Kankaan asukasyhdistyksen julkaisu

Kevät 2022

KOAS Kankaantorni voittajana
vedensäästö-haasteessa
Kankaan Asukasyhdistys julkisti ja ilmoitti toukokuun alussa kaikille alueemme asuinkiinteistöille ja isännöitsijöille kutsun käyttöveden vuosikulutusseurannan haasteeseen, jonka
tavoitteena oli löytää vähiten
vettä vuonna 2021 käyttänyt
asuinkiinteistö.
Kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja resurssiviisauden
edistämiseen tähtäävän haasteen
tarkoituksena on selvittää asuinkiinteistöjen raakaveden keski-

määräinen vuosikulutus (litraa/
henkilö/vrk).
Haasteeseemme vastasi neljä
kriteerit täyttävää asuinkiinteistön isännöitsijää Piipputori 1,
Piipputori 2, Paperitehtaankatu 5 ja Rusokinkatu 12. Näiden
asuinkiinteistöjen veden vuosikulutusseurantailmoitusten vaihteluväli oli 96-109,3 litraa/asukas/
vrk ja keskiarvo-kulutus 101,05
ltr/as/vrk.
Tämän kokeilu- ja pilottiluonteisen haasteemme voitta-

jaksi erottautui selkeästi KeskiSuomen opiskelija-asuntosäätiö
sr:n KOAS Kankaantorni osoitteessa Paperitehtaankatu 5.
Asukasyhdistyksemme kutsuu nyt kaikki asukkaat isännöitsijän ja ao. kiinteistöhuollon
edustajankin kera talosta mukaan makkaranpaistojuhlaan
Paperitehtaankadun Kokkauspihalle to 2.6. klo 18.
Onnea voittajalle!

Asukasyhdistyksen
tapahtumat
kesällä 2022
Onkikilpailu 15.6.2022 klo 18

Onkiminen Tourujoen Koskipuistossa laituri-alueella. Omat
onget mukaan! Kolme eniten kaloja saanutta palkitaan.

Luontokävely 13.7.2022 klo 18

Jorma Leppänen johdattaa kävelyyn osallistujia
Rikosseuraamuslaitoksen kautta Tourujoen luontopolulle.
Lähtö Tourulan Nesteeltä.

Kulttuurikävely 10.8.2022 klo 18

Iltakävelyllä kulttuuriluotsi opastaa Vanhan hautausmaan
kulttuuriin. Lähtö Piipputorin piipun juurelta.
Lisää tapahtumista facebookissa ja www.asunkankaalla.fi
ennen tapahtumia.

Kysy lisätietoja toiminnastamme kankaanasukasyhdistys@gmail.com
tai käy tutustumassa www.asunkankaalla.fi
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yhdistyksemme kassaan mukavasti rahaa ja nyt

Tänä
keväänä
haastoimme
pilottiluotoisesti
alueen ja
voimme
käyttää
varojamme
yhteisöllisyyden
taloyhtiöt kisaamaan vedensäästöstä. Aiomme jatkaa
naapurihengen lisäämiseen alueellamme.
haastettamme myös ensi keväänä. Saimme neljältä taloyhtiöltä
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ja Koas Kankaantorni
voitti
Tapahtumaehdotuksia
mielellämme
haasteemme.
vastaan ja toivomme että tänä vuonna voisimme

toiveita toteuttaa.
Kutsummekin
2.6. klo 18 Kokkauspihalle kaikki Koasin
asukkaat palkitsemis-illanviettoon makkaranpaiston
Nautinnollista kesää kaikille!
merkeissä. Onnea voittajalle
voittajalle!ja hauskaa kesää kaikille!
Kirsi Heikkilä
Kankaan asukasyhdistyksen puheenjohtaja
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Julkaisija

Kankaan asukasyhdistys ry

Ilmestyy

2 kertaa vuodessa
keväällä ja syksyllä

Levikki

2300 kpl

Painopaikka

Lehtisepät Oy
Jyväskylän paino

Jyväskylässä koirat innostavat
iäkkäitä ulkoilemaan
Jyväskylä on lähtenyt mukaan
Ikäinstituutin Tossut ja tassut
liikkeelle -hankkeeseen, jossa
etsitään koiranomistajia kotona
asuvien iäkkäiden ulkoiluystäviksi. Vastaavaa toimintaa käynnistellään seitsemällä paikkakunnalla ympäri Suomea.
Koronapandemia on lisännyt iäkkäiden kävelyvaikeuksia
ja yksinäisyyden tunnetta. Moni iäkäs ei pääse tai uskalla lähteä ulos esimerkiksi kaatumisen
pelon tai liikuntakyvyn ongelmien vuoksi.
* Haastamme tavallisia jyväskyläläisiä koiranomistajia
mahdollistamaan ulkoilua niille iäkkäille, jotka eivät muuten
pääsisi ulos, kertoo Ikäinstituutin koordinaattori Saini Suutari.
Jyväskylässä toimintaa käynnistetään ensimmäiseksi Kankaan kaupunginosassa. Kankaalta ja sen lähialueelta etsitään vapaaehtoisia koiranomistajia ja
ulkoilutukea tarvitsevia iäkkäitä.
* Uskomme koirien positiiviseen voimaan ja koiraihmisten aktiivisuuteen. Toivomme,
että hankkeen myötä lähiympäristöstämme löydetään vapaaehtoistehtäviin uusia ihmisiä,
joiden osallistuminen toimii
hankkeen edetessä hyvänä esimerkkinä Jyväskylän muille
alueille, toteavat Lähitalo Piippurannan koordinaattorit Malanja Mieskonen ja Heli Silvennoinen.
Toimintaan etsitään täysi-ikäisiä koiranomistajia, joilla on aut-

Petankkia Kankaalle
Hyvä Kankaan asukas
Oletpa vanha tekijä tai vasta
aloitteleva harrastaja niin nyt sinulla on mahdollisuus ruveta
pelaamaan kuulapeli petankkia
Kankaalle valmistuvalla uudella kentällä.
Tekemäni aloite viime syksynä 2021 kentän toteuttamiseksi otti heti positiivisen lähdön, jota edesauttoi toteuttamaan Jyväskylän kaupungin
projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen. Kun Kankaan rakentaminen antaa myöten
kenttää ruvetaan tekemään tou-

ko-kesäkuussa 2022. Paikaksi
on ajateltu Kankaan saunan läheisyyttä, joka on kentän toteuttamiselle hyvä ja sopiva
paikka. Asiasta tullaan tiedottamaan asukkaita kun hanke
etenee. Tulemme järjestämään
ohjausta paikan päällä.

