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Tue yhdistystä
maksamalla
asukasyhdistyksen
liittymismaksu!
Asukasyhdistyksen liittymismaksu
on 20 euroa. Vuosittaista jäsenmaksua ei
toistaiseksi kerätä.

Liittymismaksun voi maksaa tilille
Kankaan asukasyhdistys ry
FI92 5290 0220 5717 70
Laskun viestikenttään kirjoita jäseneksi
liittyvän nimi, osoite ja puhelinnumero
tai sähköpostiosoite.

Kuva: Matti Häyrynen

Kankaan
asukasyhdistys

Kankaalla toimii Kankaan asukasyhdistys ry, jonka tarkoituksena on toimia alueen asukkaiden
ja muiden toimijoiden yhteisten
asioiden ajajana ja virallisena edustajana. Yhdistys kehittää alueen
asukkaiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä, yhteydenpitoa
sekä hyvää naapurihenkeä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on aktiivinen toimija alueella. Se osallistuu mm. Kankaan %-kulttuuriin liittyviin tapahtumiin mahdollisuuksiensa
mukaan, käyttää alueportaalia
tiedonvälitykseen ja järjestää jäsenilleen erilaisia mahdollisuuksia tutustua alueen palveluihin ja
toimijoihin sekä toisiinsa.
Kankaan asukasyhdistys ry
valitsi vuosikokouksessa huhtikuussa 2019 yhdistyksen puheenjohtajaksi Kirsi Heikkilän. Muut
hallituksen jäsenet ovat Piia Sairanen ja Aarre Nieminen. Varajäseneksi valittiin Hannele
Tuunainen. Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii hallituksen
ulkopuolelta Vilja Ruokolainen.

Muiden Kankaan toimijoiden
kanssa yhteistyössä toteutettuja
tapahtumia ovat olleet mm. Paperitehtaankadun avajaiskävely,
Kankaan kevätkarkelot vuosina
2018 ja 2019 sekä joulunalustapahtumat useana vuonna.
Asukasyhdistys kannattaa Kankaanrannan sillan rakentamista.
Vuonna 2018 yhdistys teki merkittävän tempauksen ja keräsi
239 nimen kannanoton, joka luovutettiin Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle. Kannanotto totesi mm., että "Kankaan
alueella on tulevaisuudessa arvioitu asuvan 5000 ja työskentelevän 2000 henkilöä. Pyöräilyliikenne lisääntyy Kankaalla merkittävästi uusien asukkaiden
muuttaessa paikalle sekä työpaikkarakentamisen toteutuessa. Kahdessa lähivuosina toteutettavassa liikerakennuksessa tulee työskentelemään yhteensä lähes tuhat henkeä. Kankaanrannan silta
mahdollistaa sujuvan liikkumisen keskustan palveluiden äärelle". Asukasyhdistys seuraa edelleen aktiivisesti sillan rakentamisen valmistelutyötä.

Ystävänpäivätapahtuma

Kankaan asukasyhdistys järjestää lauantaina 15.2. koko perheen Ystävänpäivän tapahtuman Piippurannan klubilla (Paperitehtaankatu 1).
Vuosikokous

Vuosikokoukseen 22.4. klo 18 Piippurannan klubille ovat tervetulleita kaikki Kankaan asioista kiinnostuneet. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. muut asiat
Yhdistys tarvitsee aina uusia aktiiveja, joten tervetuloa kokoukseen!
Lisätietoja asukasyhdistyksestä saat sivulta www.asunkankaalla.fi.
Tervetuloa
mukaan toimintaan!

Aktiivinen
alueen edistäjä

Kankaan asukasyhdistys on järjestänyt tapahtumia ja infotilaisuuksia yhteistyössä Kankaan
Palvelu Oy:n ja useiden taideorganisaatioiden kanssa. Vuonna
2018 järjestetyssä infotilaisuuksien sarjassa käsiteltiin mm. yhteiskäyttöautoja, Tourujoen kehittämistä sekä Kehä vihreää.
Kaikissa infotilaisuuksissa oli
paikalla ammattitaiteilijoita, jotka aktivoivat osallistujia myös
taiteen avulla. Infotilaisuuksissa
Kankaan asukkaat ja Kankaalla
töissä käyvät ovat voineet keskustella asiantuntijoiden ja kehittäjien kanssa ja saaneet äänensä kuuluville kehittämistyössä.

