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Löydä Parkanon
mahdollisuudet!

K

oti Parkanoon -lehti tarjoaa
näkökulmia niin uutta kotipaikkaa tai mökkirantaa etsiville kuin lomasuunnitelmia tekevillekin.
Kaksi lapsiperhettä avaa lehdessä
ajatuksiaan siitä, miksi kotipaikaksi
tuli juuri Parkano. Toisessa perheessä on tutun turvallista ympäristöä
arvostava paluumuuttaja, toinen on
ihan vaan muuten menettänyt sydämensä Parkanolle.
Kesämökin Parkanosta löytänyt
perhe ihastui puhtaaseen järveen ja
kauniiseen maisemaan sekä siihen,
että mökille pääsee Tampereen kyljestä noin tunnissa.
Parkano on Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2021. Vahvoja

metalli-, puunjalostus- sekä muoviteollisuuden yrityksiä on esitelty aiemmissa lehdissämme. Tällä kertaa tilaa
saavat pienemmät palveluyritykset.
LH Geopark sai viime vuonna
UNESCOn virallisen Geopark-statuksen. Geopark-kuntana Parkano kehittää nyt erityisen voimallisesti luontomatkailureitistöjään ja -kohteitaan.
Parkano on myös Suomen ITEkesäkaupunki. Tänä kesänä voimme ylpeinä esitellä kesänäyttelymme
kymmenvuotisjuhlavuoden
upeaa
ITE-Xeen-näyttelyä. Kansan keskuudessa syntynyttä aitoa ja rouheaa
ITE-taidetta esitellään lehtemme sisäsivuilla.

Tutustu Parkanoon sivuilla:
www.parkanoon.fi

Lähiluontoon liikkumaan
P

arkanon lähiliikuntareitti on
juuri täydentynyt Kuttikallionpolulle rakennetuilla kuntoportailla. Tänä kesänä reitille on tulossa
vielä ulkokuntosali Pappilansalmen
rantaan sekä laiturit Terveystalon uimarannalle ja Pahkalanniemen Camping -alueelle.
Liikkumaan innostava reitti johtaa
myös Viinikanjoen rantaan rakennettuun Leijonapuistoon, joka pienoisgolfratoineen ja terassikahviloineen
on todellinen koko perheen kohde.
Toinen kaunis koskikohde keskustassa on Pappilankoski, jonka komeita kuohuja pääsee katsomaan
Kallion luontopolkua kulkien.
Hieman kauempaa keskustasta – Kaitojenvetten ja Metsämuseon
maisemista – löytyvät Käpykintukan
vaellusreitti sekä Kustaa-hirven luontopolku. Molemmissa on juuri uusittu
sekä kyltitys että pitkospuut. Käpykintukalle rakennetaan tänä kesänä
myös penkkejä levähdyspaikoiksi.
Kaitojenvetten lisäksi Parkanon
pääkohde Geoparkissa on Alkkianvuori, jonka luontopolku kulkee jää-

Katso Parkanon liikuntapaikat kaupungin karttapalvelusta kotisivuiltamme!

kauden jälkeisiltä rantakivikoilta kaltevalle Raatosulkonnevalle ja rehevään kuusikkoon.
Pirkan taival -vaellusreitistöön
kuuluvan Paroonin Taival -reitin punaiset merkinnät on juuri uusittu. Viinikan kuntoradalta rautatieaseman
kautta Seitsemiseen johtavaa reittiä
kunnostetaan, mutta se on käveltävissä.
Maastopyöräilyä varten on tekeillä reitti Kaitojenvetten ympäri. Pyörämatkailijoita ilahduttaa Järvienreittiin
kuuluva uusi Aure-reitti, joka ohjaa
Yliskylän kauniiden maalaismaisemien kautta keskustaan ja sieltä edelleen kohti Kihniötä.
Parkanossa on mainiot mahdollisuudet myös melomiseen. Esimerkiksi 45 kilometrin pituinen Parkanon
reitti lähtee Pyhäniemestä ja päättyy
Kyrösjärveen. Kirjaston liikuntavälinelainaamosta voi lainata intiaanikanootteja ja ilmatäytteisiä kajakkeja
sekä esimerkiksi fatbikeja.

Koti ja syrän Parkanos
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”M

e tullahan Etelä-Pohojammaalta,
mutta meirän koti ja syrän on Parkanos.”
Näin pohtivat Heidi Hongisto ja Toni Mäki-Turja, jotka puolisen vuotta sitten muuttivat lastensa
kanssa Parkanoon. He kehuvat Parkanoa innostuneeksi kaupungiksi, jossa koko ajan tapahtuu
jotain ja tekemistä riittää.
– Parkano on ottanut meidät niin hyvin vastaan
sekä työelämässä että vapaa-ajalla. Ihmiset ovat
olleet ihan äärimmäisen ystävällisiä, Hongisto kiittää.
– Olemme nopeasti löytäneet täällä oman paikkamme. Ystäviä ja kontakteja on tullut niin meille
aikuisille kuin lapsillekin siihen malliin, että rupeaa
tuntumaan, kuin olisimme olleet täällä iät ja ajat,
Mäki-Turja jatkaa.
Hongisto tuli Parkanoon ravintolapäälliköksi,
mutta opiskelee nyt sosiaali- ja terveysalaa. MäkiTurja työskenteli ensin kasvatusohjaajana koululla
ja siirtyi hankkeen loputtua Kolmostien Terveyden
palvelukseen psykiatriseksi sairaanhoitajaksi.
He kertovat yllättyneensä myös Parkanon monipuolisesta palvelutarjonnasta. Liikkuva perhe arvostaa erityisesti harrastusmahdollisuuksia. Toni
innostui padelista heti, kun PG-Areena sen mahdollisti, ja myös Heidi on nyt löytänyt lajin pariin.
Niklas ja Peetu alkoivat heti pelata kiekkoa
jäähallissa ja odottavat jalkapalloharjoitusten alkua. Niklas viihtyy myös iltaisin frisbeegolfradalla.
Minea on taiteilijasielu, jolle varmasti löytyy Petäjä-opistosta sopiva ryhmä. Höntsypesikseenkin
suunnataan jollain kokoonpanolla.
– Meillä jalat liikkuvat koko ajan, ja jos ei muualle olla menossa, niin koiran kanssa ihan kodin
vieressä olevalle luontopolulle, joka kulkee kauniissa koskimaisemassa, Hongisto toteaa.

