nina on jo  
ehtinyt edustaa kaupunkia mes- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suilla. Hän tekee 
myös Konsultointi 
Kottarainen -apu-
toiminimen kautta 
käännöksiä sekä 
henkilöstöhallin-
non konsultointia 

yrityksille.
Yrittämisen kannalta Parkanon 

sijainti on Gratscheweille ihanteel-
linen, sillä suuri osa asiakkaista on 
länsirannikolla. Tärkeää on myös 
se, että täältä pääsee liikkumaan 
junalla.

– Kaikkein parasta Parkanossa 
on talo, jonka löysimme. Heti, kun 
avasin oven, henkäisin, että tämä 
se on. Talo tuntui välittömästi ko-
dilta, Nina juttelee.



P
entinranta on Parkanon 
uusin asuntoalue. Sen 
tasokkaat tontit ovat 
Kirkkojärven rantamai-
semassa ilta-auringon 

puolella. Asuinalueena Pentinranta 
on paitsi kaunis ja rauhallinen myös 
sijainniltaan mainio. Uusi päiväko-
ti, koulukeskus ja jäähalli löytyvät 
puolen kilometrin etäisyydeltä. 

Pentinrannan alueella voi päästä 
toteuttamaan unelman talosta jär-
ven rannalla kaupungin keskustan 
tuntumassa. Alueen kaikilta ton- 
teilta on järvinäkymä, ja osa ton-
teista on myös omarantaisia. Ton-
teille on varattu yhteinen veneval-
kama, ja kaupungin uimaranta on 
aivan asuinalueen lähellä. Alueen 
viihtyisyyttä lisäävät myös sinne 
rakennettavat viheralueet ja puis-

tot.

Mahdollisuus myös 
vuokraamiseen

Pentinrannasta voi myös vuokra-
ta tontin 30 vuoden vuokra-ajalle. 
Vuokralainen voi lunastaa tontin 
omakseen kymmenen ensimmäi-
sen vuoden aikana, jolloin kau-
punki korvaa siihen asti maksetut 
vuokrat takaisin.

Tonttien hinnat vaihtelevat  
35 000–95 000 euron välillä, ja nii-
den vuokrat ovat 1400–3800 eu-
roa vuodessa.

Pentinrannan alue sijaitsee 
Parkanon ydinkeskustan luoteis-
puolella Kirkkojärven ja Pentintien 
välissä noin 1,5 kilometrin etäisyy-
dellä ydinkeskustasta.
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Tontti järvinäkymin  
omaksi tai vuokralle



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

RakeNNuSvaLvoNTaToiMiSToSSa 
PaLveLevaT: 
Rakennustarkastaja Pertti Huhtala
(tavattavissa ma–ke)  
(03) 443 3651 tai  044 7865 651   
pertti.huhtala@parkano.fi 

Toimistosihteeri Soili Jalava
044 7865 652 
soili.jalava@parkano.fi

Asuin- jA teollisuustonttien
mArkkinointi:

M
äkiviinikan alue Viinikan kau-
punginosassa sijaitsee tun-
netun urheilukalastuskohteen 
Viinikanjoen tuntumassa. Alu-
eelta on lyhyt matka niin kes-

kustaan kuin katselemaan koskien kuohuja-
kin. 

Viinikan alue on yleisesti rauhallinen ja 
lapsiystävällinen, vehreän puutarhamainen 
kaupunginosa. Kesäisin läheinen Leijona-
puisto on suosittu ajanviettopaikka, josta 
löytyy myös uimapaikka.

