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Hyvää alkanutta syksyä Parkanon vapaa-aikapalveluilta. Tässä seuraavan kauden liikuntatarjotin 2022–2023
olkaa hyvä. Pahin korona-aika näyttäisi tältä erää olevan takanapäin ja uusi liikuntakausi lähtee liikkeelle
kesän rientojen jälkeen. Tarjottimelle on koottu kaupungin omia liikuntapalveluita, lisäksi yksityisellä ja
kolmannella sektorilla on myös tilansa näissä kansissa.
Parkanon kaupungin vapaa-aika- ja tilapalvelut järjestävät liikuntamahdollisuuksia eri-ikäisille kuntalaisille.
Yhdessä kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa pystymme toteuttamaan monipuolisen
liikuntaharrastustarjonnan paikkakunnalle. Löydätkö liikuntatarjottimelta oman harrastuksesi?
Parkanon kaupungin liikuntaolosuhteita kehitetään edelleen ja vuoden 2022 loppuun mennessä saadaan
päätökseen lähiliikuntareitti -hanke. Viimeisimpinä hankkeen toimenpiteitä ovat olleet mm. terveystalon
uimarannan uusi laituri ja ulkokuntosalikokonaisuus. Parkanon kaupunki saa lähiaikoina käyttöönsä uuden
kuntastrategian, joka sanelee paljolti tulevaisuuden panostukset liikuntaan ja vapaa-aikaan.
Soteuudistuksen myötä kaupungin palvelut keskittyvät teknisen- ja sivistyksen toimialan palveluihin.
Jälkimmäiseen kuuluu liikunta- ja vapaa-aikapalvelut, joihin satsataan entisestään kuntalaisten hyvinvoinnin
edistämiseksi uuden strategian myötä.
Uudelta liikuntatarjottimelta löytyy yhteystiedot ja kuvaukset monipuolisesta Parkanon liikuntatarjonnasta.
Kaikki liikuntatarjottimen tiedot on kerätty eri toimijoiden ilmoitusten perusteella. Parkanon kaupunki ei
vastaa tarjottimen voimassaolokauden aikana tulleista muutoksista ja varaa oikeuden muutoksiin omissa
liikuntatarjonnoissaan. Liikuntatarjottimen tiedot on hyvä varmuuden vuoksi tarkistaa tarjoajan nettisivuilta
tai muusta tiedotuskanavasta.
Laita tämä vihko talteen, jos et heti löydä mieluistasi harrastusta, voit avata vihon myöhemmin uudelleen.
Tarjotin tulee esille myös sähköiseen muotoon, jota voidaan tarvittaessa päivittää.
Parkanon liikunta- ja vapaa-aikatoimi toivottaa liikunnallisia ja mukavia hetkiä kaudelle 2022–2023.
Muistutamme myös noudattamaan ajanmukaisia koronaohjeistuksia urheilu- ja liikuntaharrastamisen
parissa.
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
Antti Luusalo
antti.luusalo@parkano.fi
044-7865512
Liikuntapaikat
Veli-Matti Pölönen
veli-matti.polonen@parkano.fi
044-7865513

parkanonnuoli

parkanonvapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikatoimen ohjaaja
Elisa Vahosalmi
elisa.vahosalmi@parkano.fi
044-7865516

Liikuntaneuvoja
Sanna Perälä
sanna.perala@parkano.fi
044-7865515
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Liikuntasalien vakiovuorojen jälkihaku käynnissä!
Parkanon kaupungin liikuntasaleilla on vielä muutamia vuoroja vapaina. Vakiovuoro,
omaehtoiseen liikuntaan, on mahdollista saada esim. kaveriporukoille, yhdistykselle tai
työyhteisölle.
Tiedustele varattavissa olevia vuoroja ja hintoja suoraan liikunta– ja vapaa-aikapalveluilta
puhelimitse 044-7865512
Huom! Parkanon kaupungin liikuntatilojen vakiovuorot ja liikuntatapahtumat päivittyvät
reaaliaikaisesti sähköisiin kalentereihin. Kalenterit ovat tarkasteltavissa
www.parkano.fi/liikunta sivuston välilehdeltä liikuntapaikkakohtaisesti.
Lisätiedot ja varaukset: Nuoriso– ja vapaa-ajanohjaaja Antti Luusalo, 044-7865512

