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Mitä tekisin?
Käsissäsi on Mitä tekisin? -esite, jonka tavoitteena on koota yhteen Parkanossa tapahtuva 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 jokainen löytää itselleen mieluisan harrastuksen. Kaikki liikuntaharrastukset löytyvät uudelta liikuntatarjottimelta, lisätiedot ja linkki
tarjottimelle löytyvät viereiseltä sivulta.
Tässä esitteessä esitellään erilaisia harrastuksia tarjoavat tahot
ja ohjataan eteenpäin lisätiedon saamiseksi. Kannattaa aina tarkistaa harrastusten ja aikataulujen paikkansapitävyys harrastuksentarjoajan omilta sivuilta. Parkanon kaupunki ei vastaa esitteen voimassaolokauden aikana tulleista muutoksista ja
varaa oikeuden muutoksiin omissa tarjonnoissaan.
Tämä esite on sijoitettu Parkanon kaupungin vapaaaikapalveluiden nettisivuille, josta se on tulostettavissa ja linkitettävissä kaikkien kuntalaisten käyttöön. Verkkoversiosta pääsee
myös näppärästi linkkejä pitkin harrastustentarjoajien sivuille.
Esite päivitetään aina syksyisin, päivityksestä huolehtii
Parkanon kaupungin vapaa-aikapalvelut. Mikäli huomaat, että
esitteessä on vanhentunutta tai virheellistä tietoa, lähetä tarvittavat korjaukset sähköpostilla osoitteeseen
vapaa-aikatoimi@parkano.fi
Huomioittehan kaikissa harrastuksissa ja vapaa-ajan toiminnoissa voimassa olevat koronarajoitukset, hyvän käsihygienian sekä turvavälit!
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Liikuntatarjotin
Parkanon kaupungin Liikuntatarjottimelle on koottu
niin kaupungin, seurojen kuin muiden tahojen tarjoamat liikuntaharrastukset sekä kaikki liikuntapaikat.
Liikuntatarjottimen löydät kaupungin nettisivuilta
osoitteesta www.parkano.fi/liikunta Lisäksi liikuntatarjotin löytyy vapaa-aikapalveluiden sosiaalisesta mediasta erillisenä linkkinä sekä paperiversiona kirjastosta. 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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PARKANON KAUPUNGIN VAPAA-AIKAPALVELUT

Parkanon kaupungin vapaa-aikapalvelut järjestävät toimintaa kaikenikäisille kuntalaisille. Vapaa-aikapalvelut tiedottaa erilaisista toiminnoistaan Ylä-Satakunta –lehdessä, kaupungin tapahtumakalenterissa, vapaa-aikapalveluiden ja kaupungin Facebook –sivuilla sekä
Instagramissa. Tule mukaan ja tuo kaverisikin!
Elisa Vahosalmi
vapaa-aikatoimen ohjaaja
044 7865 516

Antti Luusalo
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
044 7865 512

Tuulikki Ketola-Makkonen
etsivä nuorisotyöntekijä
044 7865 755
etunimi.sukunimi@parkano.fi
vapaa-aikatoimi@parkano.fi

Parkanon vapaa-aikapalvelut
@parkanonnuoli
@parkanonnuorisopalvelut
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Näistä kanavista voit hakea tietoa
erilaisista tapahtumista ja toiminnoista!
Nuorisopalvelut
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Vapaa-aikapalveluiden Facebook-sivu
Parkanon kaupungin Facebook-sivu
Parkanon kaupungin tapahtumakalenteri
Ylä-Satakunta –lehden tapahtumakalenteri
Ja muistattehan ilmoitella myös omat tapahtumat ja
toiminnot ylläoleviin tapahtumakalentereihin!
Tapahtumailmoitus kaupungin tapahtumakalenteriin
Tapahtumailmoitus Ylä-Satakunnan
tapahtumakalenteriin

5

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 liikkumista. 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, kehittyminen ja elämykset.

Samoajat
15–17-vuotiaita partiolaisia kutsutaan samoajiksi. Samoajilla on myös omaa toimintaa, 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

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Lippukunnanjohtaja
Juhani Haapakoski
juhani.haapakoski@partio.fi
040 574 8902

Kipinäpartio ry
www.kipinapartio.fi
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MLL Parkanon yhdistys järjestää perhekahvilatoimintaa Perheiden talossa ja tapahtumia lapsiperheille, lastenkonsertteja ja Käsityömarkkinat vuosittain 1. adventtina Parkanon urheilutalolla.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Yhteystiedot:
040 414 0770
mllparkano@gmail.com
www.facebook.com/mllparkano/
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PARKANON KAUPUNGINKIRJASTO
Parkanon kaupunginkirjasto avoinna:
ma, to
ti, ke, pe
la