Parkanon kaupungilla on Mäkiviinikassa 
tarjolla yhteensä 18 tonttia Taimenkujan, Jul-
lenkujan, Killinkujan ja Puutarhakadun varsil-
ta. Tonttien pinta-alat ovat välillä 953–1579 
m2 ja hinnat alkaen 5649  euroa. 
Rakentamiseen liittyvää ohjeistusta, karttoja 
ja tarkempaa tietoa muista Parkanossa va-
paana olevista tonteista on saatavana mitta-
us- ja kaavoitustoimiston henkilökunnalta tai 
osoitteesta www.parkano.fi/koti-parkanoon/
tervetuloa-asukkaaksi-parkanoon.html

Parkanon kaupunki on kooltaan tarpeek-
si iso voidakseen tarjota monipuoliset 
palvelut tavarataloista erikoisliikkeisiin 
mutta kuitenkin tarpeeksi pieni ollakseen 
turvallinen kasvuympäristö. Parkanossa 
on tarjolla edullista laatuasumista palve-
lujen lähettyviltä.
Parkanon kaupunki tarjoaa rivitalo- ja 
omakotitalotontteja myös ammattiraken-
tajille ja rakennuttajille edulliseen hintaan.

Tarjolla on myös laadukkaita teollisuus-
tontteja hyvien liikenneyhteyksien päässä 
Pahkalan teollisuusalueella ja vatusentien 
varrella.

7Vehreä alue Viinikanjoen rannalla

lAAtuAsumistA PAlVelujen

lÄHellÄ



Perustakaa bändi!
Aleksi Jokinen (vas.), Rasmus Ruuttila, Anna Myyryläinen, Mikael 
Hytönen, Kira-Netta Reko, Senja Ahonen ja Tilda Rajamäki osaavat 
arvostaa hyvin varusteltua bänditilaa Parkanon keskustassa.
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E
i taida aivan joka paikka-
kunnalta löytyä aikuista, 
joka työkseen kannus-
taa nuoria perustamaan 
bändejä, neuvoo ja aut-

taa. Parkanostapa löytyy. Ja aivan 
kaupungin keskustassa on bän-
deille treenipaikka, jossa saa soit-
taa ja laulaa ihan joka ilta.

Kyllä niitä bändejä sitten onkin. 
Parin vuoden sisällä kokoonpa-
noja on syntynyt kahdeksan, ja 
mukana on jo 42 nuorta. Pojat ja 
tytöt soittavat, laulavat ja tanssi-
vat. Datanomiopiskelija on apuna 
tekemässä grafiikkaa, logoja ja 
nettisivuja, ja lukiolta löytyi video-
kuvaaja, joka vie tuotokset kaikki-
en nähtäville sosiaaliseen medi-
aan.

– Homma tarvitsee toimiakseen 
myös äänitekniikan hoitajia, juon-
tajia, roudareita ja monenlaisia 
järjestelijöitä. Tähän touhuun ei 
ole kynnystä. Bänditoimintaan tu-

loon riittää, että on kiinnostunut, ja 
soittamista pääsee kokeilemaan, 
vaikka ei olisi aikaisemmin soit-
tanutkaan. Korvakuulolta pärjää 
mainiosti, vakuuttaa Erkki Leino-
nen.

Erkki puuhaa nuorten mukana 
kahden hankkeen vetäjänä. 
Parkanon kaupunki hallinnoi 
Rising Youth Bands -hanket-
ta ja Parkanon seudun elävän 
musiikin yhdistys eli Palmu 
puolestaan Nuori kumu -hanketta. 
Hankkeet ja kaupungin vahva tuki 
selittävät sen, että nuorten harras-
tukselle voidaan tarjota näin hyvät 
mahdollisuudet.

Studiotilat heti  
kovaan käyttöön

Vuosi sitten tammikuussa nuoret 
pääsivät tuunaamaan nuoriso-
kahvilasta Studio 66:n. Akustiik-
kalevyjä laitettiin silloin seinään 

melkoisella vauhdilla, sillä tarve 
bänditiloille oli kova.

– Tilojen raivokas käyttö alkoi 
heti. Ensimmäiset olivat kitaroiden 
kanssa ovensuussa, kun liimat 
vielä kuivuivat, Erkki muistelee.