Tiesitkö, että… www.parkano.fi sivuilta uudesta Parkanon karttapalvelusta löydät
kätevästi kaikki Parkanon liikuntapaikat kuvauksineen suoraan kartalta. Karttapalveluun
on myös merkattuna maastoliikuntareitit, pururadat sekä vaellus- ja melontareitit.
Tiesitkö myös, että… https://www.parkano.fi/liikunta/ sivuilta liikuntapaikkojen
käyttövuorot ja tapahtumat- välilehdeltä löydät reaaliaikaisesti päivittyvät kalenterit
liikuntapaikkojemme osalta.
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Luontoliikuntaa Geopark-kohteillamme
Alkkianvuorella ja Kaidoillavesillä
Alkkianvuori – Parkanon korkein paikka
Näe ja koe muinainen merenranta sekä karu aina 200 metriin kohoava PohjoisPirkanmaan metsäluonto erityspiirteineen. Alkkianvuoren geoluontopolku 4,5
km on merkitty punaisin maalimerkein. Luontopolkutauluissa on perinteisten
teksti- ja kuvasisältöjen lisäksi QR-koodit, joista
aukeavat mobiililaitteella kuunneltavat äänisisällöt.
Luontopolkutaulujen sisällöt on tehty suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi. Äänisisältö on tarjolla myös
vaihtoehtoisessa muodossa tekstinä. Polulla on jonkin
verran korkeuseroja. Alkkianlammelta polku nousee
Alkkianvuorenrinnetta, joka on osin jyrkkää ja
kivikkoista. Tämän jälkeen polku laskeutuu Raatosulkonnevalle.
Raatosulkonnevalta matka jatkuu ohi männikkökankaiden, rehevän
kuusikon ja nousee Alkkianvuoren laelle saakka. Tämän jälkeen polku
lähtee pikkuhiljaa laskeutumaan takaisin Alkkianlammelle. Alueella
aiemmin olleet muut reitit ovat huonokuntoisia. Ne saattavat näkyä
Retkikartassa mutta niitä ei enää huolleta.
Alkkianvuori sijaitsee Parkano-Vaasa-tien (valtatie 3) länsipuolella. Parkanoon
tulee alueelta matkaa noin 28 km, Karviaan noin 22 km. Löydät Alkkianvuorelle
ajamalla noin 20 km Parkanosta Vaasan suuntaan valtatie 3:sta. Käänny
vasemmalle Karviaan päin. Risteyksestä 7,4 km:n jälkeen käänny vasemmalle
Alkkianvuorentielle. Tienhaarassa myös Luontopolku–kyltti. Aja 1,3 km, kunnes
löydät polun alkupisteessä olevat opastustaulut ja kodan.

Kaidatvedet Käpykintukka
Kaitojenvetten vesistöalueeseen voi tutustua mukavasti retkeillen ja luonnossa
liikkuen Käpykintukan maastoliikuntareittiä pitkin. Reitti alkaa Käenkoskelta
(Hiihtokeskuksentie) ja päättyy Metsämuseolle (Rännärinmuseotie). Reitin pituus
on noin 7km. Matkalla voit pysähtyä ihmettelemässä Sormikiveä tai
Messukalliota. Metsämuseolla määränpäässä sijaitsee perheen pienimmille
suunnattu Kustaa Hirven 2km pituinen luontopolku tehtävätauluineen.
Metsämuseon alueella kaksi nuotiopaikkaa ja puuvaja löytyy savottakämppärakennuksen vierestä. Kaidatvedet tarjoaa mukavan luontoliikunta-aktiviteetin ollessa samalla historiallinen
kulkutie Hämeestä Pohjanmaalle. Kaitojenvetten läpi kulkee myös Parkanon reitin melontareittiosuus.
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PG-Areena on Parkanossa sijaitseva
nykyaikainen liikuntapaikkakokonaisuus, josta
voit varata padelkenttä- ja
golfsimulaattorivuoroja. PG-Areenan
palveluista nauttivat kaveriporukat, perheet ja
ryhmät. Tule meille harjoittelemaan tai
pelkästään viihtymään mukavien sosiaalisten
lajien parissa.
PG- Areena mahdollistaa ympärivuotisen lajien
harrastamisen ja vuokraukseen kuuluvat
pelivälineet molempiin lajeihin. Lisänä PGAreenan 1,5 tunnin pelivuorovaraukseen
sisältyy laadukkaiden lämmittely- ja
kuntoilulaitteiden käyttö Sport Loungessa sekä
pukuhuone- ja suihkutilat säilytyslokeroineen.
Varaa pelivuoro nettisivujen kalenterista ja
hoida maksu samassa yhteydessä. Maksettuasi
varauksen saat kertakäyttöisen ovikoodin PGAreenalle. Hyviä pelejä toivottaa Padel Parkano
ry:n väki!

Lisätiedot ja varaukset: www.pg-areena.fi
puh: 040 844 0043
Teollisuustie 9, 39700 Parkano
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Parkanon Naisvoimistelijat tiedottaa!
Jumpat alkavat 5.9.2022
Maanantai
17.00-18.00
19.30-21.30

Puntti
Puntti

Kuntojumppa
Salibandy

Keskiviikko
10.00-11.00
18.00-19.30
17.00-17.45
17.45-18.30

Keskustan ala-aste
Keskustan ala-aste
Puntti
Puntti

Ikivireät
Kuntopiiri
Liikuntaleikkikoulu 3–4-v.
Liikuntaleikkikoulu 5–6-v.

