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K

oti Parkanoon -lehti tarjoaa näkökulmia niin uutta kotipaikkaa tai mökkirantaa etsiville kuin lomasuunnitelmia tekevillekin.
Tuttuun tapaan mukana on omaa kotia
rakentava lapsiperhe. Parkanossa lapsiperheistä pidetään hyvää huolta. Uudessa
Kaarna-koulussa esimerkiksi on joka arkiaamu tarjolla ilmainen aamupala, ja koulupäivän jatkoksi lapset voivat harrastaa
mieleisessään kerhossa.
Toinen haastateltu perhe on lähtenyt
kymmenisen vuotta sitten Ukrainasta ja
kertoo, miten hyvä heidän nyt on olla Parkanossa. Tämän jutun yhteydessä toivotamme tervetulleiksi myös Ukrainan sodan jaloista Parkanoon saapuneet.
Jylhä luonto on parkanolaisten ylpeys ja
osa LH Geoparkia, jonka myös UNESCO
on tunnustanut Global Geopark -statuksen arvoiseksi. Kaitojenvetten Geoparkalue ulottuu aivan rautatieaseman tuntumaan, joten sinne voi saapua vaikka
junalla. Myös auton vuokraus asemalta
onnistuu.

Tämän lehden teon aikaan MM-kotikisojen kultahuuma on kuumimmillaan. Voittoa edesauttoi vahva parkanolaispanos,
sillä Suomen Tekojää rakensi areenalle
kylmätekniikan ja parkanolaislähtöinen
Toni Rajala loisti Leijonien joukkueessa.
Parkanon kesässä 2022 on monipuolista tarjontaa. ITE-kesäkaupungin näyttely tuo esiin haITEkkia. Kesän tapahtumista kerromme takasivulla. Esittelyssä on
myös kaksi kodikasta kesäkahvilaa, jotka
molemmat palvelevat omalla laillaan mielenkiintoisessa miljöössä.
Tutustu Parkanoon sivuilla:
www.parkanoon.fi
www.visitparkano.fi

Elisa Vahosalmi vapaa-aikatoimesta,
ITE-näyttelyn kuraattori Arto Tuominen
ja sivistysjohtaja Jenni Alppi avasivat
haITEkki-näyttelyn Parkanon kesään.

Leikkisä haITEkki-näyttely
on myös puhutteleva

V

Alpo Koivumäen Sabina-kirahvi kurkottelee
korkeuksiin torin suihkulähteellä.

uoden 2022 ITE-taiteilijan eli
Romurinsessa Marjut Kauppisen tekemät käsilaukut
keinuvat sievästi vanhassa pyykkitelineessä sateenvarjojen ja aurinkosiepparin suojissa. Kaupungintalon viheriölle sijoitettu teosryhmä
kuvaa hyvin sitä leikkisyyttä, jolla
kuraattori ja itehtööriksikin tituleerattu Arto Tuominen jo yhdettätoista vuotta peräkkäin tuo näyttelyn
ITE-kesäkaupunki Parkanoon.
Samaa leikkisyyttä on kesänäyttelyn haITEkki-nimessä. Tuominen
on joukkoineen kiertänyt maata etsien näyttelyyn hi-techiä eli teknisiä
vehkeitä, kuten tuulimyllyjä, karusellin ja ruutulippua heilauttavan
ballerinan.
Tuominen tähtää näyttelyn nimen mukaisesti korkealle (high) ja
on asetellut teoksia irti maasta jalustoille ja roikkumaan. Kupoleista
maalatut yksitoista silmäparia katsovat nekin ylöspäin.
– Ja jos joku ei ole haITEkkiä,
niin ainakin se on ITEkkiä, kun sen
on taiteilija ihan itekki pystynyt tekemään.

Pelkkää kepeyttä ei kuitenkaan
ole tarjolla, vaan näyttely myös herättelee ja taiteilijat ottavat töillään
kantaa.
– Tuulimylly esimerkiksi on
maalattu Ukrainan värein. Rukoilijasirkkoja on nyt mukana kaksikin,
ja niistä toisen jalustana on kuljetuslaatikko, jolla on tuotu kobolttia
Venäjältä Suomeen, Tuominen selittää.
– Vitriinissä taas on teos, josta
voi nähdä, missä kaikissa maissa on atomipommi. Nykyaikaisella kuvantamistekniikalla tulostettu
Rutto-teoskin on aika pysäyttävä,
hän jatkaa.
Tänä kesänä Parkanon torin salossa liehuu ITE-lippu. Parkanon
kaupunki on jo vuosia tehnyt yhteistyötä Maaseudun Sivistysliiton
kanssa ja sai nyt luvan virallisen
ITE-logon käyttöön. Tämä logo on
painettu lippuun kaupungin logon
viereen kuvaamaan pitkäjänteistä
työtä Suomen virallisen ITE-kesäkaupungin kehittämisessä.