Mikä on
kuulapeli petankki
Petankki on satoja vuosia vanha ranskalainen kuulapeli. Peliä pelataan teräskuulilla hiekkapintaisella kentällä 1, 2 tai 3
jäsenisin joukkuein. Yleensä pe-

lataan 2:lla tai 3:lla kuulalla/pelaaja. Joukkueet voivat olla mies,nais- tai sekajoukkueita.
Tarkoitus on saada kuulapallo mahdollisimman lähelle maalipalloa (snadia). Lähimmäksi
kuulan heittänyt saa pisteen tai
pisteitä. Peliä pelataan 13 pisteeseen.
Toivotan kaikki tervetulleeksi ainakin kokeilemaan. Tiedä
vaikka jäät koukkuun kuten minä.
Keväisin terveisin
petankki kesää odotellessa
Juha Hjelt

Kankaan petankkikentän aloituspalaveri pidettiin 2.5. 2022 Kankaan tehtaan vanhalla
vahtikopilla. Paikalla olivat vas. Juha Hjelt, Timo Taipale , Kaisa Hirvaskoski Leinonen , Eija
ja Heikki Toivanen

tamisen halua sekä terveitä,
rauhallisia koiria, joiden käytös
on ennakoitavissa. Koiran tulee
suhtautua ystävällisesti vieraisiin ihmisiin, eikä se saa pelätä
apuvälineitä.
* Ulkoiluystävätoimintaan
soveltuva koira ei vie liikaa omistajansa energiaa ja huomiota,
jotta omistaja pystyy keskustelemaan iäkkään kanssa ja tarvittaessa tarjoamaan käsivartensa
iäkkään tueksi, toteaa Suutari.

tapaa ulkoiluavun lisäämiseksi:
ulkoiluystävätoimintaa koiranomistajien toteuttamana sekä
ulkoiluystävärinkiä, jossa vastuu iäkkään ulkoilussa auttamisesta jakautuu useamman vapaaehtoisen kesken.
Lisätietoja
Jyväskylän liikuntaluotsitoiminnasta Mervi Robert, vapaaeh-

toistoiminnan koordinaattori
04 575 8260, mervi.robert@jyvaskyla.fi
Ikäinstituutin Tossut ja tassut
-hankkeesta Saini Suutari, koordinaattori 040 526 2298, saini.suutari@ikainstituutti.fi
www.ikainstituutti.fi/tossut-jatassut-liikkeelle/

Maksuton koulutus
syyskuussa
Jyväskylän kaupunki ja Ikäinstituutti järjestävät syyskuussa Piippurannan Klubilla koulutuksen vapaaehtoisille, jotka
haluavat toimia iäkkäiden ulkoiluystävinä joko koiran kanssa tai ilman koiraa. Uudet vapaaehtoiset tulevat osaksi kaupungin Vapaaehtoistoiminnan palvelut -Vaparin jo vakiintunutta
liikuntaluotsitoimintaa. Syksyn
koulutukseen voi ennakkoilmoittautua:
mervi.robert@jyvaskyla.fi.
Ulkoilutukea kaipaavat ja koirista pitävät iäkkäät voivat ilmoittaa kiinnostuksensa toimintaan Mervi Robertille,
p. 040 575 8260.
Tossut ja tassut liikkeelle
(2022-2024) on Ikäinstituutin
koordinoima hanke, joka edistää iäkkäiden ulkoilua vapaehtoistoiminnan keinoin. Hankkeessa kehitetään kahta uutta

Biketaxi saapui Kankaalle!
Biketaxi on sähköpolkupyörätaksiyritys ja sillä on toimintaa
14:ssä eri kaupungissa. Biketaxi tarjoaa ekologisia elämyskyytejä asiakkaille kaupunkien
keskustoissa ja niiden lähialueilla käyttäen sähkökäyttöisiä riksoja.
Biketaxit ovat liikenteessä toukokuusta syyskuuhun. Toukokuun ajan Biketaxi liikennöi
perjantaisin ja lauantaisin iltaisin ja yöaikaan. Kesäkuun 6.

päivä Biketaxi aloittaa ajot myös
arkisin, jolloin ajot alkavat klo
12. Biketaxi liikennöi säävarauksella.
Biketaxin voi tilata soittamalla numeroon 044 754 0900 tai
nappaamalla lennosta.
Kankaan taxitolpat löytyvät
tällä hetkellä Kankaanaukiolta
ja Kankaan Saunan edustalta.
Alueen rakentamisen edetessä, Kankaanaukiolla sijaitsevan
tolpan paikka saattaa muuttua.

Maksaminen tapahtuu pankkija luottokorteilla, Mobilepay:lla tai käteisellä. Kortilla maksamista suositellaan.
Lisätietoja ja hinnasto biketaxi.fi
Mukavia kyytejä biketaxin
merkeissä!
Teksti
Johanna Heinonen
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Kangas kannustaa koko naapurustoa kierrättämään
– "On tosi hyvä juttu, että muovinkierrätys hoituu omalla pihalla"
Näitä tavoitteita tukee Kankaan erityisyys: älyjätehuolto.
Taloyhtiöillä ei ole omia jätekatoksia, vaan kaikille kankaalaisille on yhteiset jätepisteet.
Jätepisteet päivystävät talojen
välissä komeina rivistöinä ja niistä löytyy jätejakeita sen seitsemän sorttia: paperi, kartonki,
biojäte, metalli, lasi, sekajäte ja
muovi.
Valtaosassa jäteastioista on
älykäs sähkölukitus. Sen avulla
voidaan kerätä dataa ja seurata
jäteastioiden käyttöä. Tavoitteena on, että dataa voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa arjen
apuna.
Jyväskylän Kangas on moderni asuinalue, joka on rakennettu tukemaan ympäristöä ja
kiertotaloutta. Yksi Kankaan
erityispiirteistä on alueellinen
älyjätehuolto.
Kun heität välipalaksi haukatun omenan rangan biojätteeseen, siitä tehdään biokaasua,
joka voi kuljettaa paikallisbussia, Linkkiä.
Aamupalalta muovinkeräykseen lajiteltu jogurttipurkki taas
voi tulla tulevaisuudessa vastaan
lähikaupassa – vaikka tiskiharjana!
Kierrätyksen avulla jätteistä
voidaan jalostaa uusia materiaaleja ja energiaa hyötykäyttöön.
Jotta systeemi pelittää, tarvitaan
kuitenkin yhä enemmän kierrättäjiä, jopa kokonaisia asuinalueita, jotka kannustavat siihen.

