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Aluehallintoviraston Jyväskylän
kaupungille myöntämästä luvas-
ta  19.3.2021   Tourujoen kunnos-
tamiseksi on jätetty yksi vali-
tus  Hämeenlinnan hallinto-oi-
keuteen.   Tästä johtuen sekä kun-
nostuksen että kunnostuksen
yhteydessä toteutettavien puis-
toalueiden ja rantareittien raken-
taminen viivästyy.

Uusi tilanne on herättänyt 
Kankaan  asukkaissa voimakkai-
takin tunteita.   Jo pitkään vään-
netty iso kunnostushanke pit-
kittyy ja viivästyy hankaloittaen
entisestääkin Kankaan alueen
suunnittelu- ja kehitystyön ete-
nemistä  niin infran kuin liiken-
ne- ja ihmisten liikkumisjärjes-
telyjenkin osalta.

Kunnostusalue yltää Kankaan
asuinalueelta Palokkajärvelle.
Suurimmat muutokset tapahtu-
vat Kankaan asuinalueen koh-
dalla.
Kankaalla koski rakennetaan

kohtaan, jossa joki ei ole aikai-
semmin luonnostaan virrannut.

Lisäksi Kankaankadun olemas-
sa oleva kevyen liikenteen silta
uusitaan ja pidennetään, jotta se
yltää uuden rakennettavan joki-
uoman ylitse.
Alunperin Tourujoen kunnos-

tus oli tarkoitus aloittaa jo tänä

vuonna. Alustava arvio koko
hankkeen toteuttamisen kestos-
ta on noin 2-3 vuotta. Kustan-
nusarvio on noin 6,5 miljoonaa
euroa.
Viime syksynä alueella käyn-

nistyneet kaivuutyöt liittyvät Al-

va Oy:n vesihuollon ja kauko-
lämmön töihin.

Kuva ja teksti:
Jorma Leppänen

Tourujoen kunnostus lykkääntyy

Kankaan asukkaita kutsuttiin
alkuvuodesta vapaaehtoiseen jä-
tehuoltokokeiluun, jolla haet-
tiin keinoja kierrätyksen akti-
voimiseksi pelillistämisen kei-
noin. Kokeilun suoritti Vaasan
yliopiston opiskelija  Susanna Ai-
lanto  omana loppu- ja opinnäy-
tetyönään ennen valmistumis-
taan. Taustatoimijoina Susannal-
la oli Jyväskylän kaupunki, Suo-
men ympäristökeskuksen koor-
dinoima ja suurelta osin Euroo-
pan komission rahoittama Circ-
waste – Kohti kiertotaloutta -han-
ke.
Kokeilu  toteutui  1.-28.2.2021,

jolloin  mukaan lähteneitä  talouk-
sia  kannustettiin  jätteiden lajit-
teluun  pelillistämisellä  eli teke-
mällä kierrättämisestä  pelimäistä.  
Mukana oli 7 huoneistoa, joi-
den  " jätekäyttäytymistä"   seurat-
tiin  sekajäteastian avauskertojen
perusteella.   Pelissä laskettiin huo-
neistoille  tammikuulta sekajä-
teastioiden keskimääräiset  avaus-
kerrat  per viikko.   Helmikuussa
viikoittaista avausmäärää verrat-
tiin  tammikuun  keskiarvoon.   Pe-
lin ajatuksena oli  kerätä pistei-
tä.   Pelin alkaessa kotitaloudella
oli  nolla pistettä.   Helmikuun
viikoittaisen tuloksen ollessa pa-

rempi kuin tammikuun keskiar-
vo,   kertyi  pisteitä. Jos  viikoittai-
nen tulos oli  huonompi kuin
tammikuun keskiarvo, lähti pe-
laajalta  pisteitä. Jos tulos oli  sa-
ma kuin tammikuun keskiarvo,
ei pistemäärä muuttunut.   Jos
avauskertoja kertyi  0, sai  par-
haan  mahdollisen  pistemäärän  eli
100.  
Oma sijoitukseni oli 4./7. En

yltänyt kumartamaan voittopal-
kintoa eikä arvontakaan osunut
kohdalleni. Kisan voittajien (jaet-
tu ykkössija) saadessa täydet 400
pistettä oli minun saldoni 268
pistettä. Eli taloutemme alitti se-

kajätteen tyhjennyskertojen mää-
riä verrattuna tammikuun kes-
kiarvolukemaan.
Sain kumminkin pelissä mu-

kana olleena pelikokeilun tavoit-
teen selkiytymään itselleni. Mi-
tä tarkemmin tulit lajitelleeksi
sekajätteesi harventamalla ja vä-
hentämällä vastaavasti sekajäte-
pussukoittesi vientejä jätehuol-
tokiertoon, sitä enemmän sait
pisteitä. Kokeilun lopuksi osal-
listujat haastateltiin relevantin
tutkimusdatan saamiseksi.

Jorma Leppänen

Asukkaat mukana jätehuoltokokeilussa

Nousen Rusokinkatua ylös kun
havaitsen Paperitehtaankadulla
"Maitotölkkitaloa" ohittavan ja
rollaattoriaan selkä etukenossa
työntävän Toivo Hännisen. Toi-
vo on käynyt minulle tutuksi jo
aiemmista satunnaisista kohtaa-
misistamme nykyisen Kankaan
kulmakunnilla. Niinpä kiireh-
din askeleitani moikatakseni ja
onnitellakseni häntä talven yli
nyt tavanomaiselle ulkoilureitil-
leen taas selviydyttyään.
Toivo kertoo kulkeneensa ja

tallonneensa näitä kujanteita jo
reilusti yli puoli vuosisataa. Tou-
rujoen luontopolkuakin 30 vuot-
ta. Hän on kirvesmiehenä pal-
vellut Kankaan paperitehdasta
erilaisissa puusepän töissä mm.
omakoti- ja talonrakentajana,
tehtaan huonekaluja, hyllyjä,
kaappeja, ovia yms korjaten ja
kunnostaen. Työ oli monipuo-
lista mestarin keksiessä ja käs-
kiessä aamuisin aina uusia hom-
mia.
Kysyessäni, mitä alueen ko-

kemusasiantuntija ajattelee pai-
kallisesta nykymenosta, irtoaa
vastaus helposti:
- On kuljettava kehityksen

mukana. Kaikilla on helpom-
paa. Rakennusmiehilläkin apu-
naan koneet ja tekniikka.
- Aloittaessani 50-luvulla työ

oli paljolti ruumiillista ja käsi-
työtä. Talvella Kankaan "mon-
tussa" ei pakkasrajaa ollut. 30-
40 asteen pakkasissa laitettiin
koivuhalot ja tulet bensatynny-
rin puolikkaaseen. Muistan kuin-

ka väripaperisellupaalit pudo-
tettiin pultteriin ja siellä jauhet-
tuaan ja viiraan vietäessä pultte-
ri huuhdottiin kaikennäköisine
kemikaaleineen suoraan jokeen.
Niinpä usein jo keväällä sodan
varalta pommeilta suojatun ve-
sivoimalaitoksen alajuoksulla
kellui myötävirtaan kuolleita,
isojakin haukia ja muita kaloja.
Paperin väriä pultteriin vaihdet-
taessa ammoniakin ja rikkiha-
pon katkuiset huuhdevet loivat
siten oman iloisen värikirjonsa
Tourujoelle. Jokivarren lukui-
sat veneet ja venekatokset antoi-
vat niin ikään oman ilmeensä
virtamaisemiin. Ja nahkatehdas-
kin.
Toivon työmatka 40 vuotisen

palvelussuhteen kestäessä kävi
hänelle varsin lyhyeksi ja tutu-
tuksi kotoaan Tellervonkadulta
Tourujoen toiselta puolen teh-
taalle. Niinpä tämä liki 90 vuo-
tias seniorikansalainen ilmoit-
taa nykyisen päivälenkkinsä pi-
tuudeksi asunnoltaan kunnioi-
tettavat 2-3 kilometriä.
Rollaattorin ulkoiluttamisen-

sa Toivo aloittaa nykyiseltä Puis-
tokadun varren asunnoltaan
Kankaantien sillan yli Kympin-
kadulle, Rusokinkadulle tai Mi-
nimanin taitse Paperitehtaanka-
dulle ja sieltä Kinakujan sillan
yli takaisin kotipihaansa. Työ-
aikanaan selkävamman koke-
neelle remonttimiehelle lääkäri
oli todennut "Sinun täytyy liik-
kua. Jos liikunta jää pois, niin
selkävaiva vain pahenee."

"On kuljettava kehityksen mukana"

- Kaikki kaverini ovat jo kuol-
leet. Työmiehet olivat värikkäi-
tä ja huumoria oli paljon. Rol-
laattori minulla on ollut jo kol-
me vuotta. Kerrostaloasunnos-
tani muutan vaimoni kanssa
remontin ajaksi pois toukokuun
alusta, tiivistää muistonsa ja tun-
tonsa Kankaan pääkaduilla usein
näkemämme yhdeksänkymppi-
nen ikämieslenkkeilijä.
Toivon rinnalla Kinakujan sil-

lan alkuun asti yhdessä kulkeis-
samme eroamme. Oikaisemme
molemmat yllättäen alkaneen sa-

teenkin alta pois kohti omia ko-
tikontujamme molemmin puo-
lin Tourujokea. Sattumanvarai-
sesta kohtaamisestamme spon-
taanine kuulumisten vaihtoi-
nemme ja pikahaastatteluineni
tunnen ihailtavaa arvostusta, kii-
tollisuutta ja kunnioitusta tätä
omasta kunnostaan ja päivittäi-
sestä liikunnastaan huolehtivaa,
sisukasta lajikumppaniani ja vir-
keää seniorikansalaistamme Toi-
vo Hännistä kohtaan.