Kyösti Iitin Tuuliviiri pyörii tuulessa
Ukrainan väreissä.

haITEkki-näyttely on esillä elokuun loppuun asti. ITE-reittikarttaan on tällä kertaa lisätty myös
pelillinen ominaisuus.
ITE-reittikartta löytyy osoitteesta:
bit.ly/iteparkano2022

”Täällä mä oon, tänne mä jään”

R

ajamäen perheen uutta
kotia rakennetaan Pentinrannan järvimaisemaan.
Antero Rajamäki toteaa puoliksi
leikillään tekevänsä vaimolleen
Anna-Kaisalle sekä tyttärilleen
Pepille ja Pihlalle niin hyvänolon
paikan, että voi sen jälkeen taas
enemmän keskittyä tekemään
töitä yrittäjänä.
Rakentamista
puntaroitiin
pitkään, mutta paikka sen sijaan
oli helppo valita.
– Ykkösjuttu on tuo Kaarnakoulukampus tuossa vieressä.
Olemme täällä omassa rauhassa mutta kuitenkin ihan keskustan tuntumassa. Vesielementti
on meille myös tärkeä ihan vaan
jo katsella, Anna-Kaisa miettii.
Parkanossa hän arvostaa
myös sitä, että kaikki tarvittava
on lähellä ja paikkakunta on joka
suuntaan hyvällä hollilla. Harrastusmahdollisuuksissa on tarjolla
jopa telinevoimistelua, joka on
valikoitunut tyttöjen lajiksi.
Anna-Kaisaa houkutti nuorempana Tampere, ja yhdessä
pari pohti vakavasti Seinäjoelle
muuttoa, mutta Parkano vei voiton. Siihen vaikutti paljon se, että
Anna-Kaisan vanhemmat ovat
täällä. Mummin ja vaarin apu
perheen arjessa on ensiarvoisen
tärkeää. Antero muutti Kihniöstä
reilut kymmenen vuotta sitten,

ja hänenkin sukuaan on lähellä.
Myös työasiat ratkaisivat Parkanoon jäämisen hyväksi.
– Teen metallin alihankintatöitä, ja täällä on ollut aina hyvin
hommia. Paikkakuntaa ei siis
kannattanut vaihtaa. Muutenkin
kotiseutu on tärkeä. ”Täällä mä
oon, tänne mä jään”, hän siteeraa Gasellien ja JVG:n biisiä.
Restonomiksi aiemmin kouluttautunut Anna-Kaisa opiskelee nyt Parkanossa hoitoalaa
ja suunnittelee suuntautuvansa
lapsiin ja nuoriin.
Omaa kotia suunniteltiin ja
piirrettiin hartaasti vastaamaan
perheen tarpeita. Talosta haluttiin moderni ja yksinkertainen.
Pirjo Viitasalo Talosuunnittelu P.
Viitasalolta teki hienosäädön ja
lopulliset piirustukset.
Tämän jälkeen Antero osti
timpurin vehkeet ja alkoi sinnikkäästi selvittää asioita katsellen
YouTube-videoita ja kysellen
neuvoja ammattilaisilta. Hän on
rakentanut itse jopa elementit.
Sitä varten hän vuokrasi 500 neliön hallin SuperSteeliltä.
– Tarvikkeita olen pystynyt
hankkimaan sitä mukaan kuin
tarvitsen, joten olen voinut alusta asti hyödyntää paikallisten
kauppojen, erityisesti Puupisteen, monipuolisia palveluja.

”Rakennan taloa ja rantasaunaa Parkanoon Vahojärven
rantaan. Seutu on tuttua, sillä sukua on täältä lähtöisin.
Arvostan hienoja luontopuitteita, kuten lähellä sijaitsevaa Seitsemisen kansallispuistoa, sekä tie-, rautatie- ja
tietoliikenneyhteyksiä. Lupinet-valokuitu mahdollistaa
täällä Rankaniemessä etätyön tekemisen.”
Timo Lehtiniemi, Tampere
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Pihlan, Pepin, Anna-Kaisan ja Anteron tulevasta kodista avautuu monen ison ikkunan kautta upea
näkymä Kirkkojärvelle.