Yksi tällainen asuinalue on
Jyväskylän Kangas. Kestävä kehitys on piirretty osaksi Kangasta jo kaavoitusvaiheessa.
"Kun Kangasta alettiin suunnitella, kysyimme paikallisilta,
millainen olisi heidän unelmien
kaupunginosa. Kestävän kehityksen teemat nousivat vahvasti esiin. Yhteiskunnan pitää
mahdollistaa se, että kaupungissakin voi elää mahdollisimman
ekologista elämää", Jyväskylän
Kankaan verkostopäällikkö Tanja Oksa sanoo.

Älykkäät jätepisteet
arjen apureina
Jyväskylän Kankaan perustavoitteita ovat jätteen vähentäminen ja lajittelun parantaminen.

"Haaveena on, että asukkaat
voisivat seurata datan avulla
omaa jätekäyttäytymistään. Ehkä tulevaisuudessa auloihin voitaisiin myös asentaa digitaaliset
kartat, jotka näyttäisivät, mitkä jäteastiat ovat täynnä ja missä on vielä hyvin tilaa", verkostopäällikkö Tanja Oksa avaa.
Kankaan älyjätehuolto on osa
CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanketta, jossa on mukana muun muassa Suomen
ympäristökeskus ja jota rahoittaa Euroopan komission LIFEohjelma.
Hankkeen punaisena lankana on valtakunnallisen jätesuunnitelman edistäminen, jätteen
synnyn ehkäisy sekä kierrätyksen parantaminen.

Kierrättämisestä pitää
tehdä uusi rutiini
Kankaalaisen Tarja Pienräihän,
44, keittiöstä löytyy astiat, pussit ja lokerot kaikille seitsemälle jätejakeelle. Kierrättäminen
on ollut tapa jo lapsuudesta asti.
"Asuin lapsena maalla, jossa
kaikki roskat kierrätettiin aina.
Nyt kun ympäristön tila on
huonontunut entisestään haluan
tehdä parhaani, ettei ympäristö
kuormittuisi liikaa", Pienräihä
sanoo.
Pienräihä on tyytyväinen
Kankaan jätehuollon kierrätysmahdollisuuksiin, ainoastaan
tekstiilijätteelle hän kaipaisi vielä omaa kierrätyslokeroa.
Hän ei koe kierrättämistä vaivalloiseksi – päinvastoin.
"Ennen vein muoviroskat
erikseen Prisman kierrätyspisteelle, nyt se hoituu omalla pihalla. Se on tosi hyvä juttu.
Suomessa kierrätys on edistynyttä ja järjestetään ihmisille
helpoksi, mutta silti moni ei
kierrätä. Tuntuu hurjalta, että
esimerkiksi biojätteitä heitetään
edelleen paljon sekajätteiden
joukkoon."
Monelle kinkkusiivun nakkaaminen sekajätteeseen on vain
opittu tapa. Kierrättäminen pitäisikin omaksua arkeen uutena rutiinina. Pienräihä tietää,
että parasta on, jos tavan oppii
jo lapsena.
Lajittelusta voi tehdä koko

perheen yhteisen leikin, jossa
opetellaan, mikä roska kuuluu
mihinkin laariin.
Onneksi uusia tapoja voi oppia vanhempanakin. Se vaatii
vain uudelleen optimoidun kädenojennuksen – sellaisen, jo-

ka siirtää jogurttipurkin muovinkierrätykseen ja omenanrangan biojätteeseen.
Kirjoittaja Ella Pesonen
Kuvat Henrik Campos

Kankaan Suvannon suunnittelu
alkoi arkkitehtuurikilpailulla
Viime syksyn ja talven aikana
järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu Kankaan alueen
pohjoisosan asuinalueen suunnittelusta. Arkkitehtuurikilpailut ovat tärkeä osa Kankaan
suunnittelua, ja niiden avulla
alueelle saadaan tuoreita ratkaisuja ja omaleimaista arkkitehtuuria.
Kilpailuun saatiin arvosteltavaksi 25 ehdotusta, joissa useimmissa uuden alueen yhteisöllisyyden, lämminhenkisyyden
ja jalankulkupainotteisuuden
tavoitteet oli hyvin sisäistetty.
Ennen kilpailun ratkaisua kaikki kilpailuehdotukset olivat nähtävillä kisan verkkosivuilla, ja
niistä oli mahdollista antaa palautetta.
Kilpailun voittaja julkistettiin
30.3.2022. Palkintolautakunta
valitsi voittajaksi ehdotuksen
"Rantakivet", jossa raikas suunnitelma luo uudenlaista kaupunkiympäristöä Kankaalle. Voittajatyössä kaksi epäsäännöllisen
muotoista umpikorttelia on sovitettu lähiympäristöön onnistuneesti. Kokonaisuutena korttelit muodostavat yllättävän,
mutta samalla luontevan jatkeen
Kankaan olemassa olevalle korttelirakenteelle. Suunnitelmassa
nelikerroksisen jalustan päällä
on kappalemaisia taloja. Rakentaminen on näin saatu liittymään
suurmaisemaan hienolla tavalla

sa koimme itse varsin onnistuneeksi esitetyn ulkotilojen
kirjon: Suvannon alueelle esitetään niin julkista puistotilaa, yhteiskäyttöisiä korttelipihoja ja
taloyhtiöiden kattopuutarhoja
sekä asuntojen omia parvekkeita, voittaneen työryhmän jäsen
arkkitehti Tuomas Martinsaari kertoi.
Kilpailun voittajaehdotus on
lähtökohta 450-550 asukkaan
alueen suunnittelulle. Sen ideoita ja ratkaisuja tarkentaen aloitetaan laatimaan alueen asemakaavaa vuoden 2022 aikana.
Suvannon arkkitehtuurikilpailun järjesti Jyväskylän kaupunki yhteistyössä Kankaan kehitysyhtiön kanssa. Kehitysyhtiön osakkaita ovat Skanska Talonrakennus Oy, YIT Suomi
Oy ja Jyväs-Parkki Oy. Kilpailu toteutettiin yhdessä Suomen
Arkkitehtiliitto SAFAn ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto
MARKin kanssa. Suvannon kilpailuaineisto löytyy kokonaisuudessaan kisan verkkosivuilta:
www.jyvaskyla.fi/kangas/
kaavoitus/arkkitehtuurikilpailu.

hyödyntäen matalampia rakennuksia jalustoina. Kankaanpuiston ja Tourujoen liitoskohta on
avara ja ratkaisu tuo Kankaalle

lisää kaivattua vehreää oleskelutilaa. Kortteleiden julkisivuarkkitehtuuri on rauhallinen ja
hyvin hallittu. Ratkaisu luo sel-

keän yhteyden sekä Kankaan
olemassa olevaan tiiliarkkitehtuuriin, että Valkoisen talon pelkistettyyn julkisivuilmeeseen.

