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Parkanon kaupungin
henkilöstölehti

Syyskuussa 50 vuotta täyt-
tänyt Jaakkolan koulun vara-
johtaja Jouko Nissilä on ollut
kyläkoulujen puolesta liput-
taja aina siitä lähtien, kun
hän opiskeluun kuuluvan
harjoittelun aikana pääsi
työskentelemään pienelle
koululle. Jaakkolassa Jouko
nauttii yhteisöllisyydestä.

– Usein aamulla, kun kat-
son opettajainhuoneen ik-
kunasta, näen koko porukan
eskareista kuutosiin pihalla
yhdessä. Kyläkouluissa lap-
set oppivat ottamaan toi-
sensa huomioon, ovat kuin
isosiskoja tai -veljiä pienem-
mille ja katsovat toistensa
perään esimerkiksi koulu-
matkoilla.

Kyläkoululla on merkitys-
tä myös kylän keskuksena.
Koulun häviäminen on Jou-
kon mielestä aina sääli. En-
nen lopettamispäätöksiä pi-
täisi enemmän miettiä,
kuinka paljon uhrauksia kun-
talaiset ovat tehneet, kun he
ovat aikanaan koulunsa ra-
kentaneet ja pitäneet sitä
kunnossa. Vahvat kyläkoulut
voisivat olla valtti, joka hou-
kuttelisi nuoria kylille.

Jouko iloitsee Jaakkolassa
pienen koulun joustavuu-
desta. Jos vaikka iltapäiväksi
on luvattu hienoa säätä,
opettajat voivat sopia, että
liikuntatunnit siirretään sin-
ne ja hyödynnetään pihapii-
rin liikuntamahdollisuuksia.

– Joustavuus tekee elä-
mästä helppoa. Sen ansios-
ta elämä kyläkoulussa ei ole
stressaavaa, mikä varmasti

näkyy oppilaissa ja pitää yllä
opettajien työmotivaatiota.
Uskon vahvasti, että kylä-
kouluissa sekä oppilaat että
opettajat voivat paremmin.

Monipuolisuutta
ja luovuutta

Jouko pitää itseään parkano-
laisena, vaikka kävikin syn-
tymässä Karviassa. Parka-
noon perhe muutti hänen
ollessaan nelivuotias. Lap-
suusmaisemat ja nuoruuden
kaveriporukat jäivät taakse,
kun opinnot alkoivat Rau-
malla. Siellä hän meni myös
naimisiin ja perheeseen syn-
tyi ensimmäinen lapsi.

Ensimmäiseksi työpai-
kakseen Jouko sai sijaisuu-
den Yliskylän koululta. Vaki-
tuisen viran perässä siinä
vaiheessa jo kaksilapsinen
perhe kuitenkin muutti Ori-
vedelle, jossa hän työsken-
teli ensin kyläkoulussa ja sit-
ten keskustassa hoitaen sa-
malla ammattikoulun liikun-
nanopetuksen.

Orivedellä vierähti viisi-
toista vuotta. Kun lapset tu-
livat siihen vaiheeseen, että
miettivät opiskelupaikkaan-
sa ja tulevaisuuttaan, perhe
muutti Tampereelle, josta
Jouko aluksi kulki Orivedellä
töissä. Sitten työpaikka
vaihtui Kangasalle Suora-
man kouluun ja myöhem-
min Nokialle Viholan koulul-
le.

Opettajan työssä Joukoa
on aina viehättänyt moni-
puolisuus. Siinä voi käyttää
luovuuttaan.

– Ajattelen, että vahvuu-
teni on keksiä asioita no-
pealla tempolla, yhdistää
niitä ja hyppiä yli ainerajo-
jen. Yritän myös pysyä poi-
kakloppina niin pitkään kuin
mahdollista. Ehkä juuri siksi
olen ajautunut opetusalalle
ja pysynyt siellä.

Syksyllä 2002 Jouko pala-
si juurilleen: hän alkoi kulkea
töissä Parkanossa ja
asettui ensimmäistä
harjoittelupaikkaansa
vastaavasti taas
kyläkouluun. Elämä on
nyt vahvasti mallillaan.
Siihen kuuluu sopi-
vasti työtä sekä

mukavasti urheilua ja mu-
siikkia, jotka ovat olleet nuo-
resta asti tärkeitä. Omat
vanhemmat ovat Parkanos-
sa, joten heitä voi poiketa
katsomaan työpäivän päät-
teeksi. Lapset taas on saatu
kasvatettua aikuisiksi, ja Jou-
ko sekä hänen vaimonsa
ovat aivan lähiaikoina pää-
semässä isovanhemmiksi.
Tulevana isoisänä hän halu-
aa välittää luontoon ja liik-
kumiseen liittyviä arvoja ja
avointa asennetta elämään.

– Minulla on elämän kipi-
nä, jota vaalin. Kun mikään
päivä ei ole samanlainen, ei
tarvitse laskea vuosia eläk-
keelle jäämiseen, vaan voi
koko ajan ottaa vastaan uu-
sia tuulia.

