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Paperikoneet
pysähtyivät

Bussikuskit menivät lakkoon

Jämsä, Jämsänkoski 4.11.

Kaipolan ja Jämsänkosken paperitehtaat pysähtyivät vuorokauden
mielenosoituslakkoon, johon osallistuivat Paperiliittoon kuuluvat
UPM:n työntekijät.
Työnseisaukseen osallistui Jämsänkoskella noin 700 ja Kaipolassa
noin 600 paperiliittolaista. Eri tehtailla työnseisaukseen osallistui
kaikkiaan noin 7 500 UPM:n työntekijää.
Jämsänkosken
pääluottamusmies Markku Kankaisen mukaan
kyseessä oli paperiliittolaisten vastalause UPM:n puutuotealan irtisanomisille.
UPM oli tehnyt YT-neuvottelujen
tuloksena päätöksen vähentää 672
työntekijää lopettamalla Kuopion
ja Viialan vaneritehtaat sekä Aureskosken sahan. Kajaanin ja Alholman sahojen henkilöstö oli lisäksi
tarkoitus vähentää puoleen.
Työntekijät katsoivat UPM:n rikkoneen omia, yhtiössä yhteisesti
hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja
konsernin itsensä mainostamaa yhteiskuntavastuuta.

Ekaluokkalainen
pelastettiin
terapia-altaasta

Bussilakko vaikeutti muun muassa koulukyytien sujumista.
Jyväskylä 15.11.

Pääkaupunkiseudulta alkanut bussinkuljettajien lakko laajeni Jämsän seudulle,
kun Jyväskylän Liikenteen kaikki 240
kuljettajaa jättivät työnsä. Tällöin myös
Jämsän paikallisliikenne jäi hoitamatta.
Jämsänjokilaaksossa lakko vaikeutti
muun muassa koulukyytien sujumista.
Vaikka osa vuoroista ajettiin esimiesten
voimin, vanhemmat joutuivat kuljetustalkoisiin viemään lapsia aamulla kouluun

ja iltapäivällä koulusta pois.
Jämsässä bussikyydin piirissä oli noin
400 oppilasta, Jämsänkoskella vajaat
sata.
Ydinkysymyksenä lakossa olivat osaaikaiset työsuhteet, joiden työntekijäpuoli oletti lähitulevaisuudessa rajusti lisääntyvän.
Lakolle haettiin ratkaisua työtuomioistuinta myöten. Sitkeäksi osoittautunut
lakko päättyi 22.11.

Reumapoliklinikka aloitti

Jämsänkoski 5.11.

Jämsä 27.11.

Kuoreveden koulun ekaluokalla ollut poika saatiin pelastettua Jämsänkosken uimahallin terapia-altaasta. Poika oli ehtinyt vajota altaan pohjalle.
Hallin uinninvalvoja aloitti heti
elvytystoimet ja ambulanssin tullessa poika oli tajuissaan ja pystyi
puhumaan. Hänet vietiin kuitenkin
Jokilaakson sairaalan kautta KeskiSuomen keskussairaalaan tarkkailtavaksi yön yli.
Jämsänkosken kaupunki järjesti
välittömästi kriisiapua pojan luokkatovereille ja opettajalle sekä uimahallin henkilökunnalle.

Jokilaakson sairaalassa aloitti kokeiluna
reumasairauksien poliklinikka. Kokeilun
suunniteltiin kestävän vuoden 2005 loppuun.
Aikaisemmin reuman hoito- ja tutkimuspalvelut ostettiin pääsääntöisesti
Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä tai
sen kautta. Hoidon kokeilusta Jokilaak-

son sairaalassa oli sovittu yhteisymmärryksessä sairaanhoitopiirin kanssa.
Kokeilussa tarvitut reumalääkärin palvelut päätettiin ostaa. Poliklinikkaa pitämään lupautui reumalääkäri Heidi Mäkinen keskussairaalasta.
Jokilaakson sairaalan hierarkiassa reumapoliklinikka sijoittui sisätautipoliklinikalle.

Veteraaniuimarit rohmusivat mitaleja
Tampere 1.11.

Jämsänkosken Jyryn nuoret veteraaniuimarit kahmivat mitaleja Tampereella
uiduissa Masters-mestaruuskilpailuissa.
Vuonna 1979 syntynyt Raino Niemi-
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nen nappasi A-sarjassa peräti viisi kultamitalia.
Yhdeksän vuotta vanhemman Marko
Tarvaisen saalis B-sarjassa oli yksi kulta,
kaksi hopeaa ja yksi pronssi.
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JÄMSÄNKOSKI JOUTUI KANTOVEDEN VARAAN
Jämsänkoski 20.11.

Vesijohtoputken rikkoutuminen Naiskosken pohjassa,
Vanhan Myllyn yläpuolisessa
vesistössä jätti tuhannet jämsänkoskelaiset ilman vettä.
Varhain
lauantaiaamuna
sattunut putkirikko saatiin
paikannetuksi sunnuntai-iltana ja rikkinäinen putki suljettiin pois käytöstä.
Rikkoutuneesta
putkesta
ehti vettä juosta hukkaan
kaikkiaan noin 3 000 kuutiota
eli reilusti enemmän kuin
koko Jämsänkosken kaupunki
käyttää päivässä vettä.
Vuotokohtaa etsittiin liki

Jorma Aaltonen kävi säiliöautolta hakemassa kahvivedet.