Kankaan porttirakennuksella järjestetyissä infotilaisuuksissa asukkaat ja kaikki kiinnostuneet ovat päässeet tutustumaan ja osallistumaan asiantuntijoiden johdolla
Kankaan kehittämiseen. Kuva: Matti Häyrynen.

Piippurannan klubi on sydän monille Kankaalla järjestettäville tapahtumille. Kevätkarkeloissa vuonna 2018 klubilla
järjestettiin myyjäiset sekä lauluhetkiä.
Kuva: Matti Häyrynen.
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Puheenjohtajalta

Kankaan monisukupolviseen kortteliin haetaan taiteilijoita avoimen portfoliohaun kautta

Luet parhaillaan ensimmäistä Kankaan
asukasyhdistyksen toimittamaa Kankaan Sanomia.
Vuoden 2019 tavoitteena asukasyhdistyksellä oli lisätä
jäsentemme määrää. Uusia jäseniä saatiinkin mukavasti
kun Niemisen Aarre jakoi alueen talouksiin asukasyhdistyksen
tiedotteita. Olemme myös tehneet asukasyhdistystä
tutuksi myös omissa ja muiden järjestämissä tapahtumissa.
Jo muutaman vuoden toiminut asukasyhdistys on ollut
myös aktiivinen moneen suuntaan, kuten etusivun jutusta
voi lukea.
Suurkiitos kaikille tämän lehden ilmoittajille siitä että olette
olleet tukemassa yhdistyksemme toimintaa.
Tähän mennessähän asukasyhdistyksemme rahoitus on
koostunut jäsenten kertaluontoisesta jäsenmaksusta eikä
siihen ole tulossa muutosta tulevaisuudessakaan.

Kankaan asukkaat pääsevät
äänestämään suosikkiaan

Tule kanssamme ideoimaan toimintaa tuleville vuosille
vuosikokoukseen 22.4. klo 18 Piippurannan Klubille.
Hyvää alkanutta vuotta kaikille kankaalaisille ja
yhdistyksen yhteistyökumppaneille!
Kirsi Heikkilä
Kankaan asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Arkkitehtipalvelu Oy

Kankaan asukasyhdistyksen julkaisu

Toimitus:
Kankaan asukasyhdistyksen
hallitus

Levikki: 3000 kpl
Painopaikka: Lehtisepät Oy
Jakelu:
Suomen Suoramainonta

Kankaan Palvelu Oy etsii avoimen portfoliohaun ja kutsumenettelyn yhdistelmällä kiinnostavaa ja rohkeaa teosideaa, joka
toteutetaan monisukupolvisen
korttelin (MOSURA) hankkeeseen Jyväskylän Kankaan alueelle. Taideteos sijoittuu Jyväskylän Kankaan MOSURA-kortteliin, Rusokinkadun ja Ailakinkadun kulmaan. MOSURA

tarkoittaa monisukupolvista
korttelia, johon rakentuu opiskelija-asumista, senioriasumista, päiväkoti, sekä yhteistila päiväkodille, opiskelijoille ja vanhuksille. Tämä korkea rakennus ja keskeinen sijainti
Kankaalle saavuttaessa muodostavat taideaiheelle maamerkin
omaisen, porttimaisen luonteen.
Taiteilijoiden portfoliohaun