Toni Mäki-Turja ja Heidi Hongisto sekä lapset Peetu ja Niklas sekä kuvasta puuttuva Minea ovat ihastuneet Kallion
alueeseen ja aivan kodin alapuolella virtaavaan Pappilankoskeen.

Hyvät palvelut
uudessa koulussa
Myös uuden Kaarna-koulun hyvät palvelut yllättivät, esimerkikiksi aamupalan tarjoaminen sekä
kaikkien valittavissa olevat eriteemaiset iltapäiväkerhot.

– Oppilashuoltoryhmänkin toiminta ja resursointi on todella hienoa. Parkanossa on panostettu ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaisen
puuttumisen malliin. Uskon, että se kantaa lapsia
ja nuoria, Mäki-Turja miettii.

PG-Areenalla pöhinää

P

arkanoon maaliskuussa avattu PG-Areena on saavuttanut jopa odotettua suuremman suosion. Paikalliset ovat innostuneet padelista, ja lisäksi Areena houkuttelee
kävijöitä myös ympäristökunnista. Esimerkiksi
Ikaalisista ja Kankaanpäästä käy vakiporukoita.
Tästä innostuneena Parkanon Padel ry:ssä
pohditaan myös ulkokentän rakentamista ja
suunnitellaan monenlaista toimintaa.
– Koronatilanteen tasoittuessa käynnistelemme myös seuratoimintaa ja tuomme uutta pöhinää esimerkiksi turnauksilla. Puulakia voisi järjestää eritasoisille pelaajille. Myös avointen ovien
päiviä suunnitellaan, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Petri Niinimäki.
Valmennusapua on luvassa ammatikseen valmentavalta ja kilpaa pelaavalta Mikko Hermansil-

ta, jolle Parkano on siitä tuttu, että hänen vaimonsa on täältä kotoisin.
– Teille on siellä laitettu viimeisen päälle Areena – on kuntoilulaitteet, hienot suihkutilat, keittiöt,
sohvat, lounget ja golfsimulaattorit hienon padelkentän lisäksi. Nostan hattua suoritukselle. Ihan
mahtavaa on se, että osittain maan alla oleva halli
on tosi viileä ja siellä on hyvä ilmanvaihto. Sinne
on hieno mennä pelaamaan helteelläkin.
Hermans tutustui ensin Niinimäkeen ja sitä
kautta muihin Parkanossa padelista innostuneisiin. Hän on jo käynyt valmentamassa tätä joukkoa ja suunnittelee seuraavaksi valmennusta junioreille. Lisäksi hän lupaa olla mukana tuomassa
osaamistaan myös erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin.

PG-Areena on saanut Toni Mäki-Turjan ja monet muut parkanolaiset
innostumaan padelista.
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Kaverit ja kotiseutu houkuttelivat

K

oti Parkanoon! Tuo päätös oli
Janika ja Matti Hirviniemelle kolme vuotta sitten helppo.
Opinnot Seinäjoella olivat päätöksessä ja paluu kotiseudulle tuntui
oikealta ratkaisulta. Matti oli asunut
lapsuutensa ja nuoruutensa Parkanossa, Janika on lähtöisin naapurista
Kihniöltä.
– Mietimme vaihtoehtoja, ja tuntui
luontevalta tulla takaisin tuttuun ympäristöön. Kaveripiiristäkin on suuri
osa vielä Parkanossa, Matti pohtii.
– Vahvana meillä oli myös ajatus,
että halusimme kasvattaa lapset turvallisessa ympäristössä, pienen kylän piireissä, Janika jatkaa.
Muuttamiseen vaikutti sekin, että
he tiesivät Parkanossa asumisen
ja elämisen olevan halvempaa kuin
isommalla paikkakunnalla sekä palvelu- ja hintasuhteen olevan kunnossa.
Nyt perheessä on kaksi pontevaa
poikaa, 2-vuotias Lenni ja pian vuoden täyttävä Liinus. Lapsiperheen näkökulmasta Parkanossa on varsin toimivat palvelut, esimerkiksi uusi koulu
ja päiväkoti sekä mahdollisuus päästä
lääkäriin myös yöllä ja viikonloppuna.

– Arvostamme myös hyviä yhteyksiä. Jos täältä ei jotain löydy, Tampereelta tai Seinäjoelta löytyy varmasti
ja niihin pääsee joutuisasti junalla.
Tontti edullisesti
järven rannalta
Janika ja Matti miettivät pitkään, ostavatko talon vai rakentavatko. Rakentamispäätökseen vaikutti se, että
Parkanosta oli mahdollista saada järven rannasta 3500 neliön tontti kohtuulliseen hintaan.
Rakennuspaikaksi valikoitui Artolanranta, johon kaavamääräykset
sallivat juuri sellaisen kaksikerroksisen talon rakentamisen, jollaisen he
halusivat. Rakennusinsinöörinä Matti
piirsi sekä suunnitteli talon ja on sen
lähes kokonaan itse myös rakentanut.
Nyt kaunis koti on viimeistelyä
vaille valmis ja sen suurista ikkunoista on upea näkymä Parkanonjärvelle. Lähistöllä asuu useita tuttuja lapsiperheitä, joissa on poikien kanssa
samanikäisiä lapsia.

Matti ja Janika Hirviniemi rakentavat Parkanoon unelmiensa taloa, jossa Liinuksella ja Lennillä
on tilaa juosta. Isojen ikkunoiden maisemaa peittää vielä rappaustöiltä suojaava muovi.

Isoja tontteja vesistöjen
läheisyydessä

Yritystontteja
aseman lähellä

P
Haluaisitko kodin tähän maalaismaisemaan, josta on kivenheitto Parkanonjärvelle ja vajaa pari kilometriä keskustan sekä
Kolmoskeskuksen palveluihin?

P

arkanossa on tarjolla laadukkaita omakotitontteja useammankin vesistön tuntumassa. Tontteja on monin paikoin suurennettu,
joten osa niistä on jopa puolen hehtaarin suuruisia. Vaihtoehtoja oman
kodin sijoituspaikaksi löytyy muun
muassa Kirkkojärven, Parkanonjärven sekä Kairolammen tuntumasta.
– Esimerkiksi Pentinrannassa
Alanderinkaaren varrella on vielä vapaa tontti aivan järven lähellä.
Suurennettu tontti ja kasvatettu rakennusoikeus tekevät tuosta ilta-

auringon puolella olevasta tontista
varsin houkuttelevan vaihtoehdon,
toteaa tekninen johtaja Jarmo Kyösti.
Artolanrannan alueelta on vapautunut varauksesta kaksi tonttia, joista
on näkymä Parkanonjärvelle. Lisäksi
alueella on tontteja vielä vapaana vähän kauempana rannastakin, alueelle johtavan Villenpolun varrella.
Keskustasta rautatieaseman ja
Käenkosken suuntaan johtavan Käenmäentien varrella on myös kaksi
tonttia, joille rakentava saa oman
rannan Kairolammelle.

