LOKA

KUU
2004

Tori Jämsän keskusaukiolle
Jämsä7.10..

Jämsän tori aloitti paluunsa
kaupungin
keskusaukiolle.
Elävä kaupunkikeskusta -projekti sai suunnitelmilleen
kannatusta kaupunginhallinnolta.
Torin siirtymistä tukivat
suunnitelmat uuden linja-autoaseman rakentamisesta aikaisemman torin paikalle pois
Keskimaan uuden S-marketin
tieltä.
Taksille paikka suunnitelmissa löytyi uuden linja-autoseman yhteydestä.
Torikauppiaiden terveisissä
siirtoa pidettiin periaatteessa
hyvänä ja luontevana. Samalla painotettiin riittävien pysäköintimahdollisuuksien tärkeyttä.

Jämsän torin siirtyminen kaupungin keskusaukiolle sai vauhtia.

Peltotien
päiväkoti täytti
30 vuotta

Liitosselvitykseen
valtion rahaa
Jämsänkoski 9.10.

Jämsä 13.10.

Peltotien päiväkodissa juhlittiin pyöreitä vuosia työn
merkeissä. Tasan 30 vuotta oli
kulunut siitä, kun pienen jämsäläisen kerrostalon ensimmäiseen kerrokseen perustettiin päiväkoti.
Yli kolmevuotiaille tarkoitetussa päiväkodissa puuhasivat Mustikat ja Mansikat eli
kaksi 17 tenavalle tarkoitettua
lapsiryhmää.
Lapsosista piti huolta kolme lastentarhanopettajaa ja
kolme lastenhoitajaa yhden
päiväkotiavustajan ja yhden
siistijän tukemina.

Merja ja Maaret Rantanen sekä Laura Hokka sijoittuivat Viestiliigassa viidensiksi.

Venlatiimi liigan viitonen
Jämsä 2.10.

Jämsän Retki-Veikkojen Venlatiimin liigakausi päättyi
Viestiliigan finaalin kolmanteen sijaan Turussa.
Kahden osakilpailuvoiton
ja parin palkintosijan turvin

Venlatiimi oli päätöspisteissä
viides.
Edellisvuoden kakkosten
tulosta verotti kompastelu kevään ja alkukesän suurviesteissä.
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Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen myönsi
Jämsänkosken kaupungille 20 000 euron tuen kuntien yhteistyö- ja liitosselvityksen tekemiseen.
Selvityksessä tutkitaan
Jokilaakson kaupunkien
välisen yhteistyön lisäämistä, eri toteuttamismalleja, taloutta ja mahdollista kuntaliitosta.
Jämsä päätti osallistua
selvityksen kustannuksiin
asukaslukujen suhteessa
eli noin kahdella kolmanneksella.
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Satavuotias Jämsän yhteiskoulu
innosti oppilaitaan taiteeseen

Reumayhdistys
30 vuotta
Jämsä 16.10.

Edunvalvonnan ohella oman vertaisryhmän saaminen reumasairaiden tueksi oli tärkeä kimmoke Jokilaakson reumayhdistyksen perustamiselle.
Tämä todettiin yhdistyksen 30vuotisjuhlassa Jämsän seurakuntakeskuksessa yhdistysaktiivien muistellessa menneitä vuosikymmeniä.
Edunvalvonnassa uudeksi haasteeksi todettiin reilun neljän kuukauden päässä odottanut lakisääteinen
hoitotakuu, jonka toteutuminen reumasairaiden kohdalla askarrutti juhlaväkeä.

Jämsäläinen maaperä on tuottanut myös joukon korkeatasoisia taiteilijoita, näyttelyä
esitellyt Erkki Hirvelä totesi.

Koskenpään
Eräpojat 50-vuotias
Jämsänkoski 16.10.

Jämsä 15.10.