Paljon muuta kuin kitaroita ei 
nuorten tarvitse harjoituk-
siin kuljettaa mukanaan, sil- 
lä kaikki tarpeellinen löytyy 
studiolta. Siellä on yhteises- 
sä käytössä rummut, mik-

rofonit, mikseri ja PA:t sekä am-
mattitason koneet ja ohjelmat sä- 
veltämiseen, äänittämiseen, mik-
saamiseen ja jälkikäsittelyyn.

Studiolla vietetään rock-iltoja, 
ja aina muutaman kuukauden vä-
lein saa tulikasteensa uusi bändi. 
Myös bändikilpailuihin on Parka-
nosta osallistuttu menestyksek-
käästi, ja työpajoihin löytyy aina 
innokkaita. Koulutusta on järjes-
tetty Akun Tehtaan kovien ammat-
tilaisten kanssa.

Metalligenre kiinni 
kansanperinteeseen 

– Kun nuoret Parkanossa ovat 
valinneet musiikkigenrensä, niin 
metalliksihan se on mennyt. Sopii 
hyvin tänne konepajakaupunkiin, 
juttelee Erkki, joka päätyi visioi-
maan metallin ympärille myös jo-
tain ihan uutta.

Hän halusi tuoda perinteisen 
kansanmusiikin ja -tanssin uuteen 
aikaan ja yhdistää sen metallimu-
siikkiin. Näin syntyi Finn Folk Metal 
Motion: metallibändin, viulisti- ja 
laulajatyttöjen sekä kansantanssi-
ryhmän yhdistelmä. Huikea esitys 
yllätti kevään Art Festivo -tapah-
tumassa Parkanossa ja viedään 
tänä kesänä aina Skotlantiin asti.



P
arkanon lukio kiinnos-
taa myös naapurikun-
tien nuoria erityisesti 
musiikkiteatteripaino-
tuksensa ansiosta. Mu-

siikkiteatteri Muste valmistaa 
vuosittain pienten esitysten li-
säksi isomman produktion, joka 
lukuvuonna 2013–14 on elokuva. 
Viimeksi Musteelta on nähty hui-
kea satumusikaali, joka yhdisti 
reippaasti Lumikki-satua kaleva-
laiseen kansanperinteeseen.

Parkanon lukion kurssitarjot-
timella on yleislukioksi runsaasti 
luovia ja elämyksellisiä kursseja: 
dramatisointia, näyttelijätyötä, la-
vastusta ja musiikkia. Teatterista 
ja musiikista kiinnostuneet voi-

vat näin yhdistää lukio-opinnot ja 
harrastuksen. 

Parkanon lukion kurssitarjo-
tin on muutenkin kunnossa, ja 
erityisesti kielivalikoima on laa-
ja lukion kokoluokkaan nähden. 
Samoin tietotekniikan opetus-
mahdollisuudet ovat paremmat 
kuin lukioissa keskimäärin. Mer-
kittävä etu pienessä lukiossa on 
myös  tiivis yhteisö, jossa kaik-
ki tuntevat toisensa ja henkilö-
kohtainen opetus ja ohjaus ovat 
mahdollisia.

Kuva lukion Lumikki ja seitsemän kääpiötä -produktiosta.

Lukio kasvaa ja kehittyy

Uusi päiväkoti on toiveiden täyttymys 9

P
arkanon uusi päiväkoti 
on aivan hykerryt-
tävän hieno. Päivä-
hoidon henkilöstö 
on tehnyt onnistu-

nutta yhteistyötä suunnitteli-
joiden kanssa, joten kaikes-
sa on otettu huomioon niin talon 
pienten käyttäjien tarpeet kuin 
heitä hoitavienkin toiveet.

Kuttikallion päiväkoti tuo per-
heen pienimmät koulukeskuksen 
tuntumaan, joten tuleva kouluym-
päristö tulee mukavasti tutuksi. 
Siitä on helppo olla yhteyksissä 
eri-ikäisten koululaisten kanssa 
ja vierailla niin kirjastossa ja seu-
rakunnan tiloissa kuin Rauhalan 
palvelukeskuksen vanhuksiinkin 
tutustumassa.