Samoin Heikintiellä aivan Parkanon keskustassa on kaupungilla
tonttimaata tarjolla. Kallion alueelle
puolestaan on mahdollista rakentaa
Hahkamäenkadun ja Koivukallionkadun kulmaukseen.
Lisätietoja Tonttipörssistä ja tekniseltä johtajalta p. 044 7865 601.

arkanon uusi yritysalue kehittyy
aseman seudulle, josta kaupunki on hankkinut 61,5 hehtaaria
maata. Tontit ovat nyt varattavissa.
– Tälle alueelle sopisi hyvin uusiutuvaan energiaan tai logistiikkaan liittyvä yritystoiminta mutta yhtä hyvin
kaikki muukin tuotannollinen toiminta.
Alueen vahvuuksia ovat junanäkyvyys
sekä hyvät yhteydet: junalla vain puoli
tuntia Tampereelle ja pari Helsinkiin,
toteaa kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma.
Samoin Porin syväsatama ja muut
länsirannikon satamat ovat alueelta
maanteitse helposti saavutettavissa.
Parkanossa on teollisuustontteja
hyvällä sijainnilla myös valtatie 3:n
varrella sekä Pahkalassa kahden valtatien tuntumassa.
Vapaat teollisuustontit löytyvät
Tonttipörssistä. Voit myös kysyä lisää: jari.pihlajamaki@kehitysparkki.fi
tai jari.heiniluoma@parkano.fi

Tutki Parkanon vapaita tontteja:
www.parkano.fi/vapaat-tontit/
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ITE-taide ihastuttaa jo kymmenettä vuotta

I

TE-taidetta on esillä Parkanon
puistoissa ja katujen varsilla jo
kymmenettä kertaa. Juhlavuoden
näyttely ITE-Xeen on sekä huikean
hieno että valtavan suuri. Näyttelyn
kuraattori Arto Tuominen on apujoukkoineen tuonut kaupungin katujenvarsille ja puistoihin kaikkiaan
69 teosta tai teosryhmää. Jos kaikki yksittäiset työt lasketaan mukaan, päästään pitkälle yli sadan.
Tuominen loi näyttelyyn kaksi
isompaa kokonaisuutta. Valtatie
3:n Kolmoskeskuksen liittymän
kohdalla on Zoo, jossa on isoja ja

näyttäviä eläinteoksia. Toinen kokonaisuus on ITE-bulevardi keskustaa halkovan Parkanontien varrella, kaupungintalon ja kirjaston
välisellä osuudella.
Näyttelystä on tuttuun tapaan
tehty myös mobiilikartta, josta löytyy paitsi reitti myös kuvia ja tietoa
teoksista. Paperisia reittikarttoja on
jaossa kirjastossa sekä kaupungintalon edustan infokioskilla.
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan ITE-kesäkaupungin juhlanäyttelyyn!

ITE-reitin mobiilikartta:
bit.ly/parkanoite20.

Kyösti Iitin Pegasus on komea näky kaupungintalon pihapiirissä.

Upea hirvi jää kaupungintalolle

I

TE-Xeen-näyttely sai arvoisensa avajaiset,
kun sen kunniaksi paljastettiin Alpo Koivumäen hieno teos Hirvi Suomen saloilla.
Suomen virallinen ITE-kesäkaupunki Parkano osti työn kokoelmiinsa ja oli samalla ensimmäinen Koivumäeltä teoksen hankkinut
kunta.
Teos on pysäyttävän komea. Koivumäki
on muokannut hirven vartalon voiteluainetynnyreistä ja sarvet tynnyreiden kansista.
Pitkää askelmaa ottaviin jalkoihin hän on sulattanut rautaputkien päälle muovia kuumalla
raudalla saadakseen reisien vahvat lihakset
paremmin ja pyöreämmin näkyviin.
Alpo Koivumäkeä voidaan pitää Parkanon
luottotaiteilijana, niin usein hänen ITE-töitään
on kesänäyttelyissä täällä nähty. Juuri siksi
oli erityisen sopivaa, että 10-vuotisjuhlanäyttelyn kunniaksi teos ostettiin häneltä.

Alpo Koivumäen Hirvi Suomen saloilla -teos sai pysyvän paikan
kaupungintalon etupihalta.

Hirviteos on kunnianosoitus myös sille,
että Parkanon Paroonina tunnettu metsänhoitaja Gustaf Wrede af Elimä aikanaan pelasti Suomen hirvikannan juuri Parkanossa.
Koivumäki on tehnyt ITE-taidetta vuodesta 1995. Vähitellen on syntynyt Alpon savanni Karvian ja Kauhajoen rajamaille. Parkanon
näyttelyyn tuotiin sieltä myös Jääkarhu sekä
Sapelihammaskissa ja pentu.
Koivumäen aivan ensimmäinen työ oli
kurki, jonka aihe syntyi siitä näystä, miten
kurjet lähtevät lentoon suon laidalta.
– Siitä lähtien on vaurastunut koko tämä
ruljanssi. Ihmisiä käy täällä aina vaan laajemmin ulkomailta asti, ja töitäni on ollut esillä
ympäri Eurooppaa ja Moskovassakin. Kieliä
tekisi mieli opetella, kun kerkiäisi, mutta nyt
ajan ja ajatukset vie savannille tekeillä oleva
sademetsä, taiteilija pohtii.

Onnellinen Parkano

Paula Huhtasen upealla penkillä voi istua Parkanon
kirjaston lukusalissa.

