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Vahojärven kyläseuran tal-
kooporukka osoitti jälleen 
kerran mahtavaa kökkähen-
keä järjestäessään neljättä 
kertaa Wanhat koneet Vaho-
järvellä -tapahtuman. Tänä 
vuonna tapahtuman nokka-
miehen Pekka Mäkelän kä-
vijälaskuriin kertyi noin 700 
klikkausta. 

Viime kesänä tapahtuma 
jäi koronan takia järjestä-
mättä, ja tänä vuonnakin ter-
veysturvallisuustekijät piti 
ottaa tarkasti huomioon.

Long time no see 
– pitkästä aikaa 
Tapahtuman kävijät olivat 
ilahtuneita päästessään pit-
kän kotioloissa pysyttelyn 
jälkeen jälleen liikkeelle. An-
ja ja Bob Francis olivat saa-
puneet tapahtumaan lou-
nais-Englannista, Devonista, 
jossa pariskunta asuu. Koro-
nan takia he eivät ole pysty-
neet käymään Anja Francis’n 
kotiseudulla Vahojärvellä si-
jaitsevalla vapaa-ajanasun-
nollaan sitten vuoden 2019, 
joten Suomeen tuleminen 
sekä ystävien ja sukulaisten 
tapaaminen oli heille nyt eri-
tyisen mieluisa asia.

– Paljon paperityötä tosin 
tarvittiin, että päästiin lähte-
mään, Anja ja Bob Francis to-
tesivat.

Kaija Järvenmäki oli ta-
pahtumassa nyt ensi kertaa, 
vaikka Vahojärven leirikes-
kus olikin hänelle muuten 
entuudestaan tuttu paikka.

– Hienoa, että nyt pääsee 
tapahtumiin, ja näkee tuttu-
ja!

Wanhat koneet -tapahtumassa 
tavattiin tuttuja pitkästä aikaa

Leevi Kaski (vas.) on Puukonrakennuksen Suomen mestari 
vuodelta 2020. Oikealla Jere Riikonen.

Ikaalislainen Petri Harjula tuotti BMW-hehkukuulamaamoottorilla sähköä pylväsporaan.

Serkukset Juhani Haveri (vas.) sekä Anja Francis tapasivat, kun Englannissa asuvat Anja ja Bob Francis pääsivät pitkästä aikaa käymään Parkanon Vahojärvellä.

Anselmi Rinne yhdessä isomummunsa Kaija Järvenmäen 
kanssa vieraili tapahtumassa ensi kertaa.

” Paljon 
pape-
rityötä 

tosin tarvittiin, 
että päästiin 
lähtemään.” Traktoririvistössä riitti tutkittavaa. Jonne Veikkolan omistama ajokone Volvo 

BM SM 462 vm. 1972. 

Noin 700 
ihmistä nautti 
kuulapää-
moottorin 
puksutuksesta.

HEIKKI PETTINEN
PARKANO

Parkanon kaupunki avustaa 
yksityistiekuntia viime vuo-
den kunnossapitomenois-
sa 55 723 eurolla. Suurin osa 
summasta kului kaupungin 
järjestämän aurauksen kus-
tannuksiin. Suoraan tiekun-
nilla maksettavaksi avustuk-
sia jäi runsaat 14 000 euroa, 

mikä siis sisältyy tuohon ko-
konaissummaan.

Puolet kunnossapitoavus-
tusta saavista tiekunnista on 
sellaisia, joissa kaupunki 
maksoi aurauskustannukset. 
Aurattavaa oli viime vuonna 
runsaasti, sillä aurauskuluja 
kertyi yli 41 000 euroa, kun 
vuonna 2019 aurauksia mak-
settiin vain vajaat 17 000 eu-
roa. Vuonna 2018 aurausku-

lut olivat 35 500 euroa.
Kaupungin avustamia 

tiekuntia on 29 kappaletta ja 
avustettavien teiden varrel-
la on yhteensä 351 vakitui-
sesti asuttua taloutta. Avus-
tuksen ehtona on, että tien 
varrella on vähintään 2 vaki-
tuista asuntoa. Poikkeus täs-
tä säännöstä on Hirvimäen-
tie, koska se on läpikulkutie.

Enimmillään asutusta on 

64 taloutta Lapinnevan 6-ki-
lometrisen yksityistien var-
rella sekä 53 taloutta 3-kilo-
metrisellä Kuusisalo-Nie-
menmaan yksityistiellä.

Avustukset on lasket-
tu vuonna 2008 hyväksy-
tyn avustusjärjestelmän mu-
kaan, jonka laati jo edesmen-
nyt työpäällikkö Pekka Mik-
kola. Avustuksen saamisen 
edellytyksenä on toimiva 

tiekunta, vähintään 300 met-
rin pituinen tie sekä vähin-
tään kaksi vakituista asun-
toa. Avustuksen suuruus 
määräytyy teiden kunnos-
sapitoluokituksen ja Väylän 
käyttämän keskimääräisen 
kunnossapitokustannuksen 
mukaan.

Kunnossapitoluokkia on 
neljä. Ykkösluokan lasken-
nallinen kunnossapitokus-

tannus on 1 752 euroa ki-
lometriltä, kakkosluokan 
1 460, kolmosluokan 1 168 ja 
nelosluokan 876 euroa kilo-
metriltä. Mikäli tiekunnan 
kunnossapitomenot ovat vä-
hintään luokan edellyttämät, 
maksetaan tiekunnalle täysi-
määräinen avustus kilomet-
riä kohti. Vastaavat avustuk-
set eri luokissa ovat 700, 550, 
400 ja 250 euroa kilometriltä.

Kaupunki avustaa yksityisteitä 55 723 eurolla viime vuoden kunnossapitomenoissa