Kyläkoulussa elämä mukavasti mallillaan

Viisikymppiseksi eh-
tinyt Jouko Nissilä

uskoo monipuolisen
opettajakokemuksen-

sa perusteella, että
kyläkouluissa lapset

ja aikuiset voivat pa-
remmin. Jaakkolan

koulussa viihdytään
yhdessä.
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KARIN PALSTA
Kaupungin taloudessa on
tultu tilanteeseen, jossa on
pakon edessä etsittävä
vaihtoehtoisia toiminta-
malleja, jotta pystyisimme
säilyttämään henkilöstö- ja
pa lve lurakenteemme.
Luottamuselimet antoivat
kaupungin henkilöstölle
kahden negatiivisen tilin-
päätösvuoden verran aikaa
työskennellä rauhassa,
mutta nyt on koittanut aika
tasapainottaa toiminnot
vastaamaan talouden reali-
teetteja.

Koko henkilöstön pitää
suhtautua tilanteeseen va-
kavasti. Tehokkuutta on
vaadittu tähänkin asti,
mutta nyt viimeistään on
otettava kaikki voimavarat
käyttöön. Tarvitaan yhteis-
työtä, jotta päällekkäisyyk-
siä saadaan poistetuksi.
Meillä ei ole missään koh-
taa varaa siihen, että sa-
maa asiaa pyörittää use-
ampi taho. Myös kaupun-
ginhallituksen asettama
hankintakielto on otettava
tosissaan ja sitä on syytä
jatkaa myös ensi vuonna.

Tässä tiukassa tilantees-
sa on tärkeä muistaa, että
emme ole etsimässä syyl-
lisiä. Missään tapauksessa
syyllisyyttä ei pidä kokea
henkilöiden, jotka joutuvat
toimimaan aina vain te-
hokkaammin päivittäisessä
työssään. Yhteiskunnalli-
nen kehitys nyt vain on sel-
laista, että palveluja kasva-
tetaan, mutta tulopohja ei
kasva. Siksi pieni porukka
joutuu tekemään töitä yhä
rankemmin.

Syksyn synkkyys on hil-
jalleen taittumassa talven
valkoisuuteen. Toivotta-
vasti sama käänne saavu-
tettaisiin vähitellen myös
kaupungin taloudessa. Yri-
tetään jaksaa
yhdessä!

Kari

Parkanon kaupungin talou-
dellinen tilanne on käänty-
mässä heikoksi. Tämän vuo-
den talousnäkymät ovat hei-
kot ja alijäämää tuotetaan
noin 2,5 milj. euroa. Verotu-
lojen kertymä on vain 16,5
milj. euroa ja kasvua ei ole
näillä verotuloprosenteilla
odotettavissa. Verotulopro-
sentin korotus onkin välttä-
mätön, että pystymme jat-
kossa toimimaan.

Erittäin huolestuttavaa
kaupunkimme tulevaisuu-
den kannalta on väestön jat-
kuva väheneminen, joka nä-
kyy niin verotulojen kuin
valtionosuuksien määrässä.
Tänä vuonna asukasluku on
pienentynyt jo 104:llä ja
meillä on asukkaita 7367.

Lainasalkkumme on kas-
vanut viime vuosina, ja tällä
hetkellä olemme velkaa jo
noin 14 miljoonaa euroa.
Suuri uhkakuva onkin väes-
tön vähenemisen lisäksi vel-
kamäärän kasvaessa korko-
jen nousumahdollisuus. Par-
kanon kaupungin onneksi
korkotaso on pysynyt al-
haalla.

Parkanon kaupungin pi-
tää pystyä hoitamaan talou-
tensa kuntoon. Siinä tarvi-
taan verotulokorotuksen li-
säksi vaikeitakin päätöksiä.
Meidän tulee suhtautua
kriittisesti myös omaan toi-
mintaamme.

Ensi vuoden talousarvion
laadintaohjeissa kaupungin-
hallitus edellyttää, että toi-
mielimet kartoittavat karsit-
tavat ja edullisemmin järjes-
tettävät toiminnot. Tärkeää
on selvittää, mitkä kaupun-
gin tuottamista palveluista
ovat lakisääteisiä ja mistä
voidaan luopua.

Parkanon kaupungin toi-
mielinten talousarvioehdo-
tukset on rakennettu pää-

osin nykyisten toimintojen
ylläpitämiseksi. Osa kau-
pungin toiminnasta on laki-
en ja sääntöjen vaatimaa,
mutta osa toiminnoista voi-
daan järjestää toisinkin.
Koko talousarviopaketin rat-
kaisemiseksi tarvitaan kaik-
kien toimielinten tahtoa ja
valmiutta muutoksiin.

Tämän syksyn kuuma pu-
heenaihe on ollut kunta- ja
palvelurakenteen uudistus-
hanke. Tulevaisuutta varten
on meidänkin pohdittava ja
otettava kantaa, mikä meille
on paras malli. Puhutaan
vahvoista peruskunnista,
piirimallista ja aluekunta-
mallista. Onkin selvää, että
nykyisistä ja tulevista vel-

Parkanon taloudellinen tilanne
on kääntymässä heikoksi

voitteista kuntien on vaikea
selvitä yksin nykyisessä
muodossaan ja nykyisillä
toimintatavoilla. Kukaan
meistä ei vielä tiedä, mihin
rakenneuudistus johtaa.

