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Onkikilpailun voitto yhdellä 
kalalla
Kesäkuussa ratkotiin Kos-
kipuistossa Tourujoen ran-
talaiturilla onkikilpailussa 
parasta kalan narraajaa. 
Aurinkoisena ja lämpimänä 
kesäiltana kisaan osallistui  
kolme innokasta kalastajaa ja 
yhdellä kalalla kilpailun voitti  
Jarmo Ikonen. 

Palkinnot jaettiin voittajalle 
ja kaikille osanottajille kisan 
jälkeen Kokkauspihalla mak-
karanpaiston ja illanvieton 
lomassa.
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Puheenjohtajalta

Kankaan Sanomat
Julkaisija Kankaan asukasyhdistys ry

Ilmestyy 2 kertaa vuodessa 
keväällä ja syksyllä

Levikki  2000 kpl

Painopaikka Lehtisepät Oy 
Varkauden paino

Elämme nykyään maailmassa joka muuttuu nopeasti 
ja meidän on sopeuduttava uusiin tilanteisiin emmekä 
usein voi niihin itse vaikuttaa millään tavalla. 

Myös Kankaan alue muuttuu jatkuvasti, mutta täällä 
me asukkaat voimme vaikuttaa monella tapaa 
asuinympäristössämme tapahtuviin muutoksiin. 
Olemme voineet käyttää ääntämme esimerkiksi uuden 
Suvannon alueen arkkitehtuurista ja alueelle tulevan 
taiteen valinnassa.

Kankaan asukasyhdistys myös seuraa koko ajan tulevia 
hankkeita ja alueella tapahtuvia muutokia. Äskettäin 
annoimme Jyväskylän kaupungille oman kannan-
ottomme Ailakinkadun asemakaavamuutokseen 
kannattamalla Erkki Parkkosen esitystä skuutti- ja 
sähköpyöräparkin perustamiseksi uuden parkkihallin 
yhteyteen Ailakinkadun ja Rusokinkadun kulmaan. 

Olemme myös seuranneet valtatie 4:n parannus-
ehdotuksia Aholaidan ja Lohikosken välillä. Olemme 
erittäin huolissamme siitä että  Kankaan alueelle tulee 
jatkossa suuri määrä läpiajoliikennettä Minimaniin ja 
Seppälään ajettaessa, mikäli Tourulan ramppit 
poistetaan ja Vapaaherrantie katkaistaan. Nykyäänkin 
Ailakinkadun ja Rusokinkadun risteys on ruuhkainen 
puhumattakaan Paperitehtaankadun ja Rusokinkadun 
risteyksestästä. Valmistelemme asiasta parhaillaan  
Jyväskylän kaupungille kannanottoa.

Omalla kohdallani on myös tapahtunut muutoksia, 
jotka ovat vieneet minut pois Kankaalta. Olen 
lupautunut kuitenkin viemään puheenjohtaja kauteni 
loppuun, vaikka en enää Kankaalla asukkaan. 
Asukasyhdistyksen puheenjohtajuus on ollut 
mielenkiintoinen kokemus ja Kankaan alue tulee 
säilymään muistoissani pitkän aikaa.

Kiitän tässä viimeisessä puheenjohtajan palstani 
kirjoituksessa kaikkia asukasyhdistyksen toiminnassa 
mukana olleita ja kaikkia tutuksi tulleita kankaalaisia. 
Olkaa aktiivisia ja pitäkää hyvää huolta kehittyvästä 
Kankaan alueesta. Toivotan kaikille mukavaa alkavaa 
talvea!

Kirsi Heikkilä
Kankaan asukasyhdistyksen puheenjohtaja

Tourujoen kunnostus pääsee vihdoin 
alkamaan
Uusi  koskiosuus  rakentuu 
uusittavan Kankaankadun sillan 
kohdalta vanhalle voima-
laitokselle, tulvakanavan vie-
reen. Tourujokea kunnostetaan 
noin kilometrin matkalta, 
Kankaan alueelta aina Palok-
kajärvelle saakka.

- Tourujoen kunnostus-
urakka on tarkoitus kilpai-
luttaa talven aikana ja päästä 
aloittamaan kunnostustyöt 
alkukesästä ensi vuonna. 
Kunnostustyöt on arvioitu 
kestävän 2-3 vuotta, sanoo 
Jarmo Toikkanen.

Hankkeesta tehdyt vali-
tukset ovat viivästyttäneet 
Tourujoen kunnostuksen 
aloitusta, mutta nyt raken-
nusurakkaa päästään kilpai-
luttamaan.  

Jyväskylän kaupungin viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen 
näyttää rakennettavan luonnonmukai-sen  jokiuoman paikkaa.

Kankaan asukas-
yhdistyksen vpj Jorma 

Leppänen luovutti 
kunniataulun 17.10.2022 

valaisuhaasteen  
voittaneen taloyhtiön 

edustajalle.

Oletko jo tavannut tämän porukan? 

Ammattiopisto Spesiassa opiskellaan 
kiinteistönhoitoa töitä tekemällä
Kulkiessani Kankaan aukioilla, 
kulmilla, puistoissa, raiteilla ja 
reunamilla olen harvakseltaan 
bongannut punamustatyö-
asuihin pukeutuneita nuoria 
miehiä liikkumassa alueella, 
usein esimerkiksi siivoamassa 
roskia laatikkopyörän ja ros-
kaottimien kanssa. Refleksin-
omaisesti olen vetänyt tas-
kustani kännykameran kuva-
takseni tuon vähän oudolta – 
joskin iloisen värikkäältä – 
vaikuttavan porukan puhe-
limeeni. Mikähän porukka 
kotikonnuillamme kuljeksii?

Viimein löydän ja tavoitan 
jengin valvojan, joka kertoo 
ryhmän olevan Ammatti-
opisto Spesian kiinteistön-
hoidon opiskelijoita, joilla 

on työpaja Tourulassa Vapaa-
herrantiellä.

Saamieni yhteystietojen 
pohjalta astun sovittuun ta-
paamiseemme pajan ovesta 
sisään, jolloin lennosta kes-
keltä työntekoa erityisopet-
taja Hannu Pahajoki käy 
taustoittamaan ko. ryhmän 
opintopolkua. Jyväskylän 
Spesiassa on kaksi 12 opis-
kelijan kiinteistönhoidon 
ryhmää, ja Hannu opettaa 
näistä toista. Tutkinnon 
suorittaminen kestää tyypil-
lisesti kolme vuotta, vaikka 
kesto voikin vaihdella. 

Kiinteistönhoitaja-opiske-
lijat aloittavat opintopol-
kunsa alusta alkaen yksityi-
sinä kiinteistöhuollon piha- 

ja puutarha-alan NY-yrittä-
jinä. Kartuttamansa tilit he 
lunastavat sitten kunkin opis-
keluvuoden päätteeksi kesä-
lomalle lähtiessään. Periaat-
teena on tehdä oikeaa kiin-
teistönhuoltoa ja täydentää 
sitä sitten tarvittavin teoria-
opinnoin – Learning by Do-
ing. Niinpä opiskelijoilla on 
Jyväskylässä useita valvottuja 
kohteita ja sopimuksia, mm. 
Kankaan alueella TL-
Maintin kanssa. 

