
 Kesäkuussa Kankaan Asukas-
yhdistys järjesti onkikilpailun 
Tourujoessa Koskipuiston ranta-
laiturin alueella. Osanottajia ei 
ollut kuin muutamia mutta voit-
taja saatiin kuitenkin julistettua 
yhden ahvenen saaliilla.

Vähäiseen osanottajien mää-
rään vaikutti varmaan samaan ai-
kaan  Suomen jalkapallomaa-
joukkueen ensimmäinen Euroo-
panmestaruuskisoissa pelattu ot-
telu. Myös tapahtuma-aika arki-
iltana oli ehkä liian varhainen. 

Kankaan asukasyhdistyksen julkaisu         Syksy 2021

Valon kaupunki -haasteen voitto 
jälleen  JVA Vuokratalolle

Kankaan asukasyhdistyksen jär-
jestämän haasteen palkintoraa-
din muodostivat yhdistyksemme 
seniorit Raimo ja Jorma. Lauan-
tai-illan arviontikatselmuksessa 
kärkisijalle nousi (vaikeassa va-
linnassamme) JVA:n vuokratalo 

Paperitehtaankatu 1. Talo osoit-
ti raadin mielestä kokonaisvaltai-
sessa katsannossamme parhaiten 
väri-teemavalaistuksessaan luo-
vaa omintakeisuutta ja ominta-
keista luovuutta. Lisämausteena 
talon edustalla oli kaksi ulkotul-

takin, mitä elävää tulta ei muilla 
tainnut olla ollenkaan? 
Voittanut taloyhtiö palkittiin 
kunniakirjalla ja taloyhtiön asuk-
kaat kutsuttiin yhteiseen illan-
viettoon ja makkaranpaisto iltaan 
Kokkauspihalle. 

Onkikilpailu Koskipuistossa
Asukasyhdistyksessä on  pohdit-
tu kisan järjestämistä myös ensi 
kesänä paremmalla aikataululla.

Onkikisan voittaja oli yhdel-
lä ahvenella Remu Suokas, joka 
osallistui kisaan isänsä Kim Suok-
kaan kanssa. Hyvän 
vastuksen kisassa antoi 
Mimosa Savonen äitinsä 
Outi Savosen kanssa.

Kaikki osallistujat palkittiin. 
Asukasyhdistys toivottaa onnea 
ja menestystä voittajalle sekä 
muille osallistujille! Tervetuloa 
kokeilemaan kalaonnea uudes-
taan ensi kesänä!
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Puheenjohtajalta
Koronan hieman hellittäessä tai oikeammin oppies-

samme elämään koronan kanssa, Kankaan Asukasyhdis-
tyskin on voinut järjestää jo muutamia tilaisuuksia 
Kankaan asukkaille. Kesällä järjestimme onkikilpailut 
Tourujoessa Koskipuiston alueella ja makkaranpaistoa 
Kokkauspihalla. Palkitsimme myös  Valon kaupunki 
-haasteen voittaneen taloyhtiön asukkaat illanvietolla 
Kokkauspihalla.

Ensi vuoden tapahtumat järjestämme luultavasti Kan-
kaan Palvelun ja Piippurannan Lähitalon kanssa yhteis-
työssä koska aktiivisia toimijoita asukasyhdistyksestä ei 
löydy. Muutaman aktiivin harteille ei voi aina sälyttää 
tapahtumien järjestämistä ja yritämme hallituksen jäsen-
ten voimin hoitaa hallitustyöskentelyä ja käyttää voima-
varamme alueen kehittämiseen.

Olemme aloittaaneet myös  kehityshankkeen tiedo-
tuskanaviemme uudistamiseksi. Tavoitteenamme on pa-
rantaa tiedonkulkua sekä siten palvella paremmin alueen 
asukkaita ja kehittää yhteistyötä alueen asukkaiden ja 
eri toimijoiden välillä. Apunamme kehitystyössä on ol-
lut Osuuskunta Kaukan asiantuntevat osaajat ja tulok-
sia kehitystyöstä saamme ensi vuoden puolella.

Vaikka taas toistan jo aiempia pyyntöjäni, olisimme 
äärimmäisen onnellisia jos saisimme joukkoomme lisää 
aktiivisia jäseniä toimimaan alueen hyväksi. Jos asia kiin-
nostaa, ota yhteyttä kankaanasukasyhdistys@gmail.com 
tai facebookissa.

Kirsi Heikkilä
Kankaan asukasyhdistuksen puheenjohtaja

Tourulan ramppien muutossuunnitelmat Ne-
lostien varrella ovat johtaneet  ketjureaktioon. 
Kaupunki on joutunut pikavauhtia muuttamaan 
Kankaan alueen sisäisten kaavoitustöiden aika-
tauluja nelostiehankkeen takia, mikä muutos on 
heijastunut myös Tourulan puolelle.

 
Saamiemme tietojen mukaan "Mosuran" län-

sipuolella,  Rusokinkadun ja Ailakinkadun kul-
massa sijaitsevalle tontille on alettu yht´äkkiä 
kaavailla parkkitaloa.

Olimme varautuneet pitkään odotukseen Tou-
rulan asukkaita läheisesti koskettavassa parkki-
talohankkeessa, mutta nyt asiasta onkin tullut 
kiireellinen. On puhuttu, että talo voisi valmis-
tua jo vuonna 2023 tai jotakin sinne päin.

Yllättävä muutos aikataulussa on saanut Tou-
rulan taloyhtiöt liikekannalle. Olemme pitäneet 
lukuisia kokouksia, joissa laadittuja muistioita 
on lähetetty korkeaa kaupunginjohtoa myöten. 

Alueellamme vallitsee epätietoisuus ja häm-
mennys. 

Ymmärrämme kyllä, että kolmannelle park-
kitalolle on tarvetta Kankaan alueen rakentami-
sen edetessä. Kysymyksemme sen sijaan kuuluu, 
millä ehdoilla tourulalaiset osakkeenomistajat  
joutuvat osallistumaan Kankaan alueella sijaitse-
van pysäköintitalon rakennuskustannuksiin?  

Kysymyksessä on monimutkainen sopimusoi-
keudellinen kysymys, jonka ratkaisemisessa tar-
vitaan sekä juridiikkaa että maalaisjärkeä ja vähän 
politiikkaakin. 

Tourulan osakkeenomistajia sitoo ikivanha so-
pimus, jonka juuret ulottuvat 1970-luvulle asti. 
Sopimus nimittäin velvoittaa tourulalaisia talo-
yhtiöitä varaamaan alueelle tulevaisuudessa ra-
kennettavasta parkkitalosta tietyn määrän 
autopaikkoja ja maksamaan siitä aiheutuvat kus-
tannukset.

Nyt se tulevaisuus taitaa olla 40 vuoden odo-
tuksen jälkeen käsillä. Ristiriita toiveiden ja to-
dellisuuden välillä on ratkaistava, mutta miten? 
Auttavatko taloyhtiöiden vetoomukset vai tulee-

ko kaupungilta sopimukseen nojautuva pakot-
tava määräys?

Pohdittavana on monia kysymyksiä. Sijaitsee-
ko tontti tourulalaisia oikeudellisesti sitovalla 
paikalla? Miten Kankaan alueen ja Tourulan ta-
loyhtiöiden erilaiset pysäköintipaikkamitoituk-
set sovitetaan yhteen? Miten parkkitalon 
maksumiehiksi pakotetaan henkilöitä, joilla ei 
ole koskaan ollut eikä tule olemaan omaa autoa? 
Miten osakkeenomistajat rahoittavat huomatta-
viin summiin kohoavan investoinnin sekä kor-
keat vuotuiset käyttökustannukset?

Vanhan Tourulan kylkeen on rakentunut uusi 
"älykaupunginosa" erilaisine asumisen ratkaisui-
neen. Tuleeko Kankaan kolmannesta parkkita-
losta alueitamme ja kaupunkia myönteisesti 
yhteen nivova hanke vai jääkö tästä kaikesta jol-
lekin osapuolelle pysyvää kipuilua hampaankoloon?