ensimmäisessä vaiheessa avataan
kaikille avoin haku, johon voivat ilmoittautua Suomessa työskentelevät taiteilijat ja taiteelliset työryhmät lähettämällä kuvia tuotannostaan sekä ansioluettelon. Haun toinen vaihe
käsittää kutsumenettelyn, jossa Kankaan taidetyöryhmä tekee valinnat 3-5 taiteilijasta, joilta tilataan luonnos hankkeeseen
portfolioiden perusteella. Kolmannessa vaiheessa Kankaan
Palvelu Oy:n hyväksymät luonnokset asetetaan nähtäville ja
Kankaan asukkaiden äänestettäväksi.
Äänestyksen jälkeen Kankaan Palvelu Oy tekee päätöksen taidehankinnan toteuttamisesta.
"Asukasvaikuttaminen on
tärkeä näkökulma Kankaan taidehankinnoissa, koska osallistaminen on ollut mukana alusta saakka Kankaan alueen kehittämisessä. Asukkaat ovat toivoneet pääsevänsä mukaan
päätöksentekoon myös taidehankintojen osalta" kommentoi Kankaan projektipäällikkö
Kaisa Hirvaskoski-Leinonen
Jyväskylän kaupungilta.

Toteutettava teos hankitaan
Jyväskylän Kankaan alueen prosenttikulttuuriperiaatteen käytäntöjen mukaisesti.

Lisätiedot:
https://www.kangasverkko.
fi/sisalto/mosurahaku
Kirsi Pitkänen
taidekoordinaattori
Kankaan Palvelu Oy
050-338 7705
kirsi.j.pitkanen@jyvaskyla.fi
Kankaan Palveluyhtiö vastaa
Jyväskylän Kankaan yhteisjärjestelyjen ja prosenttikulttuurin tuottamisesta sekä alueportaalista. Kankaan Palvelu Oy:n
perustajaosakkaina ovat Jyväskylän kaupunki, Skanska ja YIT
tasaosuuksin. Kaikki alueen
kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt liittyvät Kankaan Palvelu
Oy:n osakkaiksi. Lopullinen
omistus siirtyy näille yhtiöille,
kun Kangas on valmis.

Kankaan Palvelu Oy
info@kangasverkko.fi tai
puh. 044 984 9181
ark. klo 9-10 ja 13-14

Piippurannan Klubi
‐ virkistävä kokoontumispaikka keskellä Kangasta
Klubilla toimii joka keskiviikko myös MLL:n iltakahvila alueen lapsiperheille. Kahvilaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki lähistöllä asuvat lapsiperheet viettämään aikaa yhdessä.
Mirja Hänninen, 82 ja Sisko
Karppanen, 73 ovat käyneet
Klubin toiminnassa alusta saakka.
Haluaisin kysyä teiltä muutaman kysymyksen:
Mirja
Hänninen

Jyväskylässä ensimmäinen seniori-ikäisten hyvinvointikeskus
Piippurannan Klubi avattiin Kankaan Paperitehtaankadulle keväällä 2018. Klubin toiminta-ajatuksena on kuulua tiiviisti Kankaan yhteisölliseen asuinalueeseen. Se toimii seniori-ikäisten
yhteisenä olohuoneena sekä monipuolisen yhteisöllisen kulttuurituotannon mahdollistajana.
Hyvinvointikeskuksesta
monipuolisesti hyvää
oloa

Jyväskylän ikääntyneiden hyvinvointikeskuksissa ennaltaehkäisevä vanhustyö on kantava ajatus. Klubilla järjestettävään ryhmätoimintaan voi osallistua maksutta. Kuntoa ylläpidetään
esimerkiksi kahvakuulatunnilla,
Vire-Laviksessa tanssien tai ohjatussa kuntosalitoiminnassa.
Tuolijumpassa voimistellaan
turvallisesti oman kunnon mukaan ja kehonhuoltotunnilla keskitytään liikkuvuuden ylläpitämiseen. Joka viikkoisella rytmisliikuntatunnilla yhdistetään liikkumisen ilo aivojumppaan kehorytmiikan supervoimilla.
Klubilla kokoontuu myös pelaamisesta kiinnostuneiden ryhmiä. Ryhmissä pääsee haastamaan
aivonystyrät erilaisissa kortti- ja
lautapeleissä. Boccia-peliryhmäs-