Voittaneen ehdotuksen tekijäksi paljastui Arkkitehtitoimisto
OPUS Oy.
- Voittaneessa suunnitelmas-

Virva Hannula,
kaavoitusarkkitehti,
Jyväskylän kaupunki
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Kankaan Kevät
Piippurannan Klubilla ja Pergamenttitorilla järjestettiin Kankaan Kevät -tapatuma 7.5. klo
10 alkaen.
Kankaan Palvelun ja Evenda
tapahtumatuottajan yhdessä järjestämä tapatuma oli koronapandemian jälkeen ensimmäinen
Kankaan alueella järjestetty suurempi tapahtuma.
Ihmiset olivat lähteneet sankoin joukoin liikkeelle ja ilma
suosi tapahtumassa kävijöitä.
Hymyileville ja hyvätuulisille

kävijöille oli tarjolla lähiruokamarkkinoita Pergamenttitorilla ja Piippurannan Klubilla.
Vilttikirppis toimi klubilla sisätiloissa ja ulkona Klubin edustalla. Lapsille oli pystytetty kepparirata Klubin sisätiloihin ja
poniratsastus kiinnosti kovasti
lapsia Kankaan leikkipuiston
vieressä.
Viljelypihalla sai halutessaan
osallistua Joogastudio Laiveen
puistojoogaan ja sormet sai upottaa multaan yrttien istutuksessa.

Näppärät Näpertäjät puolestaan paistoivat makkaraa ja
kahvilan herkkuja oli tarjolla
sisällä Klubin tiloissa.
Rautpohjan tehtaan suurpalosta tulleiden savuhaittojen
takia tapahtuma jouduttiin keskeyttämään Pelastuslaitoksen
pyynnöstä iltapäivällä noin klo
13. Folkjam tanssihetki jäi toteutumatta samoin Kankaan
Taidekierrokset.
Teksti ja kuvat:
Kirsi Heikkilä

Nenosen Mansikkatilan kuohuviinit, limpparit ja mehut olivat herkullinen näky ja kävivät
hyvin kaupaksi.

Kankaan Kevät houkutteli paikalle lukuisia kävijöitä.

Sisätilojen vilttikirppikselläkin kauppa käy.

Kuva: Studio Laive

Studio Laive tarjosi puistojoogaa auringonpaisteessa.
Kirppispöytiä löytyi myös ulkoa Piippurannan Klubin
edustalta.

Mustankorkea opasti kierrättämään jätteitä oikein.
Markkina tunnelmaa Pergamenttitorilla.

Tarjolla oli myös itsetehtyjä karjalanpiirakoita,
suklaata ja nekkuja.

Poniratsastuksessa oli
lapsia välillä
jonoksi asti.
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Kankaan kuulumisia
Kesä kurkistaa jo kulman takana ja monenmoista tohinaa on
Kankaalla käynnissä. Rakentamisen lomassa suunnitellaan
uusia kohteita ja pihoja, valmistellaan tapahtumia sekä uusia
kehityshankkeita. Pahimman
korona-ajan väistyessä, olemme
kohdanneet haastavan maailmantilanteen, joka vaikuttaa erityisesti rakennussektorille. Siitä
huolimatta teemme taustalla töitä tarmokkaasti alueen kehittymiseksi ja katsomme toiveikkain
mielin tulevaan.

Kankaan rakentamisen
tilanne
Kankaan vanhan paperitehtaan
pohjoispuolella oleva suurehko
monttu ei ole jäänyt moneltakaan huomaamatta. Paikalle on
rakenteilla pohjoinen parkkitalo, joka on kooltaan suurin piirtein rakentuneen P-Pergamentin
kokoinen. Hanke on mittava ja
oli onnekasta, että rakentami-

nen käynnistyi rakentamiskustannuksiltaan haastavassa ajassa.
Kohde valmistuu ensi keväänä.
Kankaanaukion itäpuolella
olevalla hybridikorttelialueella
ensimmäisen rakennushankkeen
työt ovat käynnistyneet. Korttelin ensimmäinen kerrostalo
rakentuu Hjalmarinraitin varteen. Kankaanaukion tasoon
tässä hankkeessa rakentuu liiketilaa. Kankaanaukiolla sijaitseva vanhan paperitehtaan tekniset konttorin muutostyöt valmistuvat puolestaan toukokuussa ja tilat muuttuvat juhla- ja
tapahtumakäyttöön. Kankaanaukiolla kunnallistekniset työt
ovat valmiit ja alue tasattu hiekkapinnalle. Aukiota voidaankin
nyt käyttää paremmin esimerkiksi tapahtumatarpeisiin.
Jo osin rakentuneen Sydän
II-korttelin alueella on rakenteilla Kankaan Hjalmar, joka
valmistuu lokakuussa. Ailakinkadun varressa rakennetaan puolestaan päiväkodin kakkosvai-

hetta, joka valmistunee käyttöön alkuvuodesta 2023.
Työmaat aiheuttavat muutoksia kulkureitteihin ja alueiden
rajauksiin. Turvallisuussyistä
toivomme, että kulkureitteinä
käytettäisiin vain osoitettuja
kulkureittejä ja kunnioitettaisiin työmaiden rajauksia. Näin
jokainen voi tehdä työtä ja kulkea alueella huoletta. Uusien
kulkureittien hahmottamiseksi hankimme alkuvuodesta alueella pylväsopasteita, joita seuraamalla käytät oikeita reittejä.
Opasteisiin on koottu merkittävimmät kohteet ja paikat. Tarpeen mukaan lisäämme opastekylttejä pylväisiin.

Tilapäistoteutukset
saavat jatkoa
Jo tutuksi tulleet rakentamattomille alueille asukkaiden ja
työntekijöiden iloksi toteutetut
toiminnot saavat jatkoa. Kankaan Porttirakennuksen yhtey-

teen toteutetaan kaksi kaikille
avointa petankkikenttää. Idea
kentistä tuli Kankaan asukkailta, jotka ovat myös petankkilajin aktiiveja. Kentillä toteutetaankin jatkossa pelihetkiä ja
opastusta halukkaille.
Tilapäiskäytöllä tarkoitetaan
siis tilapäiseksi tarkoitettua aktiviteettia, aluetta tai toimintoa,
joka poistuu aikanaan alueen
rakentamisen edetessä. Kankaalla rakentamatonta aluetta on
paljon ja otamme mielellämme
jatkossakin vastaan ajatuksia,
toiveita ja ideoita aktiviteeteistä tai toiminnoista, joita tilapäisesti voisi toteuttaa.