Me voimme kuitenkin
omalta osaltamme panostaa
oman kuntamme talouden
kohentamiseen, koska, mitä
paremmin meillä asiat hoi-
detaan, mitä taloudellisem-
min ja tehokkaammin palve-
lumme järjestetään, sitä hel-
pompi meidän on rakentaa
tulevaisuutta yksin tai yh-
dessä muiden kanssa.

Hannu Laholuoma
kaupunginhallituksen
puheenjohtaja
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Kaupungin 2,5 milj. euroa
alijäämäinen tulos vetää va-
kaviksi myös talouspäällikkö
Sirpa Teuhon ilmeen. Vuosi-
kate on tänä vuonna 1,6
milj. euroa miinuksella, mikä
tarkoittaa sitä, että tuon
summan verran käyttötalou-
den toiminnasta katetaan
lainalla.

– Ongelman ydin on sii-
nä, että verotulot ovat vii-
mevuotisella tasolla, mutta
toimintamenot kasvavat
koko ajan. Tämä ei ole help-
po yhtälö. Vahvimmin vuo-
sittain kasvava erä ovat eri-
koissairaanhoidon menot,
mutta myös yleinen hintata-
so nousee ja palkkamenot-
kin kasvavat, vaikka meillä
henkilöstömenot ovatkin
kohtuullisen hyvällä tasolla,
Sirpa toteaa.

Tilannetta on pyritty kor-
jaamaan esimerkiksi hankin-

takiellolla, joka sallii vain
välttämättömimmät hankin-
nat. Vielä on liian aikaista
sanoa, kuinka syyskuussa
voimaan tullut kielto puree.
Missään tapauksessa sillä ei
muutamassa kuukaudessa
ehditä saavuttamaan kovin
merkittäviä säästöjä.

Ensi vuoden talousarvio-
ta laadittaessa on Parkanos-
sa pyritty siihen, että koro-
tuksia tulee ainoastaan palk-
kamenoista, muut menot pi-
detään tämän vuoden tasol-
la. Kaikki toimielimet kar-
toittavat taloudellisempia
vaihtoehtoja toiminnois-
saan.

– Talousarvioesityksiä
joudutaan kuitenkin karsi-
maan melkoisesti. Tehtyjen
esitysten mukaan meillä oli-
si ensi vuonna alijäämää 2,8
milj. euroa ja lainamäärä li-
sääntyisi. Tällä hetkellä lai-

Talouden tasapainottaminen
on vaikea yhtälö
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Asukasluvun jatkuva
aleneminen on uhka
kaupungin taloudel-
le.

Toimielinten talousarvioesi-
tykset johtaisivat ilman kar-
sintaa isoon alijäämään.

naa on 13,5 milj. euroa ja
vuoden lopussa 14,5 milj.
euroa. Tällä menolla laina-
summa ensi vuoden lopus-
sa lähentelisi 17 milj. euroa.

Tilannetta vaikeuttaa las-
keva väestökehitys, mikä
vaikuttaa sekä verotulo- että
valtionosuuskertymään.
Toiminnot on siis pystyttävä
suhteuttamaan alentunee-
seen tulotasoon.

Alijäämäkierteessä pyris-
telyä on helpottanut alhai-
nen korkotaso, mutta jatku-
vasti ei syömävelkaa voi ot-
taa. Jos lain kirjaimen mu-
kaan mennään, niin talou-
den suunnitelmakaudella pi-
täisi osoittaa, kuinka alijää-
mä katetaan.

Veroprosentin nosto on
yksi keino helpottaa tilan-
netta, mutta yksinään se ei
tuo ratkaisua. Prosenttiyksi-

kön korotuksella saadaan
noin 770 000 euroa vuosita-
solla. Jotta talousarvio saatai-
siin 0-tulokseen, pitäisi saa-
da kasaan noin 2 milj. euroa,
mikä on todella paljon.

– Talouden tasapainoon
pyritään monin keinoin,
mutta vaikeaa se on. Tässä
tilanteessa tarvitaan esimer-
kiksi vaihtoehtoisia malleja
palvelujen tuottamiseen. On
myös mietittävä, joudutaan-
ko palvelutasoa laskemaan
tai aletaanko periä maksua
sellaisista palveluista, joihin
laki ei velvoita, Sirpa miettii.

Talousarviota käsitellään
loka-marraskuussa kaupun-
ginhallituksessa, jonka esit-
tämä lopullinen talousarvio
ensi vuodelle käsitellään
kaupunginvaltuuston joulu-
kuun kokouksessa.
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Ongelmien ratkaisua Vilijonkka-asenteella
Kasvatus- ja perheneuvon-
nan asiakas tuo yhä useam-
min mukanaan todellisen
ongelmavyyhdin, jota yh-
dessä lähdetään purkamaan
lenkki kerrallaan. Vt. psyko-
logi Tanja Laatu ja perhe-
työntekijä Katri Alamettälä
kohtaavatkin työssään laajan
skaalan ongelmia. Kun asia-
kas astuu sisään, hänellä ei
yleensä ole myönteistä ker-
rottavaa.

