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Mitä tekisin?   
 

Käsissäsi on Mitä tekisin? -esite, jonka tavoitteena on koota yksiin 

kansiin Parkanossa tapahtuva harrastustoiminta, ohjata uusien har-

rastusten pariin, ja tukea sekä verkostoida parkanolaisten harrastus-

tahojen toimintaa. 

Parkanossa on aktiivinen harrastuskenttä, josta toivottavasti jokai-

nen löytää itselleen mieluisan harrastuksen.  

Esitteessä esitellään erilaisia harrastuksia tarjoavat tahot aakkosjär-

jestyksessä ja ohjataan eteenpäin lisätiedon saamiseksi.  

Tämä esite on sijoitettu Parkanon kaupungin vapaa-aikatoimen in-

ternet-sivuille, josta se on tulostettavissa ja linkitettävissä kaikkien 

kuntalaisten käyttöön.  

Esitettä päivitetään tarvittaessa, päivityksestä huolehtii Parkanon 

kaupungin vapaa-aikatoimi. Mikäli huomaat, että esitteessä on van-

hentunutta tai virheellistä tietoa, lähetä tarvittavat korjaukset sähkö-

postilla osoitteeseen vapaa-aikatoimi@parkano.fi  

 

 

Yhteystiedot: 

Parkanon kaupunki 

Vapaa-aikatoimi 

vapaa-aikatoimi@parkano.fi 

www.parkano.fi 

 

Elisa Vahosalmi    Taina Nevanperä 

vapaa-aikatoimen ohjaaja  nuorisotyöntekijä 

044 7865 516    044 7865 512 

elisa.vahosalmi@parkano.fi  taina.nevanpera@parkano.fi  
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KEILASEURA IKKE RY 

 

Kiinnostaako keilailu? 

Keilaseura IKKE järjestää syyskaudella avoimen oh-

jatun keilatunnin Ikaalisten kylpylässä joka tiistai ajal-

la 24.9 - 10.12. 2013. klo 18-19. 

(syyslomaviikkoa lukuunottamatta) 

Tunti on tarkoitettu vasta-alkajille keilailusta kiinnos-

tuneille henkilöille. Paikalla on aina joku ohjaaja/

valmentaja, joka opastaa ja neuvoo. 

Ja mikä tärkeintä: TÄMÄ EI MAKSA KEILAAJALLE 

MITÄÄN! 

   

Yhteystiedot:  

Lasse Mäntynen 

lasse.mantynen@ippnet.fi 

050-363 5383 
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KIPINÄPARTIO 

 

Sudenpennut: 

MINIONIT 

tiistaisin klo 17:00-18:30 

2004-2006 syntyneet (1-3 luokkalaiset) 

Seikkailijat: 

UUDET SEIKKAILIJAT 

keskiviikkoisin klo 15:15-16:15 

2003-2002 syntyneet (ihan uudet partiolaiset 4-5-
luokkalaiset ja sudenpennuista seikkailijaksi siirtyvät 4 luok-
kalaiset) 

SUDET 

tiistaisin klo 15:30-16:45, 2001-2002 syntyneett 

HUUHKAJAT 

tiistaisin klo 18:30-19:30, 2000 syntyneet 

KOTKAT 

maanantaisin klo 17:00-18:00, 1998-1997 syntyneet 

Ryhmissä on vielä tilaa, tule rohkeasti tutustumaan  

ja koe partioelämykset! 

Tutustu toimintaan:  

www.kipinapartio.fi 
www.facebook.com/pages/Kipin%C3%A4partio/107792979322268  

Taru Kujansuu p. 040 587 5695 
Markus Perälä p. 050 328 6595 
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MLL PARKANON  

YHDISTYS RY 

 

MLL:n perhekahvila ko-

koontuu vanhassa pappi-

lassa tiistaisin klo 10-12. 

Kahvilaan ovat tervetulleita 

äidit ja isät lasten kanssa. Mukaan voi tulla vauvan 

kanssa tai vaikka vauva olisi vielä vatsassa. Myös 

mummit, papat ja hoitajat voivat tulla kahvilaan las-

ten kanssa. MLL tarjoaa kahvit ja mehut, sekä pientä 

naposteltavaa. Kahvittelun lomassa voi vaihtaa kuu-

lumiset ja lapset saavat leikkiseuraa ikätovereistaan. 

