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Mitä tekisin?   

Käsissäsi on Mitä tekisin? -esite, jonka tavoitteena on koota yh-
teen Parkanossa tapahtuva lapsille, nuorille ja perheille suunnat-
tu harrastustoiminta, ohjata uusien harrastusten pariin ja tukea 
sekä verkostoida parkanolaisten harrastustahojen toimintaa. 
Kannessa komeilee Kustaa-hirvi, joka on parkanolaisten oma 
maskotti ja aina valmiina erilaisiin mukaviin toimintoihin.  

Parkanossa on aktiivinen harrastuskenttä, josta toivottavasti jo-
kainen löytää itselleen mieluisan harrastuksen. Kaikki liikuntahar-
rastukset löytyvät uudelta Liikuntatarjottimelta, lisätiedot ja linkki 
tarjottimelle löytyvät viereiseltä sivulta.  

Tässä esitteessä esitellään erilaisia harrastuksia tarjoavat tahot 
ja ohjataan eteenpäin lisätiedon saamiseksi. Kannattaa aina tar-
kistaa harrastusten ja aikataulujen paikkansapitävyys har-
rastuksentarjoajan omilta sivuilta. Parkanon kaupunki ei vas-
taa esitteen voimassaolokauden aikana tulleista muutoksista ja 
varaa oikeuden muutoksiin omissa tarjonnoissaan.   

Tämä esite on sijoitettu Parkanon kaupungin vapaa-
aikapalveluiden nettisivuille, josta se on tulostettavissa ja linkitet-
tävissä kaikkien kuntalaisten käyttöön. Verkkoversiosta pääsee 
myös näppärästi linkkejä pitkin harrastustentarjoajien sivuille.  
Paperiversion voi hakea Parkanon kirjastosta.  

Esite päivitetään aina syksyisin, päivityksestä huolehtii  
Parkanon kaupungin vapaa-aikapalvelut. Mikäli huomaat, että 
esitteessä on vanhentunutta tai virheellistä tietoa, lähetä tarvitta-
vat korjaukset sähköpostilla osoitteeseen  
vapaa-aikatoimi@parkano.fi  

Huomioittehan kaikissa harrastuksissa ja vapaa-ajan toimin-
noissa voimassa olevat rajoitukset ja turvallisen harrastami-
sen mallin! 
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Liikuntatarjotin  
 

Parkanon kaupungin Liikuntatarjottimelle on koottu 
niin kaupungin, seurojen kuin muiden tahojen tarjoa-
mat liikuntaharrastukset sekä kaikki liikuntapaikat. 

 

Liikuntatarjottimen löydät kaupungin nettisivuilta 
osoitteesta www.parkano.fi/liikunta Lisäksi liikuntatar-
jotin löytyy vapaa-aikapalveluiden sosiaalisesta me-
diasta erillisenä linkkinä sekä paperiversiona kirjas-
tosta. Tarjotinta päivitetään kausittain.  

 

 

 

Yhteystiedot: 

Parkanon kaupunki 
Vapaa-aika– ja liikuntapalvelut 

Nuoriso– ja vapaa-ajanohjaaja 
Antti Luusalo 

Puh. 044 7865 512 
antti.luusalo@parkano.fi 
www.parkano.fi 
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Kustaa-hirven luontopolku 
Parkanon metsämuseon (Rännärinmuseotie 112) 
alueella on kahden kilometrin mittainen Kustaa-
hirven luontopolku, joka lähtee metsämuseon parkki-
paikalta ja kiertää upean Messukallion kautta metsä-
museon nuotiopaikalle. Reitin varrella on kahdeksan 
erilaista taulua, jotka rohkaisevat toimimaan ja pohti-
maan. Taulujen tekstit on käännetty myös englannik-
si. Reitillä on pitkospuita ja pieniä korkeusvaihteluita, 
joten se ei ole esteetön. Nyt vain eväät reppuun ja 
retkelle Kustaa-hirven kanssa!  

 
Kustaa-hirvi on Parkanon kau-
pungin oma maskotti, joka juon-
taa juurensa Parkanon parooni 
Gustav Wrede af Elimän alue-
metsänhoitajan historiasta. Par-
kanon parooni sai vuonna 1918 
valtiolta 5000 markan apurahan 
suojellakseen alueella jäljellä 
olevaa muutamaa kymmentä 
suomenhirveä, joiden kanta pa-
roonin ja muiden metsänhoita-
jien avulla saatiin elpymään.  