sä joukkuepelaaminen on avainasemassa.
”Äijät-ryhmä ” kokoaa säännöllisesti miehet yhteen parantamaan maailmaa virein keskusteluin. Klubin Virtapiiri kutsuu
voimaantumaan yhdessäolosta,
keskusteluista, yhteislaulusta ja
visailuista.
Uutena ryhmänä Klubilla
aloittaa Laulu-Klubi. Tunnin aikana laulamme yhteislauluja eri
teemoittain ja toiveiden mukaan.
Klubi
tapahtumapaikkana

Klubilla järjestetään myös paljon erilaisia tapahtumia ja konsertteja, joihin toivotetaan tervetulleeksi kaiken ikäiset osallistujat. ”Kangas kaikilla herkuilla”tapahtuma oli erityisen suosittu
viime elokuussa. Tapahtuma keräsi Klubille satoja kiinnostuneita. Klubin kanssa samassa rakennuksessa asuvat Piippurannan
ryhmäkotien ikääntyneet asukkaatpääsivät nauttimaan tapahtumasta. Ryhmäkotien sisäpihalle rakennetulla kotieläinpihalla
sai tapahtumapäivänä tavata eläimiä kanoista alpakoihin. Elokuinen tapahtuma herätti kiinnostusta aina Helsinkiä myöten.
Piippurannassa kokoontuu
säännöllisesti eri yhdistysten sekä eläkejärjestöjen ryhmiä.

Mikä saa tulemaan Klubille yhä
uudestaan?
Mirja: Klubilla on hauskaa ja
täällä saa harrastaa. Haluan olla
elämässä kiinni, enkä nyhjöttää
yksin kotona.
Sisko: Olen saanut täällä paljon uusia ystäviä. Täällä kaikkia
pidetään saman arvoisina ja henkilökunta on miellyttävää. Näp-

pärät näpertäjät on minulle tärkeä ryhmä.

Mikä Klubilla on parasta?
Mirja: Yhteishenki ja yhdessä harrastaminen. Täällä saa osallistua moniin ryhmiin ja kaikki
on yhdessä ja samassa paikassa.
Esimerkiksi myös seurakuntakin pitää täällä keskusteluryhmää.
Sisko: Täällä välitetään toisistamme aidosti. On myös vapaus
osallistua tai olla osallistumatta.
Musiikkijutut ja erilaiset luennot ovat myös tosi kivoja. Tää
on vähän niin kuin huumetta.
Koko ajan tahtoo lisää! Maksuttomuus on myös tosi hieno asia.
Mitä haluaisit sanoa niille, jotka
eivät ole vielä käyneet Klubilla?
Mirja: Tervetuloa mukaan

harrastamaan. Pysyy mieli ja
kunto virkeänä.
Sisko: Tervetuloa iloiseen porukkaan. Ja niin kuin aina Rytmis-ryhmässä lopuksi sanotaan:

Swengaava kroppa, Virkeä pääkoppa!
Teksti ja kuvat:
Malanja Mieskonen,
päiväkeskusohjaaja

Sisko
Karppanen

Piippurannan Klubin ohjelma tammi-helmikuu 2020

Lisätietoja: Piippurannan Klubi puh. 014 266 1906, 050 576 8086, 014 266 1597 Osoite: Paperitehtaankatu 1
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Luovalla kampuksella kuljetaan omia polkuja

Wilhelmiina Aronsson valmistuu tekstiili- ja muotialan
ammattilaiseksi tammikuussa.