 

MLL PARKANON YHDISTYS RY  

040 414 0770  

mllparkano@gmail.com  

www.mllparkano.com  

Toimintapaikka: Vanha Pappila  

(Rantalankatu 4, Parkano) 

www.facebook.com/pages/MLL-PARKANON-

YHDISTYS/189425464408224 
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PARKANON HELLUNTAISEURAKUNTA 

 

Tyttökerho, "Tyttöjen juttu", alkaa 

pe 13.9. klo 17-19. Seuraavat ker-

rat perjantaisin 27.9.ja 11.10. ja 

25.10. ja 22.11. samaan aikaan. 

"Tyttöjen juttu" kerho on suunnat-

tu 1-6 lk.n tytöille. Kerho on maksuton. Aloitamme 

hengellisillä laululla ja opetustuokiolla. Kerhossa 

voimme askarrella, leipoa, leikkiä, piirtää tai tehdä jo-

tain muuta mukavaa mikä kiinnostaa.  

 

Joulujuhla 13.12. alkaa klo 18. Kids Action 

Night  koululla 8.11. Kolmen srk.n yhteinen tapahtu-

ma ala-asteikäisille. 

 

Ylä-Satakunnan ilmoittelua kannattaa seurata, jos 

muutoksia aikatauluihin tulee, Parkanon Helluntai-

seurakunnan kohdalla. Kevään kerhosta ilmoitellaan 

myöhemmin.    

 

www.parkano.helluntaisrk.net/  
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PARKANON KARATE 

Harjoitusajat (voit halutessasi osallistua molempiin 
harjoituksiin) uudella dojolla osoitteessa Vanhanta-
lontie 3 (Tehtaalla, ruokalarakennuksen yläkerran ur-
heiluhalli). Sisäänkäynti parkkipaikalta rakennuksen 
päädystä.  

 

 TI klo 17.00 - 18.00 Combat karate MMA  
(Pysty ja matto-ottelu) (ikäraja 14 v.) 

 TI klo 18.00 - 19.30 Karate  
(itsepuolustus) (ikäraja n.12 v.) 

 PE klo 16.30 - 17.30 Combat karate MMA 

 PE klo 17.30 - 19.00 Karate (itsepuolustus) 
 

Aluksi tarvitset vain urheiluhousut ja T-paidan. 

Treenimaksu on 25 € kuukaudessa (Syyskausi 100 € 
ja kevätkausi 125 €). 

Harjoitusaikoja voidaan myöhemmin muokata har-
rastajamäärän selvittyä.  

TERVETULOA! 

Lisätietoja: Juha Tuominen 044 786 5221  

http://parkanonkarate.sporttisaitti.com/  

www.facebook.com/pages/Parkanon-

karate/193330077402774 

parkanonkarate@gmail.com  
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PARKANON KAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMI 

 

 

 

 

ÄLÄ OLE YKSIN - TULE MUKAAN! 

Studio 66—nuorten musiikki– ja mediatila tarjoaa hyvät harjoittelu-
mahdollisuudet aloitteleville ja toimiville bändeille. Jos osaat tai halu-
at soittaa, ota yhteys vapaa-aikatoimeen! 

Marraskuussa 2013 Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikot  
Kult TOUR http://www.nuortentampere.fi/kult-tour  

Uintimatkat Kankaanpään uimahalliin ja kuntoutuskeskukseen per-
jantaisin 20.9.-29.11. (ei pyhäinpäivän aattona), lähtö matkahuollos-
ta klo 16, kuljetuksen hinta 4 € (sylilapset ilmaiseksi), uintilipun jokai-
nen huolehtii itse. Mukaan voi tulla ilmoittautumatta tai varmistaa 
paikkansa kuljetuksensa alla olevista yhteystiedoista. 