Kustaa-hirvi seikkailee erilaisis-
sa tapahtumissa ja tempauksis-
sa ja antaa mielellään läpsyjä 
kaikille lapsille ja lapsenmielisil-
le! 
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Leikkikentät 
Parkanossa on kaupungin ylläpitämiä leikkikenttiä, joilla voi 
vapaasti käydä leikkimässä.  

 Laivapuisto ja Ässäkenttä (Koulukatu 3) 

 Kiviniitunpuiston leikkikenttä (Asemankatu 12) 

 Pentin leikkikenttä (Puistokuja 5) 

 Viinikan leikkikenttä (Viinikantie 5) 

 Raiskionpuiston leikkikenttä (Keskuskatu 10) 

 Päivölänpuiston leikkikenttä (Parkanontie 41) 

 Elokankaanpuiston leikkikenttä (Elokankaankatu 6) 

 Pahkalan leikkikenttä (Alakatu 1) 

 Pikkumikonkadun leikkikenttä (Pikkumikonkatu 21) 

 Jokiharjun leikkikenttä (Vienolankatu 5) 

 Vatusen leikkikenttä (Kaskenkatu 1) 

 Tuomikadun leikkikenttä (Tuomikatu) 

 

MLL Parkanon yhdistys 

 Perhepuisto (Parkanontie 50) 

  



 7 

PARKANON KAUPUNGIN VAPAA-AIKAPALVELUT 

 

 

 

 

 

Parkanon kaupungin vapaa-aikapalvelut järjestävät toimintaa kai-
kenikäisille kuntalaisille. Vapaa-aikapalvelut tiedottaa erilaisista toi-
minnoistaan Ylä-Satakunta-lehdessä, kaupungin tapahtumakalente-
rissa, vapaa-aikapalveluiden ja kaupungin Facebook-sivuilla sekä 

Instagramissa. Tule mukaan toimintaan ja tuo kaverisikin! 

Parkanon nuorisopalveluilla on kaksi nuorisotilaa; Puolen Kuution 
Koppi torin laidalle varhaisnuorisolle sekä Valkoinen talo Kaarnan 

läheisyydessä nuorisolle. Niiden aukioloajoista ja toiminnoista löydät 
lisätietoja alla olevista some-kanavista sekä yhteyshenkilöiltä. 

 
Elisa Vahosalmi    Antti Luusalo    
vapaa-aikatoimen ohjaaja  nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja 
044 7865 516    044 7865 512 
         
Liikuntaneuvoja    Etsivä nuorisotyöntekijä 
Sanna Perälä    (uusi etsivä aloittaa 1.10.2021) 
044 7865 515    044 7865 755   
  

etunimi.sukunimi@parkano.fi  
vapaa-aikatoimi@parkano.fi  

 

www.facebook.com/ParkanonVapaaaikapalvelut  

 

 

@parkanonnuoli 

@parkanonnuorisopalvelut 
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Näiden linkkien takaa voit hakea tietoa  
erilaisista tapahtumista ja toiminnoista! 

www.parkano.fi/nuoriso  

www.parkano.fi/kulttuuri 

www.parkano.fi/liikunta 

www.facebook.com/ParkanonVapaaaikapalvelut 

www.facebook.com/Parkanonkaupunki 

 

www.parkano.fi/tapahtumat/ 

 

Ja muistattehan ilmoitella myös omat tapahtumat ja 
toiminnot kaupungin tapahtumakalenteriin! 

 

www.parkano.fi/tapahtumakalenteri/ 
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   KIPINÄPARTIO RY 
 
Partio-ohjelma on jaettu eri ikäkausiin, joissa jokainen 
lapsi ja nuori pääsee toimimaan yhdessä oman ikäistensä 
kanssa. 

Sudenpennut 
7–9-vuotiaita partiolaisia kutsutaan sudenpennuiksi ja heidän ryhmäänsä laumaksi. 
Laumassa on yleensä 8–12 lasta. Heidän toimintaansa kuuluvat leikit, seikkailut ja 
tarinat. Viikoittaisissa kokouksissaan sudenpennut oppivat monipuolisen tekemisen 
kautta muun muassa ensiavun antamista, nuotion sytyttämistä sekä luonnossa liikku-
mista. Kaikki tehdään yhdessä lauman kanssa aikuisen opastuksella. 