Raimo Sopo
Tourula

Kauniit kiitokseni luontokä-
velyyn osallistuneille uskalikoil-
le, jotka rohkenivat uhmata 
hellettä mahdollisesti kesän kuu-
mimmaksi osoittautuneena päi-
vänä. 

Me kahdeksan kävelijää saim-
me nauttia alkuun Jyväskylän 
vankilan ja yhdyskuntaseuraa-
mustoimiston johtajan Tuula 
Tarvaisen esitelmöinnistä ja 
vuoropuhelustamme tismalleen 
jo vuoden käytössä olleen avolai-

toksen ja uusien toimitilojen ar-
jesta. 

Tourujoen luontopolku tarjo-
si oman varjoisan, vehreän ja vii-
lentävän luontoelämyksen ensi-
kertalaiselle. Kävelyämme siivit-
ti kulttuuriluotsi Ritva Loimion 

sivistävä opastus ja tarinat Jyväs-
kylän vanhalla hautausmaalla his-
torian havinaa aistiessamme ja 
kuunnellessamme.   

 
Jorma Leppänen

Onnistunut luontokävely 
kesän kuumimpana päivänä

Dieselkäyttöinen pässirata vei 
omilla kapeilla raiteillaan sellu-
paalit 2 koneelle. Sähkömylly oli 
Vapaaherrantien varressa valkoi-
sine viljasiiloineen. Elevaattorit 
kuljettivat viljaa ensin pestäväk-
si, kuivatettavaksi ja sitten vals-
simyllyyn (vs. kivimylly). 

Porttirakennuksen hevostalli 
toimi myöhemmin mm. autojen 
ja traktorien konekorjaamona. 
Porttirakennuksen katon korkea 
torni toimi paloaseman letkukui-
vaustornina. Vapaaherrantie kul-
ki aiemmin lähellä porttiraken-
nusta. Minimanin kohdalla toi-
mi JyväsHyvän leipomo, jonka 
Minimani osti. Porttirakennuk-
sessa toimi myös terveysasema 

terveydenhoitajineen ja lääkärin 
vastaanottoineen. Saunarakennus 
on vuodelta 1916.  

Toivon syntymäpäivä on 
1.2.1932! Toivo muistaa vanhem-
pien työtovereidensa puhuneen, 
että Tourujoen yli oli ollut aiem-
min riippusilta, josta hänellä ei 
ollut omaa havaintoa tai koke-
musta. 

Pulpperin selkeytysallas oli 2. 
koneen edessä/edustalla. Uuden 
selluvaraston mitat olivat 50x100 
metriä. Piippu ollut alkuaan 96 
metriä korkea. Sitä on korjattu 
useaan otteeseen mm. lyhentä-
mällä ekaksi 20 m ja myöhem-
min vielä 10 m eli pituus olisi nyt 
vielä mahdollisesti yli 70 metriä. 

Piipputori 5 kohdalla oli aiem-
min vanha voimalaitos, jonka sei-
nä meni räjähdyksessä Tourujo-
keen. Toivo muistaa kuinka Tou-
rujoessa aikanaan lillui yllätyk-
sellistä öljyä, jota ilmaantui teh-
dasalueen vanhoista maanalaisis-
ta öljyputkista. Ymmärtääkseni? 
tehdas tarvitsi ja toimi aikanaan 
höyrypaineella mahdollisesti öl-
jypoltteisesti, johon jossain vai-
heessa sekoitettiin kokeeksi vet-
täkin. Ja nämä höyryt nousivat 
sitten tiilipiippuunkin niitä hau-
rastuttaen. Metallisilla vyören-
kailla tuettiin jo hänen aikanaan 
piippua rapautumasta ja sortu-
masta? Piipputori 2:n edustalla 
istuessamme Toivo kävi kerto-

maan edessä olevasta vastapäises-
tä rakennuksesta, jonka alakerrassa 
oli hänen varsinainen työpajan-
sa eli puutyöverstas, jossa aamui-
sin mestari käski miehet kul-
loisiinkiin tehtäviin eri puolille 
tehdasaluetta. Ylempi kerros toi-
mi keskusvarastotilana. Perga-
menttitorin suunnassa/kohdalla 
oli sepän paja. Toivo kertoi kuin-
ka työkaverit olivat kiinnostu-
neita valmistamaan itselleen 
puukkoja ja kysyivät sepältä neu-
voa. Neuvo oli, että puukon te-
räaihio tulee saattaa  "puoluk-
kapaskan punaiseksi"!

Toivo Hännistä haastatellut 
Jorma Leppänen 3.7.2021

Toivo Hänninen muistelee

KANKAAN HISTORIAA
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Korona hillitsi tahtia Kankaalla-
kin, mutta siitä huolimatta taus-
talla tapahtuu paljon. Suunnitteilla 
on useita rakennushankkeita ja 
käynnissä on arkkitehtuurikil-
pailu sekä erilaisia kehittämispro-
jekteja. Elämä palaa pikkuhiljaa 
ennalleen uomiinsa ja kahden 
vuoden tauon jälkeen päästään 
järjestämään myös tapahtumia 
täysipainoisesti. Ensi keväänä on 
todennäköisesti käynnissä Kan-
kaalla entisen kaltainen vilske ja 
rakentamisen meininki.

Kankaan 
asemakaavoituksen ja 
rakentamisen tilanne

Kankaanaukion asemakaavamuu-
tos sai lainvoiman syyskuun lop-
pupuolella ja alueella raken-
taminen alkaa keväällä. Kaava-
alue käsittää Kankaanaukion, sen 
viereen rakentuvan uuden hyb-
ridikortteliksi kutsutun kortte-
lialueen, korkean rakentamisen 
hankkeen, vanhan paperitehtaan 
kiinteistön ja sen pohjoispuolel-
le sijoittuvan parkkitalon sekä 
liikerakentamisen uudet kortteli-
alueet. 
Kankaanaukion kaava-alueelle, 
hybridikortteliin on kaavailuis-
sa, nimensä mukaisesti, sekoitet-
tua liike-, palvelu- ja asuntora-

Kankaan kuulumisia

Kutsu asukasiltaan 
9.12.2021 klo 17.30 
Piippurannan klubille

Lämpimästi tervetuloa 

Kankaan perinteiseen 
asukasiltaan 

jälleen livenä Piippurannan klubille 
(Paperitehtaankatu 1). 

Tilaisuudessa käsitellään Kankaan ajankohtaisia asioita 
ja siellä on myös mahdollista esittää kysymyksiä.

 
Paikalla keskustelemassa ovat:

Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, Jyväskylän kaupunki, 
projektipäällikkö Kangas Tanja Oksa, 

Jyväskylän kaupunki, 
verkostopäällikkö Ulla-Maija Valtonen, 

Kankaan Palvelu Oy, 
toiminnanjohtaja Kirsi Pitkänen, Kankaan Palvelu Oy, 

taidekoordinaattori

Voit myös lähettää toiveita tilaisuudessa käsiteltävistä 
aiheista tai kysymyksiä etukäteen osoitteeseen: kaisa.-

hirvaskoski-leinonen@jyvaskyla.fi

Marraskuinen tervehdys Kan-
kaan Palveluista. Olen aloittanut 
määrä- ja osa-aikaisena toimin-
nanjohtajana 1.8. Yhtiön toimin-
ta on tullut jo matkan varrella 
tutuksi. Olen työskennellyt yh-
tiössä sen perustamista alkaen. 
Kankaan alueelle olen tullut hel-

Kankaan Palvelu Oy

kentamista. Kortteliin suunnitel-
laan korttelipalveluja ja Kankaan-
aukion laitaan on rakentumassa 
kivijalkaliiketilaa. Korttelissa hyö-
dynnetään uudenlaista 3D-kiin-
teistöjakoa. Tämä tarkoittaa, että 
kivijalkaliiketila on oma kiinteis-
tönsä ja päälle rakentuvat kerros-
talot sekä yhteispiha omia kiin-
teistöjään. Tontin raja kulkee siis 
vaakatasossa kerrosten välissä.

Myös uusia asemakaavoitetta-
via alueita tutkitaan. Tarkastelus-
sa ovat Kankaan pohjoiskorttelit 
ja Ailakinkadun varsi. Näillä 
alueilla kaavoitusta ei kuitenkaan 
vielä ole käynnistetty.