Jos siis tapaat tämän poru-
kan joskus Kankaalla, nyt 
tiedät mitä he tekevät: he 
opiskelevat, tekevät töitä ja 
samalla pitävät ympäristöä 
viihtyisänä ja kunnossa.

Jorma Leppänen

Kankaan asukasyhdistyksen 
Valon Kaupunki -tapahtuman 
ajaksi esittämän valaistus-
haasteen voittajaksi valittiin 
Ailakinkatu 10 Jaso Kankaan 
Ilona. 

Kankaan asukasyhdistys 
haastoi kaikki Kankaan 
alueen taloyhtiöt valaisemaan 
ikkunat ja parvekkeet vuo-
sittaisen Valon Kaupunki -ta-
pahtuman ajaksi 29.9 - 8.10.
2022.

Asukasyhdistyksen valit-
sema raati, joka koostui jäse-
nistä Jorma Leppänen, Jali 
Asp ja Helena Tapaninen 
kiersivät Kankaan alueen ta-
loyhtiöt perjantaina 7.10.
2022 läpi ja arvioivat valais-
tuksia. 

Jaso Kankaan Ilona vali-
koitui yksimielisesti voitta-
jaksi. Kankaan Ilonassa oli 

panostettu sekä ikkunoiden 
että parvekkeiden valais-
tukseen hyvin ja valais-
tuksessa oli käytetty mm. 
LED-valoja, jotka ovat ener-
giaa säästäviä. Valaistusta oli 
määrällisesti paljon ja se oli 
laadukasta.

Voittajataloyhtiölle toimi-
tettiin kunniakirja voiton 
kunniaksi ja asukkaille järjes-
tetiin palkitsemisilta Kan-
kaan Ilonan grillipaikalla.

Jali Asp

Valaistushaasteen voittajaksi 
valittiin Jaso Kankaan Ilona

Specian opiskelijaryhmän 
ohjaaja Timo Martiskainen
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 Elämää Kankaan koirapuistossa

Kankaan koirapuisto sijaitsee 
Kankaan alueen itä-päädyssä 
vanhan metsäpolun alussa 
osoitteessa Vapaaherrantie 7. 
Koirapuistossa koirat saavat 
kulkea vapaana ja tavata la-
jitovereitaan turvallisessa aida-
tussa ympäristössä. Kankaan 
koira-puisto on avattu lop-
puvuodesta 2019 ja siellä on 
koirilla noin 2000 neliötä tilaa 
temmeltää vapaasti. Kankaan 
koirapuisto on toistaiseksi 
tilapäinen, sillä se sijaitsee vielä 
rakentamattomassa Kankaan 
osassa. 

Aurinkoisena ja poutai-
sena syyspäivänä Kankaan 
koirapuistoon olivat saapu-
neet Sannamari koiransa 
Nalan ja Loviisa koiransa 
Marskin kanssa. Sannamari 
ja Nala olivat saapuneet 
Kankaan koirapuistoon Ait-
torinteeltä ja Loviisa ja Mars-
ki Kankaalta. Molemmat 
ovat säännöllisiä koirapuis-
tossa kävi-jöitä. Sannamari ja 
Nala käyvät Kankaan koi-
rapuistossa noin kerran kuu-
kaudessa ja usein he ovat so-
pineet tapaamisen koirapuis-
toon toisen koiranomistajan 
kanssa esimerkiksi Face-
bookin Kankaan Karvakor-

vat-ryhmässä. 
Sannamaria ja Nalaa Kan-

kaan koirapuistossa erityi-
sesti houkuttaa lyhyt etäisyys 
omaan kotiin, koirapuiston 
hyvät ja turvalliset puitteet 
sekä rauhallisuus. Muista 
koirapuistoista Sannamari ja 
Nala vierailevat useimmiten 
erityisesti Huhtasuon ja Aa-
toksenkadun koirapuistois-
sa. Sannamarin mukaan on 
hyvä, että kehittyvällä kau-
punkialueella on huomioitu 
myös koiranomistajia ja lai-
tettu vielä rakentamaton alue 
hyötykäyttöön. Kankaan 
koirapuisto on Sannamarin 
mukaan kuitenkin usein mel-

Kankaan koirapuisto tarjoaa Kankaan ja lähialueiden asukkaille hienon ja turvallisen 
paikan ulkoiluttaa koiria ja tavata muita alueen koiranomistajia. Kankaan 
koirapuistossa on isoille ja pienille koirille omat osiot ja puisto on helposti 
saavutettavissa erityisesti kävellen.

Sannamari ja Nala saapuivat hienona syyspäivänä 
Kankaan koirapuistoon

ko rauhallinen ja erityisen 
ruuhkaista koirapuistossa ei 
kovin usein tunnu olevan, 
mikä on hyvä asia. 

Sannamari ja Nala sopivat 
usein Kankaan Karvakorvat 
-ryhmässä tapaamisen koira-
puistoon jonkun toisen koi-
ranomistajan kanssa, jotta 
Nalalla olisi aina leikkikaveri 
koirapuistossa vieraillessa. 

Kehitysehdotuksina San-
namari totesi, että talvisin 
koirapuiston portit ovat 
usein jäässä ja lunta ja jäätä 
kertyy maahan porttien 
eteen vaikeuttaen portin 
avaamista ja sulkemista. 
Myös kulkureitit menevät 

talvisin usein tukkoon lu-
mesta ja jäästä. Sannamari 
toivoi, että yhä useampi koi-
ranomistaja Kankaalta ja lähi-
alueilta löytäisi tiensä 
Kankaan koirapuistoon, sillä 
puisto sijaitsee hyvällä paikal-
la ja on hyvin turvallinen 
paikka koirien tavata toisia 
koiria. 

Kankaan koirapuistosta löy-
dät lisää tietoa Facebookista 
Kankaan Karvakorvat -ryh-
mästä sekä Kankaan Palve-
luiden ja Jyväskylän kaupun-
gin nettisivuilta. 

Jali Asp

Oikealla Loviisa, Sannamari, Nala ja Marski nauttivat poutaisesta säästä Kankaan 
koirapuistossa

Nala ja Marski leikkivät 
välillä riehakkaastikin

Paperitehtaankatu

Vapaaherrankadun ja Pape-
ritehtaankadun välinen osuus 
pysyy toistaiseksi ajoneuvo-
liikenteen osalta ajokiel-
toalueena johtuen alueen ra-
kennustyömaista. Alueen lä-
pi kulkee kuitenkin jouk-
koliikennettä ja kevyt liiken-
ne on sallittua merkittyjä kul-
kureittejä pitkin. 

Paperitehtaankatu 9:n 
kohdalle on suunnitteilla 
joukkoliikennepainotteinen 
pihakatuosuus, mutta ris-
teysalueen rakennustyöt ovat 
vielä kesken. Katuosuudet ra-
kentuvat Kankaalla valmiiksi 
talonrakennushankkeiden 
kanssa käsi kädessä.

Myös Paperitehtaankadun 
päätyosa Pergamenttitorin 
suunnassa on muuttumassa 
pihakatuosuudeksi.