Seikkailijat 
10–12-vuotiaita partiolaisia kutsutaan seikkailijoiksi. Seikkailijat opettelevat partion 
perustaitoja, osallistuvat partiotaitokisoihin ja retkeilevät paljon. Seikkailijoille tulee 
tutuksi niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin solmutkin. 

Tarpojat 
12–15-vuotiaat partiolaiset ovat tarpojia. Tarpojaryhmässä eli vartiossa on yleensä 4
-12 nuorta. Tarpojien kaikessa tekemisessä korostuu yhdessä tekeminen, kehittymi-
nen ja elämykset. 

Samoajat 
15–17-vuotiaita partiolaisia kutsutaan samoajiksi. Samoajilla on myös omaa toimin-
taa, mutta olennaisena osana ikävaihetta on johtamisharjoittelu. 

Vaeltajat 
18–22-vuotiaat partiolaiset ovat vaeltajia. Vaeltajien toiminnan painopisteenä on 
henkilökohtainen kasvu ja yhä vastuullisempiin tehtäviin siirtyminen. 

Aikuiset 
Partiotoiminta on suunnattu lapsille ja nuorille, mutta mukaan 
tarvitaan myös aikuisia, eikä aikaisempaa partiokokemusta 
tarvita. Lue lisää lippukuntamme kotisivuilta. 
 

 Ajantasaiset tiedot toimivista ryhmistämme ja  
 toiminnastamme: www.kipinapartio.fi 

 Lisä edot ja ilmoi autumiset 

 Lippukunnanjohtaja 
 Juhani Haapakoski 

 juhani.haapakoski@partio.fi  
 040 574 8902  
 

Kipinäpar o ry 
www.kipinapartio.fi 
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KUVATAIDEYHDISTYS UMBRA 
 
Parkanon-Kihniön alueella toimiva taide-
yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää 
kuvataiteen eri muotojen harrastusta ja kohottaa tai-
teellista ja teknistä tasoa paikkakunnilla. Alunperin 
toimi nimellä Parkanon Taidekerho. Vuonna 2011 
sääntömuutos, jolloin nimi vaihtui nykyiseen. 
 
Taideyhdistys Umbran jäsenillä on mahdollisuus 
osallistua vuosittain yhteisnäyttelyyn syksyllä Parka-
non kaupungintalon näyttelytilassa. 
 
Umbran jäsenet voivat tuoda töitään esille Parkanon 
kirjaston ikkunatilaan kuukaudeksi kerrallaan. 
 
Umbran stipendi annetaan kuvataiteessa hyvin me-
nestyneelle peruskoulun ja lukion päättävälle opiske-
lijalle. 
 
Kaikille taiteesta kiinnostuneille järjestämme edullisia 
päivämatkoja taidekohteisiin ja näyttelyihin sekä 
muutaman päivän pituisia maalausleirejä. 
 
Järjestämme mm. tapahtumia ja lyhytkursseja, joissa 
tutustumme erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin. 
Aiheina on ollut mm. kuvia savelle, keramiikkaa, kier-
rätysmateriaalin käyttöä sekä grafiikkaa. Ehkä Sinul-
lakin on idea teemaksi? 
 
Lisätietoja: 
www.facebook.com/Parkanon-Kihniön-Taideyhdistys-
Umbra-ry-418803171525080 
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MLL Parkanon yhdistys järjestää perhekahvilatoi-
mintaa Perheiden talossa ja tapahtumia lapsiper-
heille. Perheiden talon yhteydessä oleva uu-
si  Perhepuisto on kaikille avoin leikkipaik-
ka. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

Yhteystiedot: 

040 414 0770 

mllparkano@gmail.com 

www.facebook.com/mllparkano/ 
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METSÄSTYS 

Parkanossa toimii useita metsästysseuroja eri  
puolilla Parkanoa, joihin voi liittyä, mikäli metsästys 
kiinnostaa. Lisätiedot: 

www.parkano.fi/metsastys-ja-kalastus/ 

Alaskylän Metsästysseura ry 

Aureen Metsästysseura ry  

Jokiharjun Erämiehet ry 

Koillis-Parkanon Eränkävijät ry 

Koppelokorven Erä ry 

Kovesjoen Erämiehet ry 

Kuivasjärven Eränkävijät ry 

Lapinnevan Eränkävijät ry 

Linnankylän Riistaveikot ry 

Parkanon Erämiehet ry 

Paroonin Hirvikaarti ry 

Susiperän Metsästysseura ry 

Vahojärven Metsästysseura ry 

Vuorijärven Metsästysseura ry 

Yliskylän Metsästysseura ry 

 

KALASTUS 

Parkanon Urheilukalastajat ry 



 13 

PARKANON KAUPUNGINKIRJASTO 

 

Parkanon kaupunginkirjasto avoinna: 

ma, to             10 – 19 
ti, ke, pe         10 – 17 

la                       10 – 14 

Asiakaspalvelu alkaa klo 10, lehtilukusali avoinna  
ma-la omatoimisesti aamuisin klo 9 – 10. 