Rakennushankkeita on käyn-
nissä tällä hetkellä kaksi. Toinen 
niistä on kerrostalohanke Sylin-
teri Kankaan kokkauspihan itä-
puolella. Toinen hankkeista on 
puolestaan korjausrakentamis-
kohde; Kankaan aukiolla sijaitse-
va vanhan paperitehtaan tek-
ninen konttori. Tekniselle kont-
torille valmistuu kevään aikana 
ulosvuokrattavat juhlatilat keit-
tiötiloineen.

Kadunrakentaminen ja kun-
nallistekniset työt jatkuvat tasai-
seen tahtiin. Merkittävimpänä 
näistä on marraskuussa käynnis-
tyvä Kankaanaukion tasaaminen 
ja kunnallistekniikan rakentami-
nen aukiolle. Aukio tasataan aluk-
si hiekkapinnalle, jolloin sen laa-
jempi käyttö esimerkiksi tapah-
tumiin on helpompaa. Väistämät-
tä rakentaminen vaikuttaa kulku-
yhteyksiin ja aiheuttaa hetkittäi-
siä haasteita kankaalaisten arkeen. 
Haitat eivät ole kuitenkaan py-
syviä ja niitä pyritään minimoi-
maan ennakoimalla ja rakenta-
malla vaihtoehtoisia kulkureitte-
jä. Muuttuva maisema ja järjeste-
lyt vaativat hieman kesken-
eräisyyden sietokykyä, mutta toi-
saalta alue rakentuu pikkuhiljaa 
ja vaiheittain viihtyisäksi lähiym-
päristöksi. Kankaan suunnitte-
lun ja rakentamisen yhteiset käy-
tänteet mahdollistavat eri työmai-
den töiden sujuvan yhteensovit-

tamisen, jossa asukkaat, toimijat 
ja yritykset huomioidaan raken-
nustyömaidenkin keskellä. Tou-
rujoen kunnostus-
hankkeen käynnistymistä on odo-
tettu innokkaasti. Koskipuiston 
valmistelevat työt saatiin valmiik-
si kunnostushankkeen alkuperäi-
sen rakentamisaikataulun mu-
kaisesti. Vesiluvasta kuitenkin va-
litettiin ja nyt odotellaan tietoa 
oikeuskäsittelyn etenemisestä. 
Epävarman tilanteen takia, Koski-
puisto avattiin tässä vaiheessa ke-
vyelle liikenteelle. 

Kankaan Suvannon 
arkkitehtuurikilpailu 
käynnistynyt

Kankaan pohjoisia kortteleita kos-
keva Kankaan Suvannon arkki-
tehtuurikilpailu on käynnistynyt 
15.10.2021. Kilpailun järjes-
tävät Jyväskylän kaupunki ja Kan-
kaan kehitysyhtiö. Kilpailu to-
teutetaan yhteistyössä Suomen 
Arkkitehtiliitto SAFAn ja Suo-
men Maisema-arkkitehtiliitto 
MARKin kanssa.

Kilpailutehtävänä on suunni-
tella laadukas ja viihtyisä Kan-
kaan Suvannon asuinalue Tou-
rujoen rannalle, kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaan entisen pa-
peritehtaan pohjoispuolelle. Kil-
pailussa etsitään ratkaisua, joka 
huomioi sään ääri-ilmiöt ja tuot-
taa innovatiivisia ratkaisuja kau-
punki- ja maisemasuunnittelun 
keinoin.

Kilpailuaika päättyy 14.1.2022. 
Helmikuussa työt tulevat nähtä-
ville kilpailun verkkosivuille ja 
niitä pääsee kommentoimaan säh-
köisesti. Kilpailun voittaja ratke-
aa kevättalvella. 

Lähipalveluita ja 
yritysyhteistyötä 
tuetaan

Kankaalla on tällä hetkellä noin 
1200 asukasta ja miltei 1000 työn-
tekijää. Yrityksiä Kankaalla toi-

mii jo yli kolmekymmentä. Kan-
gas on kasvanut odotusten mu-
kaisesti. Tavoitteena on alueen 
valmistuessa yli 5000 asukasta ja 
yli 2000 työpaikkaa. On tunnis-
tettu, että alue kaipaa lisää lähi-
palveluita ja tukea olemassa ole-
vien säilymiseen. Korona-aika on 
näyttänyt, että yhteistyössä on 
tässä tapauksessa voimaa. Käyn-
nistymässä onkin yritysten väli-
seen yhteistyöhön tähtäävä pro-
jekti. Kun Kangas näyttäytyy 
ulospäin kutsuvana yrittämisen 
paikkana, jossa yritysten väliseen 
verkostoon pääsee helposti mu-
kaan, on selvää, että Kankaalle si-
joittuu myös lisää erilaisia ja eri 
palveluita tarjoavia yrityksiä. Py-
rimme edistämään ja tuomaan 
esille yhteisöllisyyttä myös yri-
tysten välillä.

Tilapäiskäyttöä 
ja tapahtumia

Kankaalla on jo aiemmin to-
teutettu rakentamattomille alueil-
le tilapäiskäyttöä alueen asuk-
kaiden ja työntekijöiden iloksi. 
Yksi esimerkki toteutus on koi-
rapuisto Hurttanurkka. Tilapäis-
käytöllä tarkoitetaan siis tila-
päiseksi tarkoitettua aktiviteettia 
tai aluetta, joka poistuu aikanaan 
alueen rakentamisen ede-
tessä. Tilapäiskäyttöideat tulevat 
lähtökohtaisesti asukkailta. Syk-
syn aikana on esitetty toive pe-
tankkikentästä. Petankkikenttä 
toteutunee tulevan kevään aika-
na Porttirakennuksen viereiselle 
hiekka-alueelle. Uusia ajatuksia 
ja ideoita otetaan jatkossakin mie-
lellään vastaan.

Ilahduttavaa on myös, että ta-
pahtumatoiminta voidaan jälleen 
käynnistää kahden vuoden tauon 
jälkeen täysipainoisesta ensi vuon-
na. Uusi tapahtumatoimikunta 
on nimetty ja työtä johtaa Kan-
kaan Palvelu Oy. Ensi vuoden ta-
pahtumien ideointi on käynnissä. 

Kankaalla pyritään edistämään 
tapahtumien järjestämistä myös 

muiden kuin Kankaan Palvelu 
Oy:n toimesta. Tapahtuma-alueik-
si halutaan tarjota kaupungin 
yleisten alueiden ohella myös yh-
teispihat. Tekeillä on yleiset ja 
yhteispiha-alueet käsittävä käyt-
tösuunnitelma, jossa määritellään 
tapahtuma-alueet ja niiden reu-
naehdot, kuten pelastusteiden si-
jainnit. Käyttösuunnitelman ja 
tapahtumakoordinoinnin valmis-
tuessa, Kankaalla pystyvät järjes-
tämään tapahtumia helposti 
esimerkiksi seurat ja yhdistykset. 
Tällöin tarjolla on myös apua ja 
opastusta tapahtuman järjestämi-
seen.

Asukasillat 
palaavat jälleen

Kankaalla perinteisesti järjes-
tetyt asukasinfotilaisuudet ovat 
kahden vuoden ajan järjestetty 
etänä. Etätilaisuuksiin on asuk-
kaita ja isännöitsijöitä osallistu-
nut vähäisesti. Vihdoinkin pää-
semme järjestämään perinteisen 
asukasillan paikan päällä joulu-
kuussa. Tapaamisiin siis keskus-
telun ja kysymysten äärellä. 
Toivon mukaan tupa on täynnä 
niin kuin ennenkin!Kaisa 

Hirvaskoski-
Leinonen

Ulla-Maija 
Valtonen

mikuussa vuonna 2011, kun kiin-
teistöt siirtyivät Jyväskylän kau-
pungille etuosto-oikeuden yhtey-
dessä. Tähän ikään ehtineellä on 
tutkintoja jo 4, joista viimeisim-
mät ovat Kiinteistö- ja projekti-
päällikkö (FMA) ja Johtava am-
matti-isännöitsijä AIT49. Kovin 
sosiaalisen työn kylkeen nautin 
hiljaisista illoista virkkuutöideni 
kera seuranani pikkuinen koira-
vanhus Hilma.