Yleinen ja ilmainen luisteluvuoro arkipäivisin klo 15.00-16.30 välise-
nä aikana periaatteella joka toinen kerta mailavuoro ja joka toinen 
mailaton. Pukuhuoneet 5,6, ja 7 on varattu luistelijoiden käyttöön. 
Mailavuorolla on kypärän käyttöpakko. Lisätietoja:  
http://www.parkanonkiekko.com/hallin-kayttovuorot/   

Vapaa-aikatoimi tiedottaa erilaisista toiminnoistaan Ylä-Satakunta –
lehdessä, vapaa-aikatoimen tapahtumakalenterissa sekä Nuoriso-
palvelujen ja kaupungin Facebook –sivuilla. Seuraa niitä, niin tiedät, 
missä mennään!  

www.parkano.fi/palvelut/nuoriso/tapahtumakalenteri.html  
www.facebook.com/ParkanonNuorisopalvelut 

Taina Nevanperä  Elisa Vahosalmi   Erkki Leinonen 
nuorisotyöntekijä  vapaa-aikatoimen ohjaaja hankevetäjä 

044 7865 512  044 7865 516   044 7865 518 

http://www.nuortentampere.fi/kult-tour
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PARKANON KIEKKO –83 

          PARKANON KIEKKO RY 

 

YHTEYSTIEDOT 
Puheenjohtaja 
Marko Huhta 
markohuhta@gmail.com 
040 3532424 
Sihteeri 
Marja Mäkiviinikka 
marja.makiviinikka@ippnet.fi 
040 592 3723 
Valmennuspäällikkö 
Aarne Mansukoski 
aarne.mansukoski@wippies.fi 
040 729 2568 

 
SEURAINFO 
Parkanon Kiekko ry (PK 83) 

Parkanon Kiekko ry on perustettu toukokuun 4. päivä 1983. Toiminta-
ajatuksena on tarjota Parkanon seudun lapsille ja nuorille mahdollisuus harras-
taa jääkiekkoa sekä auttaa jokaista lasta ja nuorta kehittymään innokkuutensa, 
toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla. Juniorikiekkoilu on seuran ensi-
sijaista toimintaa. Seura tarjoaa myös erilaisista lähtökohdista oleville aikuisille 
mahdollisuuden harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua tai liikuntaan 
liittyvää vapaaehtoista yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukai-
sesti.   
 
Parkanon Kiekon pääasiallinen toiminta tapahtuu Parkanon Jäähalli oy: n omis-
tamalla FennoSteel - Areenalla, jolta seura vuokraa hallin käyttöönsä toiminta-
kaudeksi kerrallaan. Toimintakausi on 1.7 - 30.6 välinen aika. Jäähalliyhtiön 
osakekannasta Parkanon kaupunki omistaa 52 % lopun osakekannan jakautu-
essa yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. 
 
Parkanon Kiekko ry on Suomen Jääkiekkoliiton jäsenseura ja siten sitoutunut 
noudattamaan SJL: n sääntöjä ja ohjeistuksia.  
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Urheilutoiminnan ensisijaisena tavoitteena on laadukas lapsi- ja nuorisotoiminta. 
Seura tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa jääkiekkoa 
ja kehittää liikunnallisia taitojaan monipuolisien laadukkaiden harjoitusten muo-
dossa. Monipuolisuus toteutuu jäällä tapahtuvan harjoittelun sekä harjoitusten 
yhteydessä tapahtuvan muissa ympäristöissä toteutettavan oheisharjoittelun 
merkeissä. Lisäksi seura järjestää jääharjoituskauden ulkopuolella nk. kesähar-
joituksia, joissa kehitetään yleisliikunnallisia taitoja ja lajille ominaisia fyysisiä 
ominaisuuksia sekä opetetaan pelin lainalaisuuksia. Harrastajien kehittymistä ja 
harjoitusvaikutuksia seurataan erilaisin testein kauden aikana. Testeihin sisältyy 
lajitekniikkatestejä ja fyysisien ominaisuuksien testaamista sekä fyysisen kas-
vun seuraamista. 
 
Parkanon Kiekolla on urheilutoimintaa johtamassa ja kehittämässä palkattu val-
mennuspäällikkö. Valmennuspäällikkö linjaa seuran ja joukkuei-
den urheilutoimintaa ja on joukkueiden valmentajien tukena ja muka-
na kehittämässä heidän osaamistaan. Valmennuspäällikkö toimii osana joukku-
eiden arkipäiväistä harjoitustoimintaa sekä pitää pelaajille ja vanhemmille valis-
tus- ja koulutustilaisuuksia. Lisäksi valmennuspäällikkö hoitaa seuran pelaajien 
pelaajakartoitusta yhdessä joukkueiden valmentajien kanssa ja toimii yhteys-
henkilönä urheilullisissa asioissa SJL: n ja yhteistyöseuroihin. 
 