Arkipyhien aattoina kirjasto sulkeutuu klo 15. 

Tarkista Ajankohtaista-sivulta kirjaston  
poikkeavat aukioloajat! 

Kirjasto tarjoaa monipuolisia palveluita, esimerkiksi erilaisia tapah-
tumia, satutuokioita ja lukupiirejä. Lisäksi kirjastossa toimii laadu-
kas liikuntavälinelainaamo, josta voit kirjastokortilla lainata vaikka 

sup-laudan tai lumikengät. Lisätietoa alla olevista linkeistä.  

 

 

 

 

 

 

 

kirjasto@parkano.fi  

 http://www.parkano.fi/kirjasto/  

www.piki.fi 

www.facebook.com/Parkanon-
kaupunginkirjasto 

www.instagram.com/
parkanonkirjasto 
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PARKANON MARTAT RY 

 

Parkanon Martat toimivat naisten 
ja kotien henkisen hyvinvoinnin yl-
läpitäjinä. Marttailtoina järjestäm-
me luentoja ajankohtaisista asiois-
ta ja kutsumme asiantuntijoita yh-
distykseemme. Opettelemme uu-
sia taitoja, vertailemme eri toimintatapoja. Tutustumme pai-
kallisten ja lähialueiden yrittäjien toimintaan ja vierailemme 
niissä. Osallistumme eri tapahtumiin ja pidämme niissä Info-
tapahtumia. Tilaisuuksissa pidämme usein Marttakahvilaa. 
Teemme myöskin virkistysretkiä ja kesäretki kuuluu joka ke-
sä ohjelmaan. 

 

Kokoonnumme n. kolmen viikon välein. Seuraa ilmoittelua 
Ylä-Satakunta lehdestä! Olemme myös Facebookissa  

www.facebook.com/Parkanon-Martat-377987126001154/ 

 

Yhteystiedot:  

 

Puheenjohtaja Liisa Myyryläinen   

045 2335444   

parkanonmartat1@gmail.com 

Sihteeri Päivi Kiviranta   

0400 457524 
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PARKANON SEUDUN POPULAARIMUSIIKIN  
YHDISTYS RY  

Parkanon Seudun Populaarimu-
siikin Yhdistyksen tarkoitus on 
edistää musiikkitoimintaa Parka-
non alueella. Järjestämme ta-
pahtumia ja koulutusta musiikin-
harrastajille. Tarjoamme lisäksi 
treenitilan yhdistyksen jäsenille. 
popparitparkano@gmail.com  

Facebook: www.facebook.com/parkanonpopparit 

 

 

PARKANON ROCK CLUB RY 

Parkanon Rock Club ry vastaa musiikillisen toimin-
nan kehittämisestä ja edistämisestä Ylä-Satakunnan 
alueella sekä huolehtii musiikillisen vapaaehtoistoi-
minnan edistämisestä ja organisoinnista. Lisäksi yh-
distys järjestää musiikkitoimintaa kaikenikäisille kun-
talaisille. 

 

Lisätietoja:  

Facebook: www.facebook.com/Parkanon-ROCK-
CLUB-ry-108636428222068 
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PARKANON SEUDUN PALVELUSKOIRAKERHO RY 
 

PSPKK ry on peruste u vuonna 1981. Yh-
distyksen tarkoituksena on koota yhteen 
samanhenkisiä koiraihmisiä. Toimintaan 
mahtuvat mukaan niin kokeisiin aikovat 
koirakot kuin rennommalla o eella tekevät 
koiraharrastajatkin. 

 
Koiraharrastuslajeja löytyy nykyään valtava 

määrä ja niitä voi harrastaa melkein minkä rotuisen koiran kanssa 
tahansa. Lajivalikoimaamme kuuluvat perinteisten palveluskoira-
lajien kuten jäljen ja haun lisäksi mm. TOKO, rally-toko sekä nose 
work. 
 