Vuoden ITE-taiteilija 2020 Paula Huhtanen toi Parkanon tämän kesän näyttelyyn aivan huikean hienon ja räiskyvän penkin – todellisen värien ilotulituksen. Teos on nimeltään Onnellinen Parkano.
– Teokseni on kuin tämä teidän ihana ja jotenkin niin lempeä ja lämmin kaupunkinne, jossa sain
viime kesänä ITE-taiteilijana kokea yhteisöllistä hyvää. Teokseen mahtuu koko elämän syke, kirjo ja
muoto, Huhtanen kuvaa.
Penkin synty oli monivaiheinen prosessi ja työn
määrä valtava. Lopputuloksena on korumainen
värirakenne ja elastinen pinta, johon kirkkaassa
valossa syttyy pieni sateenkaari. Elastisuus saa
penkin hehkumaan.
– Tämä kaikki on syntynyt iloismin kautta. Olen
määritellyt sitä kuviokieleen: miten ensin menee
suora viiva, joka yhtäkkiä onkin sikin sokin sikkaralla, tai kuinka vahva elementti yksi pieni piste
voikaan olla.
Huhtanen kertoo rakastavansa muodoilla ja väreillä leikkimistä ja tunnustavansa väriä. Tässäkin
teoksessa hänen mottonsa on, että värillä on väriä.
Arto Tuomisen ideaa ITE-bulevardista Huhtanen kehuu aivan kympiksi. Hän näkee bulevardin

Hyvän mielen taidetta

Joutsen tervehtii Kolmostien kulkijoita. Tuomo Rantanen (ylhäällä), Timo Koskiniemi (vas.), Tommi
Koskiniemi ja Arto Tuominen ovat kuvassa saaneet sen juuri koottua.

iloisena kohtaamispaikkana, joka kokoaa ihmisiä
vähän lähemmäs toisiaan.
– Siispä sinne tarvittiin tietysti penkki, joka kutsuu luokseen ja kehottaa istumaan alas tai koskemaan pintaansa. Toivottavasti parkanolaiset ja
muualtakin tulevat kohtaavat penkillä toisiaan!

Kuva: Kisu Huuskonen

V

altavan joutsenen, kaksi hämähäkkiä ja paljon hauskoja pikkuteoksia Parkanon kesänäyttelyyn työstänyt Tuomo Rantanen haluaa tehdä taidetta, josta katsojalle tulee hyvä mieli.
– Töilleni saa nauraa ja niitä saa koskea; ne
eivät ole pelottavia eivätkä loukkaavia. Sellainen
periaate minulla on aina ollut, että pyrin tekemään
hyvän mielen taidetta, josta lapset tykkäävät ja
jonka aikuisetkin hyväksyvät.
Rantanen on ITE-taiteen tienraivaajia. Jo 26
vuotta on kulunut siitä, kun hän alkoi tehdä lahjaesineitä jätemetallista. Hänen töitään oli esillä
myös ensimmäisessä suomalaisen nykykansantaiteen kavalkadissa Helsingin taidemuseossa jo
vuonna 2001.
Kolmostien kulkijoita Parkanon kohdalla nyt
ilahduttava joutsen on suurin Rantasen koskaan
tekemä teos. Koko loi omat haasteensa miehelle,
jolla on tapana tehdä työ kerrasta loppuun ilman
piirustuksia ja vain idea mielessään. Joutsen lähti
syntymään FennoSteel Oy:n aloitteesta, ja muutkin paikalliset metalliyritykset lahjoittivat siihen
materiaalia.
Omien töidensä kokoamisen ohessa Rantanen
innostui tänä kesänä olemaan enemmänkin avuksi Arto Tuomiselle ja näyttelyteoksia kuljettaneille
Tommi ja Timo Koskiniemelle. Moni päivä alkoi
aamukahdeksalta ja jatkui iltakymmeneen, mutta
mukavaa oli ja valmistakin tuli.
– Oli hienoa koota
näyttelyä, joka tuo iloa
synkkyyden sijaan. Olen
mielelläni mukana myös
luomassa sellaista, jota
pääsee katsomaan niin,
ettei siitä tarvitse maksaa.
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Plan b jatkaa kulttuuriyhteistyötä

T

ampereen kulttuuripääkaupunkihankkeen plan b:tä lähdetään
viemään pontevasti eteenpäin,
vaikka haku ei statusta tuonutkaan.
Jatkohanke toteutetaan tiiviillä aikataululla vuosina 2022–24.
Kuntakoordinaattori Maria Peräinen näkee, että olennaisinta on jatkaa alueellista yhteistyötä.
– Tällä hetkellä Pirkanmaan kulttuuritoimijat eri kunnissa tietävät ja
tuntevat toistensa tekemiset ja kuntien vahvuudet tosi hyvin. Yhdessä te-

keminen on erittäin elävällä pohjalla,
ja sitä pitää jatkaa.
Tärkeänä hän pitää sitä, että kunnista tunnistetaan niiden omat helmet, joita lähdetään kirkastamaan.
– Parkanossa ITE-taide on oma
tärkeä juttunsa ja sellainen, johon
Parkano on tietyllä lailla identifioitunut. Sitä, tuleeko ITE-taide saamaan
taloudellista tukea hankkeesta, en
valitettavasti osaa vielä tässä vaiheessa sanoa.

Kulttuuripääkaupunkistatuksen
meno Ouluun oli luonnollisesti pettymys, mutta Peräinen pohtii, että
Tampereella ei ole ennenkään lannistuttu tällaisissa tilanteissa.
– Täällä on tekemisen meininki.
Budjetti on pienempi, mutta toisaalta
hanke on nyt jo poikinut niin paljon
uutta innovointia ja alueellisen yhteistyön vahvistumista, että siitä on
hyvä jatkaa. Kentän viesti on ylipäätään ollut hyvin positiivinen.

Eskelisen upea teos syntyi Parkanossa

P

arkanolaiset pääsivät toukokuussa ihailemaan ITEtaiteilija August Eskelisen
taituruutta, kun hän veisti moottorisahalla valtavista pölleistä leijonateosta torin kulmalla. Parkanon
ITE-kesän 10-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi tilattu teos on nähtävillä
Leijonapuistossa.
Eskelisen veistämä Kurki-teos
puolestaan vietiin Parkanon Met-

sämuseolle sen 30-vuotisjuhlavuotta juhlistamaan.
August Eskelinen on sahansa
kanssa melkoinen virtuoosi, vaikka
hän on tehnyt sillä taidetta vasta
vähän toista vuotta. Viime vuonna
hän sijoittui heti Karhufestivaaleilla
toiseksi. Hänet on myös kutsuttu
veiston MM-kisoihin, jotka käydään elokuussa Siperissa.

Eskelinen on kasvanut Venäjän
Karjalassa Salmissa, josta hän
muutti Suomeen vaimonsa ja poikansa kanssa vuonna 2011. Nyt
Eskelinen tekee töitä Puuveistos
Studio Eskelinen -nimellä ja tähtäin
on korkealla.
– Taito kehittyy koko ajan. Tiedän, että vuoden parin päästä pystyn tekemään vielä isompaa, kauniimpaa ja hienompaa.