Parkano valikoitui mökin rakennuspaikaksi logistisen sijaintinsa ansiosta, sillä reissutyöt vievät minua
moneen suuntaan. Parkanosta on
kätevä lähteä niin Poriin ja Turkuun
kuin Tampereelle ja Vantaallekin asti.
Vahojärvi on sopivan kokoinen ja
syvä järvi, jossa on suht puhdas vesi.
Tommi Ihamäki, Seinäjoki

Oma koti
vesistön rannalle

P

entinrannassa on vielä vapaana muutamia tontteja näkymillä Kirkkojärvelle. Parkanonjärven
läheisyydessä Artolanrannan alueella on myynnissä tontteja Villenpolun varrella maalaismaisemassa.
Myös Viinikanjoen tuntumassa on vielä tilaa toteuttaa
haave omasta talosta.
– Mäkiviinikan alue kehittyy hyvään suuntaan. Siellä
on nyt virkeä Leijonapuisto palveluineen sekä Urhon
kievariksi kunnostettu tila, joten erityisesti lapsiperheille on mukavia mahdollisuuksia yhdessäoloon, toteaa
Jarmo Kyösti.
Mökkitontteja Parkanossa on myynnissä erityisesti
Liesijärvellä, jonne ajaa Tampereelta reilussa tunnissa
ja Seinäjoelta puolessatoista. Parkanon palvelut ovat
näiltä tonteilta noin kymmenen minuutin ajomatkan
päässä. Tontit ovat myynnissä: www.laatumaa.fi
www.parkano.fi/vapaat-tontit/
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Kahvia ja kortteeri U
perinteikkäällä
tilalla

rhon Kahvila & Kortteeri
on uusi kiinnostava kohde
Parkanon kesässä. Noora
ja Jani Mäkinen tekevät todellisen kulttuuriteon entisöidessään
Urhon tilan ja palauttaessaan sen
alkuperäiseen käyttöön. Urhossa
toimi kestikievari viimeksi 1920-luvulla.

Noora Mäkiselle on kunnia-asia, että Urhon perinteikkääseen kahvilaan leivotaan kaikki
tarjottava omassa keittiössä.

Ensimmäisenä tilalle avautui
kahvila, jonka kaikki leivonnaiset
leivotaan itse. Kahvilan avajaisissa
kävi helatorstaina satamäärin väkeä, ja Mäkisille satoi kiitosta.
– Leivonnaisia kehuttiin, sekä
suolaisia piirakoita että varsinkin

leivoksia. Ihmiset nauttivat vanhan
miljöön rauhoittavasta tunnelmasta ja sanoivat, etteivät malttaisi
millään lähteä pois, Noora kertoo
todeten, ettei parempaa alkua toiminnalle olisi voinut toivoa.
Avajaispäivän keskustelut olivat
mielenkiintoisia, sillä paikkaa kävi
katsomassa ainakin kaksi sen seinien suojissa syntynyttä ja monta
talossa aikanaan vuokralla asunutta. Myös mökkiläisiä oli heti liikkeellä paljon, sillä he ovat tottuneet
käymään Mäkisten aiemmin Vahojärvellä pitämässä tilapuodissa.
Ensimmäiset matkailijatkin löysivät
paikalle tuttavien vinkistä.
– He innostuivat siitä, että pihapiiriin voi majoittua matkailuautolla
ja virtaa on saatavissa. Vuokrahuoneitakin voi pian kysellä, niihin
saamme reilusti parisenkymmentä
vuodepaikkaa. Yläkertaan on tulossa myös tila kokousten ja pienten juhlien pitoon, Jani juttelee.
Vanhan tavaran puotikin on
suunnitteilla, sillä päärakennuksen
vintistä ja ulkorakennuksista on
löytynyt paljon mielenkiintoisia esineitä, joita riittää myyntiin asti.
Tilalla pääsee kesällä rapsuttelemaan lampaita ja katselemaan
kanojen sekä pupun touhuja. Joukon jatkona viihtyy alkuun pullolla
ruokittu Urho-pässi, joka tykkää
juosta vierellä, kun perheen Eetupoika pyöräilee.