Tätä varten täytyy ensiksi 
saada valmiiksi pihakatumaa-
laukset ja liikennemerkki-
päivitykset. Aikataulu pi-
hakatuosuuden valmistumi-
selle on tällä hetkellä kesällä 
2023.

Ailakinkatu

Monet ovat toivoneet mm. 
liikennevaloja Rusokinkadun 
ja Ailakinkadun risteykseen, 
mutta tällä hetkellä paikalle ei 
ole suunnitteilla liikennevaloja 
johtuen kaupungin liikenne-
suunnittelun ohjeistuksista, 
jotka edellyttävät mm. tietyn 
tyyppistä katutyyppiä ja lii-
kennemääriä, jotta liiken-
nevaloja asennetaan.

Ailakinkadun mutkaan 
Tourujoen päähän on valmis-
tunut liikenneturvallisuutta 
parantava suojatieratkaisu. 
Suojatietä on nyt korotettu ja 
merkintöjä parannettu. Pa-
rannukset sujuvoittavat ke-
vyen liikenteen kulkua kes-
kustan ja Kankaan alueen vä-
lillä.

Rakennushankkeet

Kankaan Ailakki on edennyt 
kaavaluonnosvaiheeseen. Tou-
rulan ja Kankaan alueiden väliin 
sijoittuvan asuintalokorttelin 
kaavaluonnos on ollut 
nähtävillä 30.9.–31.10.2022 
palvelupiste Hannikaisessa.

Kaavaa voi edelleen käydä 
tarkastelemassa kaupungin 
verkkosivuilla kaavatunnuk-
sella 14:061.

Kankaanaukiolle on tulos-
sa rusettiluistelukenttä talvi-
kauden ajaksi. Rakennustyöt 
alueella aloitetaan viikoilla 
47–48. Rakennustöiden 
ollessa kesken pyydetään 
alueella kulkijoita noudat-
tamaan erityistä varovai-
suutta ja käyttämään vain 
merkittyjä kulkureittejä. 
Luistelukenttä tulee olemaan 
kaikille avoin joka päivä klo 
8–22. Kentän valmistumi-
sesta tiedotetaan erikseen 
Kankaan Palvelu Oy:n netti-
sivuilla.

Tietoja Kankaan alueen 
kehityksestä on toimittanut 
projektipäällikkö Kaisa Hir-
vaskoski-Leinonen.

Lisätietoja kehityshank-
keista on saatavilla Jyväs-
kylän kaupungin ja Kankaan 
Palvelu Oy:n nettisivuilla 
sekä Kangasverkossa.

Jali Asp

Kankaan alueen 
kehityksestä

Jyväskylässä Piippurannan 
Klubilla marras-joulukuussa 
2022 pilotoidaan Suomen, ken-
ties maailman, ensimmäinen 
taiteellinenpakohuonepeli. 
Pakohuonepeleissä pyritään pa-
kenemaan huoneesta tietyn ai-
karajan sisällä ratkaisten pulmia 
pelin teeman mukaisessa ympä-
ristössä. HOLE tahtoo sinun 
pakenevan tuntemuksien uume-
niin.

HOLE on valon, värien, 
äänen ja esineiden vuorovai-
kutuksesta elävä huone. Pu-
huttuun ja kirjoitettuun kie-
leen perustuvan ohjeistuksen 
ja pelinkuljetuksen sijaan 
HOLE aktivoi pelaajiaan sa-
nattomilla vihjeillä, tehtävillä 
ja tunnelmilla. HOLEssa on 
erityisesti huomioitu pelilli-
sen kokemuksellisuuden li-
säksi elämyksellinen ja moni-
aistinen ulottuvuus - pelaajan 
ja katsojan roolit sekoittuvat. 
Peliformaatti toimii sisään-
heittäjänä taiteen pariin. 
HOLE -hankkeen päätavoit-
teina on myös kielellinen, ta-
loudellinen ja maantieteel-
linen saavutettavuus.

"HOLE on pitkäaikaisen 

suunnittelunja toiveen hui-
pentuma, erityisesti siinä vie-
hättää mekaanisen ja taiteel-
lisen maailman yhdistä-
minen. Pelin liikuteltavuus 
mahdollistaa tällaisen koke-
muksen uusissa yhteyksissä, 
sellaisissa, joissa sitä ei muu-
ten pääsisi kokemaan", ker-
too HOLEntoinen pelisuun-
nittelija, tuottaja Sasu Paak-
kunainen.

"Mahtavaa on päästä yhdis-
tämään 20 vuoden kokemusta 
monialaisenesitystaiteen teke-
misestä ja elementeistä omiin 
ja työryhmän pelifiksaa-
tioihin, muodostaen siitä 
konkreettinen peli!", jatkaa 
HOLEn toinen pelisuunnit-
telija, taiteellinen johtaja Seija 
Hakkarainen.

HOLE on huone huoneen 
sisällä, ja se on liikuteltavissa 
pakettiautolla: HOLE voi-
daan toteuttaa lähes missä 
vain noin 45 m2 sisätilassa, 
jossa on sähköt. Yhden pelin 
kesto on 25-45 minuuttia, pe-
laajista riippuen. Pelaajia on 
kaksi kerrallaan. Ikäsuositus 
14+.

Jyväskylän pilotointijak-

son jälkeen HOLE viimeis-
tellään, ja avataan kaikille 
avoimena Helsingissä pop-up 
-jaksolla keväällä 2023. Vuo-
sina 2023-2024 toteutetaan 
kuuden paikkakunnan HO-
LE -kiertue Keski-Suomessa.

Tuotanto: Company Uusi 
Maailma & HOLE -työryh-
mä Seija Hakkarainen, taiteel-
linen johtaja-pelisuunnittelija 
Sasu Paakkunainen, tuottaja-
pelisuunnittelija Jere Suon-
tausta, valosuunnittelija Juk-
ka Kaikkonen, säveltäjä Olli-
Pekka Tennilä, graafikko/
valokuvaaja

Rahoittajat: Taiteen edis-
tämiskeskus, Suomen kult-
tuurirahasto, Jyväskylän kau-
pungin kulttuuripalvelut, 
Keski-Suomen liitto. Piippu-
rannan Klubin pelit Jyväs-
kylän Kankaalla toteutetaan 
yhteistyössä Jyväskylän kau-
pungin osallisuuspalvelujen 
kanssa.

Lisätietoa ja haastattelu-
pyynnöt: www.uusimaailma.
org Seija Hakkarainen / + 
358 50 5620476/ yhteyden-
otot ensisijaisesti puhelimitse

MAAILMAAN ILMESTYY AUKKO

HOLE – Suomen ensimmäinen 
taiteellinen pakohuonepeli
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Muutettuani Itä-Suomesta 
Jyäskylään tunsin olevani yksin. 
Jätin taakseni kaiken entisen, 
pitkän työuran, ystävät, kaiken 
tutun ja turvallisen. Muutos oli 
kuitenkin odotettu ja toivottu.