Toiveikkain mielin suuntaam-
me katseemme vuoteen 2022 ta-
pahtumatoiminnan osalta. Ta-
pahtumatyöryhmän ensimmäi-
nen tapaaminen oli lokakuussa, 
jossa määrittelimme työpajassa 
tulevan vuoden tapahtumien tee-
mat ja tapahtuma-ajankohdat. Täs-
tä kuulemme lisää ensi vuoden 
alussa. Mikäli Sinulla on jotain 
ideoita ja toiveita tapahtumasisäl-
lön suhteen niin meiliä vaan osoit-

teeseen info@kankaanpalvelu.fi

Yhteispihat 
käytettävissänne

Heinäkuun lopussa valmistui AH-
Sydänsukupolvet Mosura-kort-
telin yhteyteen. Pihalta löytyy 
viljelylaatikoita, jotka tulevat 
vuokralle keväällä 2022 samaan 
tapaan kuin Kangasviljelyn laa-
tikot. Kangaskokkaus saadaan 
viimeisteltyä, kun Piippurannan 
viimeinen talo Sylinteri saadaan 
valmiiksi. Kankaanaukiolle on 
tulossa kaksi yhteispihaa, nimet-
kin on jo annettu. Kangaskult-
tuuri I ja Kangaskulttuuri II-pi-
hoille on suunnitelmien mukaan 
tulossa kulttuuriteema, ja varmas-
ti pihoilta löytyy jotain kivaa ja 
ilahduttavaa. Kannustamme yh-
teispihojen aktiiviseen käyttöön.

Lähipalveluja 
tarjolla

Kankaalla on jo mukavasti tar-
jontaa palveluista asukkaille ja 
yrityksille. Lounasravintoloita 
löytyy kaksi, hyvinvointipalve-
luista joogaa, kuntosalia ja sau-
naa. Lähikauppa ja mahdollisuus 
tilata lähiruokaa täydentävät jo 
hyvää tarjontaa. Käyttämällä alu-
een palveluita tuette yritysten säi-

lymistä alueella ja lisääkin 
palveluita varmasti saadaan.

Asukasinfot 
käynnistyvät

Joulukuulle on tulossa 9.12. asu-
kasinfo pitkästä aikaa livenä yh-
teistyössä Jyväskylän kaupungin 
kanssa. Uutinen tulee Kangas-
verkkoon hyvissä ajoin illan ai-
heineen. Voit lähettää toiveita 

tilaisuudessa käsiteltävistä aiheis-
ta tai kysymyksiä etukäteen osoit-
teeseen: 
ulla-maija@kankaanpalvelu.fi.
Tervetuloa kuulolle ja keskuste-
lemaan. Siellä nähdään!

Ulla-Maija Valtonen
toiminnanjohtaja

Kankaan Palvelu Oy
ulla-maija@kankaanpalvelu.fi

www.kangasverkko.ff

       Kankaan Sanomat
Julkaisija Kankaan asukasyhdistys ry

Ilmestyy 2 kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä
Levikki  2200 kpl

Painopaikka Lehtisepät Oy Pieksämäen paino
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KUVASATOA KANKAALTA 2021
Kankaan sukasyhdistys järjesti 
onkikilpailun kesäkuussa 
Tourujoen rantalaiturilla ja 
voittajaksi yhdellä ahvenella 
saatiin Remu Suokas. 
Onkikilpailun jälkeen lasten-
orkesteri Loiskiksella oli 
konsertti Pergamenttitorilla. 
Konserttiin tuli mukavasti ylei-
söä ja orkesterin laulut ja leikit 
innostuttivat yleisönkin mu-
kaansa.
Konsertin jälkeen Kokkauspihal-
la järjestettiin makkaranpaistoa.

Elokuussa asukasyhdistys 
osallistui Lähitalo Piippurannan 
järjestämään vilttikirppikseen 
perinteisellä tavaran 
vaihtopöydällä.
Vilttikirppis järjestettiin sateisen 
sään takia sisätiloissa ja 
kirppiksellä kävijöitä oli ihan 
kohtalaisesti ottaen huomioon 
silloisen koronatilanteen. 
Näppärät näpertäjät tarjoilivat 
kahvia ja muurikkaletut 
menivät kaupaksi sitä mukaa 
kun niitä ehdittiin paistaa.

Valonkaupunki -haasteen 
voittaja-taloyhtiölle järjestettiin  
illanvietto Kokkauspihalla. 
Taloyhtiölle annettiin kunnia-
kirja muistoksi voitosta, joka oli 
jo kolmas perättäinen voitto sa-
malla taloyhtiöllä. 
Alueen muilla taloyhtiöilä onkin 
tekemistä ensi vuonna että 
JVA Vuokratalojen voittoputki 
saadaan katkaistua.

Asukasyhdistyksen hallituksen 
varapuheenjohtaja kävi myös 
luovuttamassa JVAn Ryhmäko-
dille oman kunniakirjan.

Onkikilpailun voittaja Remu Suokas.

Onkikilpailuun osallistui myös voit-
tajan isä Kim Suokas, Mimosa Savo-
nen ja äiti Outi Savonen.

Loiskis-orkesteri 
viihdytti isoja ja 
pieniä Perga-
menttitorilla.

Muurinpohjaletut
maistuivat Lähitalon 

vilttikirppiksellä.

Iltakävelyyn osallistujat jaksoivat tutustua Jyväskylän vankilaan ja kaupungin vanhaan 
hautausmaahan helteestä huolimatta.
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KUVASATOA KANKAALTA 2021

Muurinpohjaletut
maistuivat Lähitalon 

vilttikirppiksellä.

Kankaan asukas-
yhdistyksen vaihto-

pöytä Lähitalo 
Piippurannan 

vilttikirppiksellä.

Iltakävelyyn osallistujat jaksoivat tutustua Jyväskylän vankilaan ja kaupungin vanhaan 
hautausmaahan helteestä huolimatta.

Kankaan asukasyhdistyksen 
hallituksen jäsenet Jali Asp, 
Raimo Sopo ja Jorma 
Leppänen makkaran-
paistossa Kokkauspihalla.

Kokkauspihan 
illanvietossa 

trubaduurina 
toimi 

Raimo 
Koivistoinen.

Palkitun taloyhtiön 
asukkaita illanvietossa 

Kokkauspihalla. 
Makkaranpaistajina 

Jukka Heikkilä
ja asukasyhdistyksen 

puheenjohtaja 
Kirsi Heikkilä.

Asukasyhdistyksen 
varapuheenjohtaja Jorma Leppänen 
kävi luovuttamassa Jyväskylän 
kaupungin ikääntyneiden 
palveluiden yksikön ryhmäkodissa 
kunniakirjan  asukasedustaja 
Tuulalle.



Erkki Soinio

1. Olen asunut Kankaalla yli 
kolme vuotta ja parasta on alu-
een hyvä sijainti, kaikki tarvitta-
va on lähellä. 

2. Lähdin alun perin mukaan 
seniorisali toimintaan. Piippu-
rannan Klubin tarjoamat harras-
tusmahdollisuudet ovat minulle 
tärkeänä osana alueella viihtymi-
seen. 

3. Toimin viikoittain vertai-
sohjaajana kuntosaliryhmässä se-
kä vapaaehtoisena Peli Klubissa. 
Mukavinta on olla osana ryhmää 
ja tehdä toisten kanssa yhdessä 
sitä mistä itsekin pidän. 

Erkki Saramaa

1. Muutin vuoden 2017 alussa 
Kankaalle ensimmäisenä valmis-
tuneeseen taloon. Ratkaiseva te-
kijä oli hyvä sijainti ja mukava 
ympäristö. Alueen kehittyminen 
ja rakentuminen lisää viihtyisyyt-
tä ja Tourujoen kunnostusta odo-
tan mielenkiinnolla. Myös se, 
että en tarvitse välttämättä enää 
autoa oli syy muuttaa Kankaalle.