Järjestämme erilaisia koulutuksia lähes ympäri vuoden. Koulutuk-
set pyritään rakentamaan kunkin koirakon tarpeiden mukaises  
oli kyse si en arkito elevaisuudesta tai lajiharjoi elusta. Lisäksi 
järjestämme pentu- ja alkeiskursseja 
vuosi ain. Tärkeintähän on, e ä jokai-
nen saa koirastaan yhteiskuntakelpoi-
sen ja mukavan kaverin. 
 
Ajankohtaiset kerhon edot löydät jo-
ko Facebookista tai ko sivuiltamme. 
h p://pspkk.weebly.com/ 
 
Lisä etoja voit kysyä myös sähköpos-

lla osoi eesta pspkkry@gmail.com 
 
Tervetuloa mukaan toimintaan!  
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PARKANON 4H-YHDISTYS RY 

 

SYKSYN KERHOTARJONTA 

KESKUSTA 

Metsäsalapoliisit-kerho tiistaina klo 17-18.30 
Keskustan koulu. 

Luontokerho, kokoontuminen joka toinen viikko. Max 
10 osallistujaa. Ikäryhmä 2-6 lk. Aloitus 7.9. Ennakkoilmoittautu-
miset parkano@4h.fi tai 0400 733 134  

Kepparikerho maanantaisin klo 16.30-18 Keskustan koulu. 

Ikäryhmä 2-6 lk. Max 10 osallistujaa. Tarvikemaksu. Aloitus 6.9. 
Ennakkoilmoittautuminen parkano@4h.fi tai 0400 733134  

POHJOIS-PARKANO                                                 

Safkasankarit Kokkikerho keskiviikkoisin klo 17.15 -19 Pohjois-
Parkanon Kylätalolla. Alkaen 25.8. Kerho suunnattu ruuanlaitos-
ta kiinnostuneille. Kerhossa leivotaan ja kokataan kauden tee-
mojen ja toiveiden mukaan. Joulukuussa tulossa jouluaiheinen 
teemakerho. 

Monitoimikerhon järjestämisestä vastaa jatkossa Pohjois-
Parkanon kyläseura. 

RAIVALA 

4H-kerho keskiviikko klo 17-18.15 Kovesjoen kylätalolla. Alkaen 
8.9. Kerho kokoontuu joka toinen viikko 

 

Nuorisotila Koppi 

Toimintaa yhteistyössä Parkanon kaupungin vapaa-aikatoimien 
kanssa. Aloituspäivä vielä avoin. 

 

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Sari Kuusikko, 
puh. 0400 733 134, parkano@4h.fi 

http://parkano.4h.fi/ 

www.facebook.com/Parkanon-4H-yhdistys-165807643452446 
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PARKANON RATSASTAJAT RY 

HEPPAKERHO 

 Kerho tiistaisin osoitteessa  
Karviantie 637-1 

 Max. 6 kerholaista ryhmässä, ryhmiä  
tarvittaessa kaksi 

 Ensimmäinen kerta ti 21.9 klo 17-18 

 Aiempaa kokemusta ei tarvita 

 Seuran jäsenille ilmainen, ei jäsenille 10 € / kausi 

 Lisätiedot 040 742 9538 (viestillä tai whatsappilla).  

Parkanon Ratsastajat ry on aktiivinen parkanolainen ratsastusurhei-
luseura. Seuran toiminta on alkanut 1984 ja seuralla on vuosittain 
noin 100 jäsentä. 

Jäsenistömme ovat alueelta Parkano ja lähikunnat.  
Varsinaisia jäsentalleja meillä on tällä hetkellä 2 kpl; 

 Talli Satumaa:  
www.facebook.com/Talli-Satumaa-1654001011591940/ 

 Salla Alarautalahden Valmennustalli:  
http://sallankotitalli.blogspot.com/ 

Lisäksi toimialueellamme on runsaasti yksityisiä hevosharrastajia, 
joilla on omat hepat kotitiloillaan. 

Pyrimme edistämään ja tukemaan ratsastusharrastusta ja hevos-
miestaitojen kehitystä toiminta-alueellamme. 

Järjestämme mm. vuosittain useita seura- ja aluetason ratsastuskil-
pailuja - koulu- , este-, kenttä- sekä hevostaitokisoja. Monipuolisuut-
ta lisää myös aktiivinen hevoskerho, jossa vain mielikuvitus antaa 
mahdollisuuden erilaisille leikeille / kisoille !! Lisäksi toimintaamme 
kuuluvat mm. valmennukset, koulutukset, luennot, ja tutustumismat-
kat erilaisiin tapahtumiin sekä ratsastuskouluihin / talleihin. 