Purettuani muuttokuor-
man ja saatuani uuden kotini 
järjestykseen aloin tutustua 
uuteen asuinympäristööni. 
Koska liikunta on minulle 
tärkeää, pyöräilin paljon 
Jyväsjärven kauniissa maise-
missa. Eräänä kauniina päi-
vänä eksyin Kankaalle. Kos-
ka olen puhelias aloin jutut-
tamaan henkilöä, joka oli py-
sähtynyt katselemaan Touru-
jokea. Puheessamme tuli 
esille Kankaalla toimiva Piip-
purannan Klubi ja sen moni-
puolinen toiminta. Ajatus 
toiminnasta jäi muhimaan 
mieleeni. Pitäisiköhän tuolla 
mennä käymään?

Jonkin aikaa asiaa ajatel-
tuani, lähdin rohkeasti tu-
tustumaan Piippurantaan. 
Mitä löysinkään ja mitä koin! 
Ystävällisesti hymyilevien ja 
sydämellisesti tervetulleeksi 
mukaan toivottavien ihmis-
ten joukon. Huomasin, että 
olin tullut paikkaan, jonne 
oli mukava tulla, olla ja osal-
listua. 

Hyvällä ilmapiirillä on 
mie-lestäni suuri merkitys. 
Se, miten minut otettiin vas-
taan, oli sydämellistä, kan-
nustavaa ja hyväksyvää.  Piip-

purannan työntekijät ja 
"hengen luojat”" Mallu ja 
Heli ovat ihmiset paikallan! 
He ovat onnistuneet luo-
maan täydellisesti ystäväl-
lisen ja lämpimän ilmapiirin. 
Minulle tuli tunne, että olin 
tullut sukulaisteni luokse. 

Olen nyt käynyt Piippu-
rannassa vajaan vuoden. 
Olen saanut elämääni uutta 
sisältöä, tekemistä ja ihania 
ystäviä.  Kun nyt kiireiset 
työvuodet ovat takanapäin, 
tuntuu kuitenkin hyvältä 
kuulua mukavaan yhteisöön, 
jossa eletään tätä päivää ja 
ollaan muutoksessa mukana. 
Luvan kanssa saa kuitenkin 
myös muistella menneitä ja 
kummastella nykyajan me-
noa. 

 
En vaihtaisi mistään hin-

nasta Piippurannan toimin-
taa ja sitä mitä olen täällä ko-
kenut yksin vietettyihin päi-
viini. Lämmöllä muistelen, 
esimerkiksi Autetaan leipo-
malla hyväntekeväisyyskam-
panjaa yhdessä lasten kanssa 
ja yhteisöllistä Ilon ja valon 
sambakulkuetta. Voin sydä-
mellisesti suositella Piippu- 
rannan Klubin toimintaa si-
nulle, joka et vielä ole lähi-
taloon tutustunut. Kiitos 
Jyväskylän kaupungille, että 
olette mahdollistaneet tällai-
sen toiminnan. 

Helena Räsänen
 

Henkistä ja 
fyysistä 
hyvinvointia 
Piippurannasta

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
(JVA) on totuttu tuntemaan 
kohtuuhintaisesta vuokra-
asuntotarjonnastaan. Yhtiö on 
nyt tuomassa markkinoille 
uuden vuokra- ja omistus-
asumisen väliin sijoittuvan 
kohtuuhintaisen asumisen 
mallin. Omaksi -malli tarjoaa 
uudenlaisen tavan päästä pienen 
omarahoituksen turvin omis-
tusasumisen polulle. Omistus-
 ja vuokra-asumisen turvallisena 
välimuotona se on poten-
tiaalinen vaihtoehto esimerkiksi 
asumistaipalettaan aloittavalle 
nuorelle perheelle tai pätkä-
työläisille. 

Pilottikohde on rakenteilla 
Kankaan alueelle, osoit-
teeseen Hjalmarinraitti 8A. 
Omaksi -kotien markkinointi 
alkaa alkuvuodesta 2023. 
Kohteeseen valmistuu 35 kpl 
asuntoja, huoneistojakau-
maltaan 2h+kt+s – 4h+kt+
s, 43 m2 – 74 m2. Asunnot 
valmistuvat syyskuussa 2023.

 
Omaan kotiin pienellä 
alkupääomalla

Asukkaaksi pääseminen 
edellyttää vuokrasopimuksen 
ja Omaksi -sopimuksen teke-
mistä, johon sisältyy 15 % 
omarahoitusosuus asunnon 
velattomasta hankintahin-nasta. 
Lisäksi noudatetaan ARA:n 
tulorajoja, koska uudisraken-

Kankaan alueelle 
rakennetaan 

matalan kynnyksen 
Omaksi -koteja  

JVA:n uudella konseptilla

nushanke rahoitetaan ARA:n 
lyhyellä korkotukilainalla. 

Vaivaton välimuoto 
vuokra- ja omistus-
asumisen välissä

Asukkaat maksavat vuok-raa 
kymmenen vuoden ajan 
rakennuksen käyttöönotosta. 
Asuntoa ei sitouduta lunas-
tamaan, vaan lunastusmah-
dollisuus on oikeus, jonka 
käyttämisestä asukas päättää. 
Asukkaalla on oikeus milloin 
tahansa irtisanoa vuokra-
sopimus asuinhuoneiston 
vuokrauksen lainsäädännön 
mukaan, jolloin myös oikeus 
asunnon omaksi lunasta-miseen 
raukeaa. Jos Omaksi -sopimus 
päättyy, asukkaalle palautetaan 
hänen maksa-mansa Omaksi 
-maksu. 

JVA hallinnoi kohdetta 

kymmenen vuoden ajan 
omaksi lunastamiseen saak-
ka. Tarkoitusta varten on pe-
rustettu tytäryhtiö JVA Ko-
dit Oy, joka omistaa asunto-
osakeyhtiön osakkeet ja vas-
taa asunto-osakeyhtiön käyt-
tö- ja rahoitusvastikkeiden 
maksamisesta. Vastikekulut 
katetaan asukkailta perityillä 
vuokrilla. Vuokrat määräyty-
vät omakustannusperustei-
sesti ja niitä voidaan korottaa 
sopimuksen ehtojen 
mukaan. 

Lunastusmahdollisuus 
kymmenen vuoden 
asumisen jälkeen

Kymmenen vuoden kuluttua 
ARA -rajoitukset päättyvät ja 
rakennuksesta tulee vapaara-
hoitteinen. Tällöin asukas voi 
käyttää lunastusoptiotaan, 

jolloin asukkaan omarahoi-
tusosuus ja vuokrassa maksetut 
lainojen lyhennysosuudet pie-
nentävät myyntihintaa. 

Samaan kortteliin valmis-
tuu JVA:lle myös vuokra-asu-
mista JVA rakentaa saman-
aikaisesti myös uutta vuokra-
asuntotarjontaa osoitteeseen 
Hjalmarinraitti 8B. Vuokra-
asunto-osuuteen sisältyy 42 
asuntoa, huoneistojakau-
maltaan 2h+kt+s – 
4h+kt+s, 42,5 m2 – 72,5 m2. 
Asunnot valmistuvat touko-
kuussa 2023 ja niiden mark-
kinointi alkaa myös alku-
vuodesta 2023. 