Jämsän yhteiskoulun satavuotisuutta juhlistanut koulun entisten oppilaiden kuvataidenäyttely avattiin Kivipankin tiloissa.
Yksi näyttelyn huipputekijöistä oli Eva
Haus (syntyjään Konkola), joka oli työskennellyt pitkään Berliinissä, sinne perustamassaan isossa ateljeessa. Hausin
näyttelyjä oli ihailtu useissa eri maissa.
Esillä oli myös Firenzeen kotinsa rakentaneen ja maailmalla arvostusta satukirjojen kuvittajana saaneen Pirkko Vainion töitä.
1950-luvun merkittävältä kotimaiselta
ja kansainväliseltä kuvataiteilijalta Kaisa
Saikkoselta näyttelyssä oli kookas teos
Unohdus.
Saikkonen asui pääasiassa Italiassa,

mistä Erkki Hirvelä taiteilijan kuoleman
jälkeen pelasti hänen töitään jäämästä
unohduksiin.
Muita taiteen saralla kunnostautuneita
yhteiskoulun entisiä kasvatteja näyttelyssä olivat Juha Mäenpää, Juha Ojansivu,
Piippa Mutikainen, Pirjo Waris ja Virpi
Leinonen.
Arvostettujen kuvantekijöiden kasvamisen perustana koulussa olivat hyvät ja
innostavat opettajat.
Heistä näyttelyssä esittäytyivät muun
muassa sittemmin Tornioon siirtynyt taidemaalari Hannes Turakka (1948-58),
20-luvulla toiminut Lauri Santtu, sekä
myöhemmistä opettajista Jorma-Tapio
Valkama ja Antti Hasi.

Metsä-Kivelä sai ympäristöluvan
Jämsä 13.10.

Keski-Suomen ympäristökeskus myönsi
ympäristöluvan Jämsän Seudun Jätehuolto Oy:n uudelle Metsä-Kivelän jätteenkäsittelyalueelle.
Jämsän, Jämsänkosken, Kuhmoisten ja
Längelmäen alueilla muodostuvien jätteiden loppusijoitustoiminnan lisäksi lu-

paan sisältyi ongelmajätteiden pienerien
vastaanotto ja varastointi sekä öljyisten
maiden kompostointi- ja valutuskentän
rakentaminen.
Yhtiö joutui kuitenkin toimimaan edelleen vanhan luvan turvin, sillä uudesta
luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeudelle.
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Koskenpään Eräpojat juhli 50-vuotista taivaltaan hirvipeijaisten yhteydessä Haaviston maamiesseuran talolla.
50-vuotias todettiin edelleen vireäksi. Jäsenmääränsä seura oli kasvattanut alun 20:stä juhlavuoden
60:een.

Vasemmistoliitto
juhli
Jämsänkoskella
Jämsänkoski 10.10.

Jämsänkosken vasemmistoliitto juhli 60 toiminnan vuotta Kankarisveden koululla.
Kunnallisvaalien vuoksi juhlinnassa otettiin pieni varaslähtö, sillä
Skdl:nä ensimmäiset 50 vuotta toimineellä järjestöllä 60 vuotta tuli
täyteen seuraavana keväänä.
Menneitä vuosia tarkastellut juhlivan järjestön sihteeri Hannu Ahlstedt nosti yhtenä merkittävimpänä
tapahtumana esiin vuoden 1946 kunnallis- ja eduskuntavaalit.
Ahlstedtin mukaan Jämsänkoskella oli tuolloin Skdl:stä 15 kunnallisvaaliehdokasta. Heistä 10 pääsi valtuustoon.
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Terveysmessut
kiinnostivat

Vitikkalan koulun peruskivi muurattiin
Jämsä 10.10.

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksella
järjestetyt terveysmessut saavuttivat hyvän suosion.
Aikuisiän diabeteksen ehkäisyohjelmaan liittyneiden messujen teemana oli
”Syöden solakaksi, hikoillen hoikaksi”.
Verensokerin, kolesterolin, verenpaineen ja rasvaprosentin mittauttajia riitti
koko messupäiväksi.
Messujen järjestäjiä olivat K-S:n sairaanhoitopiiri, Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, kaupunkien liikuntatoimet sekä Jämsän seudun koulutuskuntayhtymä.

Retki-Veikoille
sinettitunnus
Jämsä 13.10.

Jämsän Retki-Veikkojen nuorisotyö sai
kolmannen kerran sinettitunnuksen.Sinettitunnus oli SLU:n lajiliittojen myöntämä tunnustus laadukkaasti toteutetusta
nuorisotyöstä.
Tunnusta myönnettäessä huomioon
otettiin muun muassa monipuolinen ja
kasvatuksellinen toiminta sekä seuran
kyky pitää huolta jokaisesta toiminnassa
mukana olevasta lapsesta.
Myöntämisperusteisiin kuului myös
seuratyöntekijöille annettu tunnustus
heidän työpanoksestaan sekä ryhmissä
sovitut yhteiset pelisäännöt.