Vuoden ITE-taiteilija konsertoi
Parkano-päivillä

V

uoden 2021 ITE-taiteilija Jori
Tapio Kalliola on myös Jori
Otsa & Mah’Orkka -yhtyeen
karismaattinen solisti. Hän esiintyy
yhtyeensä kanssa Parkano-päivien metsäkonsertissa perjantaina
23.7.2021 klo 18 Metsämuseolla.
Kalliola on itseoppinut sekä taiteentekijänä että muusikkona. Hänen laajasta ITE-tuotannostaan on
Parkanossa tänä kesänä esillä työ
Korppi ja inehmo, joka on ripustettu

kirjaston lipan alle. Taiteessaan Jori
Tapio Kalliola kommentoi ajankohtaista maailman- ja elämänmenoa.
Jori Otsa & Mah’Orkka syntyi Kalliolan rakkaudesta virolaisen laulajalegenda Georg Otsin esittämiin lauluihin. Yhtye tulkitsee legendaarisen
laulajan upeimpia ja kauneimpia ikivihreitä sekä muita unohtumattomia
slaavilaisia sävelmiä Kalliolan intensiivisen upealla äänellä ja venäläisin
perinnesoittimin.

Jori Tapio Kalliola: Korppi ja inehmo
Jori Otsa & Mah’Orkka -kokoonpanossa
ovat mukana Kari Hartikka, Rolf Storsjö,
Jori Otsa ja Turkka Wahlbäck.

Hankkeeseen jää 2,5 henkilön työpanos, jonka turvin kartoitetaan
kulttuuripääkaupunkiohjelmistoa ja
mietitään, miten se ja budjetti on
skaalattavissa pienemmäksi. Liikkeellehän lähdetään nyt 2,5 miljoonan
euron budjetilla, kun alkuperäinen
suunniteltu oli yli 53 miljoonaa euroa.
Hanke tulee pitämään sisällään
kulttuurista ohjelmaa mutta myös
paljon toimijoiden vahvistamista ja
esimerkiksi kulttuuritilojen ja kulttuurihyvinvoinnin kehittämistä.

MSL kiittää Parkanoa pitkäjänteisestä ITE-työstä

I

TE-toimintaa on Parkanossa kehitetty
alusta lähtien vahvassa ja antoisassa
yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton
kanssa. MSL:n kulttuurijohtaja Helka
Ketonen pitää valtavan hienona sitä,
kuinka Parkanossa taide on tuotu ulos
ja luovuus näkyy vahvasti kaupunkikuvassa.
– Upeaa on myös se, ettei ole kyse
yhden kesän yhdestä tapahtumasta
vaan toiminnalla on jatkumo. Näin asia
tulee tutuksi ja ihmisten on helpompi
olla siitä ylpeitä.
Hänen mielestään taide sopii kuin
nenä päähän elävöittämään kaupunkien
ja kylien keskustoja.
– Voihan se olla ympäristötaidettakin
tai ammattitaiteilijoiden töitä, mutta ITEtaide on valtavan viehättävää. Se päästää lähelleen ja voi olla ihmisille helpommin sulatettavaa. Jos mukana on vielä
paikallisia taiteilijoita, niin sitä parempi.
Ainutlaatuinen
ITE-Parkano
Kulttuurituottaja Raija Kallioinen näkee,
että Parkanolla on ihan oma ainutlaatuinen profiilinsa ITE-taiteen kentässä.

– Tämä teidän brändinne ITE-kesäkaupunkina on aivan omanlaisensa.
Olette systemaattisesti jo kymmenen
vuoden ajan vieneet ITE-taidetta eteenpäin ja tarjonneet sitä kaupunkilaisille ja
asukkaille. Näin pitkäjänteisellä otteella
ja näin laajasti, kattavasti ja demokraattisesti ei kyllä mikään muu paikkakunta
ole ITE-taidetta esitellyt.
Kallioinen toteaa, että Parkanosta
kotoisin oleva Arto Tuominen on todellinen aarre kaupungille, koska tämä
tuntee kaupungin ja tavallaan hengittää
samaa ilmaa kuin kaupunkilaiset. Lisäksi Tuominen on syvällä ITE-kentässä ja
hänellä on loistava tuntuma siihen, mistä löytyy kiinnostavia töitä.
– Arto tietää paikkojen historiaa ja
taustaa sekä sen, mitä mielikuvia niihin
liittyy ja miten ihmiset niissä käyttäytyvät. Hänellä on teosten sijoittamiseen
aina syyt ja taustat, jotka liittyvät kaupungin kulttuurihistoriaan, infraan ja toiminnallisuuteen. Käymme pitkin talvea
Arton kanssa puheluita, joissa hän peilaa näitä ajatuksiaan.
Kuraattori Arto Tuominen ja kulttuurituottaja
Raija Kallioinen tekevät tiivistä ITE-yhteistyötä.

ITE-kesäkaupunki on maineensa vakiinnuttanut

P

Arto Tuominen vie ja Elisa Vahosalmi antaa taustatukea. Tällä yhteistyöllä on syntynyt jo kymmenen ITE-näyttelyä Parkanon kesään.

arkano on saanut ITE-taiteen
myötä mukavaa mainetta. Nyt,
kun brändi kesäkaupunkina on
saavutettu, siitä on tärkeää pitää kiinni.
Ilman Arto Tuomista ei ITE-taidetta
olisi täällä. Hän toi ensimmäiset teokset
Parkanoon nuorisoseuran 110-vuotisjuhlien kunniaksi. Kaupungin kulttuuritoimessa työskentelevä Elisa Vahosalmi
toteaa, että pienestä lähdettiin mutta
nyt toiminta alkaa olla vahvoilla harteilla.
– Vuosikymmenen se vei, että ITEtaide saatiin vakiinnutettua tänne.
Olemme saaneet nimeä ITE-kesäkaupunkina, ja matkailijat ovat löytäneet
meidät. Ilman Arton ahkeruutta ja periksiantamattomuutta se ei olisi tapahtunut.
Tämän kesän juhlanäyttelyn avajaistilaisuudessa annettiin kuraattori
Tuomiselle kymmenen vuoden edestä
aplodeja. Kiitelty kuraattori kuvasi innostavaa ITE-taidetta avajaisyleisölle
näin:
– ITE-taide on aitoa ja raakaa suomalaisten kansalaisten omaehtoista
työtä – kansan keskuudessa syntynyttä
halua tehdä jotain. Sitä ei tarvitse tehdä
salonkikelpoiseksi.