Viihtyisästi jokimaisemassa

L

eijonapuistosta on muodostunut
terassikahviloineen,
minigolfratoineen ja ITEteoksineen mainio paikka viihtyä
ja virkistäytyä. Puiston terassi
on kauniilla paikalla Viinikanjoen
koskimaisemassa.
Vanhaan
hirsirakennukseen
remontoitua kahvila Kosken Helmeä kehitetään tänä kesänä uusin
voimin, kun sitä pitämään valittiin
Parkanon Vuoden nuoreksi yrittäjäksikin nimetty Mira Päljänoja.
– Ensivaikutelman voin tehdä
vain kerran, joten haluan vakuuttaa jokaisen asiakkaan niin, että
hän lähtee hymyssä suin ja tulee
myös uudelleen, Päljänoja pohtii.
Reilun kuukauden kokemuksella hän tietää jo, että ruokaa, eli
siipiä, koreja ja salaatteja, myydään todella paljon ja kaunis ilma
tuo terassille anniskeluasiakkaat.
Sunnuntaipäivisin
koskimaisemaan tai huonommalla säällä sisään tyylikkääseen kahvilaan hakeutuvat kahvittelijat.

– Olen positiivisesti yllättynyt,
kuinka laajasti olemme jo nyt saaneet asiakkaita paitsi parkanolaisista myös ohikulkijoista. Sana on
kulkenut. Leivomme lähes kaiken
itse, ja sitä arvostetaan.
Päljänoja toteaa, että hänellä
on uudesta paikasta hyvä fiilis.
– Täällä saan kaataa viinin lasiin, kietoa leivän kauniiseen paperiin ja solmia juuttinarulla kiinni.
Kahvilasta tuli juuri sellainen, jollaisena sen näin, kun ensi kertaa
astuin sisään. Sisustimme sen
vanhaa henkeä ja hirsiseiniä kunnioittaen mutta tuoden tilaan viihtyisän boheemia henkeä.
Leijonapuistossa vierailevan
kannattaa suunnata myös puiston vastarannalle, jossa pääsee
luontoreittiä myöten pitkospuille
ihailemaan Lehtiskosken kuohuja. Puiston ympäristö on myös
suosittu perhokalastuspaikka.
Parkanon kahvilat ja ruokapaikat:
visitparkano.fi/syojuo/

Mira Päljänoja (oik.) ja Roosa Markkola tarjoilivat Kosken
Helmessä herkkuja Leevi Keskiselle ja Jenna Huhdalle.

Ukrainasta Parkanoon
kotiutuneet
U

krainasta kotoisin olevat
Lina Shyian ja Vyacheslav Kostromin sekä heidän David-poikansa ovat löytäneet paikkansa Parkanosta
loistavasti. Vyacheslav sai ensin töitä Parkanon kaupungin
kartoittajana, ja perhe tuli pian
perässä.
– Olemme kotiutuneet Parkanoon reilussa kolmessa vuodessa paremmin kuin seitsemässä Vaasaan, jossa aiemmin
asuimme. Ihmiset ovat täällä
erilaisia. Olemme saaneet suomalaisia kavereita, ja töissä on
mahtava tiimi, Lina iloitsee.
Sekä Lina että Vyacheslav
ovat molemmat käyneet kymmenen kuukauden kielikurssin
ja puhuvat sujuvaa suomea.
Parkanosta käsin Lina opiskeli
lähihoitajaksi ja sai harjoittelunsa jatkoksi töitä Mennikäisen
eskarista. David aloittaa syksyllä koulutiensä Kaarna-koulussa.
Vyacheslav kehuu Parkanoa
siitä, että täällä kaikki on lähellä
eikä matkoihin kulu aikaa.
– Meille jää nyt enemmän
aikaa harrastaa. Käyn pojan
kanssa pelaamassa jalkapalloa kentällä tai Laivapuistossa,
jossa usein löytyy kavereita ja
heidän vanhempiaan pelikavereiksi. David pelaa myös jääkiekkoa hallissa. Itse lenkkeilen ja käyn paljon hiihtämässä
sekä laskettelemassa.
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Lina puolestaan on innokas kuntosalilla kävijä. Kesällä
hän suunnittelee suuntaavansa
nauttimaan välillä myös uudesta ulkokuntosalista.
Perhe retkeilee ahkerasti ja
kehuu Parkanon ympäristöineen antavan siihen mahtavia
mahdollisuuksia. Esimerkiksi
Metsämuseolla he ovat käyneet niin paljon, että David alkoi jo pitää sitä omana mökkipaikkana.
Apua muille ukrainalaisille
Linan ja Vyacheslavin lapsuudenkodit ovat Itä-Ukrainan
Luhanskissa, joka on nyt venäläisten miehittämä.
Kulunut kevät on ollut heille
valtavan raskas. He ovat yrittäneet parhaansa mukaan auttaa
sodan jaloista Parkanoon paenneita.
– Olen ollut varhaiskasvatuksessa yhteistyössä Ukrainasta tulleiden vanhempien ja
lasten kanssa. Olen tarvittaessa apuna, jos jotain tärkeää tietoa pitää välittää, Lina kertoo.
Vyacheslav puolestaan on
ottanut yhteyksiä tulijoihin ja
kartoittanut, kaipaavatko he
apua tai yhteisöä ympärilleen.
Vyacheslav kuvaa maisemia
dronella. Katso upeita kuvia
somessa:
drone_photography_ilmakuvaus