Luvassa tapahtumatäyteinen loppuvuosi
Koronatauon jälkeen tapahtumatoiminta käynnistyy nyt toden teolla. Kevään ensimmäinen
tapahtuma Kankaan kevät järjestettiin 7.5 ja kesäkuussa on
luvassa kaksi erillistä tapahtu-

Kaisa Hirvaskoski-Leinonen

maa. Kangas Games 18.6. tarjoaa mahdollisuuden ilottelevaan joukkueurheiluun tuunattujen lajien äärellä ja puolestaan
Kankaan Mätsäri 19.6. kutsuu
kehään karvoihin katsomatta
sekä koirat että koiramieliset.

Valmistelun alla on jo myös syksyn Valon kaupunki -tapahtuma Kankaalla, jossa on luvassa
sykähdyttävää ohjelmistoa.
Lämpimästi tervetuloa nauttimaan Kankaan tapahtumatarjonnasta.

Kankaan Palvelu Oy on käynnistänyt avoimen
taidekilpailun Kankaanaukiolle
Kankaan Palvelu Oy on käynnistänyt avoimen, yksivaiheisen taidekilpailun
Jyväskylän Kankaalle, Kankaanaukiolle sijoittuvasta julkisesta taiteesta.
Taidekilpailulla haetaan toteutuskelpoisia ideoita Jyväskylän Kankaan asuin- ja yritysalueelle sijoittuvalle taideteokselle. Kilpailu on luonteeltaan
yleinen ideakilpailu. Siihen lähetetyistä ehdotuksista palkintolautakunta valitsee yhden
teoksen
toteutussuunnitteluun. Taideteos tulee sijoittumaan ensisijaisesti Kankaanaukiolle, mutta se voi levittäytyä soveltuvin osin myös Hjalmarinraitille ja Rullakujalle.

Omaleimainen ja
tunnistettava elementti
Kankaanaukiolle
Kilpailun tavoitteena on hankkia yksi pysyväisluonteinen taideteos tai taideteosten kokonaisuus Jyväskylän Kankaan Kankaanaukiolle. Kankaanaukiosta muodostuu Kankaalle merkittävin tapahtuma-aukio.
Taiteen toivotaan ilmentävän
Kankaan alueen identiteettiä sekä toimivan yhtei-öllisyyttä
ruokkivana paikkana alueen
asukkaiden ja alueella työskentelevien sekä vierailevien keskuudessa. Kankaanaukiolle toteutettavan taiteen tulisi muodostaa aukiolle vahva, kaupunkikuvallinen profiili sekä tehdä
aukiosta omaleimainen ja tunnistettava. Taiteen tavoitteena
on myös palvella siellä tapahtuvaa oleskelua ja kohtaamista.
Taidekilpailun tavoitteena on
toteuttaa korkeatasoista julkista taidetta ja tarjota uusia näkökulmia kaupunkitilaan ja sen
käyttöön. Ehdotusten toivotaan
hyödyntävän luontevasti alueelle syntyvää ympäristörakennet-

ta sekä tukevan aukiolla järjestettäviä tapahtumia.

Kankaanaukiosta tulee
alueen tärkein
tapahtuma-aukio
Kankaanaukio on Kankaan alueen merkittävin aukio. Kilpailualue aukion osuudella rajautuu
hulevesirakenteiden sisään ja on
kooltaan noin 1 000 m2.
Kankaanaukion reuna toisaalta rajautuu vanhaan paperitehtaaseen liiketoimintoineen ja
ravintoloineen ja toisaalta uuden kaava-alueen mukanaan tuomaan liike- ja asuinrakentamisen
korttelikokonaisuuteen. Kankaanaukiolla oleskellaan, kohdataan ja siellä järjestetään
vuosittain tapahtumia, joista osa
varmasti asukkaiden itsensä toimesta.
Suunnittelualue on vanhaa
tehdasympäristöä, jolle leimallisia ovat punatiiliset vanhat rakennukset sekä alueen vieressä
sijaitseva korkea tehtaan piippu
Tourujoen rantamaisemissa.
Varsinaisessa tehdaskompleksissa kulttuurihistoriallisesti merkittävimpiä ovat punatiiliset
paperitehtaan ja puuhiomon rakennukset ja niihin liittyvät
oheisrakennukset Tourujoen
puoleisella sivustalla.
Nykyinen keskusvarasto vuosilta 1892–1897 ja puutyöpaja
kertovat parhaiten ajasta, jolloin
tehdas oli riippuvainen sen sivuitse virtaavasta vedestä. Keskusvarasto viereisine ja alapuolisine tiloineen ovat tehtaan vanhinta osaa ja ne ovat säilyttäneet
hyvin alkuperäiset ominaispiirteensä. Punatiilisen tehdaskiin-

teistön sisällä on rakenteita 1890luvulta ja tiettävästi jopa 1870luvulta.

Yleisön suosikki pääsee
palkittavien joukkoon
Taidekilpailun ehdotusten Asarja asetetaan esille Kankaan
verkkosivuille, jolloin asukkailla on mahdollisuus tutustua parhaisiin ehdotuksiin ja antaa äänensä suosikilleen. Yleisöäänes-

tys järjestetään 20.10.–3.11.2022
välisenä aikana. Yleisön suosikki palkitaan 1 000 euron palkinnolla. Kilpailu pyritään ratkaisemaan 2.12.2022 mennessä.
Teoksen toteuttaminen yhteensovitetaan Kankaanaukion
ja sitä ympäröivien rakennusten rakentamisen aikatauluun.
Taideteoksen toteutus pääsee
alkamaan aikaisintaan vuonna
2024. Taideteoksen tulisi olla

valmis arviolta vuosien 2024–
2026 välillä.
Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää Kankaan Palvelu
Oy, jolla on oikeus tilata yksi
tai useampi teos minkä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta.

Lisätiedot:
Kirsi Pitkänen, Kankaan alueen taidekoordinaattori, 050338 7705, kirsi@kankaanpalvelu.fi
Ulla-Maija Valtonen, Kankaan Palvelu Oy toiminnanjohtaja, 050-5276703, ulla-maija@
kankaanpalvelu.fi
https://
www.kangasverkko.fi
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Valkoinen talo
historiallinen maamerkki Kankaalla
pivat esimerkiksi pienten juhlien järjestämiseen. Kiinteistön
kaikki tilat ovat vuokrattu eri
toimijoiden käyttöön.
- Pihapiirissä oli nykyisten
padel-kenttien paikalla aiemmin tenniskenttä, jonne paperitehtaan työntekijöiden perheenjäsenet pääsivät kausimak-