Yhteistä hyvää
Arto Tuominen kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että hän on saanut valtuudet valita töitä Parkanoon eikä häntä
ole jarruteltu.
Hän ei väsy kehumaan entistä kotipaikkaansa vaan kiittää Parkanoa
luonnonkauniiksi kaupungiksi, joka
maastollisesti on kuin tehty ITE-taiteen
sijoitteluun ja jonne ITE-taide tuo oman
hienon lisänsä.
– Täällä on pieniä elementtejä, jotka
pystyy ottamaan haltuun. On kulmia ja
kaltevia pintoja, polkuja ja maakaistaleita, jotka ovat kuin tarjottimella. Aina
löytyy uusia ideoita teosten asetteluun.
Erityisen ilahtunut hän on siitä, että
ITE-taidereitistä luotiin Parkanossa mobiilisovellus. Siinä ollaan ajan hermolla
tai jopa askeleen edellä.
Parkanolaisilta Tuominen toivoo yhteisöllisyyttä – sitä, että ihmiset huolehtisivat teoksista ja antaisivat kuivina
kausina vaikka pullosta vähän vettä
korppiteosten kukka-amppeleille. Tämä
olisi sellaista yhteistä hyvää.

Mökkihaave toteutui Kovesjärvellä

Merja, Mona ja Jan Lehtonen nautiskelevat olostaan mökkiterassilla.

Y

löjärveläisen Lehtosen perheen pari vuotta jatkunut kesämökin etsiskely päättyi Parkanoon Kovesjärven rannalle.

– Olimme kiertäneet paljon, ja
tämä paikka oli ensimmäinen, joka
teki heti vaikutuksen. Eniten meitä
ihastutti järvi ja tosi kaunis maisema.

Näimme nopeasti tämän paikan
mahdollisuudet, muistelee Merja
Lehtonen tuota keväistä päivää.
Hän otti selvää, että Kovesjärvi
on erittäin puhdas järvi – Parkanon

Jos mökkiä mielit, tule Parkanoon!

P

arkanossa saat mökin Geopark-alueelta ja
Pirkanmaan elinvoimakunnasta. Matkaa on
vain reilu tunti niin Tampereelta kuin Seinäjoeltakin.
Parkano on noussut rantamökkien suosikkikuntien joukkoon. Maanmittauslaitoksen kevään
tilastojen mukaan Parkano oli kymmenentenä
listalla, kun verrattiin rantamökkien myynnin lisääntymistä Suomessa viime vuonna.
Parkanossa on kaikkiaan 135 järveä, joten rantamökkejä ja mökkitontteja riittää! Viime vuonna
Parkanossa myytiin 34 rantamökkiä. Mökkien
mediaanihinta haja-asutusalueilla oli 64 000 euroa.
Toukokuun lopulla tuli myyntiin 13 mökkitonttia Liesijärven rauhallisilta rannoilta, läheltä
Seitsemisen kansallispuistoa. Metsähallituksen
myymät tontit ovat kooltaan 3680–6260 neliötä,
ja niiden hinta vaihtelee 28 000 euron ja 35 000
euron välillä. Parkanon monipuoliset palvelut
ovat näiltä tonteilta noin kymmenen minuutin
ajomatkan päässä.
Tietoa tonteista ja vinkkejä muusta tarjonnasta: www.parkanoon.fi/muuta-meille
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puhtain – joten sekin painoi päätöksessä. Samoin se, että mökkien hintataso on alueella kohtuullinen.
– Tärkeimpänä kriteerinä meillä oli
mökin etsinnässä ollut, ettei matkaa
olisi ihan hirveästi. Tänne ajaa Ylöjärven Metsäkylästä mukavasti noin
tunnissa, toteaa Jan Lehtonen tyytyväisenä.
Toukokuussa ostettu mökki on
ilta-auringon puolella. Lehtosilla on
monenlaisia visioita siitä, miten rantaa ja pihaa voisi vielä kehittää. Rantasaunankin rakentaminen on listalla.
Mökki tulee saamaan pintaansa tummanharmaan värin, ja yläkerrassa on
jo ehditty tehdä pintaremonttia.
Perheessä on kolme lasta, joista
Joel on jo 18-vuotias ja Leo 15- sekä
Mona 10-vuotias. Koko joukko viihtyy mökillä ja odottaa, että pääsisi
olemaan siellä vielä enemmän öitä.
Parkano ei ollut Lehtosille entuudestaan lainkaan tuttu, joten he ovat
kiinnostuneina etsineet tietoa seudusta.
– Kaupungilta tuli tervetulopaketti, jossa mielenkiinnon herättivät
erityisesti Geopark-asiat. Palvelutarjontakin ylipäätään vaikuttaa hyvältä.
Mökkiläisen näkökulmasta on oikein
mukava, ettei ostoksia tarvitse tuoda
kotoa asti vaan tietää, että lähempääkin saa, Merja pohtii.
Lehtosen perheen mökkitouhuja
Instagramissa: @toivolantilukset
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Parkano on
portti LH
Geoparkiin

arkano on portti Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO
Global Geoparkin alueelle lähestyttiinpä sitä Kolmostietä myöten tai rautateitse niin etelän kuin
pohjoisenkin suunnasta.
Parkanossa Geoparkin kärkikohteita ovat Kaitojenvetten kallioran-

tainen järviketju Metsämuseoineen
sekä 201 metrin korkeudelle merenpinnasta kohoava Alkkianvuori.
Monet yritykset Parkanossa
kehittävät parhaillaan palvelujaan Geopark-kävijöitä ajatellen.
Myös
ensimmäiset Geoparktuotteet on jo saatu myyntiin.

LH Geoparkin teemana on kehitys muinaisesta vuoristoseudusta
laakeaksi suomaaksi. Se on yksi
Suomen kolmesta Geoparkista ja
kuuluu maailman 163 Geoparkin
verkostoon. Geopark-status on
samantasoinen tunnustus kuin
UNESCOn maailmanperintökohteet.