2. Peli Klubi on kokoontunut 
Piippurannan Klubilla alusta as-
ti ja tulin mukaan tuttavani in-
noittamana. Tulin, koska Piippu-
rannan Klubin sijainti on lähel-
lä omaa kotia ja sinne on helppo 
tulla. 

3. Kaveri innosti ja 
nyt toimin Peli Klu-
bin vapaaehtoisena. 
Minusta on mukava 
innostaa toisia pelien 
maailmaan ja olla 
toisten ihmisten 
kanssa. Ryhmässä 
pelatessa ja jutelles-
sa, tulee esille uusia 
ajatuksia ja ideoita. 

Marja-Leena Salminen

1. Muutin kankaalle 2017 ja 
ihastuin paikkaan heti. Joen var-
si ja luonto kiehtoi.

2. Olen ollut toiminnassa alus-
ta asti mukana. Parasta on ollut, 
että olen päässyt näihin liikun-
taryhmiin ja osallistumaan eri-
laisiin yhteisiin tilaisuuksiin ja ta-
pahtumiin. Ihanaa on, että Klu-
bi on niin lähellä. Varsinkin ko-
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Heilautan kättäni tervehdyksek-
si Jyväs-Parkin P-Pergamentin si-
säänajopuomia lähestyvälle autolle 
ja saan kuljettajalta vastaterveh-
dyksen. Näin varmistun siitä, et-
tä puhelimessa sopimamme 
haastattelupyyntöni aika ja paik-
ka on nyt toteutumassa Jyväs-
Parkki Oy:n toimitusjohtaja Han-
nu Leskisen kanssa. Kyynärpää-

Jyväs-Parkki uudistuu ja laajentuu Kankaalla

Jyväs-Parkki Oy:n toimitus-
johtaja Hannu Leskinen.

Piippurannan Klubilla kohdataan

tervehdyksemme saattelemana 
kävelemme viereiseen Ravintola 
Optimesiin kahville. Otamme 
tuntumaa toisistamme avaamal-
la ja taustoittamalla vuoropuhe-
luamme P-Pergamentin tiimoilta 
niin kysymyksin, kommentein 
kuin vastuullisin vastauksinkin.

Kankaalle saapuessa katse kiin-
nittyy korkealle kohoavaan P-
Pergamentti -pysäköinti-taloon 
(Paperitehtaankatu 3) ja erityises-
ti sen näyttävään julkisivuun. "P-
P"-talossa on huomattava määrä 
arkkitehtuurista taidetta ulko- ja 
seinäpinnoilla. Kahta julkisivua 
peittää vuonna 2017 joulukuussa 
valmistunut suuri, näyttävä ja pi-
meällä valaistu Kartastoja -taide-
teos, jonka ovat suunnitelleet 
kuvataiteilijat Helena Hietanen 
ja Jaakko Niemelä. Installaatio 
on saanut vaikutteita Jyväskylän 
vanhoista kartoista. Talo näyttäy-
tyy päivä- ja vuodenaikakierron 
mukaan kiehtovasti erilaisine 
vaihtuvine heijastus-, valaistus- ja 
värivariaatioineen. Taiteilijoiden 
ajatuksena oli, että teoksen va-
laistus näkyisi julkisivun reikien 

läpi myös rakennuksen sisäpuo-
lelta.

P-Pergamentissa on 622 auto-
paikkaa ja seitsemän autopaikka-
tasoa. P-P -talo on avoinna 24 h/
vrk. Talon puomit ja ovet avau-
tuvat palveluun rekisteröityneil-
le autoille automaattisesti ja no-
peasti rekisterikilven tunnistuk-
sin. Sisäänajokerros ja sen alapuo-
liset tasot ovat korkeudeltaan 250 
cm ja sisäänajokerroksesta ylös-
päin 230 cm. Talon asiakkaille 
rengaspaineen mittauksen ja tuu-
lilasin pesun tee-se-itse -piste si-
jaitsee 1b-porraskäytäväkopin 
vieressä.

P-Pergamenttitalon nykyinen 
hinnasto - alkaen 1.5 € ensimmäi-
seltä ja vielä toiseltakin alkavalta 
tunnilta - pitää sisällään varsin 
laajan ja asiakkaiden erilaisia tar-
peita vastaantulevasti kattavan 
palvelukirjon. Mm. alueen asuk-
kaita, heidän vieraitaan sekä työ-
paikkapysäköintejä varten löytyy 
omat monipuoliset ja reaaliaikai-
set hinta- ja maksu-vaihtoehdot 
niin ilta- kuin yöaikakortteineen. 

Olen mieltynyt ja oppinut hyö-
dyntämään mm. talviaikana eri-
tyisesti älypuhelimellani itse 
kotisohvaltani ajoitettavaa eTol-
pan esilämmityssovellusta autol-
leni edulliseen ja ekologiseen 
hintaan 0.25 €/kWh. eTolpalla 
voi myös ladata hybridi ja sähkö-
autoja em. hinnalla, tosin lataus 
on hidasta, koska etolpan teho 
on 3,6 kW. Tällä teholla saata-
neen kuitenkin ainakin hybridi-
auton akusto liki täyteen yön yli 
tapahtuneessa latauksessa.

Jyväs-Parkin palveluun jo ai-
emmin sisältynyt Moovy-sovel-
lus, jonka uusin laajennus sopi-
muspysäköinnin osalta avautuu 
asiakkaiden käyttöön jo alkaval-
la marraskuulla. Moovy on mo-
biilisovellus, jonka avulla pysäköit 
helposti halleissa ja kaduilla il-
man lipukkeita, kortteja tai kass-
ajonoja. Leskisen mukaan Jyväs-
Parkissa palvelutuotetarjontakäy-
täntö tulee muuttumaan ja uusiu-
tumaan marraskuun alusta ko-
konaan Moovy Oy:n kuukausit-
taiseksi veloituskäytännöksi. 
Niinpä hän suosittaakin niin ny-
kyisiä kuin tulevia uusia asiak-

kaitakin ennakoimaan ja 
varautumaan tähän lähiajan suu-
reen muutokseen tutustumalla 
Moovyn nettisivuihin: www.-
moovy.fi

- Tässä muutostilanteessa asia-
kas saa pulmissaan käsillä olevaa 
apua ja yhteyden järjestelmän val-
vomoon 24/7 parkkihallin sisä-
tilan kassojen ja puomien ao. 
painonapeista sekä Jyväs-Parkin 
palvelupisteessä (https://jyvas-
parkki.fi), Väinönkatu 8, 40100 
Jyväskylä, ma-to 8-16.30 ja pe 8-
14.30. Puh. 020 743 6830.

- Ensimmäisenä edellytyksenä 
ja ehtona uuteen palvelukäytän-
töön siirtymisessä on, että sinul-
la on play- tai appstore-kaupasta 
jo entuudestaan hankittuna äly-
puhelimeesi Moovy -sovelluksen 
viimeisin päivitys, josta avautuu 
haluamasi Jyväs-Parkin joustava 
ja laaja pysäköintipalvelutarjon-
ta valittavaksesi niin lyhyt- kuin 
pitempiaikaiseenkin käyttöön ja 
tarpeisiin. Lyhytaikaispysäköin-
ti- ja palvelumaksut veloitetaan 
palveluun lisätyltä maksukortil-
ta jälkikäteen seuraavan kuun 

alussa ja sopimuspysäköinti las-
kutettavan kuukauden alussa.

- Jyväs-Parkin toisen, Kankaan 
Arkin taakse sijoittuvan parkki-
talon rakennustyöt alkavat suun-
nitelmien mukaan vielä tämän 
vuoden aikana, jolloin talo val-
mistuu vuoden 2023 keväällä, 
hehkuttaa Leskinen. Mukavan 
jutustelumme ohessa sain Han-
nulta vielä heittämiini kriittisiin 
kysymyksiini vastuulliset vas-
tauksensa: - Nykyiseen ja tule-
vaan parkitaloon ei ole käytetty 
veronmaksajien rahoja, vaan 
hankkeet maksetaan Jyväs-Par-
kin ottamalla ulkopuolisen raha-
laitoksen lainalla ja toki myös 
osin omasta kassasta löytyvin va-
roin.