Vasarat paukkuvat ja sakset suhisevat Kankaan paperitehtaan
entisissä saleissa joulukuisena aamupäivänä. Alakerran ahjolla takojien piiri muokkaa metallista
mitä mielikuvituksellisimpia
muotoja samalla kun yläkerrassa luodaan tuotekokeiluja nahkapaperista ja korkkikankaasta.
Muiden mukana tekstiilipuo-

lella ahertaa Wilhelmiina Aronsson, joka on todellinen Luovan
kampuksen konkari. Wilhelmiina opiskelee jo toista tutkintoa
samassa paikassa
- Kolme vuotta sitten aloitin
tekstiilialan perustutkinnolla ja
nyt on valmistumassa tekstiilialan ammattitutkinto, Wilhelmiina sanoo työpajan vilskeessä.

Näiden vuosien aikana Wilhelmiina on käynyt läpi kaikki
tekstiiliin liittyvät tekniikat kankaanpainamisesta huovuttamiseen sekä tietysti kutomiseen.
Wilhelmiina on yksi niistä
monista opiskelijoista, jotka ovat
löytäneet luovat alat vasta myöhemmin elämässään.
- Olin it-alalla viisitoista vuotta ja sitten päätin tehdä rohkean
ratkaisun elämässäni, kauppatieteen maisteriksi aikoinaan opiskellut Wilhelmiina kertoo. – Halusin toteuttaa itseäni enemmän
kuin mitä it-alalla pystyin, joten
lähdin opiskelemaan taideteollisuusalaa.
Wilhelmiina tuli Luovalle
kampukselle samalla oven avauksella koko koulutuksen kanssa
ja on saanut toteuttaa itseään juuri niin kuin halusikin.
- Meitä tuetaan toteuttamaan
omia projekteja. Olen tehnyt
paljon tuotekokeiluja kierrätysmateriaalista ja protoja, joita on
ollut esillä eri paikoissa. Minua
kiinnostaa myös uniikkituotteet
ja monenlainen taidekäsityö, esimerkiksi sellainen, jossa on yhteiskunnallinen viesti.
Omien kierrätysmateriaaliin
pohjautuvien tuotteiden ohella
Wilhelmiina on ottanut osaa talon yhteisiin tuotantoihin. Valon kaupunkiin hän oli toteuttamassa SeaPunk -installaatiota,
jossa otettiin kantaa merten saastumiseen.
Taideteollisuusalan perustutkinnossa opiskelija valitsee erikoistumisalakseen joko metallin, puun tai tekstiilin. Tämän
lisäksi Luovalla kampuksella voi
opiskella muotialaa sekä valokuvausta.

Tutut houkuttelivat
Kankaalle

Jalometallien parissa ahkeroivat
Henri Peräkylä ja Seppo Halonen tulivat Luovalle kampukselle opiskelemaan viidakkorummun kutsumana. Varkaudesta
kotoisin olevan Henrin paikalle
houkutteli kaveri, joka kertoi
kokemuksistaan Luovalla kampuksella ja sai Henrin vakuuttumaan, että tämä oli sitä mitä hän
halusi.
- Varkauden kartonkitehdas
vaihtui metallialan opiskeluun.
Olen aina tykännyt tehdä luovia juttuja omilla käsillä, joten
tämä tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta, Henri kertoo.

Sepon tien Kemistä Jyväskylään johdatti oman siskon kokemukset samassa opinahjossa.
- Sisko kertoi, millaista täällä
on, joten tiesin aika tarkkaan mitä odottaa.
Sepolla on kokemusta monista ammateista myyjästä museotyöntekijään mutta ”sukurasitteena” mukana kulkeva luovuus
johdatti lopulta taideteollisuuden opintoihin.
- Pitkään yritin vältellä tätä
mutta lopulta oli annettava periksi, Seppo nauraa.
Poikien opiskelu on alkanut
perustekniikoiden haltuunotolla ja nyt ollaan jo jalometallien
työstämisessä. Tämän lisäksi alus-

sa on ollut tutustumista muihin
materiaaleihin sekä kulttuuritietoutta.
- Tavoitteena on aloittaa oma
yritystoiminta koulun jälkeen,
Seppo kertoo.
Sekä pojat että Wilhelmiina
ovat sitä mieltä, että Luova kampus soveltuu ihmiselle, joka haluaa toteuttaa käden taitoja luovassa ympäristössä.
- Pitää olla rohkeutta toteuttaa haaveita, Wilhelmiina sanoo.
– Nyt, kun olen tämän hypyn
tehnyt, minua ei huimaa enää
mikään.
Teksti ja kuvat:
Mika Nykänen

Henri Peräkylä ja Seppo Halonen jalometallien parissa.