Elämysmajoitusta igluveneessä

P

arkanon Käenkoskella voi kokea ainutlaatuisen yön kauniissa järvimaisemassa Geopark-alueella. Igluveneen isoista
näköalaikkunoista ja lasikatosta Kaitojenvetten rauhoittava maisema tulee suoraan syliin.
– Näemme LH Geopark -igluveneen sopivan erityisesti pariskunnille ja ystäville, jotka
kaipaavat elämyksellistä majoitusta pelkän
nukkumapaikan sijaan, toteaa Lakeland Wild
Oy:n toimitusjohtaja Ville Syngelmä.
Hän kertoo kovasta kiinnostuksesta uutta
igluvenettä kohtaan. Kyselyjä on tullut paljon
ja myös yhteistyöehdotuksia muilta matkailutoimijoilta.
– Yöpyjiä on riittänyt koko alkuvuodelle.
Igluveneemme on houkutellut ihmisiä vähän
etäämmältä, ei niinkään lähiseudulta. Iloitsemme siitä, että lautta houkuttelee uusia
matkailijoita tälle suunnalle.
Igluvene kelluu laineilla ankkuroituna Käenkosken laituriin. Teknisesti olisi mahdollista
päästää yöpyjät sillä myös vesille etsimään
mieleistä yöpymismaisemaa, mutta Kaidatvedet on kivikkoineen haasteellinen navigoida, joten tätä vasta selvitellään.
Täysin talviasuttavana igluvene sopii
myös ympärivuotiseen käyttöön, ja siellä
on ollut yöpyjiä pitkin talvea.
Jos kesäaikaan haluaa tutustua vesitse
Kaitojenvetten rantojensuojelualueen jylhiin
maisemiin, kannattaa lähteä risteilylle Vesi-

LH Geopark -igluvene on ankkurissa Kaitojenvetten maisemissa.
Igluvenettä esittelemässä Emma Perkiö Lakeland Wild Oy:stä.

pääsky-lautalla. Yleisöristeilyjä
järjestetään
heinä-elokuussa
Käenkoskelta
Metsämuseol-

le ja takaisin. Lauttaa voi myös
vuokrata
yksityistilaisuuksien
järjestämiseen.

Hyvää mieltä Geopark-tuotteista

R

Raija Laaksonen on luonut Geonallen hyvän
mielen tuoteperheen.

aijanholvi toi tarjolle ensimmäiset Geopark-tuotteensa jo
vähän ennen kuin Geoparkstatus saatiin alueelle.
– Kiinnostus tuotteisiin kasvoi
valtavasti, kun voitimme marjamarengeilla Iltalehden Kultainen Pippuri
-kilpailun Arjen luksus -sarjan. Ihmiset osaavat nyt hakea niitä meiltä
lounaskahvilasta ja tilata verkkokaupastamme, Raija Laaksonen iloitsee.
Lähiseudun mustikalla ja puolukalla maustetut Geopark RL-marjamarengit ovat löytäneet tiensä myös
Tampereen keskustan isoihin K-Supermarketteihin, ja niitä myydään tukun kautta ravintoloille.

Tuoteperhe lähti kasvamaan nopeasti ja brändäytyi Geonallen hyvän mielen tuotteiksi.
– Aurinkoon katsova Geonalle ja
metsämustikat koristavat mukia ja
tuovat iloa vaikka aamupalalle. Ekologinen pipo hattuhyllyllä houkuttelee lähtemään luontoretkelle, jossa
kahvit voi nauttia Kupilka-retkikupista ja maistella samalla hyvää mieltä
tuovaa tummaa mustikkasuklaata,
Laaksonen kuvailee.
Mukaan on kiva pakata Geonallevihko sekä -kynät, ja tulossa on värityskirja, jonka Geopark-karttaan voi
väritellä käytyjä kohteita. Kaikissa

tuotteissa otetaan ekologisuus vahvasti huomioon pakkauksia myöten.
Tuotteiden ja brändin syntyä ovat
vauhdittaneet Raijanholvin kokonaisvaltainen hyvinvointihanke sekä
Laaksosen positiivisen psykologian
opinnot. Niiden myötä Geonallea
kutsutaan nyt eri puolille Suomea
kertomaan hyvinvoinnista.
– On ollut ilo nähdä, miten ihmiset saavat iloa ja voimaa tuotteista
ja Geonallesta. Itselleni on merkityksellistä, että voin olla viemässä hyvää maailmalle, Laaksonen pohtii.

Wanha Brankkari
täytti toiveet

V

anhalle paloasemalle elokuussa
avattu Wanha Brankkari täytti
monen toiveet tyylikkäästä ravintolasta, jonne on kiva mennä niin
perheen, kavereiden kuin yritysvieraidenkin kanssa.
– Niin huippua, että tällainen upea
paikka saatiin Parkanoon. Jos tekee
mieli syömään vähän paremmin, ei
enää tarvitse lähteä kauemmas, kehuu usein Wanhassa Brankkarissa
ruokaileva Jenna Huhta.
– Tämä on täydellinen paikka illastaa mutta yhtä lailla syödä lounasta. Kaikki mahdolliset juhlapäivätkin
olemme viime aikoina juhlineet täällä
ja välillä isommallakin porukalla. Aina
olen lähtenyt tyytyväisenä asiakkaana
kotiin, hän jatkaa.
Pian työnsä aloittava uusi ravintolapäällikkö Julia Jaskari toteaa, että
tärkeä lähtökohta ravintolan perustamiselle olivat Parkanon lukuisat yritykset ja yrittäjät, jotka pitkään olivat joutuneet viemään vieraansa syömään
muualle. Nyt ympäristökunnista tuodaan vieraat usein Parkanoon.

– Wanhan Brankkarin lähtökohta
on, että meillä saa syödä hyvää ruokaa vatsansa täyteen ja jokaiselle löytyy jotain. Tarjonta ei ole liian fiiniä,
mutta toisaalta asiakas voi saada elämyksiä siitä, että pääsee kokeilemaan
jotain uutta.
Rouheaa ja rentoa
vanhaa kunnioittaen
Elämyksellistä ravintolassa on myös
miljöö, josta on saatu paljon hyvää
palautetta. Paloaseman vanha historia on yhdistetty hienosti tyylikkääseen sisustukseen ja aitoihin materiaaleihin.
– Halusimme luoda paikan, jossa on mukava olla. Tietty rouheus ja
rentous näkyy tyylissä. Meillä ei ole
valkoisia liinoja pöydissä vaan kauniit puupöydät, ja lounaalle voi hyvin
tulla työvaatteissa. Poiketa voi myös
vaikka vain kahville ja jälkkärille tai valita pian julkaistavasta terassimenusta
pientä suolaista juoman kylkeen, Jaskari jatkaa.