Kuva ja teksti:
Jorma Leppänen

Tourujoen rantatörmällä sijait-
sevassa neljässä kerrostaloyhtiös-
sä suoritettiin Kankaanrannan
sillan rakentamista tukevan kun-
talaisaloitteen nimienkeruuhan-
ke viime vuoden syys-lokakuussa.
Hanke sai taakseen laajaa kan-

natusta, sillä allekirjoituksia ker-
tyi lyhyessä ajassa lähes 100 kap-
paletta. Vuonna 2018 tehdyssä
aikaisemmassa aloitteessa on 239
nimeä, jotka kerättiin pääasiassa
Kankaan omalta alueelta.
Kankaanrannan sillan raken-

tamiselle on siten laaja kannatus
Kankaan -Tourulan alueella eli
juuri niiden henkilöiden keskuu-
dessa, joiden arkisen liikkumi-
sen tarpeita silta eniten palveli-
si. Vastustajiakin toki löytyy, joi-
den olemassaolosta Keskisuoma-
laisen mielipidepalsta aika ajoit-
tain muistuttaa.
Jyväskylän kaupunki on lähet-

tänyt huhtikuussa kuntalaisaloit-
teen vastuuhenkilölle tiedon
lausunnostaan, joka kuuluu seu-
raavasti:
"Joukko Tourulan kaupungi-

nosan asukkaita on tehnyt aloit-
teen, jossa he kannattavat Kan-
kaanrannan sillan rakentamista.
Aloitteeseen annettu vastaus:
Kankaanrannan silta on osa

Kankaan baanaksi nimettyä pyö-
räilyn pääreittiä. Pyöräilyn pää-
reitti on merkitty Kankaan osay-
leiskaavaan sekä Jyväskylän kau-
pungin yleiskaavan karttaan 6
(Täydennysrakentaminen ja kes-
tävä liikkuminen). Sillan suun-
nittelun pohjaksi on pidetty suun-
nittelukilpailu, jonka voittaja rat-
kesi vuonna 2016. Sillan toteut-
taminen vaatii alueen asema-
kaavan muuttamisen. Asemakaa-
van luonnos vietiin kaupunkira-
kennelautakunnan käsittelyyn
15.5.2018, ja tällöin lautakunta
palautti asian uudelleen valmis-
teltavaksi siten, että uuden sillan
rakentamiselle selvitetään vaih-
toehtoinen ratkaisu.

Vaihtoehtoisina ratkaisuina
tutkittiin neljää eri vaihtoehtoa.
Ne ovat Tourujoen ylityskohdan
mukaisesti nimettyinä: Kankaan-
katu, Kankaanrannan silta (uusi
silta), Kinakuja ja Tourulantie.
Vaihtoehtoja esiteltiin yleisölle
vuonna 2020 - tällöin toteutet-
tiin myös asukaskysely, johon
vastasi reilut 1000 henkilöä. Eri
vaihtoehtoja arvioitaessa näke-
mykset erosivat toisistaan voi-
makkaimmin Kankaanrannan
sillan osalta. Lähes sata vastaajaa
piti Kankaanrannan siltaa hyvä-
nä vaihtoehtona, ja reilut 40 vas-
taajaa taas piti sitä huonona vaih-
toehtona.
Vaihtoehdoista annetut kom-

mentit jakautuivat vastaajien taus-
tasta riippuen. Esimerkiksi ak-
tiivipyöräilijät korostivat sujuvia
ja nopeita yhteyksiä, osalle vas-
taajista ne eivät olleet niin tär-
keitä. Osa oli huolissaan jalan-
kulun turvallisuudesta Kinaku-
jan ja Kankaankadun vaihtoeh-
tojen osalta. Osa vastaajista oli
huolissaan Tourujoen luontoar-
vojen heikentymisestä mahdol-
lisen uuden sillan rakentamisen
seurauksena.
Uuden sillan rakentaminen

ratkeaa tulevassa kaavoituspro-
sessissa. Kaavan valmistelua jat-
ketaan, kaava on tarkoitus tuo-
da uudelleen käsittelyyn syksyl-
lä 2021"
Olennaisin osa tässä lausun-

nossa on sen viimeinen kappale,
jonka mukaan uuden sillan ra-
kentaminen ratkeaa tulevassa kaa-
voitusprosessissa. Kaavan valmis-
telu on siis edelleen työn alla ja
uusi kaava on tarkoitus tuoda kä-
siteltäväksi ensi syksynä. Sillan
kohtalo jää siten 13. kesäkuuta
valittavan uuden valtuuston rat-
kaistavaksi.

Raimo Sopo
Kuntalaisaloitteen

vastuuhenkilö

Kankaanrannan silta
puhuttaa

Paikallinen kokemusasiantuntija ja seniorikansalainen
Toivo Hänninen ulkoiluttamassa rollaattoriaan Kankaan
kulmilla

Alva-yhtiöt Oy:n ilmoituksen mukaan/ ilmoittamana Kankaan Koskipuiston alueen joh-
tosiirtotyöt valmistuvat keväällä 2021.

Tällainen upea baana avautuu eteesi Kankaanrannan
sillan ylitettyäsi joskus tulevaisuudessa.
Kuva: Jorma Leppänen

Korona tilanteen helpottues-
sa kevään aikana olemme asu-
kas-yhdistyksessäkin toiveikkai-
ta, että voimme pitkästä aikaa to-
teuttaa yhteisöllisyyttä. Ensim-
mäisenä starttaa 16.6. Piippu-
rannan Klubin kanssa yhteistyös-
sä suunniteltu Kesätapahtuma,
jossa on onkikilpailu ja Loiskis-
yhtyeen konsertti. Samalle päi-
välle sattuu myös Jyv'äskylän kult-
tuuri- ja osallisuuspalvelun per-
hesuunnistus-tapahtuma, jossa
Loiskis-yhtyeen konsertti on yh-
tenä suunnistuskohteena.

Kesään on suunniteltu myös
luontokävelyä, vilttikirppistä ja
lasten tapahtumaa ja toivon to-
della että ne kaikki päästään to-
teuttamaan.

Alku vuoden aikana asukas-
yhdistyksen hallitus on kokoon-

tunut useita kertoja ja olemme
antaneet lausuntoja mm. VT4
parantamissuunnitelmaan ja pai-
kallisliikenteen tulevaan linjasto-
suunnitelmaan. Ailakinkadulle-
kin on luvassa korotettu suoja-
tie ja ensi syksynä ratkeaa Kan-
kaanrannan sillan kohtalo.

Asukasyhdistys on yksi merkit-
tävä kanava olla vaikuttamassa
asuinalueemme kehitykseen. Tar-
vitsemme laaja-alaista näkemys-
tä ja eri-ikäisten ihmisten mieli-
piteitä jotta voimme parhaalla
mahdollisella tavalla arvioida eri
hankkeiden vaikutuksia alueem-
me rakentumiseen.
Mielipiteesi on tärkeä! Tervetu-
loa mukaan toimintaan!

Kirsi Heikkilä
Kankaan asukasyhdistyksen

puheenjohtaja



Jukka Sillankorva TL-Maint
Oy:stä aloitti Kankaan talkkari-
na joulukuussa 2020. Jukan teh-
täviin kuuluu huolehtia Kankaan
Palvelu Oy:n omistamien yhteis-
pihojen ja kaupungin omista-
mien teiden, kevyenliikenteen-
väylien ja nurmialueiden kun-
nossapidosta ja siisteydestä.

Kunnossapitoon osallistuu TL-
Maintilta useita henkilöitä, mut-
ta Jukan tehtävänä on koordi-
noida alueella tehtäviä kunnos-
sapitotöitä. Asuinrakennusten
ulko- ja sisäalueista vastaa edel-
leen asunto-osakeyhtiöiden omat
huoltoyhtiöt. Kankaan alueella
7 taloyhtiötä on tällä hetkellä
TL-Maintin hoidossa. Jukka ha-
luaa olla vanhan hyvä ajan talk-
kari ja hän toivookin asukkai-
den pysähtyvän juttusille

– On mukavaa työskennellä
näin yhteisöllisessä paikassa ja
kauniissa ympäristössä kuin Kan-
gas. Tulkaa rohkeasti juttelemaan,
kun liikuskelen alueella, hymyi-
leväinen Jukka tuumaa.

–Teemme tätä yhteistyöllä ja
kierrämmekin säännöllisesti alu-
eella katselmuksilla ja teemme
tarvittavat huoltotoimenpiteet,
palvelupäällikkö Ulla-Maija Val-
tonen Kankaan Palvelu Oy:stä
kehuu Jukan asennetta ja yhteis-
työtaitoja – Jukka osaa lähes lu-
kea ajatukseni ja on usein jo yh-
den askeleen edellä minua. Juk-
ka toimii jo ennen kuin olen edes

ehtinyt pyytämään jonkin asian
hoitamista. Tällainen yhteistyö
on molemmin puolin mielekäs-
tä, Valtonen iloitsee.

kuvaaja: Petri Blomqvist,
Visual Bureau of Finland Oy

teksti: Mervi Yläjärvi
Business Jyväskylä,

Jyväskylän kaupunki
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Suomen Kotiseutuliitto julkisti
helatorstaina Vuoden kaupungin-
osakilpailun voittajan. Kilpai-
luun saatiin 243 ehdotusta 25 eri
kaupungista ja 110 kaupungin-
osasta.
Jyväskylän kaupunginosien

keskinäisessä vertailussa eniten
ehdotuksia tuli vuoden 2004 voit-
tajalta Kypärämäki/ Köhniöltä
16, Säynätsalosta 15, Köhniöltä
6 ja ja Kankaalta sekä Kuokka-
lasta molemmilta vain 3 ehdo-
tusta. SKL:n luonnehtii omilla
nettisivuillaan superkaupungin-
osien ehdotustulvasta ilmenevän,

että lähiympäristö on parhaim-
millaan keskeinen osa ihmisen
elämää ja hyvinvointia.
- On ilo, kunnia ja nautinto

tuntea olevansa mukana ja osal-
lisena alati kehittyvän, rakentu-
van ja valmistuvan uuden kau-
punginosa-alueemme niin arki-
kuin juhlamenossa ja meiningis-
sä, kerrottiin Jyväskylän Kan-
kaan aluetta kehuvassa hakemuk-
sessa.
Tällä kertaa Vuoden kaupun-

ginosaksi valittiin  Turun  keskus-
tan tuntumassa sijaitseva aktiivi-
nen ja idyllinen I kaupunginosa.