Torstai
17.15-18.00

Keskustan ala-aste

Villasukkavenyttely

Liikuntaleikkikoulu 20 e/vuosi.
Ilmoittautumiset LLK:n 044-3089 772 (miel. viestillä) tai
suvi.rintamaki@gmail.com
Ilmaiset jumpat viikolla 36 ja 37. Viikolla 38 jaamme
jäsenmaksulomakkeita, ei käteismaksua.
Jäsenmaksut: aikuiset 40 e
opiskelijat, alle 19v. 20e
yli 65v.
20 e.

www.parkanonnv.fi
parkanonnaisvoimistelijat@gmail.com
Parkanon Naisvoimistelijat Facebookissa!
Tervetuloa liikkumaan hyvässä seurassa!

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys
2022. Syksyn Ryhmät alkavat

Hengitysjumppa 1. Tiistai

klo. 16.30 – 17.25 Alkaen 6.9. - jatkuu

13.12. 2022. Terveyskeskuksen Fysioterapian Liikuntasali / 10€ kausi Vaihtuvat ohjaajat Kaikille avoin !
TERVETULOA !!

HengitysJooga Tiistai

klo. 17.30 – 19.00 Alkaen 6.9. - jatkuu 13.12.2022.

Terveyskeskuksen Fysioterapian Liikuntasali / 10€ kausi Ohjaa: Maarit Huttula Kaikille avoin ! TERVETULOA !!

HENGITYSJUPPA 2.

Keskiviikko klo. 14.00 - 14.30 Alkaen 7.9.- jatkuu

21.12.2022. Parkanopirtti, Parkanontie 48.A. Yhteistoiminnassa Parkanon Setlementin kanssa. Maksuton ja avoin
kaikille. Ohjaa: Ann-Marie Ahokangas TERVETULOA !!

HENGITYSJUMPPA 3. Torstai klo. 14.00 - 14.30

Alkaen 1.9. - jatkuu

22.12.2022. Parkanon Kirjasto, Elämystila Parkanontie 57. Maksuton ja avoin kaikille. Ohjaa: Liisa Kuuhimo
Tervetuloa!!

UINTIMATKAT IKAALISTEN SPA / KYLPYLÄÄN. Kerran kuukaudessa Pe. 2.9. 2022. Seuraavat / 7.10.
/4.11. / 2.12 Lähtö: Parkano Mh. klo. 14.15, paluu 17.30. Kylpylässä uinti / vesijumppa tai keilaus. Ilmoittaudu
Marjatalle 040 8342654. Matkan hinta 15€ kaikille avoin. TERVETULOA !!!
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PARKANON URHEILIJOIDEN TALVEN
2022-2023 YLEISURHEILUKOULU
Yleisurheiluohjausta 7-10v keskiviikkoisin 16-17.00 Urheilutalolla
(21.9.2020-5.4.2020) Hinta 30,Lisätietoja ja ilmottautumiset Kimmo Kyösti 050-5149422 kimmo.kyosti@pp.inet.fi
Hallikilpailuja järjestetään 8 kertaa sunnuntaisin klo 11.00-13.00. Hallikisapäivät
ja lajit löytyvät Parkanon Urheilijoiden yleisurheilu sivuilta myöhemmin syksyllä.
www.parkanonurheilijat.fi

Painonnostoa
Parkanon Puntti ry:n harjoitukset pidetään
urheilutalolla tiistaisin.
Tervetuloa monipuolisen harrastuksen
pariin!
Lisätietoja:

www.parkanonpuntti.net
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Fysioterapia – hieronta – kuntoutus – kuntosali- saliohjelmat – ohjaus
Kaikki saman katon alta!

Kunto-Eura

Pestis

HIERONTA:
30 min
45 min
60 min
75 min
90 min

40 €
45 €
50 €
65 €
75 €

FYSIOTERAPIA:
30 min
45 min
60 min

Kertamaksu
Kymppikortti (voim. 10 vko)
Kuukausikortti
3 kk:n kortti
Vuosikortti

42 €
48 €
54 €

•
•
•
•
•

6,50 € Eläk./opisk. 5 €
52 € Eläk./opisk. 45 €
50 € Eläk./opisk. 40 €
130 € Eläk./opisk. 110 €
432 € Eläk./opisk. 360 €

Tutustuminen saliin ja kuntosalilaitteiden ohjaus on ilmainen
Henkilökohtainen kuntosaliohjelma 50 €
Henkilökohtainen kuntosaliohjelma + kontrollikerta 80 €
Kuntosaliohjelman päivitys 40 €
Oma yksityinen salivuoro 55 €/1 tunti

KUNTOSALI AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 6-22!
Eija 0500 598594 - Jukka 050 3405594 - Teollisuustie 4, 39700 Parkano - www.kunto-eura.fi / www.pestis.fi
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