Lina Shyian sekä David ja Vyacheslav Kostromin viihtyvät usein Viinikanjoella, joka virtaa Parkanon keskustassa aivan heidän kotinsa lähellä.

Treeniä
ulkoilmassa
L

ina Shyian pääsi Parkanossa kuntosaliharjoittelun alkuun liikuntaneuvoja Sanna
Perälän ohjauksessa. Perälään voi ottaa
yhteyttä, jos kaipaa tukea liikuntaharrastuksen aloittamiseen tai vaikka ohjausta kuntosalilaitteiden käyttöön.
Kuvat otimme Pappilansalmen uudella ulkokuntosalilla, jossa pääsee harjoittelemaan
järvimaisemassa. Salin laitteet sopivat monen
kuntoisille kävijöille, sillä niissä on siirrettävät
painopakat. Ulkokuntosali on osa lähiliikuntareittiä, jonka varteen viime kesänä valmistuivat myös kuntoportaat.
Parkanossa on myös kaksi monipuolisesti palvelevaa sisäkuntosalia: KunnonLiike ja
Kuntosali Pestis.

Tervetuloa Parkanoon
Parkanon kaupunki on toivottanut Ukrainasta tänne
sotaa paenneet tervetulleiksi ja auttanut heitä alkuun järjestämällä nopeasti asuntoja. Parkanolaiset
ovat osoittaneet hienoa yhteisöllisyyttä lahjoittaessaan huonekaluja ja muuta tarpeellista asuntojen
sisustamiseen.

Ласкаво просимо до
Паркано!
Ми тепло вітаємо українців, які знайшли
притулок у Паркано, і зробимо все можливе,
щоб допомогти вам на початку та стати частиною
нашої спільноти.
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Parkanolaista huippuosaamista MM-jäillä

S

uomen Tekojää ja Toni Rajala
– näillä harteilla lepäsi paljon
vastuuta jääkiekon MM-kotikisojen onnistumisesta. Parkanolainen
Suomen Tekojää suunnitteli ja rakensi Nokia Arenalle ratkaisut, joilla jäät
pidettiin luistavina. Parkanolaislähtöinen Toni Rajala takoi maalin toisensa perään.

Kulunut vuosi on ollut molemmille
melkoinen. Tekojää rakensi kylmätekniikan Pekingin olympialaisten
halliin ja valvoi sen jäädyttämistä
etäyhteyksin Parkanosta Kiinaan.
Samaan aikaan rakennettiin jo Nokia
Arenan tekniikkaa. Rajala oli mukana
kultaa voittaneessa olympiajoukkueessa ja onnistui upeasti MM-jäillä.

Jää kunnossa
koko kisan ajan

S

uomen Tekojään toimitusjohtaja Timo Mansikkaviita kuvaa
tunnelmiaan MM-kisojen jälkeen mahtaviksi.
– Meillä ei ollut mitään ongelmia
tekniikan kanssa koko aikana, eikä
miltään suunnalta kuulunut moitteita.
Kenttä jäätyi hyvin, eikä jäätä tarvinnut kertaakaan korjata pelin aikana.
Saimme rauhassa keskittyä jännittämään Leijonien menestystä.
Hän toteaa MM-turnauksen olleen
uudelle areenalle melkoinen koeponnistus, kun väkeä oli paljon, päivässä
pelattiin monta peliä ja väleissä pidettiin harjoituksia. Ilmakin oli ensimmäisen kerran kohtuullisen lämmintä
ja kosteaa.