Joonas Lindroos
ajoi SM-pronssille

Jämsän kaupungin puolesta Vitikkalan koulun peruskiven muurasi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seppo Suominen.
Jämsä 28.10.

”Nytpä tahdon olla mä uuden koulun tekijä”, lauloivat Vitikkalan koulun oppilaat vanhaa tuttua lastenlaulua mukaellen
kauan odotetun uuden koulunsa peruskiven muurausjuhlassa.
Peruskiven muuraus oli suuri hetki
etenkin Vitikkalan ja Juokslahden koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Vitikkalan suunnitelmiin kuului sekä yleisettä erityisopetuksen tiloja. Kouluun siirtymistä odottelivat Juokslahden koulun
erityisoppilaat.
Uusi koulu suunniteltiin noin 400 oppilaalle yhteensä 6793 neliön suuruiseksi. Kustannuksiksi arvioitiin hieman alle
10 miljoonaa euroa.
Koulurakennuksen materiaaleiksi oli

valittu tiili, puu, lasi ja betoni.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Seppo Suominen muisteli koulun rakentamista edeltänyttä pitkää prosessia. Hän
totesi uuden koulun tuovan koko sivistystoimelle uusia mahdollisuuksia.
Koulun peruskiven lieriöön juhlassa
muurattiin peruskirja, päivän lehtien joukossa muun muassa Koillis-Häme, sekä
kolikoita ja rakennusaikaisia kuvia.
Muurareina toimivat Jämsän kaupungin, arkkitehtitoimiston, Vitikkalan koulun, vanhempainyhdistyksen ja rakentajien edustajat.
Uuden koulun suunnitteli arkkitehtitoimisto Perko Oy Vantaalta. Pääurakoitsijaksi oli valittu Jämsän Kone- ja Rakennuspalvelu Oy.

Jämsä 10.10.

Joonas Lindroos ja hänen kartturinsa
Mika Manninen päättivät ensimmäisen
täyden rallikautensa pienen n-ryhmän
SM-pronssiin.
Pronssi varmistui kauden viimeisessä
SM-osakilpailussa Hyvinkäällä. Päätöskisaan lähdettäessä jämsäläinen autokunta oli yhteispisteissä viidentenä.
Pronssin ratkettua Joonas oli enemmän
kuin tyytyväinen. Hän ajoi päätöskisan
Minna-siskon Civicillä, joka Eurooppaversiona oli hieman kilpakumppaneiden
autoja tehottomampi.

Ennakkoäänestys käynnistyi
Jämsä.Jämsänkoski 13.10.

Syksyn kunnallisvaalien ennakkoäänestys käynnistyi tasaista vauhtia
Jämsän ja Jämsänkosken posteissa.
Koko maassa ennakkoääniä annettiin vähän edellisiä kunnallisvaaleja
vilkkaammin. Jokilaaksossa sitä vastoin ennakkoäänien määrä jäi hivenen
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edellisistä kunnallisvaaleista.
Jämsän 12 161 äänioikeutetusta ennalta äänesti noin 2 500. Kuoreveden
yhteispalvelupisteessä ennakkoäänestäjiä kävi 533.
Jämsänkosken 5 933 äänioikeutetusta äänesti ennakkoon noin 1 450 kansalaista.
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Valtuustoihin valittiin uusia kasvoja
Jämsä, Jämsänkoski 24.10.

Syksyn kunnallisvaalit eivät
ennustaneet suuria linjamuutoksia Jokilaakson kunnallispolitiikkaan.
Uusia valtuutettuja kuitenkin päätöksentekoon valittiin
suhteellisen paljon. Jämsässä
uusia kasvoja valtuuston tuli
14, Jämsänkoskella 8.
Jämsässä sosiaalidemokraatit ja keskusta saivat kumpikin yhden lisäpaikan. Uutena valtuustoon nousi vihreiden ryhmä yhdellä paikallaan. Menettäjiä olivat kokoomus kahden ja vasemmistoliitto yhden paikan verran.
Jämsänkoskella oikeiston ja
vasemmiston välinen suhde
pysyi entisellään. Kristillisdemokraatit saivat yhden paikan, jonka he veivät vaaliliittokumppaniltaan keskustalta.
Jämsän ja koko seudun ääniharava oli keskustan Paula
Björkqvist 283 äänellä.
Jämsänkoskella suurin henkilökohtainen äänisaalis, 203
ääntä annettiin Uuden Suunnan Hannu Lobergille.