Päiväkodin pihaan on jätetty 
luonnonkalliota leikkejä inspiroi-
maan. Pihapiiriin tulee myös pal-
jon leikkivälineitä ja niiden alle 
hiekkatekonurmi, joten ulkonakin 
kelpaa touhuta. Viereiselle tontil-
le lukion pihaan rakennetaan vielä 
Laivapuisto, jonka keskiössä on 
laivan muotoinen iso kiipeilyteline.

Päivähoitoon  
edelleen päivässä

Päivähoito on Parkanossa tunnet-
tu joustavuudestaan. 

– Pystymme tarjoamaan todel-
la lapsilähtöiset ja perheiden 
tarpeen mukaan järjestetyt 
palvelut, toteaa varhaiskasva-
tuksen päällikkö Jenni Alppi.

Jo pitkään on voitu mai-
nostaa, että lapset saa tar-

vittaessa hoitoon jopa päivässä, 
eikä tästä lupauksesta tarvitse 
vieläkään tinkiä. Päivähoidossa 
on myös valinnanmahdollisuuk-
sia, sillä perhepäivähoitajat hoita-
vat lapsia edelleen ja Kalliossa on 
toinen päiväkoti. 

Perheille pystytään tarjoamaan 
sellainenkin merkittävä käytäntö, 
että perhepäivähoidossa olevan 
lapsen varahoitopaikka on aina 
sama päiväkotiryhmä. Tämä ryh-
mä voi lapsen kasvaessa myös 
olla hänen tuleva hoitoryhmänsä.

– Olemme ajan hermolla myös 
siinä, että painotus isossakin 
päiväkodissa on pienryhmissä. 
Pystymme vastaamaan myös eri-
tyislasten tarpeisiin. Lähtökohta 
kaikessa toiminnassamme on, 
että jokainen lapsi on erityinen, 
painottaa uuden päiväkodin joh-
taja Jaana Mansikkaviita, jolla on 
varhaiskasvatuksen erityisopetta-
jan koulutus ja vankka kokemus.

Jaana Mansikkaviita kävi päivähoito-
lasten kanssa tutustumassa uuteen 
päiväkotiin.



Rautatie on Parkanon vahvuus
Logistiikka-alue 
asemanseudulle

P
arkanon asemanseudul-
le on kaavoitettu sata 
hehtaaria yritys- ja lo-
gistiikka-aluetta, jonka 
sijainti avaa mahdolli-

suuksia monenlaiselle toiminnalle.
– Kun keskittää terminaali-

toiminnan, varastoinnin ja kul-
jetuskeskuksen Parkanoon, voi 
saavuttaa nopeasti ja kustan-
nustehokkaasti Länsi- ja Etelä-
Suomen satamat, toteaa Kehitys-
Parkki Oy:n toimitusjohtaja Juha 
Tuominen.

Parkano sijaitsee pääradan var-
rella sekä valtateiden 3 ja 23 ris- 
 

teyksessä. Asemanseudun alu-
eelle sijoittuvat yritykset  pystyvät 
palvelemaan kustannustehok-
kaasti suurta osaa Suomen teolli-
suudesta, kaupasta sekä kulutta-
jista.

– Parkano on noussut viime ai-
koina esiin monissa yrityksissä, 
joissa suunnitellaan varastointi- ja 
logistiikkatoimintoja. Monet ovat 
ottaneet yhteyttä ja olleet kiinnos-
tuneita Parkanosta puhtaasti si-
jainnin vuoksi. Teemme parhaam-
me palvellaksemme heitä. Samalla 
edistämme myös hyviä paikallisia 
hankkeita, joita on vireillä.

Kehittyvä kuljetusmuoto

Parkanosta lähtee päivittäin noin 
20 junaa eri puolille Suomea. Par-
kano–Helsinki-väli vie nopeimmil-
laan vain kaksi tuntia. 