Parkanon Kiekko haluaa toiminnassaan edistää lasten ja nuorten kasvattamista 
yhteisöllisyyden, yhteistyön ja erilaisuuden hyväksymisen arvomaailmaan. 

 

Parkanon Kiekon joukkueet kaudella 2013 – 2014 
Leijona-kiekkokoulu (8.10.2013 alkaen) 

G06 (perustetaan syyskuun aikana) 

F04 

E03 

E02 

D00 

C98 

Naiset 

Edustus  

Konkarit 

HarrateTeam 

 

Lisätietoja Parkanon kiekko ry: n internetsivuilta:  

www.parkanonkiekko.com  

www.facebook.com/groups/240606942637648/  
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PARKANON KAUPUNGINKIRJASTO 

 

Parkanon kirjastossa, Parkanontie 57,   

kerran kuukaudessa: 

Aikuisten lukupiiri tiistaisin, alkaen 10.9.2013 

Ikäihmisten lukupiiri torstaisin, alkaen 26.9.2013 

Koululaisten lukupiiri lauantaisin, alkaen 28.9.2013 

Satutunti lauantaisin, alkaen 14.9.2013 

Kirjastosta voit myös lainata erilaisia liikuntavälineitä: 

gymstickejä, lumikenkiä... 

  

Lisäksi vaihtuvat taidenäyttelyt ja muuta mukavaa… 

Lisätietoja: 044 7865560 

kirjasto@parkano.fi  

 

www.parkano.fi/palvelut/kirjasto.html  

www.facebook.com/

pages/Parkanon-

kaupunginkirjas-

to/197213680308348 

www.piki.fi 
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PARKANON 4H-YHDISTYS RY 

Kerhoja, kursseja, työllistymistä… Näitä 

kaikkea ja paljon muuta on Parkanon 4H-

yhdistys! 

Pohjois-Parkanon 4H ja kokkikerho vuorovii-

koin tiistaisin klo 15.00-16.30 koululla. Kerholaisten 

toivomuksesta kokkikerhoja useammin keväällä. 

4H-kerho/kokkikerho Pohjois-Parkanon koululla  

tiistaisin klo 15-16.30 alkaen 3.9. 

Raivalan 4H-kerho Kovesjoen kylätalolla  

klo 19-20 alkaen 4.9. 

Pelikerho Pohjois-Parkanossa Erkalassa  

klo 17-18 alkaen 9.9. 

Tervetuloa uudet ja vanhat kerholaiset!  

 

Toiminnanjohtaja 

Sari Kuusikko 

0400 733 134 

parkano@4h.fi 

http://parkano.4h.fi 

www.facebook.com/pages/Parkanon-

4H-yhdistys/165807643452446  

http://www.4h.fi/  
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PARKANON SEUDUN ELÄVÄN MUSIIKIN  

YHDISTYS PALMU RY 

PALMU ry edistää ja kehittää parkanolaista elävän 

musiikin harrastustoimintaa. PALMU ry hallinnoi 

myös Nuori KuMu—nuorison kulttuuri-, musiikki- ja 

mediahanketta, joka on käynnissä vuoden 2013 lop-

puun saakka.  

PALMU toimii Studio 66—nuorten musiikki– ja me-

diatilassa, jossa bändeillä on mahdollisuus harjoitella 

omilla soittovuoroillaan. 

 

Mikäli soitat tai olet kiin-

nostunut soittamisesta, 

ota rohkeasti yhteyttä, 

etsitään sinulle siihen 

mahdollisuus! 

 

Yhteystiedot: 

Puheenjohtaja Tuija Haukkaluoma 

tuija.haukkaluoma@gmail.com 

Hankevetäjä Erkki Leinonen 

puh. 044 7865 518 

eki.leinonen@gmail.com  
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PARKANON SEUDUN HENGITYSYHDISTYS RY 

 

LIIKUNTARYHMÄ 

Parkanon Terveyskeskuksen Fysioterapian  
ryhmähuoneessa 

Ti. 3.9.2013 kello.16.30-17.30 

Syyskausi  16 kertaa  10€ /kausi 

Avoin kaikille     Tervetuloa! 

  

HYVÄN  HENGITYKSEN  OLOHUONE 

Parkanopirtillä 

Pe. 6.9,  4.10,  1.11. 2013  kelo.13-15 

Poikkea pirtille tapaamaan tuttuja sekä kahville. 