Kokemuksen kautta kak-
sikolle on kertynyt Vilijonk-
ka-asenne: he varautuvat
pahimpaan ja yrittävät miet-
tiä, mitä ongelman takana
on ja mistä lapsi oikeasti
kertoo. Riemullisimpia het-
kiä ovat ne, kun rankat asiat
paljastuvat ja ne saadaan
työn alle. Se on ainoa tapa
edetä toiveikkaampaan tu-
levaisuuteen.

Kasvatus- ja perheneu-
vonnan asiakkaita ovat lap-
set, alle 16-vuotiaat nuoret
ja perheet. Ongelmat liitty-
vät usein lapsen kognitiivi-
seen kehitykseen eli tiedol-
liseen ja taidolliseen edisty-
miseen. Myös koulunkäyn-
tiin liittyvät ongelmat, kuten
kouluhaluttomuus, nouse-
vat esiin.

Psyykkisiä ongelmia ovat
esimerkiksi ahdistuneisuus
ja masentuneisuus, sosiaali-
sia ongelmia puolestaan
eristäytyminen tai aggressii-
visuus. Toisinaan lapsen oi-
reet viestivät ongelmista
vanhemmuudessa. Parisuh-
deongelmiin annetaan re-
surssien mukaan apua paris-
kunnille, joilla on alle 16-
vuotiaita lapsia.

Nuoret tulevat usein yk-
sin vastaanotolle puhumaan

vaikeuksistaan. He kuulevat
kasvatus- ja perheneuvon-
nasta yleensä kavereiltaan
tai tulevat kouluterveyden-
hoitajan suosituksesta, jos
perheessä on esimerkiksi al-
koholismia, mielenterveys-
ongelmia tai perheväkival-
taa.

Kokonaiskuvaa
hahmottamassa

Asiakkaita kasvatus- ja per-
heneuvonnassa riittää. Vii-
me vuonna Parkanossa kir-
jattiin noin sata asiakasta ja
kaikki työmuodot huomioi-
den 613 käyntiä. Jonot ovat
2–3 kuukauden mittaisia,
sillä moniongelmaiset per-
heet tarvitsevat useita käyn-
tikertoja.

Tanja on työskennellyt vt.
psykologina kesäkuusta
2002 ja Katri sosiaaliohjaa-
jan sijaisena syyskuusta
2004. Työnjako on pääsään-
töisesti sellainen, että Tanja
ottaa vastaan lapset ja nuo-
ret, Katri tapaa vanhempia.
Työmuotona ovat ensisijai-
sesti keskustelut, mutta rin-
nalla käytetään kehitysarvi-
oita, kartoituksia ja testejä
aina tapauksen mukaan.

– Tämä on paikka, jossa
yritetään saada mahdolli-
simman kokonaisvaltainen
kuva, mistä on kyse. Haas-
tattelemme lasta ja van-
hempia tarvittaessa monta-
kin kertaa, Katri kertoo.

– Vanhemmat usein tule-
vat ja nimeävät ongelman,
mutta takaa löytyykin muu-
ta. Vaikka lapsi oireilee,  voi
perimmäinen syy olla se,
että vanhemmat eivät osaa
olla vanhempia. Kasvatuk-
sesta saattavat esimerkiksi
kokonaan puuttua rajat tai
sitten lapsen rajoittamisessa
ollaan menty väärille raiteil-
le, Tanja jatkaa.

Hyvin usein tilanteen ko-
konaisvaltainen käsittely

vaatii, että mukaan otetaan
muitakin oleellisia lapsen ar-
keen liittyviä ihmisiä. Kou-
lun ja päivähoidon lisäksi
kontaktia otetaan tarvittaes-
sa mm. neuvolaan, koulu-
terveydenhuoltoon, sosiaa-
litoimeen ja mielenterveys-
toimistoon. Koululaisten on-
gelmia pohditaan myös
säännöllisesti kokoontuvissa
oppilashuoltotyöryhmissä.
Poliisi ja lastensuojelu ovat
tärkeitä kumppaneita käsi-
teltäessä tapauksia, joihin
liittyy esimerkiksi perhevä-
kivaltaa tai lapsen seksuaa-
lista hyväksikäyttöä.

Tarvittaessa asiakas ohja-
taan eteenpäin. TAYS:in ja
VAS:in lasten- ja nuoriso-
psykiatrian klinikat ovat tär-
keitä yhteistyökumppaneita.

Työpari auttaa

Tanja ja Katri ovat asemassa,
jossa murtumatta, kieltä-
mättä ja vähättelemättä pi-
tää ottaa vastaan kaikki asi-
akkaan kaatama tuska ja on-
gelmat. Työ on väistämättä
rankkaa.

– Vaikeiden asioiden kä-
sittelyssä työpari on tärkeä.
Hänen kanssaan voi käydä
läpi ja selkiyttää omia aja-
tuksia. Usein on ratkaisevaa
myös asian eteenpäin vie-
miselle, että kahden ihmi-
sen ajatukset yhdistetään.
Tiivis yhteistyö muuhun so-
siaalitoimeen auttaa jaksa-
maan. On hyvä ratkaisu,
että perheneuvonta on sijoi-
tettu kaupungintalon sosiaa-
likäytävälle, naiset pohdis-
kelevat.