Tervetuloa ratsastuksen maailmaan! 

 
Lisätietoja saat alla olevista linkeistä: 

www.parkanonratsastajat.com/ 

www.facebook.com/parkanonratsastajat  
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PARKANON ROTARYKLUBI RY 

 

Järjestämme edullista ja turvallista nuorisovaihtoa alueem-
me nuorille ja isännöimme kansainvälisiä vaihto-
oppilasnuoria. Teemme myös hyväntekeväisyyttä Parkanon 
ja Kihniön seudulla, vinkkaa hyvä kohde!  

Parkanon Rotaryklubi on jo vuosikymmeniä toiminut hyvän-
tekeväisyysjärjestö. Järjestämme turvallista ja edullista nuo-
risovaihtoa alueemme nuorille ja kauttamme lähtee lähes 
joka vuosi vaihto-oppilas maailmalle. Samalla isännöimme 
vastavuoroisesti kansainvälistä nuorta. Voit hakea kauttam-
me myös kesä- tai leirivaihtoon, lisätietoja löydät https://
rotary.fi/mita-teemme/nuorisopalvelut/nuorisovaihto/. 

Lisätietoja:  

www.facebook.com/parkanonrotaryklubi/ 

https://parkanonrotaryklubi.fi/ 

 

 

ROTARACT PARKANO RY 

Rotaract on 18-30 -vuotiaille suunnattu järjestö, jonka pe-
rustana on pyyteetön palvelu lähialueella, kansallisesti tai 
kansainvälisesti. Klubina suunnittelemme ja järjestämme 
erilaisia aktiviteetteja ja projekteja. Samalla kun itse saam-
me palkaksi pyyteettömästä palvelusta uusia ystävyyssuh-
teita, työelämässä tarvittavia taitoja, kuten johtamis- ja yh-
teistyötaitojen harjoittamista, luomme mahdollisesti myös 
muille uusia verkostoja ja kontakteja. Tämän lisäksi palvelu-
projektien kautta pääsemme olemaan osana elinympäris-
tömme hyvinvoinnin ylläpitämistä.  

 

Facebook:  

www.facebook.com/Rotaract-Parkano-355694418809088/ 
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Tavoitteena on kohdata lapset ja heidän perheensä 
sekä luoda mahdollisuus koko perheen yhteydelle 
seurakuntaan ja sen toimintaan. 
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PARKANON SEURAKUNNAN  
VARHAISNUORISOTYÖ – Kouluikäisille 
 
Varhaisnuorisotyö on 7–13-vuotiaiden kouluikäisten lasten 
kanssa tehtävää työtä. Keskeisimpinä toimintamuotoina on 
kerho-, retki- ja leiritoiminta sekä yhteistyö lapsi- ja nuoriso-
työtä tekevien tahojen kuten koulun, partion ja muiden eri yh-
teisöjen ja järjestöjen kanssa. Varhaisnuorisotyö järjestää eri-
laisia tapahtumia lapsille ja heidän kotiväelleen pitkin vuotta. 
Seuraa ilmoittelua somessa ja kotisivuilla! 
 
Lisätietoja nettisivuiltamme:  
www.parkanonseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-
lapsiperheille 
 
Facebook: Parkanon seurakunnan varhaisnuoriso-
työ www.facebook.com/parkanonsrknvarkkatyo/ 
 

 
 
Instagram: nestorinorsu 
 

 
 
 
 

 
ETT-illat eli erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden illat  
 
ETT-illat erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille, erityisesti 
kutsumme iltoihin varhaisnuori-ikäisiä lapsia ja heidän van-
hempiaan. Illoissa on aikaa vertaistuelliseen keskusteluun 
vanhempien kesken ja lapsille on sillä välin tarjolla mm. as-
kartelua, pelailua ja leikkiä. Illat päätetään yhdessä iltahartau-
teen sekä iltapalaan. 
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PARKANON SEURAKUNNAN NUORISOTYÖ 

Seuraa nuorisotyön tapahtumia, retkiä ja ohjelmistoa 
osoitteissa:  

https://www.parkanonseurakunta.fi/tule-mukaan/nuorille 

https://parkanonnuoret.weebly.com/ 

Facebook: www.facebook.com/Parkanon-seurakunnan-
nuorisotyö-100975498109600 

Instagram: www.instagram.com/srk_nuoret_parkano/ 

Nuorisotyöstä ja rippikoulutyöstä 
saat myös lisätietoa: 