Esimerkkejä lyhytaikaisen korkotuen tulorajoista
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Vuosi lähenee jo loppuaan ja 
taakse päin katsoessa ei alku-
vuonna olisi osannut odottanut 
tällaista maailmantilanteen myl-
lerrystä. Vaikutukset ovat tun-
tuneet myös Kankaalla ja vuotta 
on leimannut epävarmuus. 
Näkymät eivät selkene toden-
näköisesti ensi vuonnakaan ja 
edessämme on varmasti monin 
tavoin haastava vuosi. Siitä 
huolimatta luotsaamme Kan-
kaan kehittämistä sinnikkäästi 

eteenpäin ja varaudumme jo 
aikaan, jolloin rakentamisen 
pyörät pyörähtävät käyntiin 
täydellä vauhdilla.

Rakentamisen tilanne

Epävarmasta vuodesta huoli-
matta Kankaalla on rakenteilla 
useampi rakennushanke. Lisäksi 
hiljattain valmistui Asunto Oy 
Jyväskylän Hjalmar. Suurin 
käynnissä oleva yksittäinen ra-
kennushanke on pohjoinen 
parkkitalo Kankaan Vanhan 
Paperitehtaan pohjoispuolella. 
Rakennuksen hahmo on jo 
nähävissä ja pikkuhiljaa myös 
ulkoasu alkaa näkyä julki-
sivutöiden käynnistyessä alku-
keväästä. Pohjoinen parkkitalo 
valmistuu käyttöön kesän kor-
villa.

Valmistelemme kuumei-
sesti myös Tourujoen kun-
nostushanketta ja siihen liit-
tyviä työmaa- ja tilapäisjär-
estelyjä. Tourujoen kunnos-
tushankkeen on määrä käyn-
nistyä alkukesästä ja tämän 
mittavan hankkeen rakenta-
minen kestää kahdesta kol-
meen vuotta.

Kunnostushankkeen tu-
loksena Kankaalle rakentuu 
olemassa olevan jokiuoman 
kupeeseen vaelluskalojen 
nousun mahdollistava koski-
osuus ja kerrassaan upea 
ympäristökokonaisuus. 
Tourujoen kunnostushanke 
aiheuttaa rakennusvaiheessa 
merkittäviä muutoksia kul-
kureitteihin ja työmaara-
jauksiin erityisesti Kankaan 
pohjoispuolella sekä Koski-
puistossa. Tiedotamme niistä 
kevään kuluessa tarkemmin, 
kun työmaa- ja liikennöinti-
suunnitelmat valmistuvat.

Kaavoituksen tilanne

Tällä hetkellä Kankaalla on 
käynnissä Ailakinkadun 
asemakaavamuutos. Ailakin-
kadun kaava-alue käsittää 
Kankaanpuiston ensimmäisen 
rakennusvaiheen ja Aila-
kinkadun väliin jäävän kort-
telialueen. Lisäksi kaava-
alueeseen kuuluu korttelialueen 
kohdalla, Ailakinkadun varrella 
olevat nykyisten taloyhtiöiden 
tontit. Uutta rakentamista 
asemakaavalla mahdollistetaan 

vain rakentamattomalle kortte-
lialueelle, johon kaavaluon-
noksen mukaisesti on osoitettu 
rakennuspaikat neljälle 
kerrostalolle, yhdelle pieni-
mittakaavaisemmalle asuinra-
kennushankkeelle sekä Aila-
kinkadun ja Rusokinkadun 
kulmauksessa pyöreälle park-
kitalolle. Nykyisten, olemas-
sa olevien taloyhtiöiden osal-
ta asemakaavalla yhtenäis-tetään 
vain tonttien pysäköin-
timääräyksiä. Ailakinkadun 
asemakaavamuutos on tällä 
hetkellä luonnosvaiheessa ja 
ehdotusvaiheeseen kaava etenee 
alkutalvesta. Asemakaavamuutos 
valmistunee kesällä.

Kankaan Suvannon eli 
pohjoisten kortteleiden osalla 
on käynnistymässä arkkiteh-
tuurikilpailun voittaneen eh-
dotuksen tehneen arkkitehti-
toimisto Opuksen kanssa 
alueen jatkotyöstö. Arkkiteh-
tikilpailun tuloksena saatiin 
suunnitelma kahdesta suur-
korttelista, jota jatkotyös-
tössä on tarkoitus täsmentää 
ja tarkentaa asemakaa-
voituksen tueksi ja tausta-ai-
neistoksi. Suvannon jatko-

työstöön liittyy myös muita 
tavoitteita, jotka liittyvät 
kortteleiden resilienssiin, vä-
hähiilisyyteen ja energia-
omavaraisuuteen. Näiden ta-
voitteiden sisältöä on työs-
tetty keväästä alkaen yhdessä 
Kankaan toteutuskumppa-
neiden kanssa. Suvannon 
osalta kyseessä on uuden-
lainen maankäytön ja kaavoi-
tuksen tapa, jossa varsin var-
haisessa vaiheessa tarkas-
tellaan haluttujen tavoit-
teiden täyttymistä ja sitä, mi-
ten maankäytön ja kaavoi-
tuksen ratkaisuilla niihin voi-
daan vaikuttaa. Eri osapuo-
lien kanssa tehtävä yhteistyö 
on ollut jo tähän asti in-
nostavaa ja odotuksemme 
ovat korkealla näiden eri-
tyisten kortteleiden osalta.

Kohti Joulua

Kulunut vuosi Kankaalla 
on ollut tapahtumien täyt-
tämä ja tänä vuonna saimme 
nauttia myös tähän mennessä 
suurimmasta Valon Kankaas-
ta syys-lokakuun taitteessa. 
Tapahtumat eivät tältä vuo-

delta kuitenkaan ole ohi ja 
joulun alla on luvassa koko 
perheen joulutapahtuma 
Kankaanaukiolla. Keskeisenä 
osana tätä tapahtumaa, mikä-
li säät suosivat, on aukiolle 
toteutettavan väliaikaisen ru-
settiluisteluradan avajaiset. 
Jos kuitenkin pakkasia saa-
daan vasta vuodenvaihteen 
jälkeen, luistelukausi avataan 
ensi vuonna. Kankaan alue-
kehityshanke toteuttaa luiste-
luradan koko talvikaudeksi 
kaikkien kankaalaisten iloksi 
osana alueen tilapäis-
järjestelyjä. Nyt on siis hyvä 
hetki teroittaa luistimet jo 
valmiiksi, sillä noin 1500 ne-
liön kokoisella kentällä 
kaikki halukkaat mahtuvat 
nauttimaan pyörähdyksistä 
yhdessä.

Kaisa
Hirvaskoski-Leinonen, 

projektipäällikkö Kangas
Jyväskylän kaupunki / 

Business Jyväskylä

Kankaan kuulumisia

Kaisa 
Hirvaskoski-

Leinonen

Marraskuu on sopiva hetki 
summata kulunutta vuotta. 
Alkuvuodesta käynnistimme 
Kangasverkon uudistuspro-
jektin, jonka tarkoituksena oli 
tuoda Kangasverkkoon 
ajankohtaisempi ja raikkaampi 
ilme. Nyt julkaistu portaali 
toimii entistä kattavampana 
tietopankkina asukkaille ja toi-
vottavasti myös viestin-
täkanavana meille yhtiöön päin. 