Alue sijaitsee Aurajoen itäpuo-
lella – näkyvimpänä maamerk-
kinään  Turun tuomiokirkko.
Kaupunginosassa ovat myös Tu-
run yliopisto ja Åbo Akademi.
Josko meille kankaalaisille

oma rakas - talo talolta ja kortteli
korttelilta – kasvava ja nouseva
uusi Kankaan kaupunginosa-
alueemme olisi ensi vuonna jo
nykyistä lähempänä vuoden
voittajaehdokkuutta? Jäänee
nähtäväksi!

Teksti ja kuva:
Jorma Leppänen

Kangas mukana Vuoden
kaupunginosa -kisassa

Kankaan
talkkari Jukka

Jukka Sillankorva
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Kevyen liikenteen
turvallisuus paranee Kankaalla

Asukasyhdistyksen kannanottoja

Taustaa

Kankaan asukasyhdistys ry. on pe-
rustettu vuonna 2019. Koska Ala-
kaupungin asukasyhdistys on lo-
pettanut toimintansa Tourujoen
itäpuolisella alueella, Kankaan asu-
kasyhdistys on tällä hetkellä ainoa
asukasyhdistys Tourujoen ja Ne-
lostien sekä Lohikoskentien ja Jy-
väsjärven rajaamalla alueella.
ELY-keskuksen mukaan tiesuun-

nitelman tavoitteita ovat mm. "Kan-
kaan ja Seppälän alueiden saavu-
tettavuuden parantaminen" sekä
"Seppälän ja Kankaan alueen väli-
nen sujuva katuyhteys" . Koska tie-
suunnitelma vaikuttaa kaikkien
Kankaan ja Tourulan (Suur-Tou-
rulan ) asukkaiden arkeen, muis-
tutuksessa emme rajoitu pelkäs-
tään Kankaan alueeseen, vaan
lausuntomme kattaa myös Touru-
laa koskevan liikenteen.
Edellä mainitun osalta toteam-

me, että tiesuunnitelmassa tulisi
mainita Kankaan lisäksi myös Tou-
rula, koska näitä alueita ei voi erot-
taa liikennevirtojen näkökulmas-
ta toisistaan.

Paikallisen liikenteen
pääväylät

Kangas-Tourulan alueen mootto-
riajoneuvoliikenteen pääväylät ovat
Tourulantien lisäksi Ailakinkatu
ja Vapaaherrantie. Nyttemmin
Kankaan asutuksen kasvaessa myös
Rusokinkadusta on muodostunut
merkittävä poikittainen kulkureit-
ti. Vuosikymmenien kokemus liik-
kumisesta alueen pääväylien kaut-
ta keskustaan, Seppälän teollisuusa-
lueelle sekä 4-tielle ja rantaväyläl-
le on osoittanut, että nämä reitit
ovat palvelleet alueemme asukas-
liikennettä vähintäänkin tyydyt-
tävästi.
Tiesuunnitelman mukainen uusi

kokonaisratkaisu parantaa käsityk-

semme mukaan myös Kankaan –
Tourulan alueen liikennettä, joka
on vuosien varrella vilkastunut ja
vilkastuu edelleen Kankaan alueen
väkiluvun kasvun myötä. Yhdis-
tyksemme suhtautuukin esillä ole-
van suunnitelman päälinjoihin
myönteisesti ja uskomme uusien
siltaratkaisujen helpottavan liiken-
nettä erityisesti keskustan ja itäis-
ten kaupunginosien välillä sekä 4-
tien suuntaan, mikä lienee suun-
nitelman tarkoituskin.

Aholaidan
eritasoliittymä

Uudessa tiesuunnitelmassa vanha
nousuliittymä 4-tieltä Tourulaan
pohjoisen suunnasta poistuisi ja
kulku tapahtuisi uutta ramppisil-
taa pitkin Nesteen huoltoaseman
ja Rise-kampuksen välissä olevaan
Tourulantien risteykseen. Päästäk-
seen Rusokinkadun kautta van-
haan Tourulaan ja Kankaalle tai
vastapäiselle sotateollisuusalueelle
(Tourulankulmaan), on käännyt-
tävä Tourulantietä oikealle. Vasem-
malle kääntyen ramppisillalta pää-
see kaupungin keskustaan. Liitty-
män pään suunnitellulla siirrolla
nykyisestä paikasta kaupungin kes-
kustaan päin ei ole Kangas-Touru-
lan asukasliikenteen kannalta mer-
kitystä.
Ramppiratkaisu (silta keskus-

taan) vaikuttaa pohjoisen suunnas-
ta tulevan, Tourulassa ja Kankaal-
la sekä vanhan asetehtaan alueella
asuvan näkökulmasta hyvältä. Uusi
ramppi nopeuttaa pohjoisesta kau-
pungin keskustaan pyrkivän mat-
kaa, koska väliltä jää kahdet liiken-
nevalot pois. Matka Tourulaan ja
Kankaalle pitenee ilmeisesti jon-
kin verran, mutta muuttuu liiken-
teellisesti joustavammaksi. Uusi
ramppisilta pohjoiseen palvelee
vastavuoroisesti 4-tietä pohjoiseen
pyrkiviä Kankaan ja Tourulan asuk-

kaita. Silta purkaa nykyisen ramp-
pialueen tungosta ja tekee liittymi-
sen 4-tielle turvallisemmaksi.

Seppälän eritasoliittymä

Mini-Maniin ja Merasimen kautta
Seppälän teollisuusalueelle sekä
Lohikoskentietä Laukaan suun-
taan liikkuvat autoilijat ovat tot-
tuneet käyttämään Vapaaherran-
tietä, jonka liikenne on vilkastu-
nut vuosi vuodelta. Vapaaherran-
tien kaksi eniten ongelmia
aiheuttanutta risteystä ovat Mera-
sinkadun sekä Lohikoskentien ris-
teys. Merasinkadun risteyksessä ei
ole liikennevaloja eikä kiertoliit-
tymää, mikä näkyy liikenteen ruuh-
kautumisena varsinkin Seppälästä
tulevan, vasemmalle kääntyvän lii-
kenteen osalta. Reitin ongelman
tuntevat valitsevatkin usein kier-
totien Vasarakatua pitkin Seppä-
län tielle ja sitä kautta keskustaan
suuntaan, koska sillä reitillä liiken-
nevalot turvaavat joustavan etene-
misen.
Merkittävä muutos Kankaan-

Tourulan sisäisessä liikenteessä on
nykyiseen tilanteeseen verrattuna
Vapaaherrantien katkaisu, joka
pakottaa asukkaat etsimään uusia
reittejä Seppälän teollisuusalueel-
le sekä Lohikoskentielle. Käytän-
nössä muutos vaatii ajoa joko Tau-
lumäen kautta tai 4-tien rampin
kautta Lohikoskentielle. Kolmas
vaihtoehto on ajaa Tourulantietä
Seppäläntielle ja sitä kautta Lohi-
koskentielle (ja edelleen Laukaan
tielle). Tämä reitti saattaa olla ai-
nakin vanhan Tourulan sekä Tou-
rulankulman asukkaiden kannal-
ta uusien ramppiratkaisujen an-
siosta helpoin keino päästä Lau-
kaantielle. Tourukeskuksen
liikenneympyrä on ollut hyvä lii-
kenteen ohjaaja Ailakinkadulta Mi-
nimanin suuntaan sekä oikealle
kääntyen Tourulantielle ja sitä kaut-

ta sekä itään että länteen. Mikäli
tämä hyvin toiminut yhteys Tou-
rulantielle suljetaan, se tulee lisää-
mään liikennepainetta Rusokinka-
dulla.

Kankaan
ydinalueen liikenne

Käsityksemme mukaan on olemas-
sa vaara, että liikenne Kankaan
ydinalueen läpi Rusokinkadun ja
Paperitehtaankadun kautta Mini-
maniin ja Seppälän teollisuusalu-
eelle tulee Vapaaherrantien katkai-
sun jälkeen merkittävästi lisäänty-
mään. Liikennetiheyttä tullee li-
säämään myös Vapaaherrantien ja
Lohikoskentien risteysalueella ole-
van rivitaloalueen asukkaiden me-
no - ja paluuliikenne ja ehkä vielä
suuremmassa määrin Holstin asuk-
kaiden liikkuminen uutta siltayh-
teyttä pitkin Paperitehtaankadun
ja Rusokinkadun kautta kaupun-
gin keskustaan ja takaisin. Tätä
reittiä tulisivat osittain käyttämään
myös Ailakinkadun varren asuk-
kaat Tourulassa.
Suurinta huolta asukasyhdistyk-

sen mielestä aiheuttaa liikennepai-
neen kohdistuminen Kankaan sy-
dämeen Rusokinkadun ja Paperi-
tehtaankadun risteysalueelle, jota
kautta liikenne suuntautuisi Mini-
maniin, Merasimenkadulle sekä
Holstiin ja entisen Vapaaherran-
tien päätepisteeseen. Paperitehtaan-
kadulla jalkakäytävät ovat kapeita
ja osa talojen ulko-ovista avautuu
suoraan katualueen puolelle. Eri-
tyisesti lapsiperheiden kannalta
asetelma on huolestuttava. Näke-
myksemme mukaan tilannetta hel-
pottaisi, jos Kankaan alustavassa
kaavasuunnitelmassa kuvattua Hjal-
marinkatua jatkettaisiin Ailakin-
kadulle saakka ja jos Vapaaherran-
tien liittymä Tourulantiehen säi-
lytettäisiin entisellään. Tällöin mat-
kustaja voisi valita vaihtoehtoisen

reitin Minimaniin ja Seppälän teol-
lisuusalueelle ja välttäisi kulun Kan-
kaan sydämen kautta. Ratkaisun
uskomme purkavan merkittävästi
Kankaan sydämeen ja Rusokinka-
tuun tulevaisuudessa muuten koh-
distuvaa liikennepainetta. Katuyh-
teys korvaisi tavallaan nykyisen
Vapaaherrantien liikenneyhteydet
mutta hivenen lännempänä kul-
kien. Myös pohjoispuoleisen Kan-
kaankadun käyttö liikennepainet-
ta keventävänä vaihtoehtona tuli-
si ottaa huomioon.