Päärataa myös kehitetään koko 
ajan voimakkaasti esimerkiksi 
TEN-T -liikenneverkkohankkees-
sa, joka pyrkii vähentämään logis-
tisia pullonkauloja. Samoin yhteis-
pohjoismainen Bothnian Green 
Logistic Corridor -hanke (BGLC) 
kehittää Pohjolaa halkovaa vihre-
ää kuljetuskäytävää. Molemmat 
hankkeet vahvistavat pääradan 
merkitystä. 

Lisäksi Parkanossa tutkitaan 
Pori-Haapamäki-radan mahdolli-
suuksia.

– Kannattaa siis varata paikka 
kehittyvän kuljetusmuodon lä-
heisyydestä. Parkanon puolesta 
puhuvat myös edullinen kustan-
nustaso, isot tontit sekä joustava 
palvelu. Parkano on siis ihanteelli-
nen paikka suurten tavaramäärien 
valmistamiseen, varastointiin ja 
kuljettamiseen erikoistuneille yri-
tyksille, pohtii Tuominen.
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Parkanon asemalla 
on arkisin vilkasta

SAAPUVAT JUNAT LÄHTEVÄT JUNAT

2:09  Helsingistä  2:12  Rovaniemelle
3:10  Rovaniemeltä  3:13  Helsinkiin
6:15  Seinäjoelta  6:16  Helsinkiin
6:56  Tampereelta  6:57  vaasaan
7:22  kokkolasta  7:23  Helsinkiin
8:22  Seinäjoelta  8:23  Helsinkiin
9:46  Helsingistä   9:47  ouluun
11:16  oulusta  11:18  Helsinkiin
12:25  Seinäjoelta  12:26  Helsinkiin
12:43  Helsingistä   12:44  ouluun
14:16  Ylivieskasta  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  vaasaan
20:15  Rovaniemeltä  20:16  Helsinkiin
21:43  Helsingistä  21:44  Seinäjoelle
23:03  Helsingistä   23:06  kemijärvelle  



Kotipaikka tukikohtana 
kilpaa ajavalle

Anniina Männikkö ja Jussi-Petteri Leppihalme löysivät Par-
kanosta mieleisenä talon valmiina ja mukavalta paikalta. 
Sinne on kiva palata kisareissuilta eri puolilta Eurooppaa.  
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Jussi-Petteri Leppihalme on vasta pari-
kymppinen mutta ehtinyt ajaa kilpaa jo 
kymmenkunta vuotta. Kolmen vuoden 
ajan hän on ajanut rallicrossia EM-sarjas-
sa.

Vaikka kilpa-autoilu vie Jussi-Petterin 
jatkuvasti eri puolille Eurooppaa, hän pää-
tyi Anniina Männikön kanssa hankkimaan 
oman talon kotiseudulta. Mäkiviinikan alu-
eelta löytyi heille mieleinen talo mukavalta 
paikalta, läheltä keskustaa. 

Päätöstä Parkanoon jäämisestä puolsi 
moni asia. Täällä ovat molempien perheet 
lähellä, joten niin talosta kuin koirasta ja 
kissastakin huolehtijoita riittää. 

Parkanossa sekä naapurikunnissa Kar-
viassa ja Kihniössä on myös paljon Leppi-
halmeen tärkeitä tukijoita, ja autourheilua 
arvostetaan alueella.

– Paikalliset yritykset ratkaisivat senkin, 
että tänä vuonna olen mukana sarjassa. 
Kun mahdollisuus tuli ja piti tehdä nopei-
ta ratkaisuja, tuki löytyi juuri täältä. Monet 
yritykset ovat olleet mukana kilpailu-urani 
alusta asti ja tukeneet sitä ennen jo isäni 
ajamista, hän kertoo.

Kilpa-autoilu rytmittää Jussi-Petterin ja 
Anniinan arkea. Kaikki muu tehdään sen 
ehdoilla, ja Anniinakin lähtee aina reissuil-

le mukaan. Tänä vuonna kisoja ajetaan 
totuttua vähemmän, mutta yleensä niitä 
mahtuu kauteen kymmenkunta.