Kangasverkko kokonaisuu-
dessaan on alueen raken-
tumisen mukana kehittyvä 

projekti. Taloyhtiöiden por-
raskäytävissä sijaitsevat info-
taulut kuuluvat Kangaverkon 
piiriin, joten kehityseh-
dotukset sekä molemmin-
puolinen kommunikointi nii-
hin liittyen on tervetullutta. 
Kangasverkko on kanava niin 
asukkaille kuin Kankaalla 
toimiville tahoille ja siksi, 
päämääränämme onkin ke-
hittää sitä yhteisvoimin. 
Muistathan siis seurata meitä 
Facebookissa ja Instagra-
missa, joissa ilmoittelemme 
Kangasverkon ajankohtaisia 
sekä Kankaalla tapahtuvia 
asioita. Kehitysvinkit otam-
me vastaan tutusti sähk-
öpostiin info@kankaanpal-
velu.fi. 

Kuluvana vuonna tapahtu-
matoiminta käynnistyi hil-
jaisien vuosien jälkeen täysi-
määräisesti. Artikkelissa 
"Monipuolinen tapahtuma-
tarjonta on ilahduttanut pit-
kin vuotta niin kankaalaisia 
kuin muita paikkakun-
talaisia" olemme koostaneet 
vuoden tapahtumakimaran. 
Ensi vuoden tapahtumakel-
loa alamme suunnittelemaan 
tapahtumatyöryhmässä jou-
lukuun alussa.  Luvassa taas 
monenmoista kivaa jokai-
selle.

Yhteispihojen varustusta 
täydennetään syksyn aikana. 
Marras-joulukuussa yhteis-
pihoille asennetaan opas-
taulut, josta löytyvät pihaan 

liittyvät ohjeet. QR-koodin 
takaa löydät vielä yksityis-
kohtaisempaa tietoa jokaises-
ta pihasta. Uusista yhteispi-
hoista valmistumassa on Sy-
dänmetsä, osoitteessa Pape-
ritehtaankatu 28. Pikkuhiljaa 
rakentumaan lähtee myös 
Kangaskulttuuri I:n ensim-
mäinen vaihe. Sydänpyörän 
portaiden osalla osallistum-
me energiansäästötalkoisiin 
sulkemalla sähkölämmityk-
sen. Vieressä oleva Rusokin-
katu on sulana pidetty, sa-
moin Sydänpyörän tasanteet, 
joten pihalle pääsee kulke-
maan turvallisesti portaiden 
ollessa pois talvikunnossa-
pidon piiristä.

Jätepisteiden osalta on ta-

pahtunut pieniä muutoksia. 
Tilapäisiä jätepisteitä on jou-
duttu siirtämään rakennus-
hankkeiden tieltä. Tällä het-
kellä siirretyt jätepisteet si-
jaitsevat paikoilla, joihin 
aikanaan sijoittuu pysyvät 
syväkeräyspisteet. Kankaan 
jätepisteiden päivitetty kartta 
löytyy Kangasverkosta.

Taiteen osalta keskeistä tä-
nä vuonna on ollut Kankaan 
Palvelu Oy:n toukokuussa 
käynnistämä yleinen, 1-vai-
heinen taidekilpailun Kan-
kaanaukiolle sijoitettavasta 
teoksesta. Taiteen avulla Kan-
kaalle on muodostunut jo 
oma identiteetti ja aukiolle 
sijoittuvan taiteen toivotaan 
vahvistavan tätä entisestään. 

Yksi keskeinen tavoite on 
yhteisöllisyyden lisääminen 
alueen asukkaiden ja alueella 
työskentelevien sekä vierai-
levien keskuudessa. Myös tai-
deteos Uoma (syöksytor-
vella) sai valaistuksen juuri 
ennen Valon Kankaan tapah-
tumaa ja teos on nyt koko-
naan valmis.

Kankaan Palvelu Oy toi-
vottaa kaikille hyvää ja rau-
hallista Joulun odotusta.

Ulla-Maija Valtonen, 
toiminnanjohtaja

Kankaan Palvelu Oy

Ulla-Maija 
Valtonen

Kankaan asukasyhdistyksen 
hallituksessa on moneen otteeseen 
keskusteltu näköpiirissä olevista 
liikenneongelmista, jotka eivät 
koske ainoastaan Kankaan aluetta 
vaan koko Tourulaa laidasta laitaan.

Suurin huolemme kohdistuu tällä 
hetkellä Tourulan poikki kulkevan 
Rusokinkadun alati paisuvaan 
liikenteeseen. Rusokinkatu ja 
Ailakinkatu risteävät keskenään 
Mosuran kulmalla. Risteyksessä ei 
ole liikennevaloja ja ainoat 
liikennettä ohjaavat merkit ovat 

Ailakinkadun varoituskolmiot. 

Eräänä päivänä liikkeellä ollessani 
risteyksessä seikkaili 
samanaikaisesti 12 autoa, joista 
jokainen pyrki omaan 
ilmansuuntaansa. Kesti tovin, 
ennen kuin kuljettajat pääsivät 
sopuun ajojärjestyksestä 
liikennevalottomassa risteyksessä. 

Hämmennys  risteyksessä tulee 
lisääntymään liikenteen vilkastuessa 
Kankaan alueen rakentamisen 
myötä, sillä saamiemme tietojen 

mukaan Ailakinkatu ja 
Rusokinkatu eivät katuhierarkiassa 
täytä liikennevalojen 
rakentamisedellytyksiä.

Suur-Tourulassa, jota nimitystä 
käytän Valtion rautatien, Laukaan 
tien, Tourujoen ja Nelostien 
välisestä maakokonaisuudesta, 
tullaan kokemaan aikamoinen 
liikennemyllerrys, jos nelostien 
ramppisuunnitelmat johtavat 
Vapaaherrantien sulkemiseen 
molemmista päistään. 

Kankaan asukasyhdistys on 
liikennejärjestelyä koskevassa 
lausunnossaan ilmaissut vakavan 
huolensa ratkaisusta, joka pakottaa 
alueemme vilkkaan 
asiointiliikenteen ohjautumaan 
monelta suunnalta Rusokinkadun 
kautta Kankaan ydinkeskustaantai 
Kankaalta Rusokinkatua pitkin 

Ailakinkadun poikki 
Tourulantielle.

Aivan viime päivinä Mosuran 
risteystä on kuormitettu uudella 
yllätysratkaisulla. Mosuran 
asukkaiden jäteastiat on nimittäin 
sijoitettu Rusokinkadun 
länsipuolelle tulevan parkkitalon 
tontille. Onkohan tuota ratkaisua 
ajateltu ihan loppuun asti? 
Kuvitelkaa millainen 
jätekuormavirta valuu päivittäin 
Rusokinkadun poikki pysäyttäen 
joka kerta liikenteen 
jalankulkijoiden ylittäessä katua 
roskapussit kädessään tai 
rollaattorin korissa. Onkohan tehty 
ratkaisu ihan älykaupungin 
maineen arvoinen?