Katsaus Kankaan ja
Kankaalle avattiin tilapäinen alue
Tourujoen vaiheisiin
koirien vapaana ulkoiluttamista varten Palokkajärvestä
Jyväsjärveen las- kaupungin kaupalliseen menes-

Riina Peltola, rottweiler
Venni ja Samuli Välimäki
ovat enemmän kuin tyytyväisiä, että Kankalle avattiin oma koirien Hurttanurkka.

Jyväskylän Kankaalle avattiin
koirille oma alue, jossa niin pienemmät kuin isommat koirat
saavat ulkoilla vapaana. Kankaan
Hurttanurkka eli 2000-neliöinen
alue sijaitsee Kankaalla työmaakoppialueen läheisyydessä Vapaaherrantie 7:ssä. Kyseessä ei
ole varsinainen pysyvä koirapuisto, vaan tilapäinen, kokeileva ratkaisu rakentamattoman alueen
hyötykäyttöön.
Ehdotus koirapuistosta Kankaalle tuli meille mainioon aikaan, olimme juuri Kankaan yhteistyöryhmässä rakennuttajien
ja Kankaan Palvelu Oy:n kanssa
pohtineet, miten rakentamattomia alueita voitaisiin väliaikaisesti hyödyntää. Meillä on Kankaalla tavoitteena kokeilla niiden

tilapäiskäyttöä laajemminkin,
kertoo projektipäällikkö Kaisa
Hirvaskoski-Leinonen Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksiköstä.
Idean takana on Kankalla asuva Samuli Välimäki puolisoineen Riina Peltolan kanssa. He
perustivat Kankaalle oman Facebook-ryhmän nimellä Kankaan
Karvakorvat, ja keräsivät adressin koirapuiston puolesta.
Huomasimme, että Kankaalla on lapsille kolme puistoa, mutta ei yhtään paikkaa, missä pitää
koiria vapaana. Täällä on koiria
kuitenkin tällä hetkellä enemmän kuin lapsia. Siispä otimme
yhteyden Kaisaan, joka koiraihmisenä innostui ideasta, Välimäki kertoo.
Samulin ja Riinan perheeseen
kuuluvalla rottweiler-Vennillä on
alueella paljon karvaisia kavereita, joiden kanssa olisi kiva päästä vapaana temmeltämään. Alu-

eella on myös ujomman puoleisia koiria, jotka säikähtävät helposti isompikokoisia lajitovereitaan.
Kankaan Hurttanurkassa on
erikseen alueet isoille ja pienille
koirille. Siinä on luonnontilainen maapohja, josta on poistettu isommat kivenmurikat. Alueella on valaistus ja turvalliset,
jämäkät aidat. Alueen käyttö on
sallittua omalla vastuulla, Hirvaskoski-Leinonen kertoo.
Parkkipaikkoja puiston vieressä ei ole, vaan autot pysäköidään
kuten Kankaalla muutenkin,
parkkihalliin.
Koirapuiston perustamisessa
Kankaalle ei aikailtu. Idea puistosta tuli projektipäällikön pöydälle syyskuussa ja avajaisia vietetään nyt jo joulukuussa.
Kannustankin alueen asukkaita kertomaan toiveistaan, millaisia toimintoja näille rakentamattomille alueille voisi toteuttaa.