Avoin kaikille. Tervetuloa! 

     

JÄSENILTA 

Parkanopirtillä 

Ti. 24.9,  22.10,  23.11. 2013  kello.18-20 

Hengityssairauksista ja ilmanlaatu asioista  
kiinnostuneille. 

Avoin kaikille  Tervetuloa! 

 

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys 

p. 040 8342 654 

parkanonseutu@hengitysyhdistys.fi   

www.hengitysyhdistys.fi/parkanonseutu/  



 17 

PARKANON SEURAKUNNAN NUORISOTYÖ 

NUORET JA NUORET AIKUISET! VARRELLA VIRREN MESSUT  

SEURAAVASTI: 

10.9. Virroilla Marttisissa klo 12.00 

29.9. Parkanon kirkko klo 18.00 

10.11. Parkanon kirkko klo 18.00 

JOUKKOON TARVITAAN LISÄÄ SOITTAJIA JA 

LAULAJIA. Mikäli haluat näin palvella, ota rohkeasti 

yhteyttä Klasuun! 

Keskiviikko 

- PYSÄKKI – nuorisotoimistolla klo 11.30 – 15.00  Tervetuloa kahville, mehulle 

ja keksille ja nauttimaan hyvästä seurasta 

- Nuorten raamis pappilassa klo 17.15  

Torstai 

- Koulupäivystykset  aamulla yhteiskoululla ja klo 13 eteenpäin lukiolla 

Perjantai pappilassa: 

- klo 18-19 rukoushetki vanhassa pappilassa. Voit jättää esirukouspyyntöjä säh-

köpostilla taifacebookin kautta. Myös pappilassa on esirukous-boxi, jonne voit 

jättää rukouspyyntöjä. 

- Nuortenilta pappilassa klo 19 

- K16 hetki pappilassa klo 22 

Lauantai 

- Nuorten oloillat seurakuntatalon kirjastossa klo 19.00. ilm. erikseen.  

Sunnuntai 

Jumalanpalvelus. Pyritään osallistumaan nuorten kanssa yhdessä jumalanpal-

velukseen kerran kuukaudessa. 

 

Seuraa kotisivuja ja Facebookia. Voit hakea Facebookin ryhmään Parkanon 

seurakunnan nuorisotyö. Informaatiota löydät myös koulujen seiniltä sekä tietys-

ti kysymällä Klasulta! 

Nuorisotyönohjaaja Klaus Myllymäki 

040 804 96 56, klaus.myllymaki@evl.fi 
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PARKANON SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUS 

TERVETULOA PERHEKERHOON SYKSYLLÄ 2013 

keskiviikkoisin klo 10-12 seurakuntatalolla 
perjantaisin klo 9-10.30 seurakuntatalolla 
 
Keskiviikon perhekerhossa on joka kerta ruokaa tarjolla hintaan 3 €/aikuinen ja 
1 €/ lapsi. Tässä perhekerhossa aloitamme yhteisellä hetkellä klo 10, jonka jäl-
keen monenlaista touhua yhdessä lasten kanssa. Perjantain perhekerhossa on 
joka kuukauden ensimmäinen kerta keittokerho, jossa tarjoamme keiton.  
 

TERVETULOA PÄIVÄKERHOON SEKÄ PALLEROKER-

HOON! 

Seurakuntatalolla: 

KULJETUSRYHMÄ ma/to klo 9-11.30, 4-5-vuotiaille 

Tähän ryhmään perhepäivähoitajien lapset, jotka voidaan tarvittaessa kuljettaa 

hoitopaikkaan. Paluukyyti lähtee klo 11.20. Kyydistä peritään pieni maksu. Van-

hemmat voivat tuoda lapset kerhoon jo mennessään töihin, aikaisintaan klo 

7.45. Oma aamupala mukaan. Tavallinen kerhoaika on klo 9-11.30, jolloin voi 

muut lapset osallistua toimintaan.  

PALLEROT ma/to klo 9-10.30 3-vuotiaille 

Pallerokerho on päiväkerhon kaltainen, mutta tekeminen on suunnattu kolme-

vuotiaiden kehitykseen sopivaksi.  