Vs. nuorisotyönohjaaja 

Mirja Virtanen 
p. 040 804 9661 
mirja.virtanen@evl.fi 
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PARKANON VPK RY 
 
 
 Parkanon Vapaaehtoinen Palokunta Ry 
 Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunta 
 Palokuntatoimintaa vuodesta 1933 
 
Nuoriso-osaston (10-16 v.) harjoitukset ma klo 18-19 (6.9.) 
Miehistön harjoitukset (16v.->) tiistaisin klo 18.00 
  
Meidät löydät Viljakan hallilta osoitteesta  
Viljakankatu 30 (Vanha Veikonkone) 
 
Palokunnan päällikkö:  
Janne Keskinen 0400823460 
Puheenjohtaja: Mika Harju 0408402750 
Sähköposti: parkanonvpk@gmail.com 
 
 
 
Tervetuloa mukaan harrastamaan! 
 
www.facebook.com/parkanonvpk 
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PETÄJÄ-OPISTO 

Kansalaisopistossa voi opiskella ja harrastaa monen-
laista. Ainevalikoimasta löytyy kädentaitoja, kuvatai-
teita, kieliä, musiikkia, teatteria, tietotekniikkaa ja hy-
vinvointikursseja. 

Opinto-ohjelma ilmestyy elokuun alussa. Kurssitar-
jonta ja ilmoittautumissysteemi löytyvät nettiosoit-
teesta https://opistopalvelut.fi/petaja. Sinne pääset 
myös alla olevalla QR-koodilla. 

Lasten käsityökoulun ja kuvataidekoulun työvuosi al-
kaa elokuun puolivälissä ja kestää toukokuun alkuun. 
Muut kansalaisopistokurssit käynnistyvät syyskuun 
alussa ja kestävät huhtikuun puoliväliin. Näiden lisäk-
si on myös kymmeniä lyhytkursseja pitkin vuotta. 

 

Parkanon toimisto   

Keskuskatu 1, 2. krs 

39700 Parkano 

044 045 5510 

avoinna ma-pe 9-15 

kaija.haapamaki(at)sasky.fi 

 

Nettisivu: http://sasky.fi/petaja 

Facebook: https://facebook.com/
petajaopisto 
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YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTO 

Musiikkiopistossa järjestetään musiikin perusopintoja 
ja syventäviä opintoja. Opisto on tarkoitettu pääsään-
töisesti kouluikäisille nuorille.  

Muskarit ja vauvamuskarit pyörivät Parkanossa tiis-
taisin. Tarkemmat tiedot ja yhteydenotot Anne Kasit-
tula puh. 0400 900 565  

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.  

 

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto 
PL 14, 39701 PARKANO 

Puh. (03) 448 2682 

 

http://sasky.fi/oppilaitokset/yla-
satakunnan-musiikkiopisto/ 

http://www.facebook.com/
ylasatakunnanmusiikkiopisto 
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YLÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖYHDISTYS 

Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry on Suomen luonnonsuo-
jeluliiton paikallisyhdistys ja osa norppaperhettä 

● Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin ja vaikuttavin 

ympäristöjärjestö, jolla on 160 paikallisyhdistystä ja tuhansia aktiiveja 

ympäri Suomen. 

● Olemme suojelleet luontoa menestyksekkäästi jo vuodesta 1938. 

https://www.sll.fi/tule-mukaan/liity/ 

● Ole luonnonvoima. 

● Suojele paikallisesti ainutlaatuista suo- ja metsäluontoamme sekä 

monimuotoisia vesiämme 

● Yhdessä olemme aikaansaavia ja rohkeita 

● Jokainen omanlaisena itsenään on tärkeä voimavara 

Säännöllisesti 

 Seuraamme alueemme ympäristömuutoksia 

 Vaikutamme sidosryhmissä päätöksenteon valmisteluun, pidämme yllä 

 asiantuntijaverkostoja, hankimme tietoa 

 Annamme lausuntoja ja reagoimme 

Vuosittain 

 Järjestämme yleisötilaisuuksia yhteistyössä eri tahojen kanssa 

 Kirjaston luontoviikko 

 Pönttötalkoita tai linturetkeilyä 

 Kesäiset talkoot vesistöjen tai 

 perinnebiotooppien äärellä 

 Kulttuuri- tai taidepainotteinen luontotapah-
tuma 

 Teemme mielellämme yhteistyötä muiden 
yhdistysten ja palveluntuottajien kanssa 

Löydät meidät facebookista  
www.facebook.com/ysynface 

Lisätietoja Arjalta arja.pihlaja@ysy.fi 
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ELOKUVATEATTERI SIRIUS 

 

Parkanossa pääset näkemään uudet elokuvat ensi-
illoissa. Elokuvateatteri on hiljattain digitalisoitu ja 
siellä on mahdollisuus katsella sekä 2D- että 3D –
elokuvia.  