Valoa työhön tuovat tilan-
teet, joissa perheestä tai
vanhemmista löytyy yllättä-
viä resursseja. Keskusteluis-
sa voi nousta esiin hienoja
asioita, joista voidaan kehit-
tää perheen vahvuus. Nuo-
rissa ja lapsissa on ongelmi-
en keskelläkin myös aina
paljon hyvää.

Perhetyöntekijä Katri Alamettä-
lä ja vt. psykologi Tanja Laatu
kuvaavat työtään lasten ja per-
heiden kanssa monipuoliseksi,
mielenkiintoiseksi ja ymmärrys-
tä syventäväksi. Rankassa työs-
sä selviytymistä auttavat hyvä
tiimi ja huumori.
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Pohjois-Parkanon koulusta
eläkkeelle jääneissä Lilli ja
Esa Nalkissa on aistittavissa
hieman haikeutta, kun he
kertovat siitä upeasta hen-
gestä, joka Parkanon poh-
joisosissa on vallinnut. Siellä
on opettajien ollut hyvä toi-
mia, sillä vanhempien tuki
on aina ollut takana.

Molemmat lähtijät toivo-
vat hartaasti, että entistä Va-
tajan koulua kehitettäisiin
aluekouluna, sillä yhdelle
koululle Pohjois-Parkanossa
on väestöpohjaa.

– Siellä on joukkoja, ko-
neita ja talkoohenkeä, joilla
pystyttäisiin rakentamaan
uusi koulu. Kylätalohanke
on viritetty ja toivottavasti
myös etenee. Olisi erin-
omaisen hienoa laajentaa
vanhaa koulurakennusta ky-
lätaloksi, joka huomioisi
kaikki lapsista vanhimpiin
kyläläisiin ja ottaisi suojiinsa
erilaiset toiminnot vapaa-ai-
kapalveluista neuvolapalve-
luihin.

Rantamökissä
latauduttiin
koulutyöhön

Esa Nalkki aloitti Vatajan
koulussa jo vuonna 1972
työskenneltyään sitä ennen
Parkanossa vuoden ajan
Keskustan koululla. Lilli seu-
rasi perässä Vatajaan pari
vuotta myöhemmin, kol-
men Alaskylässä vietetyn
kouluvuoden jälkeen. Sen
jälkeen he ovat yhdessä
luotsanneet koulua välillä ai-
van kahdestaan, mutta
useimmiten kolmannella
opettajalla vahvistettuna.

– Edeltäjäni Einari Yli-Aho
luovutti minulle aikanaan
avainnipun sanoen, että älä
näistä luovu ennen kuin yli
30 vuoden päästä. Silloin
minua hieman sisälle päin
hymyilytti, että en taida niin

kauaa samassa koulussa
viihtyä. Niin siinä kuitenkin
kävi, että kolme vuosikym-
mentä ylittyi, Esa Nalkki
miettii.

Jotta työasiat saatiin pide-
tyksi työasioina, pariskunta
omaksui käytännön puhua
koulujutut matkalla töistä
kotiin, niitä ei koskaan tuotu
kodin arkeen ja lasten kuul-
taviksi. Nalkeilla on talo
Luomajärven rannalla ja
muutama vuosi sitten sa-
malle tontille rakennettu
rantamökki, joka on molem-
mille latauspaikka. Lomansa
he ovat jo parin vuosikym-
menen ajan viettäneet mö-
killä Kittilässä.

– Henkisesti raskas työ on
vaatinut sen, että on paikko-
ja, joissa voi irrottautua. Nyt
ei onneksi enää tarvitse ky-
tätä loma-aikoja, vaan voi
mennä mökille, kun haluaa
ja tulla pois, kun huvittaa.
Aikaa jää myös enemmän
käydä katsomassa lapsen-
lapsia Muuramessa ja Tam-
pereella.

Leirikouluista
ikimuistoisia
elämyksiä

Kouluelämässä painottui ar-
kinen ahertaminen, siksi oli
tärkeää, että se sujui. Lapset
olivat kyläkoululla rauhallisia
ja kunnioittivat opettajaa,
joten heidän kanssaan oli
mukava toimia. Valopilkkuja
ja arjen katkaisijoita olivat
konsertit, vierailut ja urhei-
lukilpailut. Erityisen hienona
kokemuksena Lilli muistelee
piispan vierailua koululla.

Myös leirikoulut ovat ol-
leet olennainen osa koulun
toimintaa. Esa vei ensim-
mäiset oppilaat leirikouluun
Seitsemisen Pitkäjärven
kämpälle jo 1970-luvulla,
jolloin leirikoulu oli Parka-

nossa vielä uusi asia. Myö-
hemmin leirikoulut ovat
suuntautuneet mm. Ahve-
nanmaalle, Kreetalle ja Itali-
aan. Jokainen oppilas on
kouluaikanaan päässyt leiri-
kouluun kerran mukaan.

– Viikko leirikoulussa an-
taa enemmän kuin kuukausi
koulussa: 24 tuntia vuoro-
kaudessa uusia kokemuksia
ja elämyksiä, jotka todella
jäävät mieleen. Monet lap-
set eivät välttämättä kos-
kaan myöhemmin pääse
vastaavalle reissulle, mietti
Esa.