Jyväs-Parkki Oy ei ole toimek-
siantajataho eikä sidoksissa Kan-
kaan alueella toimivaan ulkoiseen 
ja yksityiseen pysäköinnin val-
vontaan, kuten ei Jyväskylän kau-
pungin pysäköinnin valvon-
taankaan.

Kuva ja teksti: 
Jorma Leppänen

Piippurannan Klubi aloitti toi-
mintansa JVA Piippurannan poh-
jakerroksessa (Paperitehtaankatu 
1) keväällä 2018. Korona sulki ta-
lon ovet melkein puoleksitoista 
vuodeksi. Avajaisia vietettiin uu-
delleen syyskuun alussa 2021 ja 
toiminta pyörähti jälleen käyn-
tiin uusien tuulien kera.

Lähitalo Piippurannan Klubin 
tarkoituksena on toimia entistä 
enemmän monen ikäisen kau-
punkilaisen kohtaamispaikkana 
ja koota varsinkin Kankaan asuk-
kaita saman katon alle toimimaan 
ja harrastamaan. Tilaa toimia on 
vauvasta vaariin. 

 - Sukupolvien välistä toimin-
taa ja yhteistyötä pidämme eri-
tyisen tärkeänä ja kehittämisen 
arvoisena asiana, toteaa Heli Sil-
vennoinen, toinen Piippuran-
nan Klubin koordinaattoreista.

Vapaaehtoisvoimat 
keskiössä

Vapaaehtoistoiminta on Piip-
purannan Klubilla tärkeässä roo-

lissa. Eri yhdistysten ja järjestöjen 
vapaaehtoiset, ovat tuoneet syk-
syn mittaan sisältöä Piippuran-
nan Klubin ohjelmasisältöön.

- Klubilla toimii myös jo usei-
ta viikoittain vapaaehtoisvoimin 
pyöriviä ryhmiä, mutta lisääkin 
mahtuisi, pohtii Silvennoinen.

- Tiistai illoissa toimiva Kouk-
ku -ja puikko Klubi on tarkoitet-
tu kaikille käsitöistä pitäville 
naisihmisille, miksei miehillekin. 
Ryhmään saa vapaasti tulla kes-
kustelemaan toistan kanssa sa-
malla käsitöitä tehden. Myös 
esimerkiksi äidit lapsineen tai 
alueella asuvat opiskelijat olisi-
vat joukkoon kovasti tervetullei-
ta ja rikastamaan sukupolvien 
välistä kanssakäymistä ja Kan-
kaan alueen yhteisöllisyyttä. Ker-
ran kuussa Koukku- ja puikko 
Klubilla on ohjattua ohjelmaa 
myös lapsille. Ohjelmasta vastaa-
vat Kipinän varhaiskasvatuksen 
työntekijät. Heli Silvennoinen 
jatkaa.

Suoraa lapsiperheille suunnat-
tua toimintaa on Piippurannas-

sa myös keskiviikkoiltaisin klo 
17-18.30, jolloin kokoontuu 
MLL:n iltakahvila. 

- Tarkoituksena on koota alu-
een lapsiperheitä yhteen rennol-
la meiningillä ja vapaaeh-
toisvetoisesti, kertoo Silvennoi-
nen. Jos ilta aika ei miellytä, niin 
Piippurannan Klubin koko tila 
on varattu torstain aamuissa lap-
siperheiden käyttöön. Torstain 
leikkitreffeille mukaan voi vaik-
ka ottaa eväät ja tulla touhua-
maan ja tapaamaan toisia 
sisätiloihin, jos sää ulkona näyt-
tää kurjalta. 

- Ota siis kaveriperhe seurak-
si ja tulkaa yhdessä treffailemaan, 
rohkaisee Silvennoinen.

Muita vapaaehtoisvoimin toi-
mivia ryhmiä Klubilla ovat mm. 
tuolijumppa ryhmä sekä tieto 
teknisiä asioita opastava digi tu-
tor toiminta maanantaisin. Tiis-
taisin toimiva peli Klubi kokoaa 
yhteen kortti- ja lautapeleistä 
kiinnostuneita. 

- Toivottavasti Peli Klubi alkai-
si kiinnostamaan myös nuorem-

paa väkeä ja esimerkiksi shak-
kikaveria on välillä kaivat, poh-
tii Silvennoisen työparina toimi-
va koordinaattori Malanja 
Mieskonen. 

- Ei kun vaan kaveriporukka 
kasaan, lautapelit kainaloon ja 
kortit taskuun ja Klubille pelai-
lemaan, naurahtaa Mieskonen.

- Muita vapaaehtoisvoimin pyö-
riviä ryhmiä on esim. Äijä Klu-
bi torstaisin, vertaisohjatut senio-
risalit sekä Sketsi Klubi perjan-
taisin. Varsinkin Sketsi Klubin 
toimintaan olisi mukava saada li-
sää väkeä, toteaa Mieskonen.

Piippurannan Klubi, 
Kankaan yhteinen 
olohuone

Piippurannan suuret ja esteet-
tömät tilat mahdollistavat mo-
nenlaisen toiminnan ja tapah-
tumat. Avoimet vapaaehtoisten 
pitämät ryhmät ovat tervetullei-
ta toimimaan tiloihin veloituk-
setta. Klubille voi myös vaan tulla 
vaikka lukemaan lehteä, kahvit-

Heli 
Silvennoinen

 ja Malanja
 Mieskonen

Vietämme vapaaehtoisten päi-
vää 3.12. Vapaaehtoistyö yhdis-
tää ihmisiä. Parhaimmillaan se 
tuo molemminpuolista hyötyä 
ja hyvinvointia.
Piippurannassa vapaaehtoiset toi-
mivat omasta halustaan koko yh-
teisön hyväksi.

Kysyimme Kankaan alueella 
asuvilta Piippurannan Klubin 
vapaaehtoisilta, mitä vapaaehtoi-
suus heille merkitsee?

 1. Milloin muutit Kankaal-
le ja miksi?

2. Miten tulit mukaan Klu-
bin toimintaan?

3. Mitä vapaaehtoisuus si-
nulle merkitsee?

 

telemaan tai pitämään vaikka 
Kankaan omaa jääkiekko kisa-
katsomoa. Yhteisöllinen aamu-
pala on toiminut perjantaiaa-
muisin klo 9-10 lokakuun alusta 
lähtien. Aamupala maksaa aikui-
silta 3.5e ja lapsilta 1e. Aamupa-
lalle toivotaan ilmoittautumista 
edellisenä päivänä. Syyskuussa 
yhteen Klubin tiloista saatiin 
myös taidevalot. Valaistuksen toi-
votaan tuovan viihtyvyyttä ja tai-
denäyttely toiminnalle paremmat 
puitteet. Piippurannan Klubin 
Tilat ovat vuokrattavissa toimin-
nan ulkopuolella, myös yksityis-
tilaisuuksia varten.

Piippurannan Klubin ja Kan-

kaan alueen koko perheen jou-
lutapahtumaa vietetään tiistaina 
30.11. klo 16.00 alkaen. Seurat-
kaapa ilmoittelua Piippurannan 
Klubin ikkunan infotaululla ja 
facebookissa www.facebook.com/
jyvaskylanlahitalot.

Toivotamme kaikki lämpimäs-
ti tervetulleeksi suunnittelemaan 
ja toteuttamaan yhteisöllistä toi-
mintaa Kankaan alueelle. Olem-
me avoimia erilaisille ideoille, 
joten tulkaa rohkeasti keskuste-
lemaan kanssamme toivottavat 
Piippurannan Heli ja Malanja yh-
dessä.

Malanja Mieskonen

Piippurannan Klubin vapaaehtoiset ovat sydämellään mukana toiminnassa

Erkit Soinio ja Saramaa Peli 
Klubin kantava voima.

Marja-Leena Salmisen jum-
passa kaikki osallistuvat 
kuntonsa mukaan

MLL:n iltakahvilan puuha-
naiset Tanja ja Sonja

ronan jälkeen on ihana nähdä vii-
mein ihmisiä.