Kankaan paperitehtaalle rakennettiin uusi pääkonttori talvisodan pommitusten vahingoitettua vanhaa konttorirakennusta vuonna 1939. Valkoiseksi rapatun ja sen myötä valkoiseksi taloksi nimetyn pääkonttorirakennuksen suunnitteli arkkitehti Jarl Eklund ja se
valmistui välirauhan aikaan
vuonna 1941. Konttorin arkki-

tehtuuri edustaa funktionalismia ja sen julkisivut ja aula ovat
suojellut.
Jyväskylän kaupungin myytyä talon tarjouskilpailun jälkeen 2018 rakennus ehti olla
tyhjillään seitsemän vuotta joskin perusylläpidossa kuitenkin.
Ostaja oli Kankaan paperitehtaan entisen paperikoneiden rasvarin (ennakkohuolto) poika,

sua vastaan pelaamaan rajattomasti. Kentän vierustaa kouluun
kulkiessani tykästyin tennikseen, Jorma taustoittaa.
- Näinä korona-aikoina nykyiset padelkentät ovat olleet
erityisen suositussa käytössä,
kun uimahallit, pelihallit ja muut
sisäliikuntatilat ovat olleet paljolti suljettuja. Tenniksen pe-

laaminen kun on monille vaikeaa, mutta padel on monin verroin helpompaa. Kankaan Padel tarjoaa lajiin tutustumista,
valmennusta ja kenttävuokrausta mailoineen kaikille halukkaille.
Kuvat ja teksti:
Jorma Leppänen

kiinteistö- ja rakennusalan yrittäjä Jorma Hyökyvaara.
Jyväskyläläinen yrittäjä pani
hihat heilumaan ja saneerasi kaavassa suojellun rakennuksen pieteetillä pääosin urbaaneiksi
toimistotiloiksi puolessatoista
vuodessa uusvanhaan loistokkuuteen. Alakerrassa on lisäksi
kokous- ja saunatilat, jotka so-

Valkoisen talon isäntä Jorma Hyökyvaara.

Landis+Gyr mahtiyritys
Pohjoismaissa ja maailmalla
Paljon on vettä ja vuosia virrannut Tourujoessa nykyisen Sveitsissä
pääkonttoriaan pitävän Landis+Gyr Oy:n alkutuotannosta
vuodesta 1948 alkaen ja jo varhemminkin. Yrityksen alkujuuria
Suomessa ovat mm. Valtion tykkitehtaan sytytinosasto,
joka toisen maailmansodan jälkeen siirtyi siviilituotantoon.
Myöhemmin Jyskässä aloittanut ja jatkanut Valmet Oy:n erilainen sähköalan mittarituotanto
laajentui Enermet Oy:n omistuksessa eri ulkoistamis- ja yhtiöittämisvaiheissa. Jyskään jäi
myynti-, tuotekehitys-, testausja projektointitoiminnot sekä
etäluentajärjestelmien kehitys-

ja mittarinluentapalvelutoiminnot. Vuonna 2008 Enermetin ja
Landis + Gyrin liiketoiminnot
yhdistyivät Landis +Gyr-nimen
alle.
Pohjoismaissa ja maailmalla
työntekijämääriltään ja liiketoiminnoiltaan kasvanut ja laajen-

Landis+Gyrin toimitusjohtaja Sami Kurunsaari.

tunut yritys on keskittynyt ohjelmisto-osaamiseen ja kehittämiseen niin, että Jyskässä entisen
rakennuksen seinät tulivat jo
vastaan ja oli etsittävä uudet tilat. "Niinpä kiersimme ja katselime uusien toimitilojen
paikkaa Jyväskylän seudulla ja
tykästyimme Tourulan kaupunginosassa Kankaan alueeseen.
Muutimme Jyskästä 25 vuoden
jälkeen keväällä 2020 valmistuneeseen toimistotaloon," toimitusjohtaja Sami Kurunsaari
kertoo.
- Viime vuosi oli Landis + Gyr
konsernin 125 vuotisjuhlavuosi. Euroopan alueella Landis + Gyrin mittarit tulevat
Kreikasta. Pohjoismaissa on 250
työntekijää, joista suurin osa on
täällä Kankaalla ja osa myyntikonttorissa Vantaalla. Myös
Ruotsissa ja Tanskassa on myyntiin keskittyvät toimipisteet.
Yrityksemme muutti Optimes
Business Garden -toimistotaloon Paperitehtaankatu 9:ssä ensimmäisenä ja henkilömäärältään
suurimpana toimijana. Työntekijöiden vihreän työpaikkaliikkumisen ja liiketoiminnan lo-

gistiikankin kannalta sijaintimme tukee nyt erinomaisesti liiketoiminta-ajatteluamme.
Isossa kuvassa Kurunsaari katsoo Pohjoismaiden olevan maailmassa edelläkävijöitä energian
hallinta-asioissa. Jyväskylä on
ollut, kehittynyt ja korostunut
Pohjoismaiden teknologiakeskuksena toimittaessaan maailmalle monipuolisia energiahallinnan ratkaisuja.
Suomen toimintojen lisäksi
Kurunsaaren vastuualue kattaa
myös muut Pohjoismaat ja Baltian. Kankaan innovatiivisella,
urbaanilla ja älykkäällä alueel-

la sijaitseva toimipiste on Landis + Gyrille merkittävä ja
jatkuvasti kehittyvä osaamiskeskus. Tästä me Kankaalla asuvat sekä alueemme palveluyrittäjä- ja urakoitsijatahot voimme tuntea arvostusta ja kunnioitusta herättävää ylpeyttä oman
ainutlaatuisen yhteisöllisyytemme osallisina ja vaalijoina.
Pyydän Samia luonnehtimaan
vielä, mitä nykyinen Ukrainan
ja Venäjän tilannekuva vaikuttaa tai on vaikuttanut Landis + Gyrin toimintaan? "Ei
juurikaan kummankaan kanssa ole ollut toimintaa ja vaiku-