–  Italiassa kävimme esi-
merkiksi Cattolicassa, San
Marinossa, Firenzessä, Roo-
massa ja Venetsiassa asian-

Pohjois-Parkanon koululla on
ollut hyvä opettaa

Lilli ja Esa Nalkki jäivät molemmat eläkkeelle Pohjois-
Parkanon koulusta yli 30 vuoden opettamisen jälkeen,
Esa helmikuun ja Lilli syyskuun alussa.

tuntevien oppaiden johdol-
la. Siellä ei voinut kuin päi-
vitellä, että hyvänen aikana,
millaiselle reissulle olemme
lasten kanssa päässeet, täy-
dentää Lilli.

Molemmat korostavat
sitä, että ilman kyläläisten ja
vanhempien työtä nämä lei-
rikoulut eivät olisi onnistu-
neet. Pohjalaista kökkähen-
keä on todella löytynyt, van-
hempia on ollut paljon mu-
kana leirikouluissa.
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Parkanon kaupunki oli tut-
tuun tapaan omalla osastol-
laan mukana alihankinta-
messuilla Pirkkahallissa.
Elinkeinoyhtiö Kehitys-Park-
ki Oy:n organisoimalla osas-
tolla markkinoitiin Parkanoa
yritysten sijoituspaikkana
sekä viihtyisänä asumiskau-
punkina.

Kehitys-Parkki -yhtiötä
osastolla edustivat sen toi-
mitusjohtaja Touko Rauma ja
elinkeinosihteeri Jari Pihlaja-
mäki. Kaupungin henkilö-
kunnasta mukana olivat Sai-
ja Jänisniemi ja Juhani Tuo-
misto.

Olennainen osa kaupun-
gin osastoa olivat parkano-
laiset yritykset, jotka mark-
kinoivat omaa osaamistaan,

Alihankintamessuilla kontakteja luomassa

loivat kontakteja ja verkos-
toituivat. Osastolla esittäy-
tyivät Kopar Oy, Coplean
Oy, Ikitaito Oy ja Suomen
Tekojää Oy. Lisäksi mukana
olivat Parkanon Työvoima-
toimisto sekä Länsi-Pirkan-
maan koulutuskuntayhty-
män hankkeet, joita esitteli-
vät kehityspäällikkö Tuula
Alanko ja projektipäällikkö
Henri Rantanen.

Syyskuun lopulla pide-
tyillä kolmipäiväisillä Ali-
hankinta 2005 -messuilla
kävi noin 16 000 ihmistä.
Tehdyn tutkimuksen mu-
kaan 98 % heistä koki mes-
sujen vastanneen odotuksia.

 – Erityisesti yrityksille ali-
hankintamessut ovat var-
masti tärkeä paikka olla esil-

lä, sillä väkeä pysähtyy osas-
toilla todella paljon ja kävi-
jät ovat aidosti kiinnostunei-
ta. Parkanon kaupungin
osasto tuli messuilla hyvin
huomatuksi, koska se sijaitsi

Syyskuussa näyttelyään Par-
kanon kaupungintalon näyt-
telytilassa pitäneet tampe-
relaiset taiteilijat lahjoittivat
kaupungille komean veis-
toksen sekä kaksi taulua,
jotka kaupunginjohtaja ja
vapaa-aikatoimenjohtaja kä-
vivät tyytyväisinä ottamassa
vastaan.

Yrjö Kalves lahjoitti Parka-
noon Kurki-veistoksen ja hä-
nen vaimonsa Valerie kulu-
nutta vuotta symboloivan
Luonnonvoima-taulun. Jor-
ma Seriola  puolestaan luo-
vutti vaimonsa välityksellä
viikinkiaiheisen taulun Vii-
kinkimiekka.

Parkanon kaupunki sai
näiltä, kuten monilta aiem-
min näyttelyä pitäneiltä tai-
teilijoiltakin kovasti kiitosta
näyttelytilojen tarjoamisesta
käyttöön.

–  Tämä kaupungin tarjo-
ama mahdollisuus ja ilmai-
nen näyttelytila on tietääk-
semme ainutkertaista Suo-
men kuntien ja kaupunkien
keskuudessa, joten kiitos
vielä kerran meidän kaikkien
puolesta, Valerie ja Yrjö Kal-
ves toteavat.

Tamperelaistaiteilijat lahjoittivat töitään

Kaupungin taidekokoel-
mat karttuivat veistok-
sella ja kahdella taulul-
la, kun tamperelaiset
taiteilijat lahjoittivat ne
kiitokseksi näyttelytilan
käytöstä. Kuvassa va-
semmalta Tuija Seriola,
Elina Salo, kaupungin-
johtaja Karjalainen, Yrjö
ja Valerie Kalves sekä
vapaa-aikatoimenjohta-
ja Rauhala.

Parkanossa vierailevat tai-
teilijat ovat yleisesti kehuneet
Parkanon näyttelytilaa hyväk-
si ja kiitelleet kaupungin kult-
tuuripalvelun osuutta näytte-
lyiden rakentamisessa. Näyt-
telytila onkin täyskäytössä lä-
hes koko vuoden, lomakaut-
ta lukuun ottamatta. Näytte-
lyiden kesto on keskimäärin
kolme viikkoa.