Sotka avasi
Paronicityssä

kaikkien vesilaitoksen työntekijöiden voimin kaksi vuorokautta suunnilleen katkotta.
Etsinnässä suljettiin ja avattiin kymmeniä venttiilejä.
Poikkeuksellisen vesipulan
aikana jämsänkoskelaisen vesihuollon toimivuus varmistettiin kantovedellä. Vettä jaettiin eri puolille kaupunkia
paloautoista. Juomavedeksi ja
ruuanlaittoon vesi tuli keittää,
koska paloauton säiliöitä ei
ollut desinfioitu.
Vuodon syyksi paljastui
noin 50 vuotta vanhan valurautaisen putken katkeaminen.

Juutilaisesta julkaisujohtaja
Tampere 8.11.
Jämsä 25.11.

Paronicityssä aukesi Indoor-Group -konsernin 53:s Sotka-myymälä. Se remontoitiin ripeästi Autobestin entisiin tiloihin. Myyntitilaa Sotkalla on yhteensä
noin 900 neliötä.
Yritys ehti viitisen vuotta katsella Jämsästä sopivaa myymälän paikkaa. Konsernilla ehti jo ollla ykkösvaraus Shellin
risteysalueelle aikaisemmin hyväksytyssä asemakaavassa. Hanke kuitenkin kariutui.
Kenttätoimintajohtaja Jorma Mäkisen
mukaan Sotka tuli Jämsään tavoittelemaan noin kolmannesta Jämsän seudun
huonekalumarkkinoista.

Päätoimittaja Kari Juutilainen kutsuttiin muun
muassa Koillis-Hämettä ja Vekkaria kustantavan
Suomen Paikallissanomat Oy:n julkaisujohtajaksi
7.2.2005 alkaen. Hänen tehtäviinsä sisällytettiin
myös yhtiön toimitusjohtajan varamiehenä toimiminen.
Juutilainen toimi Koillis-Hämeen päätoimittajana
vuodesta 1991 vuoteen 2000. Koillis-Hämeestä hän
siirtyi Mikkelissä ilmestyvän maakuntalehti LänsiSavon päätoimittajaksi.

Jämsä nosti veroprosenttia
Jämsä 15.11.

Jämsän kaupunginvaltuusto päätti kunnallisveron
nostamisesta 17,75 prosentista 18.5 prosenttiin.
Päätös syntyi äänin 38-4.
Jämsänkoskella veroprosentti pysytettiin edelleen 18,5:ssä. Tulevaisuuden taloussuunnitelmiin
kuitenkin sisällytettiin kunnallisveroprosentin
nostaminen 19:ään vuonna 2006.

Jätehuoltoon uusi maksu
Jämsä, Jämsänkoski 22.11.

Myymäläpäällikkö Jari Salmentausta
(oik.) ja kenttätoimintajohtaja Jorma
Mäkinen avasivat Jämsän Sotkan myymälän.

Jämsän seudun jätehuoltoon vahvistettiin uusi 10
euron huoneistokohtainen jätehuollon perusmaksu. Maksu koski niitä talouksia, jotka olivat aikaisemmin välttyneet kunnalle maksettavista jätehuoltomaksuista.
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Kari Juutilainen

Janne Rasista
apulaisrakennustarkastaja
Jämsä 11.11.

Jämsän apulaisrakennustarkastajaksi valittiin insinööri Janne Rasi Jyväskylästä.
Hakijoita tehtävään oli
kaikkiaan 16.
Rasin kieltäytymisen
varalle valittiin insinööri
Satu Helin niinikään Jyväskylästä ja insinööri
Pekka Temonen Jämsänkoskelta.
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Vuokramökkien
liiketoiminta
HimosLomille
Jämsä 20.11.

Himosalueen suurin majoitustilojen välittäjä HimosLomat osti Himoksen Vuokramökkien liiketoiminnan.
Liiketoimintakaupassa HimosLomien
välitykseen siirtyi noin 40 mökkiä, joissa
on yhteensä noin 250 vuodepaikkaa.
Myös Vuokramökkien alihankintapalvelut, kuten ratsastustoiminta ja Himoksen
piilopirtti siirtyivät HimosLomien myyntiin.
Vuokramökkien yrittäjänä toiminut
Tuomo Levola jatkoi alueella huolto- ja
kunnossapitotehtävissä.

Himos avasi
juhlavuoden

Pyrrö ja Kortekangas tähdittämään
Hallin Janne -oopperaa
Helsinki 22.11.