3. Olen käynyt täällä muuten-
kin ja nyt vuoden alusta innos-
tuin myös toimimaan vapaaeh-
toisena, koska vapaaehtoistoimin-
nalle oli tarvetta. Vedän tuoli-
jumppaa, koska se oli työnikin 
kautta osaltaan tuttua ja olen kyl-
lä tykännyt kovasti.  Että, jos on 
aikaa ja vähänkään kiinnostusta 
niin lähde ihmeessä mukaan.

Tanja Balabin

1. Muutin Kankaalle vuonna 
2018 juuri ennen esikoiseni syn-
tymää. Opiskelujen jälkeen isom-
malle asunnolle oli tarvetta.

2. Ensimmäistä kertaa tulin 
varmasti Kankaan palvelun jär-
jestämään asukas infoon. Sen jäl-
keen olemme perheenä käyneet 
myös Piippurannan Klubin jär-
jestämissä lasten tapahtumissa. 
On niin kätevää, kun Klubi on 
meitä lähellä. Vapaaehtoishom-
mat aloittelin toisen äidin kans-
sa vuonna 2019, kun MLL:n 
iltakahvilalle oli tilausta.

3. On kiva toimia yhdessä. Kun 
Klubi on lähellä, niin on helppo 
omien lasten kanssa tulla. Lapsil-
la on Klubilla tilaa touhuta ja 
päästä tutustumaan toisiin lap-
siin. MLL:n iltakahvilan vetäjä-
nä toivoisin kaikilta, että saataisiin 
vielä jaettua vastuuta ja toimi-
maan tuo kahvittelupuoli yhteis-
työssä kaikkien kävijöiden kanssa.



Kankaan Sanomat 7

Luotsaamo Lab on Keski-Suo-
men TE-toimiston rahoittama 
työvoimapoliittinen hanke, jota 
järjestää Jyvässeudun 4H-yhdis-
tys ry. Luotsaamo Labissa työs-
kentelee täysipäiväisesti viisi 
valmentajaa: pelivalmentajat Ja-
ri Ulmanen ja Janne Joensuu, 
esports-valmentaja Aleksi Ilmo-
nen sekä uravalmentajat Mari 
Kuusisto ja Satu Korhonen. Li-
säksi hankkeen parissa työsken-
telee hankepäällikkönä 4H-yh-
distyksen toiminnanjohtaja An-
ni Ström. 

Hankkeen tärkein tavoite on 
tarjota työelämävalmennusta kol-
men kuukauden mittaisen työ-
kokeilun muodossa keskisuo-
malaisille 18-29 -vuotiaille työt-
tömille työnhakijoille, jotka ovat 
jollain tavalla kiinnostuneita pe-
lialasta.

Ohjausta urapolun 
suunnitteluun

Kiinnostus pelialaan voi olla esi-
merkiksi kiinnostus oman pelin 
kehittämiseen tai vaikkapa kil-
papelaamiseen. 

- Kun meiltä lähtee, niin tavoit-
teena on, että valmennettavalla 
olisi edes jonkinlainen käsitys sii-
tä, mitä seuraavaksi haluaa teh-
dä, uravalmentaja Satu Korhonen 
kertoo. 

- Niinkin voi toki käydä, ja on 
jopa hyväkin asia, että valmen-
nettava hoksaa valmennuksen ai-
kana, että peliala ei ole häntä 
varten, muistuttaa uravalmenta-

ja Mari Kuusisto. 
Uravalmennusta tarjotaan myös 

niille, jotka työkokeilun aikana 
huomaavatkin, että jokin muu 
asia kiinnostaa enemmän. Täl-
löin valmentajat voivat auttaa 
mm. opiskelupaikan valinnassa 
ja urasuunnitelmien tekemisessä 
myös muille aloille kuin pelialalle.

Uravalmentajat tarjoavat työ-
kokeilussa oleville keinoja oman 
kiinnostuksen tunnistamiseen. 
Valmentajat tapaavat valmennet-
tavia uravalmennuksen parissa 
pääsääntöisesti kerran viikossa 
webinaarien muodossa ja valmen-
nusta järjestetään myös henkilö-
kohtaisesti. Webinaareissa on 
usein kutsuvieraita kertomassa 
omasta alastaan tai toiminnas-

taan. Webinaareissa noudatetaan 
4H-yhdistyksen periaatteita, eri-
tyisesti "harjaannuksen" muo-
dossa, jonka myötä valmennetta-
vat usein osallistuvat webinaa-
reihin kuuntelemisen lisäksi myös 
konkreettisen tekemisen kautta.

Luotsaamo Labin valmennuk-
seen pääsee jatkuvalla periaatteel-
la. Kolmen kuukauden mittaisella 
valmennusjaksolla pelinkehitys-
valmennuksessa olevat toteutta-
vat keskimäärin viisi peliä, joista 
viimeinen on tavallisesti isompi 
projekti, joka toteutetaan pienis-
sä ryhmissä. 

Pelinkehitysvalmennuksessa 
on tällä hetkellä 12 valmennetta-
vaa ja yhteensä hankkeen aikana 
on valmennettu jo noin 40 hen-

Pelinkehitysvalmennusta 
Luotsaamo Labissa Tourulassa

Jyväskylän Tourulassa Digi & Game Centerissä toimiva 
Jyvässeudun 4H-yhdistyksen hanke Luotsaamo Lab 
tarjoaa 18-29 -vuotiaille nuorille työelämävalmennusta 
pelinkehityksessä ja kilpapelaamisessa.

Luotsaamo Labin valmentajat vasemmalta Jari Ulmanen, 
Aleksi Ilmonen, Satu Korhonen, Mari Kuusisto ja Janne 
Joensuu

kilöä.  Pelivalmentajat Jari Ulma-
nen ja Janne Joensuu laajentavat, 
että pelinkehityksessä ohjausta 
voi saada monista eri pelinkehi-
tyksen osa-alueista. Koodaami-
sen lisäksi valmennusta saa mm. 
graafisesta suunnittelusta, ääni-
tekniikasta, tarinankerronnasta, 
projektityöstä ja aikataulutuksesta.

Valmennuksen tarkoituksena 
on myös työkokeilun muodossa 
opettaa ja antaa kokemuksia val-
mennettaville tavallisista työelä-
mätaidoista. Pelivalmennusta on 
nyt viime aikoina tarjottu lähin-
nä etäyhteyksien välityksellä, 
mutta tapahtumia on myös ryh-
dytty jälleen järjestämään. 

- Ensimmäinen tapaamisem-
me tänä vuonna oli heinäkuussa 
ja seuraava tapaamisemme tulee 
olemaan marraskuussa, mainit-
see pelivalmentaja Jari Ulmanen. 
Tapaamisten tavoitteena on myös 
luoda sosiaalisia kontakteja mui-
hin valmennettaviin sekä pelia-
lan yrityksiin ja yhteisöihin.

- Etäyhteydet ovat mahdollis-
taneet paremmin myös muilta 
paikkakunnilta tulevien valmen-
nettavien osallistumisen työko-
keiluun, huomauttaa pelivalmenta-
ja Janne Joensuu.

Esports-valmentaja Aleksi Il-
mosella on henkilökohtaista ko-
kemusta kilpaurheilusta ja hän 
mainitseekin, että monissa asiois-
sa samat valmennustekniikat toi-
mivat myös kilpapelaamisen 
puolella. Esports-valmennukses-
sa valmennettavia on tällä hetkel-
lä viisi, joista yksi harjoittelee 
kilpapelaamisjoukkueen valmen-
tajaksi ja neljä kilpapelaajiksi. 

Harjoittelu esports-valmennuk-
sessa on tavoitteellista, joten val-
mennettavilla on tarkat har-
joitusrytmit ja -suunnitelmat. 
- Valmennuksessa harjoitellaan 
League of Legends -pelin parissa 
kilpapelaamista, ja valmennetta-
vat saavat kokemusta myös sisäl-
löntuotannosta, julkaisemisesta 
ja työelämätaidoista, Ilmonen ker-
too. Valmennettavilla on viikoit-
taisia konkreettisia tavoitteita, 
joita kohden valmennus luo edel-
lytyksiä. Esports-valmennukses-
sa olevat henkilöt tapaavat 
viikoittain Digi & Game Cente-
rissä (DGC) Tourulassa. Esports-
valmennettavat osallistuvat myös 
mahdollisuuksien mukaan oikei-
siin kilpapelaamisturnauksiin.
 - Osallistumme esimerkiksi 31.10. 
järjestettävään karsintakilpailuun, 
ja jos pääsemme jatkoon, kilpai-
lemme Kouvolassa finaalissa 12-
14.11., huomauttaa Ilmonen.