Meillä Kankaalla on mahdollisuus kokeilla ja tehdä asioita toisin, Hirvaskoski-Leinonen sanoo.
Koirapuistoa toivoneet Välimäki ja Peltola ovat hyvillään nopeasta toiminnasta.
Haluaisimme vielä lähettää
isot kiitokset Kaisalle, Jyväskylän kaupungille, YIT:lle, Skanskalle ja Kankaan Palvelu Oy:lle.
Nyt Kankaalla on entistä mukavampi asua, kiittelevät Välimäki
ja Peltola, Vennin säestyksellä.
Teksti ja kuvat:
Raisa Nerg

keva parin kilometrin pituinen
Tourujoki on ollut eräkaudelta
lähtien Jyväskylän seudun kehityksen kannalta merkittävä vesiväylä. 1700-luvulta löytyy asiakirjoja joen varren myllyistä ja
seuraavan vuosisadan ”tukkihuimaus” ja koskivoiman laajempi
hyödyntäminen loi mahdollisuudet vasta perustetun Jyväskylän

tykseen. Vuonna 1874 aloittaneesta paperitehtaasta tuli kymmeniksi vuosiksi jokivarren teollinen lippulaiva.
FT Jussi Jäppinen esittelee
Tourujoen ja Kankaan alueen
vaiheita 1700-luvulta 2020-luvun
alkuun Piippurannan Klubilla
torstaina 30.1.2020 kello 16.
Tervetuloa.
Tästä Kankaan alueen kehitys alkoi: Lohikosken paperitehdas aloitusvuonna
1874.
Kuva: Keski‐Suomen museo.
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Auto käytössäsi,
vaikka et sitä omista

Kankaan kimppakaarat kohta vuoden ikään
Kankaalla on voinut kurvailla
kimppakaaroilla tulevassa tammikuussa jo vuoden verran. Käyttäjäkuntaakin autoilla on jo mukavasti. Joel Virpi Omagon toimitusjohtaja kertoo, että rekisteröityneitä käyttäjiä kaaroilla
on jo yli 100. Kankaan kaksi
Kimppakaaraa ovat Omago Oy:n
omistuksessa ja operoimia. Toinen Seat-merkkisistä autoista on
manuaalivaihteinen ja toinen on
automaattivaihteinen.
Mikä ihmeen
kimppakaara?

Kimppakaara on tuttavallisempi nimitys Kankaalle P-Pergamentissa sijoitetuista yhteiskäyttöautoista. Yhteiskäyttöauto tarkoittaa autoa, joka on jonkin yhteisön yhteisessä käytössä. Kan-

kaan kimppakaaroja on mahdollista käyttää oikeastaan kenen
vaan, kunhan tietää rekisteröityessään Kankaan tunnuksen.
Tiedot Kankaan Kimppakaarojen käyttöön löytävät Kankaan
www-sivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/kangas/asumInen/
kimppakaarat. Samalta sivulta
löytyy ohjeet varaamiseen myös
lyhyesti englanniksi.
Trendikkäästi biokaasulla

Rekisteröityjen biokaasuautojen
määrä ylitti Suomessa juuri 10 000
auton rajapyykin. Myös Kankaan Kimppakaarat ovat bi-fuel
autoja. Autoissa on bensatakki,
mutta pääasiallisena käyttövoimana kaaroissa käytetään paikallista biokaasua. Autoissa on Mustankorkean tankkauskortit, joi-

den käytöstä saa ohjeet tankkaamisen ollessa ajankohtaista.
Autojen varaaminen, ovien avaaminen ja laskutus hoituu kätevästi digitaalisen käyttöliittymän
kautta.
Käyttöön porkkanaa

Kankaan kimppakaarojen käyttöön saa tarvittaessa myös apua
kaarakummeilta. Kaarakummeina toimivat JAPA ry:n asiantuntijat. Omago tarjoaa Kankaan
kimppakaara-asiakkaille monipuolisia hinnoittelumalleja ja
usein asiakkaille on myös tarjolla erilaisia tarjouskampanjoita.
Teksti: Tanja Oksa
Kuva:
Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kankaan kimppakaaroja voi käyttää kuka tahansa. Ohjeet kimppakaarojen käyttöön
Kankaan www-sivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/kangas/asuminen/kimppakaarat