10 – 19
10 – 17
10 – 14

Asiakaspalvelu alkaa klo 10

Arkipyhien aattoina kirjasto sulkeutuu klo 15
Tarkista Ajankohtaista-sivulta kirjaston
poikkeavat aukioloajat!
Kirjasto tarjoaa monipuolisia palveluita, esimerkiksi erilaisia tapahtumia, satutuokioita ja lukupiirejä. Lisäksi kirjastossa toimii laadukas 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
Parkanon kirjaston Facebook-sivut
Parkanon kirjaston Instagram-tili
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PARKANON SEUDUN PALVELUSKOIRAKERHO RY
PSPKK ry on perustettu vuonna 1981. Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen
samanhenkisiä koiraihmisiä. Toimintaan
mahtuvat mukaan niin kokeisiin aikovat
koirakot kuin rennommalla otteella tekevät
koiraharrastajatkin.
Koiraharrastuslajeja löytyy nykyään valtava
määrä ja niitä voi harrastaa melkein minkä rotuisen koiran kanssa
tahansa. Lajivalikoimaamme kuuluvat perinteisten palveluskoiralajien kuten jäljen ja haun lisäksi mm. TOKO, rally-toko sekä nose
work.
Järjestämme erilaisia koulutuksia lähes ympäri vuoden. Koulutukset pyritään rakentamaan kunkin koirakon tarpeiden mukaisesti
oli kyse sitten arkitottelevaisuudesta tai lajiharjoittelusta. Lisäksi
järjestämme pentu- ja alkeiskursseja
vuosittain. Tärkeintähän on, että jokainen saa koirastaan yhteiskuntakelpoisen ja mukavan kaverin.
Ajankohtaiset kerhon tiedot löydät joko facebookista tai kotisivuiltamme.
http://pspkk.weebly.com/
Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostilla osoitteesta pspkkry@gmail.com
Tervetuloa mukaan toimintaan!
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PARKANON SEURAKUNNAN NUORISOTYÖ
Viikoittainen toiminta:
Nuortenillat perjantaisin klo 19 Montussa (Kirkkopolku 3)

Seuraa nuorisotyön tapahtumia, retkiä ja
ohjelmistoa osoitteissa:
http://www.parkanonseurakunta.fi/ryhmat/nuoret
http://srknuoret.blogaaja.fi/
tai liity Facebookissa ryhmään:
Parkanon seurakunnan nuorisotyö
Nuorisotyöstä ja rippikoulutyöstä saat myös lisätietoa
Nuorisotyönohjaaja
Klaus Myllymäki
p. 040 804 9656
tai sähköpostitse
klaus.myllymaki@evl.fi
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PARKANON SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUS
Parkanon seurakunta kutsuu lapsia ja lapsiperheitä mukaan
kristilliseen toimintaan. Seurakunnan varhaiskasvatuksen tavoitteena on kohdata lapset ja heidän perheensä sekä
luoda mahdollisuus koko perheen yhteydelle seurakuntaan ja
sen toimintaan. Seurakunnan varhaiskasvatuksen tehtävänä
on tukea perheitä lastensa kristillisessä kasvatuksessa. Parkanon seurakunnan lapsityö koostuu perhekerho-, päiväkerho- ja pyhäkoulu- sekä kesä- ja musiikkitoiminnasta.
Parkanon seurakunnan harrastuskirje
löytyy linkistä ja QR-koodista:
https://urly.fi/1Hta
Lisätietoja Parkanon seurakunnan
varhaiskasvatuksesta:
Vastaava lastenohjaaja
Eleonora Printz, 040 804 9659
eleonora.printz@evl.fi
www.parkanonseurakunta.fi/lapsille-ja-perheille
Pieni on suurin - Facebook-sivusto
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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 nuorisotyötä tekevien tahojen kuten koulun, partion ja muiden eri yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Varhaisnuorisotyö järjestää erilaisia tapahtumia lapsille ja heidän kotiväelleen pitkin vuotta.
Lisätietoja nettisivuiltamme:
www.parkanonseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-jalapsiperheille/kouluikaisille
www.facebook.com/parkanonsrknvarkkatyo/
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Kerhotoiminnassa on vielä tilaa! Voit hakeutua seuraaviin ryhmiin, jotka kokoontuvat seurakuntatalolla:
•
•
•
•
•

Ukulele-ryhmät maanantaisin klo 13.20-14, 14.20-15 ja
15.10-15.50
Kässäkerho maanantaisin klo 15-16
Kokkikerho keskiviikkoisin klo 15-16.30
Lennokkikerho keskiviikkoisin klo 18-19
Taiteilua-kerho torstaisin klo 15-16