Kaupunki avustaa näyt-
teilleasettajia mm. ilmoitta-
malla näyttelystä, olemalla
mukana avajaistilanteessa ja
huolehtimalla ovien avaa-
misesta ja sulkemisesta.
Kaupunki myös toimii tilois-
ta vastuullisena virastoaiko-
jen ulkopuolella.

– Näyttelyistä jää kau-
pungintalolle ja kaupungin
eri virastoihin taideteoksia,
joiden taloudellinen arvo on
merkittävä. Toisaalta taide-
teokset tuovat arvokkuutta
ja luovat viihtyvyyttä, jutte-
lee Reino Rauhala.

alahallissa pääkäytävän var-
rella, kommentoi täysipäi-
väisesti messuilla mukana
ollut Pihlajamäki.

Parkanon kaupungin messuosastolla markkinoitiin Parka-
noa sopivana paikkana yrittää ja asua. Kaupungin ja Ke-
hitys-Parkki Oy:n lisäksi edustettuina olivat useat parka-
nolaisyritykset, LPKKY:n hankkeet ja työvoimatoimisto.



7

Rauhalan palvelukeskukses-
sa osaaminen päivittyy te-
hokkaasti, sillä työntekijät
ovat innokkaita opiskele-
maan. Vuoden aikana talos-
sa on oppisopimuksella suo-
ritettu neljä erikoisammatti-
tutkintoa, ja kaksi hoitajaa
on juuri aloittanut opinton-
sa.

Neljästä erikoisammatti-
tutkinnosta tuorein on keit-
täjä-emäntä Tarja Raiskiolla.
Hän päätti hotelli-, ravinto-
la- ja suurtalousesimiehen
erikoisammattitutkinnossa
opiskelunsa syyskuun lo-
pussa ja odottaa  marras-
joulukuun taitteessa tapah-
tuvaa todistusten jakoa.

– Koulutus Pirkanmaan
Taito-keskuksen aikuiskou-
lutuspuolella oli todella hie-
no ja juuri minulle sopiva.
Otin lähtökohdaksi sen, että
hyödynnän opiskelutöitä
mahdollisimman paljon työ-
välineiksi päivittäiseen työ-
höni, ja siinä myös onnis-
tuin.

Tarjan opinnot koostuivat
neljästä osiosta. Tuotanto- ja
palvelutoiminnan ohjaami-
sen jaksossa hän perehtyi
esimerkiksi tuotekehityk-
seen, hinnoitteluun ja liike-
toiminnan suunnitteluun.
Toinen osio käsitti esimies-
työtä ja tutustutti mm. työ-
suhdeasioihin ja työvuoro-
listojen tekoon. Lisäksi opin-
not käsittivät myynnin ja
markkinoinnin sekä yrittä-
jyyden osiot.

Osaamisensa Tarja osoitti
valvotuilla näytöillä omassa
talossa. Lisäksi hän suoritti
paljon etätehtäviä, jotka ar-
vioidaan numeroilla. Opin-
not sisälsivät myös lukuisia
kirjallisia ja suullisia esityk-
siä.

– Sain todellista hyötyä
päivittäiseen työhöni, esi-

Palvelukeskuksessa
opiskellaan ahkerasti

merkiksi työvuorolistojen
suunnitteluun, suoritelas-
kentaan ja monenlaisten
palvelujen kehittämiseen.
Oli erittäin mielenkiintoista
katsoa eri näkökulmista työ-
paikkaa, jossa on vuosia
työskennellyt, verrata sitä
isompien kaupunkien työ-
pisteisiin ja todeta sen kil-
pailukykyisyys.

Koska aikuisopiskelu on
varsin intensiivistä, se vaati
onnistuakseen määrätietoi-
set suunnitelmat. Tarja päät-
ti jo aluksi, että öisin hän ei
opiskele. Hän käytti viikko-
vapaansa opiskeluun ja otti
lähiopetuspäiviin palkatonta
vapaata. Näin opiskelu sujui
jouhevasti ja valmistuja voi
todeta sen antaneen enem-
män kuin otti.

Tieto ja osaaminen
tuovat turvallisuutta

Vanhustyön erikoisammatti-
tutkinnosta lähes vuosi sit-
ten Kankaanpään opistosta
valmistuneet Kaisu Herrala,
Iiris Tuominen ja Saara Viita-
harju ammentavat jatkuvas-
ti opinnoistaan hyötyä joka-
päiväiseen työhönsä.

– Kuinka paljosta olisim-
mekaan jääneet vaille, jos
emme olisi lähteneet mu-
kaan! On paljon turvallisem-
pi olo, kun on tietoa ja osaa-
mista takana. Saimme vah-
vistusta, asiat selkeytyivät ja
monet uudet näkökulmat
aukenivat. Asiantuntijaluen-
not olivat loistavia ja toivat
laajempaa ymmärrystä. Nyt
osaamme aivan erilailla läh-
teä asioissa asiakkaan kans-
sa liikkeelle, kiteyttää Iiris
naisten ajatukset.