MUSIIKKIRYHMÄ ti/pe klo 9-11.30 

Musiikkiryhmä on päiväkerho, jossa tavallisen päiväkerhoarjen lisäksi lapset 

osallistuvat musisointiin: laulua, soittoa, liikuntaa. 

PALLEROT ti/pe klo 9-10.30  

Pallerokerho on päiväkerhon kaltainen, mutta tekeminen on suunnattu kolme-

vuotiaiden kehitykseen sopivaksi. 

 

LUONTORYHMÄ ma/TO klo 13.30-16, 3-5-vuotiaille 

Luontoryhmässä ulkoillaan joka kerta ja käytetään askarteluun yleensä luon-

nonantimia. Hyvä vaihtoehto 3-5vuotiaille sisaruksille. 

Pohjois-Parkanon koululla POHJOIS-PARKANON KERHO  

torstaisin klo 8.45-10.45, 3-5-vuotiaille 

Vapaita kerhopaikkoja voit tiedustella numerosta 040 804 9659 koko lukukau-

den ajan. 
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TERVETULOA PYHÄKOULUUN!!! 
 
Pyhäkoulu on tarkoitettu n.3-12 v. lapsille. Pyhäkoulu on lapsen oma ja 

lapsen kokoinen hetki, jossa hiljaisuuden äärellä ihmetellään ja koetaan 

yhdessä aikuisen kanssa. Pyhäkoulussa leikitään, lauletaan, liikutaan ja 

tehdään monenlaista mukavaa. Pyhäkouluihin ei ole ilmoittautumista, 

vaan tulet mukaan kun itsellesi sopii. 

 

Liikuntapyhäkoulu sunnuntaisin klo 16 srk-talolla   

1.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 24.11. ja 8.12. 

Pyhäkoulussa teitä odottelee Soile ja Terttu apuohjaajan kanssa 

Viinikan pyhäkoulu kerran kuussa sunnuntaisin klo 11 Sammilla  

22.9., 27.10., 17.11. ja 8.12. 

Pyhäkoulussa teitä odottelee Merja ja Aila apuohjaajan kanssa. 

Alaskylän pyhäkoulu kerran kuussa sunnuntaisin klo 17 Korpelassa  

22.9., 6.10., 27.10. ja 24.11. 

Pyhäkoulussa teitä odottelee Birgitta apulaisineen. 

Musapyhis joka keskiviikko klo 17-18 Mustikat ja klo 18.15-19.15  

Mansikat Eleonoralla.  Tervetuloa mukaan, toiminta alkanut. 

Musapyhiksessä musisoidaan monenikäisten kanssa, esiinnymme, osal-

listumme erilaisiin projekteihin. Kauteen kuuluu mm. laululeiri, nyyttärit ja 

retkiä. Musapyhiksessä teitä odottelee Eleonora apuohjaajineen. 

 

LASTEN JA VANHUSTEN YHTEISET PYHÄKOULUT 

 

Pyhäkouluja on myös vanhusten palvelutaloissa kerran kuussa maanan-

taisin klo 9.30 Rantakodossa 30.9., 28.10. ja 25.11.  

Mukana Eleonora ja Jussi 

Rauhalan palvelukeskuksessa 2.9.,7.10., 4.11. ja 2.12.  

Mukana Tuija, Virpi ja Eleonora 

 
Jos haluat pyhäkoulunohjaajaksi tai apuohjaajaksi, ota yhteys Eleono-
raan. Tarvitsemme iloisia, reippaita, lasten kanssa toimeentulevia persoo-
nia pyhäkoulunohjaajajoukkoomme, nyt siis rohkeasti mukaan! 
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LAULAMAAN LAPSIKUOROON! 

Lapsikuoro Soinnut ja Sävelet 

Soinnut ovat 3-8-vuotiaita ja harjoittelevat torstaisin klo 
16.30-17.15  
seurakuntatalon salissa. 

Sävelet ovat 9-12-vuotiaita ja harjoittelevat torstaisin klo 
17-17.45  
seurakuntatalon salissa. 

Soinnut ja Sävelet laulavat yhdessä 15 minuutin ajan, jolloin kokoamme  
lasten osaamisen yhteen. 