Kevyen liikenteen
kasvava rooli Kankaan-
Tourulan alueella

Kankaan alueen suunnitteilla
olevat kevyenliikenteen ratkaisut
tulevat merkittävästi keventämään
autoilun kuormitusta Kangas-Tou-
rulan alueella sekä Merasimen kul-
kureitillä ainakin paikallisten asuk-
kaiden osalta. Jo nyt ihmiset liik-
kuvat jalan ja polkupyörillä Aila-
kinkadun varrella olevista taloista
ja jopa kaupungin keskustasta as-
ti Minimaniin ja Seppälän teolli-
suusalueelle, vaikka kulkureiteillä
on vuosien varrella ollut monen-
laisia esteitä ja hankaluuksia

Käsityksemme mukaan autoi-
lun aiheuttama kuormitus Kan-
kaan-Tourulan alueella kevenee
huomattavasti VT4 - suunnitel-
maan ja kaupungin sisäisiin kevyen
liikenteen suunnitelmiin liittyvien
ratkaisujen toteutuessa Kankaan
alueella, koska Minimani ja Sep-
pälän kauppaliikkeet ovat lyhyen
matkan päässä Tourulan ja Kan-
kaan alueelta. Seppälän eritasoliit-
tymän tärkeys korostuukin juuri
kevyen liikenteen näkökulmasta,
koska uudet ratkaisut parantavat
kevyen liikenteen yhteyksiä Kan-
kaan-Tourulan ja Seppälän alueen
välillä ja pidemmällekin pohjoisen
suuntaan. Pidämme tärkeänä hank-
keen kokonaisuuteen liittyvän Kan-
kaanrannan sillan rakentamista,
koska se avaa sujuvan kevyenlii-
kenteen yhteyden Jyväskylän kes-
kustan ja Seppälän teollisuusalu-
een välillä ja keventää samalla lii-
kenteen painetta myös Tourulan-
tiellä.
Edellä mainittu lausuma on val-

misteltu Kankaan asukasyhdistyk-
sen hallituksen yhteistyönä. Val-
misteluun ovat osallistuneet Kirsi
Heikkilä, Aarre Nieminen, Jor-
ma Leppänen sekä Raimo Sopo,
joka on laatinut muistion pohja-
paperin.

VT4 Rantaväylän parantaminen välillä Aholaidan
eritasoliittymä-Lohikosken eritasoliittymä

Lausunto 20.5.2021

Jyväskylän seudun joukkolii-
kenteen Linkki tulevaisuuteen
2030 linjastosuunnitelmaan
Kankaan asukasyhdistys on

arvioinut paikallisliikenteen lin-
jastosuunnitelman ja toteamme,
että yleisellä tasolla Kankaan alue
on huomioitu tulevaisuus huo-
mioon ottaen keskinkertaisesti.

Yleistä

Kankaan alueen asukaskunta
koostuu hyvin erilaisista de-
mografisista ryhmistä. Yhtäältä
Kankaan alueella asuu paljon
opiskelijoita, toisaalta myös pal-
jon työssäkäyviä aikuisia, lapsi-
perheitä ja vanhuksia. Kankaan
alueella on kohdennettua asu-
mista sekä opiskelijoille että van-

huksille ja nuorille. Paikallislii-
kenteen linjastosuunnitelmaa laa-
tiessa olisi huomioitava, että kaik-
kien näiden ryhmien tarpeet
huomioitaisiin mahdollisimman
hyvin. Yhteydet opiskelupaik-
koihin, kouluihin, palvelukes-
kuksiin, terveydenhoitoon ja
työpaikoille olisi järjestettävä.
Kankaan alueen työpaikkatar-
jonta kasvaa tulevina vuosina
merkittävästi ja on jo viime vuo-
sina kasvanut käytännössä tyh-
jästä satoihin työpaikkoihin.
Suunnittelijan on myös tärkeä

huomioida se, että Kankaan alue
kasvaa jatkuvasti sekä asukas-
määrältään, että työpaikkojen
osalta. Merkittävin huolenai-
heemme on se, että vaikka eh-
dotettu linjasto palvelisikin Kan-
kaan aluetta hyvin tai keskinker-
taisesti vuonna 2024, on myös

tärkeää suunnitella, miten linjas-
ton palvelukyky säilyy alueen
laajentuessa. Vuorovälit vaikut-
tavat jo nyt melko riittämättö-
miltä ottaen huomioon Kankaan
alueen kasvun vuoteen 2024 men-
nessä. Kankaan alueelta ei ole
tällä hetkellä suunnitteilla kuin
yksi suora yhteys keskustan suun-
taan ja sitä kautta Keljoon päin,
vaikka alueen asukasmäärä tulee
kasvamaan useilla sadoilla asuk-
kailla jo vuoteen 2024 mennes-
sä. Palvelutaso heikkenee myös
alueen kasvaessa vuodesta 2024
eteenpäin.

Linjat

Linja T52B palvelee Kankaan
aluetta aamusta iltaan 30 ja 60
minuutin vuorovälillä Seppälän
ja Keljon suuntiin. Linja palve-

lee erityisesti Kankaalla asuvia
opiskelijoita sekä työssäkäyviä
mahdollistaen esimerkiksi Semi-
naarinmäen kampukselle kulke-
misen yhdellä linjalla. Linja kul-
kee keskustan paikallisliikenne-
terminaalin kautta, jossa on mah-
dollista vaihtaa linjaa myös mm.
Keskussairaalaan menevälle lin-
jalle, jonka koemme myös tär-
keäksi. Kankaalla asuu myös pal-
jon esimerkiksi eläkeläisiä, ja hei-
dän tarpeitaan tämä linja palve-
lee myös hyvin. Vuoroväli tulee
todennäköisesti olemaan jo vuon-
na 2024 riittämätön.
Linja T62 palvelee Kankaan

aluetta iltapäivästä iltaan tunnin
vuorovälillä. Aamuisin palvelua
ei tällä linjalla ole. Linja kulkee
Kankaalta Seppälän kautta Vaa-
jakosken keskustaan. Linja pal-
velee erityisesti Kankaan aluet-

ta lisäämällä toisen linjan Seppä-
län alueelle sekä niille ihmisille,
jotka käyvät töissä Kankaalla
Vaajakosken Halssilan suunnal-
ta. Palvelun puuttuminen aamui-
sin haittaa toki mahdollisuutta
käyttää linjaa työmatkoihin. Lin-
jan käyttäminen vaihtolinjana
on toki mahdollista, mutta mah-
dollisesti lisää jonkin verran mat-
kustusaikaa vaihdon vuoksi.
Vaihtomahdollisuudet muihin
linjoihin ovat toki hyvät.

Muuta

Toteamme lisäksi, että Touru-
lantiellä kulkevat runkolinjat ja
täydentävät linjat palvelevat myös
Kankaan aluetta. Kävelymatka
Tourulantieltä ei ole kovin pit-
kä, mutta on myös Kankaan asu-
kasyhdistys ry Lausunto huo-

mioitava se, että liikuntarajoit-
teisten on näitä linjoja hanka-
lampi käyttää pidemmän
kävelymatkan vuoksi.
Kankaan asukasyhdistys toi-

voo lisäksi, että linjastosuunni-
telmaa toteutettaessa huomioi-
taisiin Kankaan alueella myös
mahdollisimman laadukkaat lin-
ja-autopysäkit. Pysäkeistä toivo-
taan erityisesti turvallisia, selkei-
tä ja käytettäviä. Turvallisuutta
voidaan parantaa esimerkiksi
suojakaitein ja korotetuin jalka-
käytävän reunuksin, jotta linja-
autoon nouseminen olisi mah-
dollisimman helppoa. Digitaali-
set vuoronäytöt olisi myös hyvä
toteuttaa Kankaan alueelle.

Jyväskylässä
20. toukokuuta 2021

Kankaan asukasyhdistys ry
Hallitus

Jyväskylän kaupunki on 9. päi-
vänä maaliskuuta vastannut Kan-
kaan asukasyhdistyksen viime
vuonna tekemään, liikennetur-
vallisuuden parantamista koske-
vaan kuntalaisaloitteeseen.
Aloite koski Paperitehtaanka-

dulta Ailakinkadulle nousevan

kevyen liikenteen väylän turval-
lisuuden parantamista. Päivittäi-
nen liikenne kyseisellä väylällä
on jo nyt yllättävän vilkasta ih-
misten kävellessä tai ajaessa pol-
kupyörällä Kankaan alueelta Ki-
nakujan sillan kautta keskikau-
pungin suuntaan.

Liikenteenohjausinsinööri Ilk-
ka Toppilan lähettämässä vies-
tissä todetaan, että "Ailakinka-
dun ylittävien jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden liikenneturval-
lisuuden parantamiseksi Ailakin-
kadulle aloitetaan vuoden 2021
aikana suunnittelemaan korotet-

tua suojatietä. Korotetun suoja-
tien yhteydessä asetetaan väistä-
misvelvollisuus ajoneuvoliiken-
teelle" .