 

Elokuvateatterin löydät osoitteesta Heikintie 3,  
puh. 041 448 1778.  

 

Ajantasainen ohjelmisto löytyy Elokuvateatteri  
Siriuksen www-sivuilta.Tervetuloa elokuviin! 

http://elokuvateatterisirius.fi/ 
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TEHDÄÄN YHDESSÄ! -JÄRJESTÖFOORUMI 

Yhdistys- ja järjestötyön tehostamiseksi Parkanoon on pe-
rustettu 1.8.2019 alkaen Tehdään yhdessä –järjestöfoorumi, 
johon ovat tervetulleita kaikkien parkanolaisten yhdistysten 
edustajat. Yhdistykset nimeävät foorumiin varsinaisen edus-
tajan sekä varaedustajan, jotka toimivat foorumissa oman 
yhdistyksensä yhteyshenkilönä. Järjestöfoorumi kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Foorumiin osallistuminen 
perustuu yhdistystoimijoiden vapaaehtoisuuteen ja aktiivi-
suuteen. 

Järjestöfoorumin tavoitteena on 
– vahvistaa edellytyksiä parkanolaiselle aktiiviselle yhdistys-
toiminnalle 
– lisätä yhteistyötä kaupungin ja yhdistysten välillä 
– yhdistää erilaisia järjestötoimijoita keskenään 
– tiedottaa valtakunnallisista, alueellisista ja paikallisista jär-
jestöasioista 
– koota ja ylläpitää Parkanon järjestöyhteistyön ohjetta 

 

Yhdistykset voivat ilmoittaa edustajansa foorumiin lähettä-
mällä sähköpostia osoitteeseen  
vapaa-aikatoimi@parkano.fi  

Lisätietoja löytyy nettisivuilta 
https://www.parkano.fi/yhdistys-
ja-jarjestotoiminta/  

Parkanon yhdistysluettelo löytyy 
alta olevasta linkistä: 

www.parkano.fi/yhdistysluettelo/  
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Yhdistysluettelo 

 

Parkanon kaupunki ylläpitää yhdistysluetteloa parkanolaisista yh-
distyksistä, josta löytyy lisää harrastusten ja toimintojen tarjoajia. 
Yhdistysluettelo löytyy Parkanon kaupungin kotisivuilta osoittees-
ta www.parkano.fi/yhdistysluettelo/ 

Yhdistysluettelo on kategorisoitu erilaisiin alavalikoihin, joiden 
kautta jokainen pääsee katsomaan oman mielenkiinnon kohteen 
mukaan Parkanossa toimivia yhdistyksiä. Alavalikosta löytynei-
den yhdistysten linkeistä pääsee joko suoraan yhdistyksen kotisi-
vulle tai mikäli yhdistyksellä ei ole kotisivuja käytössä, linkki joh-
taa suoraan valtakunnalliseen Yhdistysrekisteriin.  

Jokaisen yhdistyksen kannattaa tarkistaa yhdistysluettelosta, että 
oma yhdistys on luettelossa mainittuna, se on oikeassa kategori-
assa sekä onko avautuva linkki oikea. Mahdolliset muutosehdo-
tukset ja korjaukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen  
vapaa-aikatoimi@parkano.fi 

 

Perus– ja kohdeavustukset 

KULTTUURI- JA NUORISOPALVELUT 

Perusavustus kulttuuri- ja nuorisojärjestöille toiminnan tukemi-
seen ja kehittämistyöhön 

LIIKUNTAPALVELUT 

Perusavustus urheiluseurojen ja liikuntatoimintaa harjoittavien 
yhdistysten tukemiseen ja kehittämistyöhön 

Perusavustukset ovat haettavissa keväisin, avustuksen jaosta 
päättää sivistyslautakunta. Kohdeavustukset ovat haettavissa pit-
kin vuotta, niiden jakamisesta päättää sivistysjohtaja. 

Lisätietoja: www.parkano.fi/perus-ja-kohdeavustukset/ 
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