Viime vuonna Jussi-Petteri ajoi ral-
licrossin EM-sarjassa S1600-luokan kol-
manneksi ja edellisenä vuonna kuuden-
neksi. Vuonna 2010 hän oli SM-sarjassa 
kolmas. 

– Tänä vuonna vaihdoin EM-sarjassa 
nelivetoisiin turboautoihin Supercars-
luokkaan. Vuosi menee harjoitellessa ja 
tutustuessa autoon ja muuttuneeseen 
sarjaan, hän pohtii.

Kolmostie ja juna vievät

Vaikka tie vie usein maailmalle ja Annii-
na kulkee lisäksi päivittäin töissä Tampe-
reella, ei pari ole edes harkinnut muuttoa 
Parkanosta. Pidempiä reissuja varten on 
Kolmostietä helppo ajaa lentokentälle, ja 
päivittäinen työmatka taittuu junalla.

– Juna on kätevä tapa kulkea, ja sen 
on moni muukin huomannut. Aamuisin 
on asemalla aina paljon lähtijöitä. Matka 
Tampereelle vie vain reilun puoli tuntia, ja 
junia lähtee aamuisin niin tasaiseen tah-
tiin, ettei työpaikalle tarvitse mennä liian 
aikaisin, Anniina kertoo.

SAAPUVAT JUNAT LÄHTEVÄT JUNAT

2:09  Helsingistä  2:12  Rovaniemelle
3:10  Rovaniemeltä  3:13  Helsinkiin
6:15  Seinäjoelta  6:16  Helsinkiin
6:56  Tampereelta  6:57  vaasaan
7:22  kokkolasta  7:23  Helsinkiin
8:22  Seinäjoelta  8:23  Helsinkiin
9:46  Helsingistä   9:47  ouluun
11:16  oulusta  11:18  Helsinkiin
12:25  Seinäjoelta  12:26  Helsinkiin
12:43  Helsingistä   12:44  ouluun
14:16  Ylivieskasta  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  vaasaan
20:15  Rovaniemeltä  20:16  Helsinkiin
21:43  Helsingistä  21:44  Seinäjoelle
23:03  Helsingistä   23:06  kemijärvelle  

Junat kulkevat Parkanosta monta kertaa 
päivässä sekä etelän että pohjoisen suuntaan. 
Tampereen-matkan pääsee junalla nopeimmil-
laan 33 minuutissa, joten työmatkapendelöinti 
on sujuvaa.

Parkanosta mainiot 
junayhteydet



Pyörätehtaan uusi  
elämä kesäterassina

ik
itella oyj

Kirjastossa hyvää palvelua

Parkanon kirjastoa kiitetään asiantuntevasta palvelusta ja monipuolises-
ta kokoelmasta kirjoja, musiikkia ja elokuvia kaikenikäisille. Uutuudet saa 
myös usein nopeammin lainaan kuin isoissa kaupungeissa. Kirjaston leh-
tikokoelmakin on laaja.

Kirjasto kuuluu Pirkanmaan kirjastojen PIKI-yhteisjärjestelmään, joten 
aineisto löytyy osoitteesta piki.verkkokirjasto.fi. Seutulainat muista Pir-
kanmaan kirjastoista tulevat nopeasti, ja Parkanoon voi palauttaa muual-
ta Pirkanmaalta lainattua aineistoa.

Kirjastossa on käytössä langaton verkko, ja asiakkaille tarkoitettuja 
internet-päätteitä on useita. 

Parkanon terveyskeskuksesta saa tänäkin vuonna apua mihin vuoro-
kaudenaikaan tahansa. Ympärivuorokautinen päivystys on vastaavan-
kokoisissa kaupungeissa harvinaisuus, mutta Parkanossa tämä turval-
lisuutta lisäävä palvelu halutaan tarjota.

Terveyskeskuksessa työskentelee yöaikaan lääkäri-sairaanhoitaja 
-pari, jolta apua saavat myös lähikuntien ihmiset ja kesämökkiläiset.