Kuva ja teksti:
Raimo Sopo

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen
Linkki tulevaisuuteen 2030 linjastosuunnitelma

Kuvan yltyskohtaan tulee korotettu suojatie, mikä lisää
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.



Valoa näkyvissä! Kesä on täällä
aivan juuri ja koronatilannekin
näyttää helpottamisen merkke-
jä. Sinnikkyys siis palkitaan ja
toivon mukaan pääsemme jäl-
leen nauttimaan avoimesta arjes-
ta.

Koronasta huolimatta raken-
taminen Kankaalla on edennyt
tasaisen rauhallisesti. Kuluvan
vuoden aikana käynnistynee
myös uusia rakennushankkeita.
Kaavoittaminen etenee puoles-
taan Kankaan sisäosissa, Vanhan
paperitehtaan ympäristössä. Ky-
seessä oleva Kankaanaukion ase-
makaava saanee lainvoiman syk-
syllä. Vuoden aikana on tarkoi-
tus käynnistää myös seuraavan
aluekokonaisuuden kaavoittami-
nen.

YHTEISPIHOILLA
TAPAHTUU

Yhteispihojen rakentaminen jat-
kuu rakennusten valmistumisen
kanssa käsi kädessä. Kesän aika-
na Mosuran kainaloon on val-
mistumassa Sydänsukupolvet
–yhteispiha. Pihalta löytyy mm.
oleskelutiloja, istutuksia, kun-
toilualue ja viljelylaatikoita. Vil-
jelylaatikot tulevat vuokratta-
vaksi ensi kesänä, joten yhä

useammalla kankaalaisella on
mahdollisuus perehtyä lavavilje-
lyn saloihin ja päästä nauttimaan
itsekasvatetusta sadosta. Myös
Metsäpiha rakentuu eteenpäin
korttelissa 47.

LISÄÄ TAIDETTA

Osaksi Mosuran julkisivua to-
teutuu tänä vuonna Anssi Pulk-
kisen ja Taneli Rautiaisen UO-
MA-teos. Rautiainen ja Pulkki-
nen kertovat teoksestaan seuraa-
vasti:

- Taideteos esittää rakennuksen
syöksytorvea, joka on taivutet-
tu mutkalle. Teos synnyttää Mo-
sura-rakennuksen kulmaan ke-
vyen, ilmavan ja näkyvän maa-
merkin. Teos heijastelee alueen
luonnonläheistä, leikkimielistä
ja yhteisöllistä identiteettiä. Tai-
vutetun syöksytorven muodos-
tama abstrakti, dynaaminen muo-
to näyttäytyy orgaanisena ele-
menttinä, joka kietoutuu mas-
siivisen rakennuksen rakenteisiin.
Teoksessa luonto ja arkkitehtuu-
ri kietoutuvat ajatuksellisesti yh-
teen; törmäävät ja sekoittuvat.
Teoksen lähtökohtana ovat poh-
dinnat veden ja sen kiertokulun
merkityksestä, sekä niiden elä-
mää ylläpitävän voiman arvos-

Paljon on ehtinyt tapahtua  tuon
päivän jälkeen. Hyvässä vauhdis-
sa ollut toiminnan kehittäminen
katkesi kuin kanan lento koro-
nan sulkiessa  Klubin ovet pidem-
mäksi aikaa, kuin osasimme aa-
vistaakaan.   Valoa  näkyy  kuiten-
kin tunnelin päässä, sillä  Piippu-
rannan Klubin on tarkoitus ava-

ta  ovensa jälleen syyskuun alussa.  

Kaikenlaista toimintaa 

Ennen hyvinvointikeskuksena
tunnettu  lähitalo  Piippurannan
Klubi koki tänä vuonna nimen
ja organisaatiomuutoksen  lisäk-
si nuorennusleikkauksen, sil-

lä  tällä hetkellä  Jyväskylän kult-
tuuri- ja osallisuuspalveluiden  suo-
j issa  toimiva Klubi kutsuu toi-
mintaansa entistä enemmän eri
ikäisiä jyväskyläläisiä.   Toimin-
nan toivotaan  lisäävän  myös  su-
kupolvien välistä kohtaamis-
ta.   Vapaaehtoisten toimijoiden
joukko  tulee näyttelemään toi-
minnan toteutuksessa  entistä suu-
rempaa  roolia  ja puhaltaa tule-
vaisuudessa hengen yhteisöllisel-
le toiminnalle.    

Toivomme lähitalojen  tarjoa-
van  tulevaisuudessa kaupunkilai-
sille ja kolmannen sektorin edus-
tajille  erilaisia  osallistumisen ja
osallisuuden mahdollisuuksia,   sa-
noo erikoissuunnittelija ja lähi-
talojen esimies Antti Rajala.   Piip -
purannan klubi on kaikille avoin
kohtaamispaikka, mutta sen kes-
keisen sijainnin suhteen toivom-
me etenkin Kankaan asukkaita
mukaan toimintaan.   On tärke-
ää tietää, mitä asukkaat haluavat
Klubilla olevan ja tapahtuvan.
Kerro se siis meille ja tule itse
mukaan toteuttamaan se, kan-
nustaa Rajala ja muistuttaa, että
Piippurannan lisäksi toimintaa
aloitellaan syyskuussa myös Kort-
teli Klubilla  keskustassa.  

Avajaisissa esillä vapaa-
ehtoistoiminta, Impro-
kone osallistaa yleisöä  

Piippurannan Klubin histo-
rian toisia avajaisia vietetään 2-5.9.
2021.   Torstai 2.9 on varattu Klu-
billa vapaaehtoisvoimin toimi-
vien ryhmien esittelylle.   Tors-
tain toiminnallisen päivän päät-
tää  klo 15.30  Teatterikoneen  ylei-
söä osallistava  Improkone.   Perjan-
tai  aamupäivä aloitetaan leikki-
treffeillä.   Leikkitreffeillä muka-
na  perhekompassi ja  perhekom-
passin  onnenpyörä.   Perjantai  il-

tapäivällä  voi tutustua  ja osallis-
tua mm.Vire-Lavis  ja  Rytmiksen 
näytöstunnille,   sekä  laulaa  yh-
teislauluja.   Lauantaina Piippu-
rannan klubille levittäytyy piha-
kirppis.   Myyntipaikat ovat  mak-
suttomia, mutta  jos myyntipöy-
dän haluaa lainata klubilta on
syytä varata se ennakkoon  9.8
alkaen  (p.050  476  1961/heli.sil-
vennoinen@jyvaskyla.fi).
Makean nälkään  paikalla on

myös Näppärien Näpertäjien le-
tun myyntipiste.   Sunnuntai-
na  Piippurannan Klubi kokoaa
yhdessä  laulamisesta  innostunei-
ta perheitä. Jyväskylän seurakun-
nan järjestämässä  tapahtumassa
pääsee laulamaan  kaikki  "muk-
susta mummiin" .   Avajaisten tar-
kempi aikataulu tulossa  lähita-
lojen verkkosivuille.  

Syksylle luvassa uutta
ja tuttua toimintaa 

Syksyllä  pyörähtävät käyntiin
muutamat  tutut ryhmät, kuten
Vire-Lavis, Laulu-Klubi  ja  Ryt-
mis. Peli-Klubille on kalenteris-
ta varattuna tuttu tiistain pelai-
luaika.   Pelailemaan ovat terve-
tulleita  kaiken ikäiset  lauta- tai
korttipeleistä kiinnostuneet.   Tut-
tu  MLL:n iltakahvila käynnis-
tyy  taas keskiviikko illoissa.  
Lapsiperheille on  suunnitel-
tu  leikkitreffi aikaa  torstai aamu-
päiviin. Leikkitreffeille voi tul-
la  vapaasti  tapaamaan  muita  van-
hempia yhdessä lasten kans-
sa.   Klubilla on mahdollisuus
keittää kahvia sekä lämmittää ja
syödä eväitä.   Jos hyvin käy, saat-
taa paikalla olla myös  "vara-mum-
mu"   leikkimässä tai  lukemassa  sa-
tua lapsellesi.   Syyskauden  aika-
na  on  luvassa  monenlaisia eri  ta-
pahtumia, teemailtoja  ja
luentoja.   Vapaaehtoisia kaivataan
myös lisää Klubin toimin-

taan.   Hyviä ideoita vastaanottaa
ja lisätietoja antaa Piippuran-
nan  Klubin koordinaattori   

Malanja Mieskonen p. 050
576 8086  malanja.mieskonen@jy-
vaskyla.fi 
Vaikka kesän Klubi viettää vie-

lä hiljaiseloa on 16.6. kesän alka-
jaisiksi luvassa  on kuitenkin  ko-
ko perheen Kankaan kesätapah-
tuma, joka järjestetään yhteis-
työssä Kankaan asukasyhdistyk-
sen ja Jyväskylän kulttuuri- ja

osallisuuspalvelujen kanssa.   Lois-
kis orkesterin "lasten ikivihreät"
-konsertti ja yhteislaulutilaisuus
ovat myös osa kaupungissa  jär-
jestettävää  perhesuunnistusta.    
 
Syksyllä tavataan. Sydämelli-

sesti tervetuloa mukaan toimi-
maan ja toimintaan Kankaan sy-
dämeen, Piippurannan Klubille
 

Malanja Mieskonen  
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Kankaan kuulumisia

tus. Ilman vettä ei ole elämää –
sekä ihmisyhteisöt että muut elä-
män muodot kukoistavat juuri
virtaavan veden äärellä. Taide-
teos ja siinä oleva ajatus veden-

kierrosta vertautuu Mosuran mo-
nisukupolvisessa talossa myös
elämänvirtaan, sen jatkuvaan liik-
keeseen ja –kiertokulku.