tusta!". Landis + Gyr konserni
on kertonut lopettaneensa kaiken liiketoiminnan Venäjän ja
Valko-Venäjän osalta ja perustaneensa rahaston tukemaan sodasta kärsivien auttamista.
Haastattelun päätteeksi Sami
avaa hieman uravalintaansa, että jo pikkupoikana hän näpräsi kaikenlaisia sähköisiä mittareita kouluttautuen sitten myöhemmin alan diplomi-insinööriksi Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa.
Kuvat ja teksti:
Jorma Leppänen
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Kankaan oma liikuttaja Paikka rauhoittumiselle
Yksi ensimmäisistä Kankaan alueen yrityksistä oli
kuntokeskus Liikku, joka avasi ovensa entisen paperitehtaan
tiloissa 2016. Viidessä vuodessa Liikku on noussut alueen
suosituksi lähipalveluksi ja ketjunsa
suurimmaksi keskukseksi.
Vuonna 2010 perustetun kuntokeskus Liikun idea on ollut
alusta asti sama: tarjota asiakkaille helppo, edullinen ja riskitön salijäsenyys sekä mahdollisimman sujuva treeni.
– On kauhean tärkeää, että
ympäristö inspiroi treenaamaan,
joten satsaamme paljon viihtyvyyteen ja perusasioihin. Keskuksen tulee olla saavutettava
jalan, pyörällä ja autolla. Aukioloajat ovat laajat, laitteiden pitää olla kunnossa, ilmanvaihto
on tehokas eikä minnekään tarvitse jonottaa, yrityksen toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi
listaa.
Koko ketjulla on tällä hetkellä 37 salia ja asiakkaita noin
45 000. Vakituista henkilökuntaa on yhdeksän. Pienestä tiimistä ja pitkälle automatisoiduista palveluista huolimatta
Liikku ei ole asiakkailleen kasvoton.
– Saleilla työtään tekevät personal trainerit ja keskusvastaavat ovat meille tärkeitä kumppaneita. He kohtaavat asiakkaita ja ylläpitävät treenaamiseen
kannustavaa ja hyväksyvää ilmapiiriä, Riihijärvi kertoo.

Liikku on tärkeä
lähipalvelu
Kankaan asukkaille
Kun Jyväskylän Liikkua suunniteltiin, Kankaan alue oli vielä pitkälti rakennustyömaata.
Riihijärvet vierailivat paikalla
alueen silloisen projektipäällikön Erkki Jaalan houkuttelemana. He ihastuivat vanhaan
tehdasmiljööseen huolimatta siitä, että tila oli sisältä "ihan pommi" ja tiedossa oli iso remontti.
– Sijainti oli hyvä, pohjaratkaisu selkeä, oli paljon ikkunoita ja luonnonvaloa, Riihijärvi
kuvailee.
– Mutta ulkopaikkakuntalaisina meillä ei ollut aavistustakaan, kuinka varhaisessa vaiheessa olimme todellisuudessa
liikkeellä, hän nauraa.
Ensimmäiset 2–3 vuotta olivatkin haastavia. Liikku oli Jyväskylässä tuntematon. Jatkuva
rakennustyömaan keskellä operoiminen vaati pitkää pinnaa sekä yrittäjiltä että asiakkailta.

löytyi Valkoiselta talolta

Liikun toimitusjohtaja johanna Riihijärvi

Mutta kärsivällisyys palkittiin:
viidessä vuodessa Kankaan alue
on mullistunut täysin. Riihijärvi sanoo, että tänä päivänä he
ovat hirveän tyytyväisiä päätökseen sijoittua Kankaalle.
– Sijainti on edelleen erinomainen. Liikku on nyt vielä
lähempänä kaikkea ja alueen
yleinen saavutettavuus eri kulkuvälinein paljon parempi. Data ja treenimäärät kertovat, että
olemme alueella tykätty lähipalvelu, sillä iso osa asiakkaistamme on Kankaan asukkaita
tai alueella työskenteleviä.
– Uskomme, että laadukas
kuntosali on Kankaan alueelle
tärkeä lähipalvelu ja vetovoimatekijä myös tulevaisuudessa, Riihijärvi sanoo.

Hyväksyvä ilmapiiri
kaikentasoisille
harrastajille
Liikun suosio on kasvanut käsi kädessä Kankaan kanssa. Korkea asiakastyytyväisyys ja
suosittelu tuovat keskukselle
uusia asiakkaita kauempaakin.
Nyt Kankaan Liikussa on
11 000–15 000 käyntiä kuukaudessa. Se on sekä tilana että jäsenmäärältään ketjun suurin sali.
– Jyväskylässä kävijöiden keski-ikä on hieman muuta maata
nuorempaa ja salilla käynti aktiivisempaa, Riihijärvi kertoo.
– Laitteita huoltava kenttätiimi on raportoinut, että Kank
aan salilla käy varsin hyväkuntoista porukkaa.
Tästä huolimatta Riihijärvi
korostaa, että Liikku on kaikenikäisten ja -kuntoisten sali. Hy-

väksyvä ja salliva ilmapiiri on
tärkeää.
– Jokaisen pitää saada tehdä
juuri omannäköinen treeni omiin
lähtökohtiin ja tavoitteisiin nähden. Toisille se on juoksumatolla kävelemistä, toisille arvokisoihin tähtäämistä. Puitteet kovaan treeniin ovat olemassa niille, jotka sitä tarvitsevat. Mutta
yhtä tärkeää on positiivinen treenikokemus hyvinvointiliikkujille, joiden tavoite on oman
terveyden ylläpitäminen.

Liikku haluaa pysyä
Kankaalla jatkossakin
Tällä hetkellä Liikku on vuokralla Education Facilitiesin tiloissa. Alusta asti on ollut tiedossa,
että nykyiset tilat tullaan jossain vaiheessa purkamaan. Neuvotteluja kaupungin kanssa
uusien tilojen osalta käydään
aktiivisesti, sillä Liikku haluaa
olla osa kankaalaisten elämää
myös tulevaisuudessa.
– Tavoitteemme on löytää
korvaavat tilat mahdollisimman
läheltä nykyistä paikkaa. Ideaalitilanteessa niin, että asiakkaiden treenaamiseen ei tulisi katkosta vaan siirtymä menisi mahdollisimman sujuvasti. Uskomme, että asia tulee ratkeamaan
hyvin, Riihijärvi sanoo.
Kiinnostuitko? Kankaan Liikussa on tarjolla maksuton kokeilutreeni viikoittain ma-ke klo
16–19.
Lisätietoja www.liikku.fi
Kirjoittaja
Annukka Ollitervo

Elviira Hyytiä vasemmalla ja Kaisa Peltonen.

- Tämähän on ihan täydellinen,
huudahtivat Studio Laiven yrittäjät Kaisa Peltonen ja Elviira
Hyytiä saapuessaan ensimmäisen kerran sisälle Kankaan Valkoiseen taloon.
Keväällä 2019 Valkoinen talo
oli vielä täynnä vanhoja tavaroita ja remontti oli kesken. Kaiken tavaran ja pölyn keskeltä
pystyi kuitenkin huomaamaan
upeat isot ikkunat kohti luontomaisemaa, uniikin suojellun
aulatilan vanhoine lasi-ikkunoineen ja ennen kaikkea vanhan
talon luoman rauhallisen tunnelman.
Samaisesta kesästä lähtien Laiven jooga- ja hyvinvointistudio
on toiminut Kankaalla. Laive
tarjoaa kaikille soveltuvia joogatunteja, yrityksille rentouttavia tyhy-hetkiä ja nykyään myös
virtuaalisesti joogaa ympäri Suomea.
- Meidän toiminnan keskiössä on ollut alusta se, että jokai-