Suomen Tekojää pääsi rakentamaan Nokia Arenaa energiatehokkaiden ratkaisujensa ja vahvan kokemuksensa ansiosta. Kylmäaineenaan
hiilidioksidia käyttävä tehokas tekniikka on erittäin ympäristöystävällistä ja hyödyntää hukkalämmön.
–Yhdellä kilowatilla sähköä kylmäkoneemme tuottaa kaksi kilowattia kylmäenergiaa ja kolme kilowattia lämpöenergiaa. Hukkalämpöä
hyödynnetään areenalla esimerkiksi
jääkoneessa ja suihkuissa, kertoo
tekniikasta vastaava Jerry Mansikkaviita.
Suomen Tekojää on Parkanossa
merkittävä työllistäjä. Tällä hetkellä tarvetta olisi erityisesti kylmä- ja
huoltoasentajille.
Suomen Tekojää selviytyi hienosti MM-urakasta, joten Timo Mansikkaviidan on helppo
hymyillä Nokia Arenan edessä.

Huikeita hetkiä kansan hurratessa

P

Kaksinkertainen maailmanmestari sekä olympiavoittaja Toni Rajala
muistaa tuoda hienosti esiin sen, että on lähtöisin Parkanosta.

arkanosta kiekkouralleen ponnistanut
Toni Rajala teki MM-turnauksessa neljä maalia ja antoi kaksi maalisyöttöä.
Hän kuvailee fiilisten olleen aika hienot, kun
perhettä ja kavereita oli paljon katsomossa.
– Kun muutaman maalin pääsi tekemään
turnauksessa ja 11 000–12 000 ihmistä alkoi hurrata ja taputtaa, niin kyllä siinä vähän
jopa kylmät väreet tuli joka kerta. Olihan se
huikea ja ainutlaatuinen hetki aina.
Finaaliottelua Rajala kuvaa hienoksi taisteluksi joukkueelta. Vaikka jatkoajalle mentiin 3–3-lukemissa, usko oli vahva siihen,
että peli voitetaan, ja niinhän se sitten kaikkien riemuksi meni.
Perusta Rajalan uralle on syntynyt Parkanossa, ja hän antaa täydet kiitokset silloisille
olosuhteille.

– Kun pienenä aloin luistella, niin ulkojäät
olivat viimeisen päälle kunnossa. Ilman sitä
ja pelkillä joukkuetreeneillä en varmasti olisi
ammattilaisena jääkiekossa ja saanut mitaleja. Ei joka pikkukaupungista olisi tähän
pystynyt, hän pohtii.
Hän muistelee jääneensä ulkojäille yleensä joka päivä koulun jälkeen luistelemaan ja
palanneensa sinne taas harjoitusten jälkeen.
– Aika monta tuntia tuli siellä jäähallin
seudulla vietettyä viikossa. Illalla äiti tai isä
kävi sitten hakemassa kotiin syömään ja
läksyjä tekemään. Olen kiitollinen heille siitä,
että he alkoivat myös kuljettaa minua nuorena Tampereella harjoituksissa.

”Haluamme, että lapsiperheiden
on Parkanossa hyvä olla”
P

Amanda Peltomaa (vas.), Jemina Niskala, Vilho Tahvanainen ja Joona Kaunismäki saavat
päivälleen hyvän alun Kaarnassa ilmaiseksi tarjottavalla aamupalalla.

arkanon kaupunki tarjoaa
koululaisille ilmaisen aamupalan ja järjestää koulupäivän päälle kerhoja, joista jokainen voi valita mieleisensä. Pienille
koululaisille on tarjolla aamuhoito.
Loma-aikoina koululaisille järjestetään ohjattua toimintaa. Myös
kasvatusohjaajan palvelut ovat
perheiden tukena.
Mikään näistä palveluista ei ole
lakisääteinen, vaan ne perustuvat
kaupungin aitoon haluun huolehtia monin tavoin oppilaiden kokonaishyvinvoinnista, mikä edistää
oppimistakin.
– Parkanon kaupunki haluaa
satsata lapsiperheisiin ja niiden
hyvinvointiin. Pidämme huolta
perheistä ja näemme, että se on
koko kaupungin tulevaisuuden
kannalta tärkeää. Haluamme, että
Parkanossa on lapsiperheiden aidosti hyvä olla, toteaa sivistysjohtaja Jenni Alppi.