TOURUJOEN
KUNNOSTUS-
HANKKEEN
ALOITTAMINEN
VIIVÄSTYY

Tourujoen kunnostushankkee-
seen liittyvä vesilupa on myön-
netty huhtikuussa. Lupapäätök-
sestä tehdyn valituksen takia,
hankkeen käynnistyminen alku-
peräisessä aikataulussa ei toteu-
du. Rakennustyöt oli tarkoitus
käynnistää syksyn aikana. Hank-
keen tilanteesta tullaan tiedotta-
maan tarkemmin myöhemmin
tänä vuonna.

PIIPPUTORIN PIIPUN
PERUSKORJAUS
KÄYNNISTYNEE

Kauan odotettu Piipputorin
piipun kunnostus käynnistynee
kesän aikana. Piippu peruskor-
jataan siten, että Piipputori voi-
daan ottaa jälleen kokonaan käyt-
töön ja turvallisuussyistä asen-
netut aidat piipun ympäriltä pois-
taa korjauksen valmistuessa.
Työmaasta ja tarkemmista aika-
tauluista tiedotetaan tarkemmin
ennen rakennustöiden käynnis-
tymistä.

KANKAAN PALVELUN
ASIAKASPALVELU

Kankaan Palvelun asiakaspalve-
lu puhelimitse päättyy vähäisen
käytön vuoksi kesän kuluessa.
Asiakaspalvelun tavoittaa jatkos-
sa parhaiten sähköpostitse ja yh-
teystiedot löytyvät Kangasver-
kosta, osoitteesta www.kangas-
verkko.fi/yhteystiedot. Kan-
kaan Palvelun toimistotilat
sijaitsevat Portti-rakennuksessa,
osoitteessa Kympinkatu 3. Etä-
työsuosituksen takia toimistolla
henkilöstöä on paikalla vain sa-
tunnaisesti. Asiakaspalveluun
liittyvistä muutoksista huolimat-
ta, vastaamme edelleen yhteyden-
ottoihin rivakasti ja otamme
myös mielellämme palautetta se-
kä kehittämisehdotuksia vastaan.
Ajankohtaiset tiedotteet löyty-
vät jatkossakin tuttuun tapaan
Kangasverkosta. Verkkosivuilta
löytyvät myös ohjeet yhteiskäyt-
töauton eli Kankaan Kimppakaa-
ran käyttöön.

Aurinkoista kesää toivoen,

Kaisa Hirvaskoski-Leinonen
Kankaan Palvelu Oy:n

hallituksen puheenjohtaja

Lähitalo Piippurannan Klubi on 
kohtaamispaikka Kankaan sydämessä
Muutama vuosi sitten Piippurannan
Klubilla vietettiin avajaisia, tarkemmin 
18.5.2018. Silloin ikääntyneiden palve-
luiden siipien suojassa ovensa avannut
Klubi loisti uutuuttaan ja tilat kiinnostivat
tungokseen asti. 



Yhteiset jätepisteet ovat koko-
naistaloudellinen ratkaisu, johon
taloyhtiöt sitoutuvat jo tontin-
luovutusehdoissa. Tällä hetkellä
alueella on kuusi jätepistettä, jois-
ta neljä on syväkeräysastioita ja
kaksi pintakeräysastioita. Jäte-
pisteitä rakentuu lisää, kunhan
kaavoitus ja rakentaminen ete-
nevät. Kankaan Palvelu Oy:n te-
kemät investoinnit rahoitetaan
osakkeiden merkintämaksuilla.
Osakemerkintöjä tekevät alueen
kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt.
Osakesarjoja on neljä: yhteispi-
hat (B), jätehuolto (C), portaali
(D) ja prosenttikulttuuri (E). Jä-

tehuollon ylläpitoa rahoitetaan
kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöi-
den maksamilla käyttömaksuil-
la, jotka määräytyvät kerrosne-
liömetrien mukaan.

JÄTEHUOLLON MONET
TOIMIJAT

Jätehuolto Kankaalla on puhu-
tuttanut aika ajoin. Alueella on
esiintynyt ajoittaista jäteastioi-
den ylitäyttymistä. Syynä het-
kellisiin ylitäyttymisiin saattaa
olla esimerkiksi pitkät pyhät, uu-
den kohteen valmistuminen tai
jäteauton rikkoontuminen. On-

nistunut jätehuolto saavutetaan
monen toimijan yhteistyönä ja
kaiken kattona on valtakunnal-
linen jätelaki.
Jätehuollon viranomaistehtä-

viä hoitaa Jyväskylän seudun jä-
telautakunta. Lautakunta päät-
tää jätehuollon taksoista, jäte-
huoltomääräyksistä sekä jätteen
kuormaamisesta ja kuljettami-
sesta.
Kaupungin ympäristönsuoje-

luviranomaisten ja Keski-Suo-
men ELY-keskuksen tehtävänä
on puolestaan valvoa jätehuoltoa.
Mustankorkea Oy vastaa jäte-

huollon käytännön palveluteh-

tävistä eli se huolehtii jätteiden
keräyksestä, kuljetuksesta, vas-
taanotosta, käsittelystä ja hyö-
dyntämisestä sekä jäteneuvon-
nasta. Mustankorkean jätekes-
kus sijaitsee Jyväskylässä, osoit-
teessa Ronsuntaipaleentie 204.
Urbaser Oy vastaa tällä het-

kellä Jyväskylän syväkeräyskoh-
teiden tyhjentämisestä ja pois-
kuljettamisesta.
Kankaan Palvelu Oy toteut-

taa Kankaan alueen jätepisteet ja
ylläpitää niitä. Yhteisten ulko-a-
lueiden siisteydestä huolehtii
puolestaan TL-Maint Oy:n Kan-
kaan talkkari.

KIERRÄTÄTHÄN
SINÄKIN!

Onnistunut kierrättäminen vaa-
tii tietynlaista ajattelutavan muu-
tosta. Pitkällä aikavälillä kulu-
tuksen vähentäminen on todel-
linen ympäristöteko. Vanhan ta-
varan käyttö on ekologisempaa
kuin uuden ympäristöystävälli-
semmän tavaran hankkiminen.
Kannattaa miettiä tarvitseeko ta-
varaa ostaa uutena vai voisiko
sen hankkia kierrätettynä tai jo-
pa jättää kokonaan hankkimatta.
Kierrättäminen saattaa tuntua

ylimääräiseltä työltä, joten siitä
kannattaa tehdä itselle mahdol-
lisimman helppoa. Mustankor-
kea Oy:n logistiikkapäällikkö
Antti Anhava kehottaa raken-
tamaan jätepisteen omaan kotiin
sopivaksi. – Kankaalla jätteen
kierrättäminen on helppoa. Kaik-
ki jätejakeet ovat helposti saata-
villa kulkureittien varrella. Pie-
netkin jätemäärät voi näppäräs-
ti viedä keräysastioihin ulos men-
nessään, kun jätettä ei tarvitse

itse kuljettaa kauemmas, toteaa
Anhava. –Pahvit ja kartonkipak-
kaukset kannattaa litistää ja lait-
taa sisäkkäin. Se säästää sekä ti-
laa että taloyhtiön jätehuollon
kustannuksia, jatkaa Anhava.
Joskus tulee mietittyä, miten
muovi-, lasi-ja metallipakkauk-
set tulee puhdistaa ennen jäteas-
tiaan viemistä. Jotta kokonaise-
kologisuus tulee huomioitua, an-
taa Anhava seuraavan neuvon –
Riittää kun pakkauksen huuh-
taisee kylmällä vedellä, tiskaa-
maan sitä ei tarvitse alkaa. An-
hava kertoo, että jäte päätyy hyö-
tykäyttöön.
Jyväskylän alueen kotitalouk-

sien sekajäte päätyy Tampereel-
le poltettavaksi eli Tammervoi-
ma Oy käyttää sekajätettämme
lämmön tuottamiseen. Muovi-
pakkaukset puolestaan paalataan
Mustankorkealla 350 kilon pai-
noisiksi paaleiksi ja ne kuljete-
taan täytenä rekkakuormana For-
tumin Riihimäen muovijalosta-
malle. Muovijalostamolla niistä
valmistetaan Fortum Circo®
-kierrätysmuovigranulaattia, jo-
ta käytetään muoviteollisuuden
uusioraaka-aineeksi. Uusiokäy-
tön tuotteina syntyy esimerkik-
si tiskiharjan vaihtopäitä, ämpä-
reitä, roska- ja ostospusseja. Se
muovijäte mikä ei kelpaa uusio-
käyttöön, hyödynnetään ener-
giantuotannossa.

PIDETÄÄN YMPÄRISTÖ
SIISTINÄ YHDESSÄ

Yleisen siisteyden ja jätehuol-
lon kustannusten takia on tärke-
ää, että jokainen huolehtii jät-
teensä sille osoitettuun astiaan ja
huolehtii myös astian sulkemi-

sesta. Säiliön ulkopuolelle jätet-
ty jäte sekä houkuttelee lintuja
ja rottia, että nostaa taloyhtiön
jätehuollon kustannuksia. Huo-
lellinen lajittelu puolestaan sääs-
tää selvää rahaa, koska sekajäte
tulee taloyhtiöille kaikkein kal-
leimmaksi
On havaittu, että korona ja sii-

tä johtuva oleilu kotona, on joh-
tanut kotitalouksien jätemäärien
kasvuun. Kotona syödään enem-
män, jolloin mm. muovijäte li-
sääntyy ja ostoksia tehdään aina
enenevässä määrin verkkokau-
poista, jolloin puolestaan kar-
tonkijäte lisääntyy. Jotta jätteet
mahtuvat astioihin tyhjennys-
kertojen välissä, on tärkeää, että
jokainen jäte päätyy sille varat-
tuun astiaan mahdollisimman
pieneen tilaan laitettuna.
Jätehuolto tähtää luonnon ja

luonnonvarojen säästämiseen ja
luonnon säilyttämiseen puhtaa-
na myös tuleville sukupolville.
Suomessa jätelain tarkoituksena
on ehkäistä jätteistä ja jätehuol-
losta aiheutuvaa vaaraa ja hait-
taa terveydelle ja ympäristölle
sekä vähentää jätteen määrää ja
haitallisuutta, edistää luonnon-
varojen kestävää käyttöä, varmis-
taa toimiva jätehuolto ja ehkäis-
tä roskaantumista.
Jokainen meistä voi siis itse,

omalla käyttäytymisellään, vai-
kuttaa jätehuollon onnistumi-
seen ja kustannuksiin sekä yh-
teisen ympäristön siistinä pysy-
miseen.