Lapsikuoroon tarvitset mukaan laulamisen riemun ja innokkuuden musisoimista 
kohtaan. Laulaminen lapsikuorossa on mukava harrastus: saat laulaa yhdessä 
muiden kanssa, kehityt kuorolaulussa ja yhteismusisoinnissa, pääset esiinty-
mään erilaisiin tilaisuuksiin ja tutustut rytmisoittimiin. Laulamisen lisäksi kuoron 
ohjelmaan tänä vuonna kuuluu laululeiri, esiintymiskeikkoja vähän kauemmaksi-
kin, perinteiset nyyttärit. 
Tervetuloa mukaan kesken kaudenkin. Toiminta alkanut. 

SOITTAMAAN! 

Soivat sormet –säestysryhmät ovat maanantaisin klo 14-16 välillä alkaen 

syyskuun aikana. Tarkemmat soittotuntiajat varmistuvat koulun aikataulujen jäl-

keen. Soittotunti/ryhmä on puoli tuntia joka toinen viikko. Ryhmiä seuraaville 

soittimille: kantele, kellopeli, puhaltimet, rytmiryhmät (rummut, triangeli, kellot 

yms. rytmisoittimet). Ryhmiä aloitteleville ja jo osaaville. 

Soivat sormet harjoittelevat säestyksiä virsiin ja lastenlauluihin sekä käyvät 

esiintymässä seurakunnan tapahtumissa. Kysy  lisää numerosta 0408049659. 

PARKKITOIMINTAA TARJOLLA 1-6 -LUOKKALAISILLE! 

Varaa paikka lapsellesi iltapäiväparkista iltapäivän yksinäisiin tunteihin! 

Toimintaa ja tekemistä sekä aikuisen turvallinen läsnäolo J 

Iltapäiväparkki 1-6 luokkalaisille. Maanantaista keskiviikkoon seurakuntatalolla 

klo 13-17. Kysy paikkaa numerosta 040 804 9659. 

 
Lisätietoja Parkanon seurakunnan varhaiskasvatuksesta: 
Eleonora Printz, 040 804 9659 eleonora.printz@evl.fi  

www.parkanonseurakunta.fi/Lapsityo.html  

www.facebook.com/Parkanonseurakunta   
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PARKANON SULKAPALLOSEURA 

Seuran tarkoitus on kehittää ja tukea sulkapallotoi-

mintaa Parkanossa järjestämällä seuran jäsenille 

harjoitusvuoroja sekä osallistumalla alueella tapahtu-

vaan valmennustoimintaan.  

Syksyn 2013 -sulkiskoulu starttaa lokakuussa ke 

2.10. klo 17:30 alkaen 

Huom! Syksyn sulkiskoulupäivä on keskiviikko ja kel-

lonaika 17:30-19:00, kun viime kaudella päivä oli 

torstai ja myöhempi aika! 

 

Sulkiskoulu jatkuu koko syksyn aina keskiviikkoisin 

(poislukien syysloma ja joululoma). 

Sulkiskoulu on tarkoitettu sekä uusille että jo aikai-

semmin mukana olleille lapsille ja nuorille (tytöt/

pojat). 

 

Tänä syksynä käytössä on yksi kenttä (sali 1), joten 

harjoittelussa ja valmennuksessa käytettävissä vä-

hän pienempi tila peliharjoituksille! 

 

Lisätietoja sulkiskoulusta: 

Marko Marsela 

mtm@sofor.fi / 050-3843229  

http://www.parks.tk/  
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Parkanon Urheilijat / yleisurheilu 

 
Parkanon Urheilijoitten talvikauden 
säännölliset vuorot ovat: 
 
Yleisurheilukoulu 7-12 vuotiaille Pun-
tilla keskiviikkoisin klo 17.30 - 19.00 
11.9. alkaen. Vetäjinä toimii Annika Soukka, Marjaa-
na Mäntylä ja Katja Männikkö. Kausimaksu 20 € 
 
Liikuntakerho 3-6-vuotiaille  
Keskustan koulun salissa torstaisin  
klo 18.00-19.00 12.9. alkaen. Vetäjinä toimii Sari 
Kyösti, Annika Soukka ja Marjaana Mäntylä. 
 