Jämsän ääniharava oli Paula Björkqvist. Mukana iloitsevat
Heikki Riihijärvi ja Reetta Perä.

Voimasuhteet
JÄMSÄ
2000 2004
Sosialidem.
Vasemmistol.
Keskusta
Kokoomus
Kristillisdem.
Vihreät
Uusi Suunta

13
7
11
10
2
-

JÄMSÄNKOSKI
2000 2004

14
6
12
8
2
1
-

11
6
4
3
3

11
6
3
3
1
3

Äänestysvilkkaudessa
ei
Jämsänjokilaaksossa ollut kehumista. Jämsässä äänioikeuttaan käytti vain 55,5 prosenttia äänioikeutetuista.
Jämsänkoskella äänestysprosentti oli hivenen parempi
eli 60,7.
Mitään nuoria untuvikkoja
valtuustoihin ei valittu. Jämsässä valtuutettujen keskiiäksi muodostui 52 vuotta,
Keski-ikä oli koko KeskiSuomen vaalipiirin korkein.
Nestori oli 72-vuotias Mauno Suokas (vas.). Nuorin oli
farmaseutti Paula Björkqvist
(kesk.) 29 vuotta. Hän on valtuuston ainut alle kolmikymppinen. 60-69 -vuotiaita
valtuutetuista oli 12.
Jämsänkoskella valtuutettujen keski-iäksi muodostui
48,5 vuotta.
Jämsänkoskella ikäpresidentti oli Seija Rantanen (sd).
Kuopus oli 21-vuotias Susanna Piilonen (kesk.).
Jämsänkoskellakin nuorimmainen oli ainut alle kolmekymppinen.

Valtuustopaikan saivat
Jämsä

Jämsänkoski

Sdp: Pentti Koskinen (200 ääntä), Seppo Suominen (157),
Martti Ruusu (145), Susanna Ruusu 139, Reino Selin (134),
Ulla Patronen (114) Kari Mäkelä (113), Aune Makkonen (94),
Eva-Liisa Häyhänen (90), Arja Lehtimäki (87), Aija Mäkiaho
(83), Veli-Matti Silvan (83), Jouni Kotiaho (76), Päivi Himanen
(76)
Keskusta: Paula Björkqvist (283), Veli-Matti Valkeajärvi
(151), Hannu Aaltonen (141), Reetta Perä (117), Arja Mäkinen
(113), Sirkka Hirvelä (99), Mari Heinäkenkä (90), Saara Tennilä (89), Mika Kyrö (82), Pekka Virkkunen (81), Helena Liukko
(70), Timo Tuomisto (66)
Kokoomus: Janne Mäkinen (180), Anja Kaislo (169), VeliMarkku Nieminen (105), Aira Putkonen (101), Olli Puttonen
(93), Antti Saine (95), Reijo Ekman (82), Erkki Mäntylä (75)
Vasemmistoliitto: Arja Paakkanen (207), Pauli Hakaniemi
(108), Tuomo Alanen (99), Matti Peltonen (95), Mauno Suokas
(89), Risto Perälä (65)
Kristilliset: Pertti Lehtonen (110), Pirjo Nurmesviita (92)
Vihreät: Mari Äikäs 132

Sdp: Tuula Peltonen (195 ääntä), Seppo Sneck (161), Arto
Lampinen (144), Leena Valkeajärvi (137), Jorma Poti (120),
Eija Aaltonen (68), Matti Laaksonen (58), Seija Rantanen (46),
Pirjo Lehtinen (45), Helena Salminen (41), Jukka Salonen (32)
Vasemmistoliitto: Kari Vuorenpää (108), Pertti Riihinen (73),
Tapio Hakanen (66), Timo Valtakoski (62), Kari Leppänen
(48), Pirjo Selenius (47)
Kokoomus: Tarmo Konstari
(97), Juhani Mäki (92), Erja
Laaksonen (89)
Uusi Suunta: Hannu Loberg
(203), Pertti Karjalainen (63),
Seija Kostamo (56)
Keskusta: Susanna Piilonen
(105), Tapio Peltonen (101),
Terveyskeskuslääkäri Hannu
Antero Koivula (68)
Kristilliset: Hellevi Malinen Loberg oli Jämsänkosken ääniharava.
(55)
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Konilaan
kirjelaatikko
Jämsänkoski 27.10.