Jutun kirjoittaja ja
kuvien ottaja:
Mervi Yläjärvi

Business Jyväskylä,
Jyväskylän kaupunki
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AVAIMET ONNISTUNEESEEN JÄTEHUOLTOON

JÄTEHUOLTO KANKAAN ALUEELLA
Kankaalla kaikki jätepisteet ovat yhteiskäytössä. Yhteiset jätepisteet
säästävät tilaa ja rauhoittavat ympäristöä ylimääräiseltä jäteauto-
liikenteeltä, mikä puolestaan lisää alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Kuvassa vasemmalla Antti Anhava, logistiikkapäällikkö, Mustankorkea Oy ja oikealla Sa-
muli Lindeman, jäteautonkuljettaja, Urbaser Oy.

’Jyväskylä on hyvin tunnettu
kaupunki Suomessa. Kaupungissa
on Jyväsjärvi.
Vaikka Suomessa on suuret

laumat kielentutkijoita, he eivät
ole saaneet aikaiseksi selitystä,
mitä tuo sana Jyväs- näissä nimissä
oikein tarkoittaa.
Niinpä tässä selitän näiden

Jyväs-nimien alkuperän.
Järven ympäristön soraharjujen

(Harju, Hongikonharju, Seppä-
länkankaan laajat harjut) läpi
suodattui suuret määrät sadevettä
ja lumien sulamisen vesiä. Veden
läpivirtauksen mukana siihen
liukeni sora-aineksesta rautaa,
joka sitten rautahydroksidina –
limoniittina - sakkautui paikan
järven pohjille.
Rautapitoinen lähde on

edelleenkin nähtävissä Tourulassa,
Jyväsjärven rantapenkalla.
On kävely- ja pyörätien järven

välissä.
Pidän, että on sulatettu rautaa

Jyväsjärven rannoilla. Jo joskus
1.000 vuotta sitten.
Mutta vanhimmat rautauunit

olivat niin pieniä, että niistä ei
jäänyt mitään huomattavia
arkeologisia jäänteitä.
Suomessa on järvien ja järven-

osien nimiä, joissa on tuo sana
jyvä(s).
On tieto, että 1800-luvulla

Tourulaan suunniteltiin rauta-
ruukkia. Mutta silloin järvestä
nostetut järvimalmierät katsottiin
verran niukasti rautaa sisältäviksi,
että ruukkia ei rakennettu.
Kuitenkin geologien v. 1900

laatima kartta sisältää maininnat
Jyväsjärvestä ja Tuomiojärvestä
Suomen merkittävimpien järvi-
malikohteiden luettelossa.
Muissakin aineistoissa maini-

taan sana järvimalmijyväs. Sana
on ollut arkikieltä aikoinaan.
Erilaisille järvimalmeille sepillä

oli kymmenkunta erilaista nimi-
tystä.
Selitän, että vanhat sepät an-

toivat Jyväsjärvelle nimen sen
järvimalmijyvästen perusteella.

Ilmari Kosonen
metsänhoitaja, matkailuopas

Enonkoski
(Asunut 40 vuotta Jyväskylässä)

Ilmari Kososen selvityksiä Jyväskylän paikannimistöstä

Jyväsjärvi 'malmijyvästen järvi'

Tourulassa rautapitoinen lähde pulppuaa tänäkin päivänä
Jyväsjärveen



Asukkaat pääsivät muuttamaan
taloon helmi-maaliskuun vaih-
teessa itse kukin omaa aikatau-
luaan noudattaen, kertoi Kan-
kaan Ilonan asukastoimikunnan
puheenjohtaja Jaana Stenfors
15. toukokuuta pidetyssä haas-
tattelussa.

Korona jarruttaa
asukastoimintaa

Jason Ilona-talojen perusideana
on ikääntyvien ihmisten asumis-
turvaa ja viihtyvyyttä korostava
yhteisöllisyys, jonka toteutumis-
mahdollisuudet ovat uudessa Kan-
kaan Ilonassa loistavalla tasolla
tilojen puolesta.

"Suurin hidaste yhteisen toi-
minnan käynnistämisessä on ol-
lut korona-pandemia, joka on
asettanut monenlaisia rajoituk-
sia asukkaiden tapaamiselle" , Jaa-
na Stenfors kertoi. - Toistaisek-
si meillä on vain naisten perus-
tama käsityökerho todisteena
naisten aktiivisuudesta ja kiin-
nostuksesta yhteistä toimintaa
kohtaan.

- Odottelemme jo kovasti ke-
sää, jotta pääsisimme pitämään
ainakin pihakekkereitä, missä
asukkailla on mahdollisuus tu-
tustua väljemmissä oloissa toi-
siinsa. Monenlaiset retkisuunni-
telmat odottavat toteutumistaan
koronan jälkeen.

Esimerkiksi opiskelijoiden ja
seniorien yhteiskäytössä olevas-
sa kuntosalissa saa olla vain kak-
si henkilöä kerrallaan. Huippu-
hienot kuntoiluvälineet odotta-
vat siis vajaakäytössä rajoitusten
päättymistä.

Kahvitilaisuudetkin on järjes-
tetty tiukkojen rajoitusten aika-
na kerroksittain tapahtuvaksi.
Talon vieressä sijaitsevan Touhu-
lan päiväkodin kanssa ei ole tois-
taiseksi edes aloitettu neuvotte-
luja yhteistyökuvioista koronan
takia.
Odotukset päiväkodin suun-

taan ovat kuitenkin suuret ja us-
komme välillemme viriävän vilk-
kaan yhteistyön kunhan elämä
normalisoituu, Jaana Stenfors sa-
noo.

Monisukupolvisuuden
yhteensopivuus
koetteella

Kun Mosuraa suunniteltiin, il-
massa liikkui epäilyksiä siitä, mi-
ten opiskelijat ja vanhempi su-
kupolvi tulevat toimeen keske-
nään. Jaana Stenfors tyrmää täl-
laiset puheet oman kokemuksensa
perusteella. "Tällainen epäilys
on vanhakantaista, sillä ihmisten
ei pidä lokeroitua omiin ikäluok-
kiinsa" , hän sanoo.

Stenforsin tapaamat opiskeli-
jat ovat olleet avoimia ja helpos-
ti lähestyttäviä. "Mikä mukavin-
ta, he tervehtivät satunnaista vas-
taantulijaa, mikä ei ole aivan jo-
kapäiväistä tavallisissa kerros-
taloissa" , kertoo asukastoimikun-
nan puheenjohtaja.

Hän sai itse eräältä opiskelijal-
ta apua pyykkituvan uutuuttaan
kiiltävien teknisten laitteiden
käytössä, mikä todistaa, että tie-
don siirto ikäportaassa alhaalta
ylöspäin on myös mahdollista.

Kunhan asumisen olosuhteet
vakiintuvat, on vain järjestely-

kysymys, miten opiskelijat pää-
sevät antamaan tukeaan seniori-
asukkaiden digitaalisten taitojen
kohentamisessa.

Uutuuttaan
kiiltävät tilat
joka paikassa

Ulkoiselta olemukseltaan
tummasävyinen, vähän pelotta-
vankin näköinen rakennus
muuttuu kokonaan toisenlaiseksi,
kun astuu sisälle taloon. Vaaleat
pinnat alakerran yhteisissä tiloissa
ja asuinkerrosten käytävillä sekä
isot ikkunat kokoustiloissa luovat
avaran ja valoisan tunnelman.

Tiloissa näkyy asukkaiden
oma kädenjälki, sillä rakennus-
toimikuntaan kuului myös
asukkaiden edustajia. Esimerkiksi
kokoustilojen tuolien valinnassa
kiinnitettiin huomiota istumis-
mukavuuden lisäksi helppouteen
nousta tuolista ylös.

Pohjakerroksessa sijaitseva
kuntosali ja pyykkitupa ovat opis-
kelijoiden ja seniorien yhteiskäy-
tössä. Kankaan Ilonan asukkai-
den hallintaan kuuluvat pohja-
kerroksen tiloista biljardisali, sau-
na, avara keittiö, terveydenhoitoa
palveleva hyvinvointihuone se-
kä upea olohuone ovat jotain,
josta tavallisessa kerrostalossa
asuva voi vain uneksia

Asukastoiminnan-
ohjauksella tärkeä rooli

Kankaan Ilonassa on tehty pit-
kä harppaus asumisen uuteen ai-
kakauteen. Ilonan ympäristössä
ihminen saa kimmokkeita itsen-
sä kehittämiseen myös yksilön
näkökulmasta. Jasolla on useita
asukastoiminnanohjaajia.

Yksi heistä, Anne Höyhtyä,
vastaa Kankaan Ilonan asukas-
toiminnan ohjauksesta Toimin-
nanohjaajan tehtävänä on akti-
voida asukkaita ideoimaan ja to-
teuttamaan harrastetoimintaa,
Anne Höyhtyä kertoo.
Lisäksi hän tukee, neuvoo ja

ohjaa asumiseen ja arkeen liitty-
vissä asioissa sekä sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen hankinnassa. Oh-
jaajan tehtäviin kuuluu myös ko-
titelevisiossa näkyvän tiedotus-
kanavan ylläpito sekä asukas-
toimikunnan sihteeritehtävät.