Lisätietoja: 
Kimmo Kyösti 
Parkanon Urheilijat / yu-jaosto 
050 514 9422 
 
www.parkanonurheilijat.fi/yleisurheilu.html  
 
Muista myös: 
 Hiihtojaosto 
 Kuntourheilujaosto 
 Lentopallojaosto 
 Pesäpallojaosto 
 
Lisätietoja Parkanon Urheilijoista: 
www.parkanonurheilijat.fi/  
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PETÄJÄ-OPISTO 

Kiinnostaako käsityökoulu, musiikki, liikunta, kuvatai-

teet, tietotekniikka, kuoro, kielet… 

Näitä kaikkia voi harrastaa Petäjä-opiston erilaisilla 

kursseilla. Lisätietoja kursseista voi lukea opinto-

oppaasta: http://petaja.lpkky.fi/dynamic/1/

view_attachment/Opinto-opas_2013.pdf?id=320  

Osa kursseista voi olla jo täynnä, mutta kannattaa 

tiedustella vapaita paikkoja sekä huomioida myös ly-

hytkestoisemmat kurssit.  

Tervetuloa mukaan! 

PARKANON TOIMISTO 

Sepänkatu 4 (Opintotalo) 

39700 PARKANO 

puh. 044 045 5510 

avoinna ma-pe 8-15:45  

http://petaja.lpkky.fi/  

www.facebook.com/pages/Pet%C3%A4j%C3%A4-

opisto/226807350713410  

https://twitter.com/petajaopisto  

http://petaja.lpkky.fi/dynamic/1/view_attachment/Opinto-opas_2013.pdf?id=320
http://petaja.lpkky.fi/dynamic/1/view_attachment/Opinto-opas_2013.pdf?id=320
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SBT PaPo / Salibandy 

 

SBT PaPo on Parkanossa toimi-
va salibandyseura. Seuran toi-
mintaan ovat tervetulleita kaikki 
salibandystä kiinnostu-
neet. Harjoitukset järjestetään 
Parkanon urheilutalolla.  

www.sbtpapo.fi/  

https://twitter.com/SBTPaPo  

 

Joukkueet ja vastuuhenkilöt:  

 

Puheenjohtaja 

Petri Uusi-Luomalahti 

petri.uusi-luomalahti@ippnet.fi 
044-5821198 

  

Edustusjoukkue ja A-juniorit 

Sami Ahola  

sami.ahola71@gmail.com 
0400-838481 

  

Naisten edustusjoukkue ja C-tytöt 

Sami Ahola  

sami.ahola71@gmail.com 
0400-838481 

 C-99 pojat 

Juha Koski 

juhapetteri.koski@gmail.com 
050-5324314 

  

 

 

 

 

 

D-00 pojat 

Pekka Kompsi 

pekka.kompsi@gmail.com 
050-5352803 

  

01-02-syntyneet pojat 

Asko Kuusijoensuu 

kuusipuu@wippies.fi 
044-2914677 

  

Salibandykerhot 02-07- syntyneil-
le tytöille ja pojille 

Marko Hulkkonen 

marko.hulkkonen@lpkky.fi 
040-5157897 
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YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTO 

Musiikkiopistossa järjestetään musiikin perusasteen 

ja sille rakentuvan musiikkiopistoasteen opetusta. 

Opisto on tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille 

nuorille.  

Ylä-Satakunnan musiikkiopistossa voi pyrkiä opiske-

lemaan jousisoittimia (viulu, alttoviulu, sello, kontra-

basso), puupuhaltimia (poikkihuilu, klarinetti, sakso-

foni), vaskipuhaltimia (mm. trumpetti, käyrätorvi, pa-

suuna). Mahdollisia ovat myös piano, harmonikka, 

yksinlaulu (väh.16 -vuotiaille, klassinen ja pop), lyö-

mäsoittimet, akustinen kitara, sähkökitara sekä säh-

köbasso.  

Musiikkiopistoon haetaan erillisillä pääsykokeilla aina 

keväisin, seuraa Ylä-Satakunta –lehteä sekä musiik-

kiopiston sivuja netissä ja Facebookissa. 

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 

PL 14, 39701 PARKANO 

Puh. (03) 448 2682 

Fax. (03) 448 5856 

http://musiikkiopisto.lpkky.fi/  

www.facebook.com/

ylasatakunnanmusiikkiopisto  
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Puuttuuko esitteestä juuri Sinun tarjoama harrastus? Ko-

koa harrastustietosi valmiiksi paketiksi (A4) ja lähetä 

osoitteeseen vapaa-aikatoimi@parkano.fi  

Esitettä päivitetään tarvittaessa. 

© Elisa Vahosalmi 