nen pystyy joogaamaan. Jooga
ei ole vain notkeille ja nuorille,
vaan ihan jokaiselle kun sitä ohjataan oikealla tavalla. Erityisesti näinä päivinä ihmiset liikkuvat
liian vähän ja toisaalta tekevät
paljon kuormittavaa aivotyötä
- ja usein sitäkin aivan liikaa. Ihminen tarvitsee palautuakseen
tarpeeksi lepoa, keholle huoltoa ja mielelle taitoa rauhoittua.
Joogassa yhdistyvät nämä kaikki, jonka vuoksi se onkin kolahtanut niin monelle, summaa
Kaisa Peltonen.
Vuodet Kankaalla eivät ole
olleet kuitenkaan pelkästään
helppoja, sillä korona pysäytti
myös Laiven toiminnan hetkeksi aikaa kokonaan ja uusia toimintamalleja tuli kehittää vauhdilla.
- Meillä oli tavoitteena siirtyä
myös virtuaalijoogan pariin jossain vaiheessa, mutta korona pakotti tekemään sen todella
nopealla tahdilla. Onneksi meidän asiakkaat löysivät onlinejoogan ja verkkokurssit aika mu-

Kuvaaja Tuomas Mikkonen

kavasti. Virtuaalijoogan myötä
asiakkaita on nykyään myös
ympäri Suomea, mikä on ollut
tosi ihanaa huomata, kertoo Elviira Hyytiä.
Tulevaisuudessa Laivella tehdään edelleen joogaa ja verkkokurssien tarjonta laajenee jatkuvasti. Uutuutena Laivella on
tullut tarjontaan äänimaljarentoutuksia ja lähiaikoina Laivella pääsee tekemään ilmajoogaa. Kankaan saunan kanssa yhteistyössä järjestettävä saunajooga luo myös uudenlaisia
mahdollisuuksia rentoutumiselle.
- Kankaalla on mahdollista
pitää huolta itsestään monella
tapaa: joogata, saunoa, kuntoilla, kävellä luonnossa sekä ihastella jokimaisemaa ja hienoa
arkkitehtuuria. Toivottavasti ihmiset löytävät näiden upeiden
palveluiden ja maisemien äärelle enemmänkin, kertoo Kaisa
Peltonen.

Laiven joogavinkki rentoutumiseen
Tämä jooga-asento nimeltään
"Viparita karani" on helppo tapa hellittää niin kehoa kuin mieltä. Asento auttaa laskemaan sykettä, rauhoittaa hengitystä ja
virkistää samalla jalkoja.

Ohjeet:
Tuo tyyny seinän viereen lantiosi alle ja nosta jalat nojaamaan
seinää vasten. Anna käsien laskeutua mukavasti kehon molemmin puolin ja anna silmien
sulkeutua. Jos tämä asento tuntuu liian voimakkaalle, voit asettua myös sohvan viereen lattialle
ja nostaa jalat sohvan istuimen
päälle noin 90 asteen kulmaan.
Jää hengittämään rauhassa
asentoon useamman minuutin
ajaksi ja nouse sieltä ylös varovaisesti.
Rentouttavia hetkiä kaikille!

Kuvaaja Touho Häkkinen

Kankaan Sanomat
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Elämyksellinen Kangas Games
viihdyttää
tapahtumakansaa kesäkuussa
Kangas Games saapuu Kankaan Saunan
pihapiiriin lauantaina 18.6.2022
Ennennäkemätön Kangas Games järjestetään lauantaina 18.6.
Kankaan Saunan pihapiirissä.
Tapahtumapäivä startataan joukkueturnauksella ihmiskokoisten pelien parissa.

musiikin parissa, kun Kankaan
Sauna kestittää tapahtumakansaa puolen yön tienoille. Illan
pääesiintyjä nähdään "Poika Saunoo" ja "Esson baariin" -kappaleistaan tunnettu energinen Poju!

Jalkapallobiljardi, tankofutis
ja superfutis laittavat kisaajat koville, nauruhermoja säästelemättä.
Ilmoittautuminen
joukkueturnaukseen avataan
pian!

Iltaosuuteen vaaditaan 18-vuoden ikää.

G

KAN
-22

Seuraa tapahtuman ilmoittelua osoitteessa www.kangasverkko.fi sekä Jyväskylän Kangas Facebook ja Instagram -tileillä. Tapahtuman järjestää Kankaan Palvelu Oy yhteistyössä
Kankaan Saunan kanssa.

SUPERFUTIS

18

AS
AMES

jALKAPALLOBILJARDI

.6

.

TANKOFUTIS

Kangas Games on kesän hauskin höntsä-tapahtuma!
Ihmiskokoiset pelit laittavat kisaajat joukkueturnauksessa
koville, nauruhermoja säästelemättä. Turnauksen jälkeen
pelit ovat vapaasti myös yleisön pelattavissa.

Ihmiskokoisia
pelejä
Turnauksen aikana kannustusjoukot ja yleisö pääsevät vapaasti seuraamaan joukkueiden
suorituksia. Lisäksi tapahtumaan
on tulossa myös koko perheelle sopivaa oheisohjelmaa ja tekemistä. Varsinaisen turnauksen
jälkeen ihmiskokoisia pelejä pääsee halutessaan testaamaan ohjaajien opastuksella.

Tapahtuma jatkuu pitkälle iltaan oheisohjelman
parissa, livemusiikin tahdittamana!

LISÄTIETOJA

Kangas Games on kaikille
avoin ja ilmainen tapahtuma, joka yhdistää humoristisen höntsä-urheilun, kisakatsomon huuman ja rennon kesäpäivän vieton. Tapahtumapäivä jatkuu pitkälle iltaan herkullisen ruoan,
viilentävien juomien sekä live-

Jyväskylän Kangas
www.kangasverkko.fi
Superfutista pelaa Ida-Maria Muilu

PALVELU PELAA
ark.
la

KANGAS

su

7–22
9–22
10–22

kankaanasukasyhdistys@gmail.com
Hallitus
Puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenet
Varajäsenet
Taloudenhoitaja
Toiminnantarkastaja

Kirsi Heikkilä
Jorma Leppänen
Jali Asp
Aarre Nieminen
ArtoPenttinen
Raimo Sopo
Helena Tapaninen
Kirsi Nieminen
Kari Happonen

AURINKOINEN TERVEHDYS
KANKAAN K-MARKETISTA!

Palvelumme laajenevat!
Nyt saat tilauksesi kotiin
Wolt-kuljetuksella!

K-Market Kangas
Paperitehtaankatu 9,
40100 Jyväskylä
020 700 5002
kangas@k-market.com

kmarketkangas

kmarketkangas