Raimo Sopo
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Kankaalla on nautittu vuoden 
mittaan monipuolisesta tapah-
tumatarjonnasta. Viimeisimpänä 
syys- ja lokakuun vaihteessa 
järjestetty Valon Kangas 
-tapahtuma tarjosi paljon 
nähtävää ja koettavaa, kun yksi 
Valon Kaupungin pääteoksista 
sijoittui Kankaan Saunan 
edustalle. Kaunis ja hehkuva 
Flower Forest -valoteos ja 
lukuisat oheistapahtumat 
ympäri Kangasta ilahduttivat 
peräti kymmenen päivän ajan 
tapahtumakävijöitä. Jo ennes-
tään uniikki alue oli täynnä 
toinen toistaan upeampia 
valotaideteoksia ja tapahtumia. 

Tapahtuma järjestettiin ja 
ideoitiin yhdessä koko Kan-
kaan yhteisön voimin. Ta-
pahtumakävijöillä oli mah-
dollisuus pysähtyä muun 
muassa livemusiikin äärelle 
Kankaan Saunalla tai Studio 
Laiven kukkaisjoogaan pää-
teoksen läheisyydessä. Kan-
kaanaukiolla puolestaan 
päästiin tutustumaan Gra-
dian Luovan Kampuksen 
opiskelijoiden toteuttamiin 
valoteoksiin. Myös Kirsi Pit-
käsen ohjaamat paljon toivo-
tut Kankaan taidekierrokset 
toteutettiin tapahtumassa. 
Pääteoksen hankinnasta vas-
tasi yhteistyössä Valon Kau-

pungin organisaation kanssa 
Kankaan Palvelu Oy. 

Tapahtumista on nautittu 
Kankaalla pitkin kuluvaa 
vuotta. Toukokuussa järjes-
tetty Kankaan Kevät -tapah-
tuma käynnisti tapahtu-
mavuoden lähiruokamark-
kinoillaan, vilttikirppiksellä 
sekä koko perheen ohjel-
malla Piippurannan Klubilla 
ja Pergamenttitorilla. Tapah-
tuman lähiruokamyyjien 
myyntipisteet notkuivat mo-
nenlaista herkkua ja perheen 
pienimmät viihtyivät keppa-
riradan ja poniratsastuksen 
parissa! 

Kesäkuussa Kankaan Sau-
nan edustalla järjestetty Kan-
gas Games -tapahtuma tarjosi 
kävijöille iloisen joukkue-
turnauksen jättikokoisten pe-
lien parissa. Jättikokoisiin pe-
leihin lukeutuivat Kuplafutis, 
Tankofutis sekä Jalkapallo-
biljardi. Myös yleisö pääsi va-
paasti testaamaan hauskoja 
pelejä sekä nauttimaan tapah-
tuman tunnelmasta ja ren-
nosta kisahuumasta. Tapah-
tuma huipentui illan ilmais-
konserttiin, jolloin livemu-
siikista nautittiin muun 
muassa POJU:n tahditta-
mana. 

Kangas Games -tapah-
tuman jälkeisenä päivänä sa-
man tapahtuma-alueen valta-
sivat lukuisat karvaiset ystä-
vät, kun Kankaan Match 
Show järjestettiin yhteistyös-
sä Keski-Suomen Kennelker-
hon kanssa. Leikkimielisessä 
koirien näyttelyssä nähtiin 
kymmenittäin toinen tois-
taan suloisempia hännänhei-
luttajia, pentuja ja aikuisia, 
puhdas- ja sekarotuisia. 

Tapahtumat ovat tarjon-
neet pitkin vuotta niin Kan-
kaan asukkaille kuin muille 
paikkakuntalaisille monen-
laista koettavaa ja nähtävää. 
Näiden tapahtumien pääjär-
jestäjinä ovat toimineen Kan-
kaan Palvelu Oy ja Jyväs-
kylän Kankaan kehittä-
mishanke. Myös Kankaan 
alueen toimijat ovat olleet 
osaltaan vahvasti mukana ta-
pahtumissa ja juuri vahva yh-
teisöllisyys varmistaa ainut-
laatuisen ja monipuolisen 
tapahtumatarjonnan 
Kankaalla.

Lisää on luvassa vielä tä-
män vuoden puolella, kun 
Kankaan Joulu -tapahtuma 
järjestetään lauantaina 17.12. 
Kankaanaukiolla. 

Monipuolinen tapahtumatarjonta on 
ilahduttanut pitkin vuotta niin kankaalaisia 
kuin muita paikkakuntalaisia

Tapahtumassa voi tehdä os-
toksia paikallisilta tuottajilta 
joulutorilla ja nauttia jou-
luisesta koko perheen ohjel-
masta. Myös ensi vuoden 
tapahtumatarjontaa suunnit-
ellaan jo parhaillaan ja luvas-
sa on kuluvan vuoden tapaan 
monipuolinen, tapahtumien 
täyteinen vuosi.
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Kenttien toteutus on hyvä 
osoitus siitä yhteisöllisyydestä, 
jolla pyritään ja ennen kaikkea 
halutaan Kankaan Palvelut Oy:n 
taholta kehittää asukkaiden 
viihtyvyyttä.

Elokuussa pidetyssä asukas 
infossa Kankaan klubilla 
saimme näistä jo toteutuneis-
ta hankkeista tietoa ja asuk-
kailta tuli uusia kannatettavia 
ideoita, joita luvattiin viedä 
mahdollisuuksien mukaan 
toteutukseen.

Petankki kentät sijaitsevat 
Kankaan saunarakennuksen 
takana mikä on osoittau-
tunut hyväksi paikaksi mah-
dollista ilkivaltaa ajatellen. 
Kentät ovat saaneet ollakin 
rauhassa koko kesäkauden 
2022. Hyvä niin.

Aloitimme ohjatut viikot-
taiset pelipäivät heinäkuussa. 
Näistä pelipäivistä ilmoitim-
me Kankaan asukkaiden face-

book sivustolla sekä pe-
rustamallamme Whats App 
sivustolla. 

Pelaajien elämäntilanteen 
(eläkeläiset,työssäkäyvät,vuo-
otyöläiset) vuoksi pyrimme 
ajoittamaan eri arkipäiville ja 
eri kellonajoille pelitapah-
tumia jotta mahdollisimman 
monella olisi mahdollisuus 
osallistua.

Pelaajiksi ilmaantui jo la-
jiin entuudestaan tutustu-
neita ja aivan uutena lajista 
kiinnostuneita pelaajia yh-
teensä n. 20 naista ja miestä, 
jotka osallistuivat omien 
aikataulujensa mukaisesti. 
Ohjattuja vuoroja toteutui 
vajaat 20 kesän aikana.

Kentällä ei pidetty virallisia 
avajaisia eikä asukkaiden väli-
siä kilpailuja. 

Yhdet kilpailut Kankaan 
kentillä kuitenkin käytiin, 
kun Jyväskylän Pallokerhon 
( JyPK 70 - vuotis juhla-

vuoden petankkimestaruus 
ratkottiin syyskuun taitteessa 
aurinkoisissa olosuhteissa 10 
pelaajan kesken.

Haluamme kiittää kaikkia 
mukana olleita pelaajia mu-
kavasta ja rehdistä pelaamisen 
yhteishengestä.