Kankaan Ilonassa asuu sekä
eläkeläisiä että työssäkäyviä. Ta-
lossa on 63 asuntoa joiden koko
vaihtelee 36 neliön kaksioista
75.5 neliön kolmioihin. Talossa
on vielä joitakin vapaita asunto-
ja, joita kannattaa kysyä Jason
toimistolta, puhelin 0504395122.

Kuvat ja teksti:
Raimo Sopo
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Naiset perustivat
ensimmäiseksi käsityökerhon

Kankaan Ilona on jo kuudes Jaso ry:n perustamista
seinoritaloista Jyväskylän seudulla. Kankaan ja Tourulan rajalla osoit-
teessa Ailakinkatu 10 sijaitseva uudisrakennus on osa
”Mosuraksi” eli monisukupolvirakennukseksi kutsuttua valtavaa ker-
rostaloa, jonka toisessa päässä asuu opiskelijoita ja
toisessa 55 vuotta täyttäneitä senioreita.

Biljardisalista tulee arvattavasti yksi suosituimmista Kan-
kaan Ilonan asukkaiden kohtaamispaikoista.

Kankaan Ilonan asukastoimikunnan puheenjohtaja Jaana Stenfors muutti uuteen kotiin-
sa Vantaalta 25.maaliskuuta. Taloon on muuttanut asukkaita Vantaan lisäksi mm. Vaa-
sasta, Porista ja Helsingistä, joten Jyväskylän asukasluku on paisunut mukavasti Kan-
kaan Ilonan ansiosta.

Kurkkaus olohuoneeseen, johon talon asukas oli saapu-
nut lukemaan päivän lehteä. Kankaan Ilonan vastikkee-
seen sisältyy mm. mahdollisuus lukea yhteistilauksessa
olevaa Keskisuomalaista, joka tuodaan kabinetin lähellä
olevaan postilaatikkoon.

Osa tilavaa yhteiskeittiötä, joka soveltuu hyvin myös
pienten kokousten pitoon.
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RIINA NYGRÉN

Saunan lauteilla nousee hiki pin-

taan tavallisestikin, mutta helmi-

kuusta lähtien Kankaan Saunal-

la on hikoiltu myös saunajoogas-

sa. Joogasaunavuoroja vetävät

Valkoisessa talossa toimivan Stu-

dio Laiven ohjaajat.

Idea saunajoogan järjestämi-

seen esiteltiin saunalta käsin. El-

viira Hyytiä kertoo, että hän ja

Studio Laiven toinen omistaja

Kaisa Peltonen innostuivat aja-

tuksesta heti.

– Kankaan Saunalla on upeat,

uniikit tilat, joten on ollut iha-

na päästä vetämään saunajoogaa

juuri sinne. Toiminta lähti heti

lentoon, ja ensimmäisistä ker-

roista lähtien 6–8 hengen vuo-

romme ovat olleet lähes poik-

keuksetta loppuun varattuja,

Hyytiä kertoo.

Saunajoogassa ei heitetä löy-

lyä tai taivuteta kehoa akrobaat-

tisiin asentoihin. Kankaan Sau-

nan iso sauna on joogan ajaksi

lämmitetty lempeään 50 astee-

seen, ja iso osa asanoista voidaan

suorittaa istuma-asennossa.

Hyytiä toteaa, että saunajoo-

ga on täsmälääke kehon – ja mik-

sei mielenkin – kireyksiin.

– Saunajoogassa haetaan hy-

vin lempeää liikettä kehoon ja

nautiskellaan yläkroppaa, lan-

tion seutua ja jalkoja avaavista

asennoista kaikessa rauhassa.

Harjoitus on rento ja hoitava, ja

lämpö tuo siihen oman intensii-

visen lisänsä.

Löylyn
taikaa

Sauna kuuluu suomalaiseen luon-

toon ja luonteeseen. Kankaan

saunan tavoitteena on tarjota mo-

nipuolisia elämyksiä ja kokemuk-

sia saunomisen yhteyteen, yrit-

täjä Petri Pietikäinen toteaa.

– Meillä on ollut saunajoogan

lisäksi myös yrttisauna, jolle toi-

vomme paluuta ohjelmaan myö-

hemmin. Henkilökuntamme on

kouluttautunut turvesaunotta-

jiksi, ja turvesaunaa on tarkoi-

tus tarjota kerran kuussa. Nyt

uusin lisäys ohjelmaamme on ke-

huttu olutsauna, jossa vieraile-

van panimon asiantuntija kertoo

oluen valmistuksesta ja maistat-

taa panimon tuotteita, Pietikäi-

nen kertoo.

Yleisten saunavuorojen ohel-

la myös teemasaunoista on muo-

dostunut kankaalaisia kiinnos-

tavia kohtaamisen paikkoja. Mo-

ni on löytänyt Kankaan Saunan

kahvilaan myös iltateelle tai ta-

pahtumiin, vaikkei lauteille kii-

peisikään, Petri Pietikäinen toteaa.

– Olemme tässä hyvässä sol-

mukohdassa, jonne on helppo

tulla keskustasta kävellen tai pyö-

rällä, mutta myös kauempaa au-

toillen. Pyrimme toimimaan yh-

teistyössä alueen eri yrityksien

kanssa, jotta Kankaan alue tar-

joaisi paitsi asukkailleen, myös

muille kaupunkilaisille mahdol-

lisimman monipuolisia palvelui-

ta, Pietikäinen summaa.

Inspiroiva
Kangas

Vuonna 2017 perustettu Studio

Laive aloitti ensin keskustassa,

mutta nyt joogastudio on vakiin-

nuttanut paikkansa Kankaan Val-

koisessa talossa.

Kankaan alue on Elviira Hyy-

tiän mielestä inspiroiva ja ainut-

laatuinen keskeneräisyydestään

huolimatta.

– On hienoa nähdä, mitä tu-

levaisuus tuo tänne vielä! Kehi-

tämme esimerkiksi työhyvin-

vointipalveluita eteenpäin uusien

yritysten muuttaessa tänne. Mei-

dän toiminnallemme tämä rau-

ha ja Tourujoen luonnon lähei-

syys ovat oikea jättipotti. Asiak-

kaamme ovat ihastuneet alueen

hiljaisuuteen ja Valkoisen talon

ikkunoista tulvivaan valoon,

Hyytiä tunnelmoi.

Myös Kankaan Saunan Petri

Pietikäinen odottaa etenkin Kan-

kaan viheralueiden valmistumis-

ta. Alueen kehityssuunnitelmis-

sa Kangas on vehreä keidas kes-

kellä kaupunkia, ja Kankaan Sau-

nalla on siinä paitsi hemmot-

telukeskuksen myös yhteisen

olohuoneen rooli, Pietikäinen

kaavailee.

– Muutaman vuoden päästä

löydymme puiston reunasta ny-

kyisten työmaakenttien sijaan.

Kärsivällisyys palkitaan, Pieti-

käinen naurahtaa.

Mukaan
ideoimaan

Kankaan Saunalle on teemasau-

nojen lisäksi suunnitelmissa ur-

heilun arvokisakatsomoita ja

muun muassa kuntonyrkkeily-

ryhmä. Pietikäinen toivottaa alu-

een toimijat tervetulleeksi toivo-

maan ja ehdottamaan toimintaa,

jota saunan tiloissa voitaisiin jär-

jestää. Yhteistyöllä päästään pit-

källe ja saadaan aikaan juuri sel-

laisia juttuja, jotka kiinnostavat,

hän linjaa.

Studio Laiveen saunajooga on

jo vakiinnuttanut paikkansa viik-

ko-ohjelmaan. Kankaan Saunal-

la joogataankin joka toinen viik-

ko, Elviira Hyytiä kertoo.

– Toistaiseksi vuorot ovat nai-

sille, mutta tarkoituksenamme

on myös saada miesten saunajoo-

gavuoro aikaiseksi. Innokkaita

kyllä riittää. Kankaan alueen ih-

miset ovat selkeästi löytäneet sau-

najoogan, ja kävijöitä on tullut

kauempaakin, Hyytiä toteaa.

Yhteistyöllä
elämyksiä
asukkaille
Kankaan alueen yrittäjät uskovat
yhteistyön voimaan. Kehittyvällä
alueella yrittäminen vaatii laadukkaan
perustoiminnan lisäksi myös
kehittymistä ja innovaatioita.

Saunajooga on harjoitus, jossa nautitaan lempeistä liikkeistä saunan lämmössä.
Kuva: Kankaan Sauna.

Kankaan 
asukasyhdistyksen 

tapahtumakalenteri
16.6.-21 
klo 16 Leikkimielinen onkikilpailu 
Koskipuistossa Tourujoen rannassa.
Onkiaika 1 h, eniten kaloja saanut 
voittaa, kolme parasta palkitaan, 
kilpailualue Tourujoen rantalaituri, 
mukaan omat onget ja syötit 

klo 17 
Loiskis-yhtyeen konsertti 
”Lasten ikivihreät” Pergamenttitorilla 

Klo18  

Onkikilpailun palkintojen jako, kalojen ja mak-
karan paistoa Kokkauspihalla, omat makkarat mukaan!

15.7.-21 
klo 16-18 Luontokävely

4.8.-21
klo 18-20 Vilttikirppis Pergamenttitorilla

8.9.-21 
klo 12 Lasten tapahtuma  
mukana Tanssin Keskuksen tanssiesitys   

Tapahtumat järjestetään koronarajoitukset  
huomioonottaen! 

Kankaan 
asukasyhdistys ry.
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