Asemalla on
taas vilkasta

P

arkanon asemalla alkaa taas
olla vilskettä, kun koronatilanne on paremmin hallinnassa. VR on myös palauttanut lähes
kaikki junavuorot, joita pandemian
takia keväällä supistettiin. Asema
on tärkeä niin työmatkaansa pendelöiville kuin vapaa-ajanmatkustajillekin.
Parkanon asema koetaan erittäin tärkeäksi koko seutukunnan
kannalta, ja sen vaikutusalue on
laaja. Kun Pirkanmaan liitto ja Parkanon kaupunki teettivät vuodenvaihteessa kyselytutkimuksen aseman kehittämisestä, saatiin yli 2000
vastausta yhteensä 12:sta lähialueen kunnasta sekä lisäksi mm. Helsingistä, Tampereelta ja Seinäjoelta.
Kulkutarpeet Parkanon asemalta
kohdistuvat pääosin Helsinkiin ja
muualle pääkaupunkiseudulle sekä
Tampereelle.
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Jenna Huhta herkutteli tällä kertaa Linnea-tyttärensä kanssa. Alkupaloja tarjoilemassa
Anni Haapaniemi.

Parkano on vuoden 2021 yrittäjyys- ja elinvoimakunta
Pirkanmaalla. Parkanossa on hyvä elää ja yrittää!

– Vastausten määrä osoittaa
selvästi kiinnostuksen ja tarpeen
lisätä junavuoroja ja kehittää liityntäyhteyksiä. Suunnitteilla on muun
muassa kokeilla kutsutaksijärjestelmää, toteaa kaupunginjohtaja Jari
Heiniluoma.
Kyselyyn vastanneet kertoivat
arvostavansa Parkanon aseman
ilmaista pysäköintiä mutta toivovansa pysäköintijärjestelyjen kehittämistä. Kaupunki ja VR ovatkin
yhteistyössä järjestämässä kameravalvontaa alueelle. Kaupunki on
myös hankkinut lähistöltä maata,
joka mahdollistaa esimerkiksi parkkipaikan laajentamisen.
Parkanon aseman matkustajamäärät olivat voimakkaassa kasvussa ennen koronavirusta. Vuonna
2019 matkustajia oli noin 110 000,
mikä oli useita tuhansia enemmän
verrattuna vuoteen 2018.

Juoksupäiväkirja Kaidoillavesillä
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ämeenlinnalainen
“juokseva
kameramies” Touko Helanen
hyppäsi Kaidoillavesillä kanoottiin ja kuvasi upean videon Geoparkmaisemissa.
Parkanon jakso on viides sarjassa,
jossa hän tutustuttaa yleisöään suomalaisten suosimiin lenkkipolkuihin
ja -maastoihin, kauniisiin liikuntamaisemiin ja vesireitteihin sekä erilaisiin
liikunta- ja urheiluvälineisiin.
– Oli mahtava juttu päästä olemaan
vesillä koko kuvauksen ajan, kun kelitkin suosivat. Teillä on Parkanossa
kauniit maisemat ja hienosti tarjontaa, jos melontapäivään haluaa yhdistää vaikka saunomisen lautalla tai
historiaa ja kulttuuria Metsämuseolla.
Meidän reittimme päättyi Viinikanjoella hienosti Leijonapuiston kahvilaan,
Helanen juttelee.
Videon voi katsoa Juoksupäiväkirjan YouTube-kanavalla.
Touko Helanen jututti Metsämuseolla kaupunginjohtaja Jari Heiniluomaa ja vapaa-aikatoimen ohjaajaa Elisa Vahosalmea.
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Antti Luusalo (vas.) kutsui Helasen Parkanoon ja oli mukana koko kuvauspäivän ajan.

Monipuoliset
Parkano-päivät

P

Parkano-päivien lauantain ohjelmassa on esimerkiksi Militariamuseon avaaminen. Komea MIG-hävittäjä on paikan ylpeys.

Leirintäalueella
uudet tuulet

PARKANOSSA
TAPAHTUU!
Wanhat koneet Vahojärvellä 10.7.
Paroonin Birskeet 23.–24.7.
Parkano-päivät 23.–25.7.
Pohjois-Parkanon Kesätori 8.8.
Liekkiyö 21.8.
Fenno Retkeilyajo 20.–21.8.
Fenno Ralli 24.–25.9.
KATSO MYÖS:
parkano.fi/tapahtumat
visitparkano.fi
parkanoon.fi

arkano-päivät tuovat 23.–25.7.2021 monipuolisesti ohjelmaa kesänviettäjille aina metsäkonsertista Militariamuseon avajaisiin ja ratagolfin
SM-kilpailuihin.
Viikonvaihteen aikana järjestetään lisäksi muun
muassa vanhojen mopojen kokoontumisajo, musiikkiopiston konsertti, harrastusesittelyjä ja paljon muuta.
Tapahtuma huomioi myös tärkeät juhlavuodet.
Metsäkonsertti pidetään Metsämuseon 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. ITE-taiteen bulevardi juhlistaa
Parkanon ITE-taidekesän 10-vuotisjuhlavuotta.
Parkano-päivillä on omat Facebook-sivut
@parkanopaivat, joille ohjelma kesän mittaan päivittyy.
Ohjelma löytyy myös www.parkano.fi-sivujen
kautta.
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ahkalanniemi
Camping
-alue on rauhallisella paikalla Kirkkojärven rannassa, vaikka sinne on nopea
poiketa Kolmostieltä ja Kolmoskeskuksen palvelutkin ovat ihan
lähellä.
Kokenut leirintäalueyrittäjä
Jukka Miettinen otti alueen hoitaakseen viime kesänä ja ryhtyi
ensi töikseen raivaamaan rantoja sekä kunnostamaan ja varus-

telemaan mökkejä. Moni yöpyjä
yllättyykin, miten paljon alue on
muuttunut.
– Olen myös erittäin tarkka
alueen ja huoltorakennusten
siisteydestä, sillä se lisää sekä
viihtyisyyttä että varsinkin tässä ajassa myös turvallisuutta.
Nurmikonkin leikkaan niin, että
se on melkein kuin golfkentällä,
jotta karavaanareiden kengät eivät kastu, Miettinen juttelee.

PARKANON KAUPUNKI
Parkanontie 37
39700 PARKANO
vaihde (03) 44 331
etunimi.sukunimi@parkano.fi
www.parkano.fi
www.facebook.com/
Parkanonkaupunki
@parkanon_kaupunki
JULKAISIJA
Parkanon kaupunki
TOIMITUS
Tuuri-Tiedotus/Hanna Tuuri
SUUNNITTELU
Antti Luusalo, Elina Kortesmaa, Elisa
Vahosalmi, Jari Heiniluoma, Soili Jalava
ja Terhi Lehtonen
TAITTO
Minna Nissilä
PAINO
Pirkanmaan Lehtipaino 2021