Vanhemmat kiittävät
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– Aamupala koulussa on ihan loistava juttu. Se on niin monipuolinenkin, ettei kotona kyllä arkiaamuina
tulisi vastaavaa laitettua. Meillä
lapsista kaksi menee päiväkotiin
aamupalalle, joten on hienoa, että
koululaiselle on sama mahdollisuus, kiittää Emilia Koskinen.
Koskisen kakkosluokkalainen
poika Joona Kaunismäki on käynyt
myös jääliikuntakerhossa sekä sisä-ulkoleikkikerhossa. Äidin mielestä on ollut todella kätevää, että
harrastuksiin on voinut jäädä suoraan koulusta eivätkä ne vie aikaa
illasta. Hän arvostaa myös sitä,
että kerhoissa lapset saavat liikuntaa.
Kahden koululaisen äiti Sari
Peltomaa kommentoi ilmaisen aamupalan olevan älyttömän upea
juttu. Hienointa on, että siihen on
mahdollisuus kaikilla.
– Koulussa tarjottava aamupala
varmistaa tasapuolisesti sen, että
lapsi saa hyvän ja tukevan aamiaisen, jolla päivä lähtee hyvin käyntiin. Monella se voisi jäädä kokonaan syömättä, tai ainakin se olisi
paljon suppeampi.

Junalla Geoparkiin ja auto vuokralle

Kaidatvedet on kaunis ja helposti saavutettavissa oleva luontokohde Parkanossa.

P

arkano on siitä poikkeuksellinen kaupunki, että LH Geopark
-kohde Kaidatvedet on aivan
rautatieaseman tuntumassa. Kohteeseen voi siis tulla junalla ja jatkaa siitä
patikoiden tai polkupyörällä.
Jos haluaa katsella Parkanoa ja
kokea Lauhanvuori–Hämeenkangas
UNESCO Global Geoparkin kohteita

vähän laajemmin, on kätevä ratkaisu
vuokrata auto. Scandia Rent Parkanosta tuodaan auto valmiiksi asemalle, ja sinne sen voi myös palauttaa.
– Lyhytaikainen vuokraus onnistuu kätevästi verkossa, mutta aina voi
myös soittaa tai lähettää sähköpostia.
Matkailijoiden lisäksi asiakkainamme
on mökkiläisiä, jotka vuokraavat au-

Harri Liesjärvi ja Jyri Koivistoinen toivat autot asemalle odottamaan junalla tulevia vuokraajia.

ton kesällä aina lomakuukaudeksi,
kun tulevat Parkanoon, Harri Liesjärvi
juttelee.
Scandia Rent Parkano on paikallinen yritys, jolla on omaa kalustoa
noin 20 auton verran. Henkilöautojen
lisäksi yrityksestä voi vuokrata pakettiautoja. Myös pitkäaikainen vuokraus
jopa vuosiksi onnistuu.

Juna-aikataulut: vr.fi
Auto vuokralle: scandiarent.fi
Geopark-kohteet: lhgeopark.fi
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Haaveissa itsenäisyyspäivän
paraati Parkanoon

M

ilitariamuseo Karhumäen vuosi sitten
heinäkuussa avanneen Vesa Frimanin
kuningasajatus olisi saada jossain vaiheessa oma itsenäisyyspäivän paraati Parkanoon. Jo nyt museon tontilla on kymmenkunta
”vihreää vehjettä”, jotka hän ottaisi paraatiin
mukaan.
– Haaste on kova, mutta olisihan se hienoa.
Silloin vasta asioista puhuttaisiin oikealla äänellä, hän tuumaa ja toivoo saavansa televisionkin paikalle paraatia kuvaamaan.
Ensimmäinen vuosi on osoittanut, että museossa kiinnostavat yllättävän pienet militariaaiheiset esineet, kuten tulitikkuaskikokoelma
Marskin ritareista. Nähtävää riittää, sillä pelkästään hirsisessä museorakennuksessa on
1750 esinettä. Naiset viihtyvät erityisesti vanhan kyläkaupan tunnelmassa.

PARKANON KAUPUNKI
Parkanontie 37
39700 PARKANO
vaihde (03) 44 331
etunimi.sukunimi@parkano.fi
www.parkano.fi
www.facebook.com/
Parkanonkaupunki
@parkanon_kaupunki

Vesa Friman ja Pirjo Heikkilä kehittävät militariamuseota.