Päivystys myös yöaikaan

Roihan Raitin terassilla on leppoisaa nauttia kesäillasta. Myynti tapahtuu idyllisesti 
sisustetussa hirsi-mökissä, jossa on myös pari pöytäryhmää sisätilaa kaipaaville.

K
esäterassi Roihan Raitti 
on herättänyt ihastusta 
Parkanossa poikkeavis-
sa. Entisen polkupyörä-
tehtaan hirsimökki on 

niin idyllinen, että siellä kelpaa 
käydä virkistäytymässä.

– Eräskin rouva supatteli aikan-
sa miehensä kanssa ja rohkaistui 
sitten kysymään, saako täällä va-
lokuvata. Hän halusi esitellä kau-
pungissa, kuinka hieno voi olla 
terassi maalaismalliin, paikkaa 
emännöivä Mari Heinonen kertoo.

Roihan Raitilla on vuoteen 
1944 asti koottu Pomo-nimisiä 
polkupyöriä. Tästä Julius Roihan 
pikkuisesta pyörätehtaasta on 
paikallisilla vielä muistoja kerrotta-
vanaan, ja asian vahvistaa seinälle 
kehystetty lehtijuttu. Myöhemmin 
samassa paikassa saattoi ajaa 
polkupyöräkortin.

Marin omakin historia liittyy 
paikkaan. Hänen isoisänsä sis-
ko nimittäin oli talossa aikanaan 
emäntänä. Nykyään tontin ja ra-
kennuksen omistaa Marin setä 
Tuomo Heinonen.

Kaivattu kohtaamispaikka

Idea kesäterassin laittamiseen 
lähti Mari Heinosen unesta. 

– Kun Tuomo pari vuotta sitten 
oli ostanut tämän kiinteistön, näin 
unta, että pidin täällä kahvilaa. Vii-
me kesäksi emme ehtineet vauh-
tiin, ja talvella homma jo kertaal-
leen hylättiinkin. Lopulta kuitenkin 
innostuimme Karin kanssa, ja täs-
tä tuli meille yhteinen harrastus.

Intoa lisäsivät kaverit ja tutta-
vat. Todella moni toivoi paikkaa, 
 
 
 
 
 

joka toisi yhden palvelun ja lisää 
elämää keskustaan. Terassista 
tulikin nopeasti parkanolaisten, 
mökkiläisten ja muiden lomalais-
ten kohtaamispaikka. 

Pyörätehdasta lähdettiin muun-
tamaan uuteen käyttöönsä kaik-
kea vanhaa kunnioittaen. Ra-
kennus oli kattoa myöten täynnä 
tavaraa, ja sitä raivatessaan Mari 
ja Kari löysivät monenlaista so-
misteeksi sopivaa pyöriin liittyvää 
rekvisiitta. 

– Kaikki lamppuja myöten löytyi 
täältä. Paikan historia saa näkyä. 
Emme halunneet remontoida sitä 
piiloon, joten vain pesimme seinä-
pinnat ja hienosti kuluneet lankku-
lattiat.  

Ostettua Roihan Raitin sisus-
tuksessa ei ole juuri kuin puna-
valkoruutuinen verhokangas. Pe-
largoniat kukkivat ikkunalla, ja 
terassiosaan kodikkuutta tuovat 
penkeille levitetyt räsymatot.

Kesäterassin valikoimassa on 
virvokkeita lapsille ja aikuisille, 
kahvia, pullaa, jäätelöä ja makei-
sia. Aurinkoisina iltoina Kari nos-
taa ulos grillin ja alkaa käristellä 
makkaraa asiakkaiden iloksi.

Näillä näkymin Roihan Rait-
ti on avoinna heinäkuussa joka 
ilta ja elokuussa keskiviikkoi-
sin ja viikonloppuina. Syyske-
sään kannattaa toivoa kaunii-
ta iltoja, sillä jos aurinko jaksaa  
paistaa, niin Mari lupaa jatkaa te- 
rassikautta syyskuun loppuun asti. 
 