Posti taipui yleisön pyyntöihin ja sijoitti lähtevien
kirjeiden laatikon Konilannotkoon.
Konilannotko jäi ilman
laatikkoa, kun Posti muutti toimipaikkansa Koivutielle S-marketin saneerauksen ja laajennuksen
seurauksena.

Dana pistäytyi
Jämsä 17.10.

Jämsän
blues-tapahtumassa kesällä 2003 ihastuttanut amerikkalainen
Dana Fuchs pistäytyi uudelleen Jämsässä.
Gospel-konsertissa
Jämsän kirkossa ja Kuorevesi-salissa esiintynyt laulajatar oli yhtä upeaa
kuultavaa kuin ensivierailullakin.

J+J tarjosi Turkkaa
Jämsä 27.10.

Pahimpaan kaamokseen J+J
Teatteri toi ensi-iltaan Jouko
ja Juha Turkan kirjoittaman
näytelmän Rakkaita pettymyksiä rakkaudessa.
Näytelmän ohjasi Juha
Kuosmanen, osissa Kaarina
Juurinen, Kaisa Mäkinen,
Juho Koskenranta ja Reijo
Ahonen.
Jämsän Hiidenkirnussa esitetty näytelmä nostettiin arvioinneissa Kuosmasen kauden siihenastiseksi helmeksi.
Näytelmää kuvattiin kunnon irtiotoksi kaamoksen arjesta.
Isä ja poika Turkan näytelmä oli komediaa, joskin siihen oli sisään rakennettu
myös elementtejä absurdista
teatterista, mikä toi näyttämölle arviointien mukaan
viehättävän sekasotkun.
Näyttelijöiden suorituksia
arvioinnit kiittelivät vuolain
sanoin.

Kaarina Juurinen (ed.vas.), Juho Koskenranta (tak. vas.), Kaisa Mäkinen ja Reijo Ahonen loistivat Jouko ja Juha Turkan näytelmässä.

Vuoden yrityksille tunnustusta
Kuhmoinen 29.10.

Vuoden yrittäjien perinteinen
palkitseminen tapahtui Jämsän, Jämsänkosken ja Kuhmoisten yrittäjäjärjestöjen yhteisessä yrittäjäjuhlassa Kuhmoisten seurahuoneella.
Jämsässä vuoden yrittäjän
tittelin sai Päijännematkat
Koskinen Oy. Jämsänkoskella
palkittiin Autokorjaamo
ja
varaosapalvelu P. Laine Ky.
Kuhmoisissa arvonimi meni
Seurahuoneen
omistajalle,
kukkakauppias Irma Kalliolle.
Jo poikasesta vesillä töitä
tehnyt Päijännematkat Koskinen Oy:n kippari Hannu Koskinen aloitti oman firman
Päijänne-risteilyt m/s Elisalla
vuonna 1994. Perheyrityksessä oli heti mukana koko perhe

Elisa, Hannu,Marja-Leena ja Juho Koskinen vetivät Jämsässä
vuoden yritystä.

Pauli Laine oli Jämsänkosken vuoden yrittäjä.
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eli ´vaimo Marja-Leena sekä
lapset Juho ja Elisa.
Elisa-alusta
seuranneet
Tuulikki I ja Tuulikki II seilasivat Päijänteellä vapusta lokakuuhun ja kuljettivat kesän
mittaan keskimäärin 10 000
risteilijää.
Jämsänkoskelaisen autoilijoiden luottomiehen Pauli
Laineen puoleen käännyttiin
sekä autojen huoltoon että auton hankintaan liittyvissä
asioissa.
Laine perusti yrityksensä
1992. Sitä ennen hän oli alalla palkkatöissä mm. autonkuljettajana. Myös autourheilua
hän harrasti sekä kuljettajana
että mekaanikkona
Yrityksessään Laine työllisti itsensä lisäksi yhden vieraan työntekijän.