Koko ajan kasvavan museon
seuraava laajennus on 200 neliön
katos, johon Friman etsii näytille
pahkoista valmistettuja huone-

arkano-päivillä 23.–24.7. tapahtuu viime
kesän tapaan monenlaista eri puolilla Parkanoa, mutta tori on silti tällä kertaa aiempaa keskeisempi paikka. Sinne on lauantaipäivälle
luvassa kepeää markkinahumua. Iltatapahtuman
musiikista vastaavat Ilari Hämäläinen, Capri sekä
Juha Kinnunen House Band. Torin kulmalla pidetään myös päivien etkot eli Paroonin Birskeet jo
perjantaina.
Parkanon Yrittäjien puheenjohtaja Jari Sammatti ajattelee Parkano-päivät kohtauspaikaksi,
jossa päästään sekä tutustumaan että nauttimaan
yhdessäolosta tuttujen kanssa pitkän tauon jälkeen.
– Ohjelmassa on ”jokaiselle jotakin”, kuten jo
1970-luvun Parkano-päivilläkin luvattiin, hän kiteyttää.
Sunnuntaipäivänä tapahtuma keskittyy Metsämuseon seudulle. Siellä vietetään lasten ja perheiden päivää sekä nautitaan metsäkonsertista.

Peltsi tulee puhumaan

M

Tapahtuman aikana retkeillään yhdessä Alkkiaan sekä Käskyvuoreen ja Aitonevalle. Pohjois-Parkanon Kyläseura järjestää tutustumisen
monitoimikosteikko- ja ennallistamiskohteisiin.
Kirjastoon tulee esiin Geopark-valokuvanäyttely.
Sunnuntain metsämuseopäivässä on ohjelmaa
koko perheelle Kaitojenvetten luonnonkauniissa
ympäristössä.
visitparkano.fi/ihminen-luonnossa/

www.vesafriman.fi

P

Jokaiselle jotain
Parkano-päivillä

ikko ”Peltsi” Peltola tulee Ihminen Luonnossa -tapahtumaan puhumaan koululaisille luontoharrastuksista ja luontosuhteesta. Vierailun ohjelmaan on suunnitella myös
Parkanon vapaa-ajan elämysten esittelyä, esimerkiksi kalastusreissua Viinikanjoelle.
Ihminen luonnossa -tapahtuman teemana 25.–
28.8. on luonnon monimuotoisuus. Kaarnassa pidettävän seminaaripäivän aiheita ovat esimerkiksi
metsäpöly sekä luonnon monimuotoisuuden vaikutus kansanterveyteen. Seminaarin jälkeen ohjelma jatkuu perinnepäivänä SyVillassa.

kaluja. Tavoitteena on tuoda
esiin lisää sellaista, mitä ei ihan
naapurissa ole.

www.parkanopaivat.fi

Ä

Uutta nuorille

XÄ Bar & Nightclub tuo
uuden X-Fest-tapahtuman Parkanon kesään.
ÄXÄn ja kirjaston takapihalle
luodaan festarialue, jossa
19.8. esiintyvät DJ Oku Luukkainen, Petri Nygård, Spekti,
Basic Element ja Aikakone.

L

– Parkanossa tapahtuu
monenlaista, mutta nuorisolle
ei ole järjestetty isoa tapahtumaa. Me teemme sen nyt.
Pystymme ottamaan alueelle
maksimissaan tuhat juhlijaa,
kertoo ravintolapäällikkö Aso
Yildirim.

JULKAISIJA
Parkanon kaupunki
TOIMITUS
Tuuri-Tiedotus/Hanna Tuuri
SUUNNITTELU
Antti Luusalo, Elina Kortesmaa, Soili
Jalava, Terhi Lehtonen ja Risto Uotila.
TAITTO
Minna Nissilä
PAINO
Printhaus Oy 2022

TAPAHTUMAT
PARKANO
Parkka-Teatterin näytökset
22.6.–10.7.
Käenkosken tanssit lauantaisin
kesäkuussa
Liekkijuhannus 24.6.
Wanhat koneet Vahojärvellä 9.7.
Hyvinvointia Harjulasta 9.7.
Paroonin Birskeet 22.7.
Parkano-päivät 23.–24.7.
Pohjois-Parkanon
Maalaismarkkinat 14.8.
X-Fest 19.8.
Liekkiyö 20.8.
Fenno-asfalttisprint 20.8.
Ihminen luonnossa 25.–28.8.
KATSO MYÖS:
www.parkano.fi/tapahtumat
www.parkanoon.fi
www.visitparkano.fi

Ihan liekeissä

iekkiTapahtumat ovat Parkanossa jo perinne. LiekkiJuhannuksessa tanssitaan Käenkoskella Laura Voutilaisen, Eija
Kantolan, Leif Lindemanin, Lee-

Wingsien sekä Teppo Tuomiston
tahdittamina. LiekkiYössä tunnelmoivat torilla Vesterinen yhtyeineen,
Matti & Teppo, Markku Aro ja A.
Aallon rytmiorkesteri.