Parkanon seurakunnan harrastuskirje
löytyy linkistä ja QR-koodista:
https://urly.fi/1Hta
TAPAHTUMIA JA TOIMINTAMUOTOJA:
Kummi - kummilapsi tapahtumia
10-synttärit
Vanhempi-lapsi toimintaa erilaisissa muodoissaan
Isovanhempien ja lastenlasten toimintaa yhteistyössä diakonian kanssa.
Tyttöjen illat
Poikien illat
ETT-illat eli erityistä tukea tarvitsevien perheiden illat.
Kid's action night kerran toimintakauteen Urheilutalolla.
ETT-illat erityistä tukea tarvitseville perheille, erityisesti kutsumme iltoihin varhaisnuori-ikäisiä lapsia ja heidän vanhempiaan. Illoissa on aikaa vertaistuelliseen keskusteluun vanhempien kesken ja lapsille on sillä välin tarjolla mm. askartelua, pelailua ja leikkiä. Illat päätetään yhdessä iltahartauteen
sekä iltapalaan.
Kaikki tapahtumat ovat ensisijaisesti varhaisnuorisoikäisille
lapsille ja heidän perheilleen!
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PARKANON VPK RY
•
•
•

Parkanon Vapaaehtoinen Palokunta Ry
Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunta
Palokuntatoimintaa vuodesta 1933

Nuoriso-osaston (10-16 v.) harjoitukset to klo 18-19 (7.9.)
Miehistön harjoitukset (16v.->) tiistaisin klo 18.00
Palokunnan päällikkö Janne Keskinen 0400823460
Puheenjohtaja Mika Harju 0408402750
Sähköposti: parkanonvpk@gmail.com
Meidät löydät osoitteesta:
Fennokatu 3, PARKANO
Tervetuloa mukaan harrastamaan!

Parkanon VPK:n Facebook –sivut
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PETÄJÄ-OPISTO
Kansalaisopistossa voi opiskella ja harrastaa monenlaista. Ainevalikoimasta löytyy kädentaitoja, kuvataiteita, kieliä, musiikkia, teatteria, tietotekniikkaa ja hyvinvointikursseja.
Opinto-ohjelma ilmestyy elokuun alussa. Kurssitarjonta ja ilmoittautumissysteemi löytyvät nettiosoitteesta https://opistopalvelut.fi/petaja. Sinne pääset
myös oheisella QR-koodilla.
Lasten käsityökoulun ja kuvataidekoulun työvuosi alkaa elokuun puolivälissä ja kestää toukokuun alkuun.
Muut kansalaisopistokurssit käynnistyvät syyskuun
alussa ja kestävät huhtikuun puoliväliin. Näiden lisäksi 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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TEHDÄÄN YHDESSÄ! -JÄRJESTÖFOORUMI
Yhdistys- ja järjestötyön tehostamiseksi Parkanoon on perustettu 1.8.2019 alkaen Tehdään yhdessä –järjestöfoorumi,
johon ovat tervetulleita kaikkien parkanolaisten yhdistysten
edustajat. Yhdistykset nimeävät foorumiin varsinaisen edustajan sekä varaedustajan, jotka toimivat foorumissa oman
yhdistyksensä yhteyshenkilönä. Järjestöfoorumi kokoontuu
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Foorumiin osallistuminen
perustuu yhdistystoimijoiden vapaaehtoisuuteen ja aktiivisuuteen.
Järjestöfoorumin tavoitteena on
– vahvistaa edellytyksiä parkanolaiselle aktiiviselle yhdistystoiminnalle
– lisätä yhteistyötä kaupungin ja yhdistysten välillä
– yhdistää erilaisia järjestötoimijoita keskenään
– tiedottaa valtakunnallisista, alueellisista ja paikallisista järjestöasioista
– koota ja ylläpitää Parkanon järjestöyhteistyön ohjetta
Yhdistykset voivat ilmoittaa edustajansa foorumiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
vapaa-aikatoimi@parkano.fi
Lisätietoja löytyy nettisivuilta
https://www.parkano.fi/yhdistysja-jarjestotoiminta/
Parkanon yhdistysluettelo löytyy
alta olevasta linkistä:
www.parkano.fi/yhdistysluettelo/
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YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTO
Musiikkiopistossa järjestetään musiikin perusopintoja
ja syventäviä opintoja. Opisto on tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille nuorille.
Muskarit ja vauvamuskarit pyörivät Parkanossa ma/
ti. Tarkemmat tiedot ja yhteydenotot Anne Kasittula
puh. 0400 900 565
Ylä-Satakunnan musiikkiopistossa voi pyrkiä opiskelemaan jousisoittimia (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso), puupuhaltimia (poikkihuilu, klarinetti, saksofoni), vaskipuhaltimia (mm. trumpetti, käyrätorvi, pasuuna). Mahdollisia ovat myös piano, harmonikka,
yksinlaulu (väh.16-vuotiaille, klassinen ja pop), lyömäsoittimet, akustinen kitara, sähkökitara sekä sähköbasso.
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto
PL 14, 39701 PARKANO
Puh. (03) 448 2682
Ylä-Satakunnan musiikkiopiston nettisivut
Ylä-Satakunnan musiikkiopiston Facebook –sivut
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ELOKUVATEATTERI SIRIUS
Parkanossa pääset näkemään uudet elokuvat ensiilloissa. 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!
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www.parkano.fi

www.parkanoon.fi

www.visitparkano.fi
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