Opintojen alussa keski-
tyttiin vanhusten palvelujär-
jestelmään ja työyhteisössä
toimimiseen. Opiskelijat
perehdytettiin siihen, mikä

on vanhuksen osa nyky-yh-
teiskunnassa. Toisessa osios-
sa painotettiin vanhuksen
toimintaa, kuntoutusta ja
virkistystä ja peilattiin näitä
teemoja hoitajien työhön.
Osion nimenä oli asiantunti-
jana vanhustyössä.

Valinnaiseksi osiokseen
Saara ja Iiris valitsivat virike-
ja virkistystoiminnan ja Kai-
su puolestaan paneutui vali-
daatiomenetelmiin vanhus-
työssä eli muistihäiriöisen
asiakkaan kanssa toimimi-
seen.

Opinnäytetyönään kol-
mikko kartoitti Parkanon
vanhusten tilanteen. Opin-
not sisälsivät myös paljon
laatutyöskentelyä. Tässä yh-
teydessä naiset tutkivat

oman talon laatua ja työil-
mapiiriä ja selvittivät, pitäi-
sikö jotain parannuksia teh-
dä.

Yhdessä he suunnittelivat
palvelukeskukseen myös
hoito-, palvelu- ja kuntou-
tussuunnitelman. Ideana on,
että jokaisen asiakkaan mu-
kana kulkisi kansio, josta hä-
nen tilanteensa käy tiiviste-
tysti selville kaikille hänen
hoitoonsa osallistuville.

Rauhalan naiset ovat tyy-
tyväisiä myös siihen, että
pääsivät petraamaan atk-tai-
tojaan ja oppivat tehokkaas-
ti tiedonhaun Internetistä.
Siitä jäi päälle vire, että asi-
oista haluaa koko ajan ottaa
selvää ja oppia uutta.

Rauhalan palvelukeskuksessa työskentelevät Tarja Raiskio
(edessä vas.), Saara Viitaharju, Kaisu Herrala ja Iiris Tuo-
minen saavat suoritetuista opinnoista jatkuvasti hyötyä
käytännön työhön.



8

Parkanon kaupunki TULOSLASKELMAENNUSTE 2005

 

 

TP 2004 TA 2005 Ennuste 2005 Poikkeama Käyttö 2005 Käyttö% Tot%

ennuste-ta 01-09 75,0 092004

Toimintatuotot 4 974 233 4 792 757 4 515 602 -277 155 2 824 988 58,9 68,2

Valm. omaan käyttöön 90 652 71 590 71 590 0 33 279 46,5 90,0

Toimintakulut -30 481 813 -30 736 843 -30 842 457 -105 614 -23 403 093 76,1 74,0

- henkilöstömenot -15 431 983 -16 046 453 -15 876 253 170 200 -12 043 440 75,1 72,5

- erikoissairaanhoito -5 058 819 -5 100 000 -5 490 260 -390 260 -4 198 123 82,3 77,2

Toimintakate -25 416 928 -25 872 496 -26 255 266 -382 770 -20 544 826 79,4 75,0

Verotulot 16 485 040 16 500 000 16 500 000 0 12 887 725 78,1 74,2

- kunnan tulovero 14 136 246 14 186 000 14 186 000 0 11 768 201 83,0 79,5

- yhteisövero 1 578 621 1 504 000 1 504 000 0 1 112 687 74,0 66,6

- kiinteistövero 770 173 810 000 810 000 0 6 837 0,8 0,7

Valtionosuudet 8 909 660 8 129 000 8 400 000 271 000 6 510 020 80,1 75,3

Rahoitustuotot 133 560 126 000 130 000 4 000 126 526 100,4 30,5

Rahoituskulut -361 365 -351 000 -350 000 1 000 -123 698 35,2 23,1

Vuosikate -250 033 -1 468 496 -1 575 266 -106 770 -1 144 253

Poistot -898 657 -894 740 -950 000 -55 260 0

Satunnaiset erät

Tilikauden tulos -1 148 690 -2 363 236 -2 525 266 -162 030 -1 144 253

Poistoeron muutos

Varausten muutos

Rahastojen muutos

Tilik. yli/alijäämä -1 148 690 -2 363 236 -2 525 266 -162 030 -1 144 253

 

Väkiluku Henkilöstö

Vakinaiset Määräaikaiset Työllist. Yhteensä

1.1.2002 7 758 390 71 461

1.1.2003 7 620 406 34 35 475

1.1.2004 7 499 391 39 41 471

1.1.2005 7 471 378 28 39 445

31.3.2005 7 475 381 32 34 447

30.6.2005 7 422 377 31 28 436

31.7.2005 7 403 376 29 25 430

31.8.2005 7 378 373 42 29 444

30.9.2005 7 367 370 43 29 442

Toimitus:
Tuuri-Tiedotus,
Hanna Tuuri
hanna.tuuri@elisanet.fi
puh. 040 508 1272

Toimituskunta:
Hely Peltomaa
(perusturvaosasto)
Miia-Hannele Vuori
(hallinto-osasto)
Reino Rauhala
(sivistysosasto)
Soili Jalava
(tekninen osasto)

Taitto ja digipainatus:
Parkanon Kirjapaino

PARKKI -
Parkanon kaupungin
henkilöstölehti

Julkaisija:
Parkanon kaupunki
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Lisää ohjeita löydät osoitteesta:
http://taku.gstdomain.net/huumori/jumppaohjeita.htm
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