PIRKANMAAN ELINVOIMAISIN!
Parkano on Pirkanmaan elinvoima- ja yri�äjyyskilpailun
2021 voi�aja. Meidät tunnetaan tavasta tehdä asioita
yhdessä kumppaneita hakien ja rohkeas� uuteen tar�uen.
Kiitosta saamme myös siitä, e�ä olemme aina ak�ivisina
paikalla, kun maakunnassa ajetaan yhteisiä asioita.
Yrityslähtöisyys ja yri�äjämyönteisyys ovat osa kaikkea
toimintaa, ja yhdessä ponnistelemme erityises� amma�taitoisen työvoiman saamiseksi yrityksiin. Parkanon malli
amma�llisen koulutuksen yritysyhteistyössä on saanut
valtakunnallistakin huomiota.

TÖITÄ TARJOLLA

Katso Rekrypaikka.ﬁ/parkano-kihnio/, niin
näet, miten paljon ja monipuolises� meillä on
töitä tarjolla. Paikkoja löytyy niin tuotannosta
kuin toimihenkilöpuoleltakin.
Metalli-, puunjalostus- ja muoviteollisuus ovat
meillä vahvoja ja työllistäviä aloja. Myös
palvelualoilla tarvitaan koko ajan uusia tekijöitä.
Sote-palvelumme tuo�aa Kolmos�en Terveys,
jolla on jatkuva haku osaajista.

Olemme valtateiden ja pääradan varrella. Nopeat junayhteydet
Parkanosta ovat myös etätyöntekijöiden etu!

LUONNON KESKELLÄ
PA LV E L U J E N Ä Ä R E L L Ä
Vaasa

KYSY LISÄÄ:

160 km

Työllisyyden alueasiantun�ja
Johanna Kaitaranta

95 km

044 976 8848
johanna.kaitaranta@kehitysparkki.ﬁ

3

2
Vt

PARKANO

95 km

Päärata

Pori

Jyväskylä
3
Vt 2

Vt 3

rekrypaikka.ﬁ/parkano-kihnio
kehitysparkki.ﬁ
parkanoon.ﬁ

Seinäjoki

Vt 3

Luontomatkailun ja siihen lii�yvän yri�äjyyden kehi�äminen ovat myös vahva painopiste, sillä olemme osa LH
Geoparkia, joka sai vuosi si�en UNESCOn statuksen.

TERVETULOA PARKANOON!
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MUUTA MEILLE

PALVELUJEN PARKANO

Parkanosta saa omako�talon samalla hintaa
kuin yksiön isosta kaupungista. Ja toki meillä
niitä yksiöitäkin tarjolla on. Asuntojen
väli�äjät löydät:
parkanoon.ﬁ -> muuta meille.

Koulu- ja kul�uurikampus Kaarna on parkanolaisten
ylpeys. Syksystä 2019 läh�en koululaiset pienimmästä
suurimpaan ovat päässeet oppimaan ja kasvamaan
yhdessä sen uusissa ja upeissa �loissa.

VAIHDA VAPAALLE

Pienemmille lapsille on hoivaa ja laadukasta varhaiskasvatusta tarjolla Ku�kallion ja Kallion päiväkodeissa sekä
perhepäivähoitajien luona.

Harrastaa voi myös niin musiikkiopiston ja Petäjä-opiston
kursseilla kuin lukuisten seurojen ja yhdistysten joukoissa.
Kaupungin vapaa-aikatoimikin järjestää monenlaista
toimintaa.

Laadukkaita omako�ton�eja on myynnissä
useiden vesistöjen tuntumassa ja sil� lähellä
keskustan palveluja. Tutki:
parkano.ﬁ -> kar�apalvelu -> ton�pörssi.
Ensirakentajille ton�eja alennushinnoin!
Uusi vuokratalo Pappilansalmen rantamaisemassa on rakenne�u erityises� ikääntyvien
tarpeita ajatellen.
Parkanoon muu�aneet kii�ävät paikkakuntaa
vireäksi ja nykyaikaiseksi, turvalliseksi ja
luonnonläheiseksi.

Mieluummin jääkiekkoa hallissa vai salibandya uudessa
liikuntasalissa? Vai padelia areenalla tai frisbeegolﬁa
radalla? Liikuntapaikoissa löytyy, ja lajeissa on mistä valita.

Meillä on laadukas lukio ja amma�llista toisen asteen
koulutusta kone- ja tuotantotekniikassa sekä logis�ikkaja sotealalla. Uutena alkavat konetekniikan insinöörin
AMK-opinnot, jotka voi suori�aa työn ohessa.

Luonnossa viihtyvälle Parkano antaa parastaan. Lisää
rei�ejä kehitetään koko ajan.
Tutki tarkemmin: parkano.ﬁ/mita-tekisin

Parkanon terveyskeskuksesta saa ensiapua ja kiireellistä
hoitoa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.
Sote-palveluista tarkemmin: kolmos�enterveys.ﬁ.

KAUPAN KESKUS
Parkano on melkoinen kaupankäynnin keskus. Kolmoskeskuksen
isot marke�t palvelevat paikallisten lisäksi laajas� koko seutukuntaa sekä Kolmos�en kulkijoita. Sinne suuntautuu yli 2 miljoonaa
asiakaskäyn�ä vuodessa. Monipuolista tarjontaa täydentävät
keskustan palvelevat erikoisliikkeet. Parkanossa on myös monta
viihtyisää vaihtoehtoa ruokailu- ja kahvihetkiin.

