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Music Against Drugs
-viikko huipentui Puntilla
Parkano
Parkanon kouluissa vietettiin
toissaviikolla Music Against
Drugs -viikkoa, jonka tarkoituksena oli valistaa nuoria päihteiden vaaroista. Viikon aikana
yhteiskoulun tukioppilaat järjestivät erilaisia välituntitempauksia ja soittivat musiikkia.
Teemaviikko päättyi Puntilla
järjestettyihin iltatapahtumiin,
joissa esiintyi kaksi valtakunnallista esiintyjää. Tapahtumia

oli kaksi: toinen alakouluikäisille ja toinen sitä vanhemmille.
Alakoululaisten tapahtuma
alkoi iltapäivällä. Paikalla oli
monenlaista toimintaa. Tapahtumatorilla oli paikallisten urheiluseurojen ja muiden harrastustoimintojen edustajia esittelemässä toimintaansa. Paikalla
oli myös Nintendo Wii -pelipiste, Music Against Drugs -piste
ja disko. Tapahtuma loppui kello 18.
Yläkouluikäisten ja sitä van-

Arize

hempien tapahtuma oli illalla.
Siellä esiintyi valtakunnallisten
esiintyjien lisäksi kolme parkanolaista bändiä: Thou Arsonist!,
Arize ja NorthOne. Esiintyjien
välissä järjestettiin päihdeaiheisia tietokilpailuja, joista saattoi
voittaa Music Against Drugs
-palkintoja.
Paikallisten bändien jälkeen
lauteille pääsi Tuhkalehto ja All
of Music. Paikalla julkistettiin
bändikilpailun nettiäänestyksen voittaja sekä Säpinää-kil-

All of Music

Tuhkalehto

pailun voittaja. Bändikilpailun
voitto meni NorthOnelle ja Säpinää-kilpailun voiton nappasi
Matias Myllymäki.
Koko viikko oli oikein onnistunut, ja se oli hyvä tapa valistaa nuoria päihteiden käytön
haittavaikutuksista.

”Viikko oli onnistunut, ja se oli hyvä
tapa valistaa nuoria päihteiden
käytön haittavaikutuksista.”
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Yhteiskoulun mediataidon
kurssi

Yleisöä yläkouluikäisten ja vanhempien iltatapahtumassa.

Tytöissä on taitoa!
Parkano
kanon Kiekon järjestämä Girl´s
Hockey Day -tyttökiekkopäivä
sai osallistujille hymyn huulille
ja punan poskille. Jääkiekkoliiton lanseeraamaa tyttökiekkopäivää vietettiin Parkanon jäähallissa onnistuneesti nyt toista kertaa. Päivän tavoitteena on
lisätä tyttö- ja naiskiekkoilun
tunnettavuutta ja kertoa, että
jääkiekko harrastuksena sopii
erinomaisesti myös tytöille.
Huipputason taitoa tapahtumaan toi useita arvokisamitaleita naisten maajoukkueessa voittanut Saara Tuominen, joka iloi-

sella ja lämpimällä olemuksellaan kruunasi tyttöjen päivän.
Jääkiekkoon tutustuttiin leikkien ja pelien avulla, vastuu ohjelmasta jäällä oli Parkanon Kiekon Tiina Törmällä, joka apureineen sai tytöt hienosti mukaan
toimintaan.
Lasten viilettäessä jäällä seuran puheenjohtaja Marko Huhta kertoi tyttökiekosta ja Parkanon Kiekon toiminnasta vanhemmille. Esittelyssä korostui,
kuinka lasten urheilussa on tärkeää leikki ja hauskanpito. Tunnin jäällä olon jälkeen 2004–
2008 syntyneille pelureille tarjolla oli mehua ja keksejä, ja tie-

tysti yhteiskuvia kiekkotähden
ja Vancouverin olympia-pronssimitalin kanssa.
Sunnuntaipäivä jatkui naisenergian merkeissä Parkanon
Kiekon naisten pelillä, jossa kukistui Hämeenkyrön Hokkarit
tyylikkäästi maalein 6 -1. Pisteitä ottelussa rohmusi myös poikien C-juniorisarjassa hienosti
pärjäävä Jenna Lehtiniemi. Pisteitä ja voittoa tärkeäpää näytti naisilla kuitenkin olevan liikunnan ilo ja yhdessä tekeminen, siitä ehkä miehilläkin olisi
opittavaa.
Marko Huhta

Osallistujille jäi yhteiskuva muistoksi hienosta päivästä. Maajoukkuemitalisti Saara Tuominen ylärivissä vasemmalla.