Luotsaamo Labin työkokei-
luun tulee jatkuvasti uusia haki-
joita mm. TE-toimiston ohjauksen 
ja etsivän nuorisotyön kautta. 
Valmennukseen pääsee myös 
omalla hakemuksella, jonka voi 
tehdä esimerkiksi nettisivujen 
kautta. Valmentajiin voi ottaa 
myös suoraan yhteyttä esimer-
kiksi sähköpostilla. 

- Valmennukseen tulevalla ei 
tarvitse olla aikaisempaa koke-
musta pelinkehityksestä, mutta 
usein meidän valmennettavia yh-
distää esimerkiksi kiinnostus pe-
laamiseen yleisesti, Korhonen 
huomauttaa. Luotsaamo Labiin 
voi olla yhteydessä myös, jos pe-
liala kiinnostaa, muttei täytä työ-

kokeiluun pääsemisen ehtoja.
- Meihin voi ottaa myös yh-

teyttä ilman aikomusta hakeutua 
valmennukseen, jos haluaa vaik-
ka esitellä omaa pelinkehityspro-
jektiaan ja saada palautetta. Ta-
voitteenamme on valmennuksen 
lisäksi myös luoda yhteisöä Jy-
väskylään pelinkehityksen ym-
pärille, Ulmanen kannustaa. 

- Jos valmennus yhtään kiin-
nostaa, niin kannattaa viipymät-
tä lähettää hakemus, koska meillä 
on tällä hetkellä jo jonoa valmen-
nukseen, muistuttaa Joensuu.

Luotsaamo Labiin voi tutus-
tua mm. Instagramissa, LinkedI-
nissä, Facebookissa ja Discordissa.

Niilo Oksasen, Immi Ren-
kon ja Martti Pitkäsen 
muodostaman Team Pali-
kan kehityksessä oleva peli 
Klockwork Krush

Mikko Leppäahon, 
Henri ”jklw10” Kin-
nusen, Miikka Palo-
saaren ja Kaapo 
Santasen muodos-
taman Team Rogue 
Chaosin vielä 
nimeämätön 
peliprototyyppi.



Kankaan Sanomat8

Kankaanradanpuistossa 
nykyaikaa ja menneisyyttä

Viikonloppukävelylläni mie-
heni kanssa osuimme vastaval-
mistuneeseen Kankaanradan-
puistoon ja yllätykseksemme 
puistoalueelta löytyi paljon mie-
lenkiintoista katsottavaa. Kan-
kaanradanpuistoon on saatu 
siroteltua samalle alueelle Kan-
kaan kahden paperitehtaan ja 
alueen historiaa sekä nykyaikai-
sia puistoelementtejä kuten tram-
poliineja, skuuttauspaikka, 
moderneja istuimia ja piknik-
pöytiä. Entisen tehdasalueen van-
hoja puita on säästetty uusien is-
tutusten rinnalla, joka tekee 
puistoalueesta kodikkaan. 

Historia tulee näkyväksi kun 
tehdasalueen vanhat junaraiteet 
ovat jätetty näkyviin ja ovat nyt 
osa puiston kulkuväyliä. Raitei-
den molemmin puolin on sijoi-

tettu puretuista tehtaista sääs-
tettyjä erilaisia venttiilejä, pai-
neilmasäiliö ja paperikoneen kui-
vaussylinteri. Pyöräilybaanan 
toisella puolella metsäisellä alu-
eella näkyvät myös entisajan asuk-
kaiden jäljiltä villiintyneet omena-
puut ja kuusiaidat. 

Nykyaikaa taas edustavat  puis-
ton linjakkaat oleskelu- ja kiipei-
lykalusteet. Alueella on myös 
skuuttaajille oma alueensa, joka 
on vielä tosin asfaltointia vailla. 
Kummuilla näkyi jo renkaan jäl-
kiä joten käyttöä kumpuilevalle 
alueelle varmasti riittää valmis-
tuttuaankin. Nykyaikaa edustaa 
puistoalueen vieressä oleva pai-
nanne johon puiston hulevedet 
valuvat ja puhdistuvat istutettu-
jen kasvien ja maakerrosten läpi 
mennessään.

Kankaan piipun nykyiset kor-
jaustoimet alkoivat havaintojeni 
mukaan jo touko-kesäkuun vaih-
teessa 2020 piipusta jo pitempään 
rapautuneiden tiilenpalojen tip-
puessa säiden ja tuulien vaihtelui-
denkin seurauksena. Alkuvai-
heessa tilannekartoituksen myö-
tä urakkana oli nosturin nosta-
man kopin varassa kilkutella 
hakkuvasaralla helposti irtoamas-
sa olevat tiililohkeamat ylhäältä 
alas ympäri piipun. 

Korjaukset painottuvat 46 ja 
62 metrin väliselle korkeudelle. 
Ainoastaan piipun yläpäässä ole-
va metrin korkuinen muuraus 
on uudempaa, 80-luvulla tehtyä. 
Piippu saa suojakseen myös uu-
den hatun, joka tulee näkymään 
ja loistamaan lentomatkustajille. 

Tourujoen töyräälle vuonna 
1872 perustetulle tehdasalueelle 
valmistui höyryvoimalaitos 1935 

ja alueen maamerkiksi tiiliraken-
teinen piippu 1936. Piipun pur-
kamisen puolesta ja vastaan on 
käyty monenlaista vääntöä kun-
nes vuonna 2011 saatiin sen suo-
jelupäätös asemakaavamuutok-
seen. Piippu lyhennettiin kuiten-
kin noin 70-metriseksi sen huo-
non kunnon vuoksi.

- Vielä joulukuun puolelle ve-
nyvä korjaustyö on hyvin sääris-
kialtista toimintaa. Silloin kun ei 
tuule eikä sada, on painettava pit-
kää päivää. Loppusyksystä sääs-
tä johtuvia huilipäiviä tulee 
väkisinkin, siksi alkusyksyyn 
mennessä oli  tavoitteena saada 
työ etenemään mahdollisimman 
pitkälle, kertoo pääurakoitsijana 
toimivan D-Rakenteen Joonas 
Niemelä.

Kuva ja teksti: 
Jorma Leppänen

Kankaan piipun 
korjaus etenee 
säiden armoilla

Infotaulut puistossa tukevat hy-
vin alueen historiasta kiinnostu-
neita ja varmasti muillekin avautuu 
alueen historia uudella tavalla in-
fotaulujen tekstejä lukiessa. Ikä-
vä kyllä, uusia tauluja on jo ehditty 
käydä sotkemassa.

Puiston suunnittelussa on otet-
tu hyvin huomioon niin lapset 
kuin aikuisetkin. Vanhemmalle-
kin väelle löytyy varjoisia istu-
mapaikkoja vanhojen koivujen 
alta ja mielenkiintoista katselta-
vaa riittää. Itse vanhempaan vä-
keen kuuluvana innostuin kokei-
lemaan trampoliineja ja hyvin-

hän se hyppiminen vielä sujuu. 
Innolla odotan myös sitä kun saan 
lapsenlapseni kylään ja vien hei-
dät tutustumaan puistoon. Voi 
olla että heitä saa houkutella siel-
tä pois melkoisen tovin.

Kiitokset puiston suunnitteli-
joille ja toteuttajille, meillä kan-
kaalaisilla on taas yksi ylpeyden 
aihe lisää viljelyalueiden, Kok-
kauspihan ja muiden yhteiskäyt-
töalueiden lisäksi.

Kuvat ja teksti:
Kirsi Heikkilä

Vanhojen junaraiteiden risteyskohta on vielä näkyvissä. 
Eteläistä rataa kutsuttiin aikoinaan öljyradaksi ja pohjoista 
rataa selluradaksi.

Paineilmasäiliö ja pääsulkuventtiili on saanut seurakseen 
uudet modermit kiipeilytelineet.
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