Toivotamme Teidät kaikki, 
niin vanhat kuin tulevat 
uudet harrastajat kaudelle 
2023 tervetulleeksi mukaan. 
Seuratkaa keväällä ilmoit-
telua.

Erityiskiitoksen osoitam-
me Kankaan Palvelut Oy:n 
Ulla-Maijalle ja Kaisalle sekä 
Kankaan talkkari Samille. 
Kiitos.

Juha Hjelt
Timo Taipale

Petankkiohjaajat
Kankaalta ja Tourulasta

Kankaan petankin mennyt kesä

Mittanauhan kanssa välillä ratkottiin kenen 
kuula oli lähimpänä snadia.

Kankaan Sanomien kevätnumerossa todettiin, 
olemme saaneet asuinalueellemme 
kaksi kuulapeli petankkikenttää. Nyt takana on 
ensimmäinen pelikesä uusilla kentillä.



Taloudenhoitaja Kirsi Nieminen
Toiminnantarkastaja Kari Happonen

Hallitus

Puheenjohtaja Kirsi Heikkilä
varapuheenjohtaja Jorma Leppänen
Sihteeri Jali Asp
Jäsenet Aarre Nieminen

ArtoPenttinen
Varajäsenet Raimo Sopo

Helena Tapaninen

kankaanasukasyhdistys@gmail.com
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Kuntokeskus Liikku avattiin 
Kankaan alueelle vuonna 2016, 
kun Liikun perustajat, Johanna 
ja Heikki Riihijärvi, vuok-
rasivat vanhasta paperitehtaasta 
noin 2000 neliön tilat, ja 
remontoivat siihen käytännössä 
omin voimin viidennen Liikku-
kuntokes-kuksensa.

Kankaan Liikku sai elää 
verrattain rauhallista hiljais-
eloa ensimmäiset vuotensa, 
sillä alue oli tuolloin vielä 
hyvin keskeneräinen, eivätkä 
kulkuyhteydet alueelle olleet 
yhtä hyvät kuin nykyään. 

- Jyväskylän Liikku on 
viides kuntokeskuksemme. 
Olimme saaneet hommat hy-
vin toimimaan Oulussa, ja 
laajentaneet myös Kajaaniin. 
Jyväskylästä löytyi hyvä paik-
ka, jonne saimme rakennet-
tua omannäköisemme, raik-
kaan ja väljän kuntosalin. En-
nen päätöstä tutustuimme 
alueen kaavoitussuunnitel-
miin, ja ne vakuuttivat mei-
dät siitä, että paikka tulee me-
nestymään, vaikka se toden-
näköisesti ottaisi enemmän 
aikaa kuin yleensä. Vaikka 
keskus oli pitkään kesken-
eräisen rakennustyömaan 
saartama, salille löysi joukko 
innokkaita treenaajia. Jyväs-
kylä on aina ollut yksi lempi-
paikoistamme, eikä salin 

kanssa ole koskaan ollut mi-
tään ongelmaa, kertoo Jo-
hanna Riihijärvi.

Ennakointi ja rohkeus pal-
kittiin, sillä nyt viimeisen pa-
rin vuoden aikana Kankaan 
Liikku on kasvanut jäsenm-
äärältään Suomen suurim-

maksi Liikuksi ja samalla 
kirkkaasti yhdeksi koko Suo-
men suurimmista kuntokes-
kuksista. 

- Jäseniä on aloittelijoista 
huippu-urheilijoihin ja ikä-
skaala on laaja. Tunnelma sa-

lilla on virkeä, elämäniloinen 
ja jokaisen treeniä arvostava, 
mistä iso kiitos salin kes-
kusvastaavalle Satu-Lotta 
Rytköselle. Satu-Lotan 
lisäksi keskuksessa toimii 
kaksi muuta valmentajaa, 
Niko ja Elias. Liikku on 
otettu alueella niin hyvin 
omaksi, että nyt lokakuussa 
2022 jou-duimme sulkemaan 
jäsen-myynnin toistaiseksi, 
jotta kaikille jäsenille voidaan 
var-masti taata sujuva treeni. 
Sa-malla suljimme 
jäsenmyyn-nin myös neljässä 
muussa kes-kuksessamme, 
Johanna ker-too.

- Sujuva treeni on ollut 
meillä alusta asti tekemistä 
ohjaava asiakaslupaus. Kun 

joku järjestää treenille omaa 
arvokasta aikaansa, on 
kaiken toimittava siten kuin 
on lu-vattu. Olemme 
määrittäneet jokaiselle 
keskukselle maksi-
mijäsenmäärän, jonka yli jä-
senyyksiä ei myydä. Jäsen-
myynti avataan jälleen, kun 
paikkoja on vapautunut riit-
tävästi. Yleensä kuntosali-
jäsenyydet mielletään niin 
sanotuiksi volyymituotteiksi, 
enkä tiedä toista vastaavaa toi-
mijaa, joka rajoittaisi jäse-
nyyksien myyntiä.

Entäpä jatko? Alueen muu-
tostyöt ovat edelleen käyn-
nissä, ja rakennus, jossa Liik-
ku toimii, on kaavoitettu pu-
rettavaksi tulevaisuudessa.

- Liikku on alueella todella 
monelle asukkaalle tärkeä 
palvelu ja myös selkeä viihty-
vyys- ja vetovoimatekijä. 
Siellä tehdään pitkästi yli 
satatuhatta treeniä vuodessa. 
Totta kai haluamme pysyä 
juuri täällä jatkossakin. Sama 
tahtotila on Jyväskylän kau-
pungillakin. Nykyinen vuok-
rasopimus on voimassa vuo-
den 2023 loppuun saakka, ja 
käymme parhaillaan yhdessä 
neuvotteluja Jyväskylän kau-
pungin kanssa uusista tiloista.

- Nykyisten jäsenten ei tar-
vitse huolehtia. Tiedotamme 
mahdollisista muutoksista 
hyvissä ajoin etukäteen, jos 
niitä tulee, ja järjestämme 
asiat niin, että treenaamiseen 
ei tule tarpeettomia taukoja. 
Kankaan Liikku on tietyllä 
tapaa Liikun lippulaiva, ja me 
pidämme siitä ja sen jäsenistä 
hyvää huolta nyt ja jatkossa.  
Luotan täysin siihen, että 
treenit jatkuvat Kankaan 
alueella pitkälle tulevai-
suuteen, sillä Liikun ja kau-
pungin yhteinen tahtotila on 
säilyttää alueella asukkaiden 
tärkeimmäksi lähipalveluksi 
arvottama, korkealaatuinen 
kuntokeskus. Kaikki me tie-
dämme, että liikunnalla on 
iso vaikutus sekä fyysiselle, 
psyykkiselle että sosiaaliselle 
hyvinvoinnille, Johanna 
toteaa.

Kankaan Kuntokeskus Liikku kasvoi Suomen 
suurimpien kuntokeskusten joukkoon

Kuntokeskus Liikku 
Jyväskylä

Avattu vuonna 2016
Jäsenmäärä 2800
Tehdyt treenit 

lokakuussa: 15 200
Tehdyt treenit 

tammi-lokakuussa 2022: 
125 735