Nimekkäät oopperatähdet, sopraano
Laura Pyrrö ja baritoni Jaakko Kortekangas valittiin tähdittämään vuodelle 2006
suunniteltua Hallin Janne -oopperaa.
Kiinnitykset päärooleihin julkistettiin
oopperan tiedotustilaisuudessa Helsingissä.
Jämsän ja Längelmäen kulttuurielämän suurprojektin kantaesitys oli sovittu
järjestettäväksi Länkipohjassa 8. heinäkuuta 2006. Esityksiä oli suunniteltu
myös Jämsään.
Tiedotustilaisuudessa paikalla olivat
myös Janne-oopperan säveltäjä Jukka
Linkola, liberton laatija Jukka Virtanen,
ohjaaja Tapio Parkkinen, lavastaja Marjatta Kuivasto sekä koreografi Marita
Linkola.

Jämsä 27.11.

Ippa Haanelasta
J+J:n puheenjohtaja

Himos avasi 20-vuotisjuhlakauden Länsi-Himoksessa. Lauha syystalvi lykkäsi
rinteiden avausta hieman normaalia myöhemmäksi.
Juhlakauden avauksessa päästiin laskemaan viidellä rinteellä.

Uusia arvonimiä
Jämsä 26.11.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen
myönsi kunnallisneuvoksen arvonimen
Kaipolan tehtaan pitkäaikaiselle pääluottamusmiehelle Seppo Suomiselle.
Suomisen ansioita oli mm. 20 vuotta
jatkunut ura Jämsän kaupunginvaltuustossa. Jaksosta kahdeksan vuotta hän oli
toiminut kaupunginvaltuuston puheenohtajana ja viimeksi kuluneet neljä vuotta
kaupunginhallituksen puheenjohtajana.
Opetusneuvoksen arvonimen sai HUK
Iiris Hacklin.Hän hoiti äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin opettajan tehtäviä
Jämsässä yhteensä 25 vuotta.
Hacklin oli kaksi kautta myös kansanedustajana.
Hän toimi myös sos.dem. opettajien
maailmanliitossa ja ammatillisten oppilaitosten liiton hallituksessa.
Jämsän kaupunginvaltuustossa Hacklin
työskenteli liki neljännesvuosisadan ja
pitkään myös kaupunginhallituksessa.

Laura Pyrrö ja Jaakko Kortekangas.

Jämsänkoski 17.11.

Markku Laamanen vei seniorilaulajien
Suomen mestaruuden.

Jämsänkoskelainen Ippa Haanela valittiin J+J Teatterin uudeksi puheenjohtajaksi yhdistyksen vuosikokouksessa.
Päiväkoti Koivulinnassa työskennellyt
lastentarhanopettaja seurasi puheenjohtajan tehtävässsä Kaarina Juurista, joka
luotsasi teatteria kuusi vuotta.

Laamaselle SM-kultaa
Tampere 19.11.

Jämsäläinen Markku Laamanen voitti
seniorilaulajien Suomen mestaruuden
Tampere-talossa käydyssä finaalissa.
Laamanen voitti finaalin laululla Saat
miehen kyyneliin.
Jämsäläismenestystä täydensi Pertti
Alho, joka sijoittui kolmanneksi.

Ippa Haanela

Kumma kuuluisuus kävi Turkinkylällä
Jämsä 20.11.

Turkinkylän kyläteatteri viihdytti yleisöään Matti Wanteen kirjoittamalla huvinäytelmällä Kuka kumma kuuluisuus.
Monille jokilaaksolaisille hammaslääkärinä tutun Wanteen tekstin oli Tur-
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kinkylän teatterille ohjannut Eila Vihijärvi.
Sujuva teksti, näyttelijöiden esittämisen ilo ja rooleihin erinomaisesti sopineet tyypit olivat katsomon täyttäneen
yleisön mukaan takeena lystistä iltapuhteesta.
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Keski-Suomelle
jämsäläinen kyläpäällikkö
Jämsä 1.11.

Jämsäläinen metsätalousinsinööri Arto Kummala valittiin
1. marraskuuta alkaen KeskiSuomen uudeksi kyläpäälliköksi. Valinnan teki KeskiSuomen Kylät ry.
Vuonna 1998 Jämsään
muuttanut Kummala asettui
perheineen Jämsän Haapajoelle noin sadan asukkaan lähiökylään muutama kilometri
Seppolasta Juokslahden suuntaan.
Ennen kyläpäällikön virkaa
Kummala ehti työskennellä
pari vuotta Jämsän metsänhoitoyhdistyksen toiminnan-

johtajana. Sen jälkeen hän
teki töitä metsähallituksen tytäryhtiö Foreliassa ja Jämsän
seudun koulutuskeskuksen
hallinnoimassa neljän maakunnan riista-alan kehittämishankkeessa.
Kyläpäällikkö sai hyppysiinsä Keski-Suomen 300 kylästä noin puolet. Sen verran
kylistä oli jäseninä yhteisessä
yhdistyksessä.
Yhdistys toimi viestinviejänä päättäjiltä kylille ja toisinpäin. Yhdistys hallinnoi muun
muassa kyläverkkohanketta,
jossa oli mukana koko maakunta.

Jämsäläinen Arto Kummala valittiin Keski-Suomen kyläpäälliköksi.

Miki Sipiläinen Fiorentinan leirillä
Tampere 1.11.

Kuorevedeltä kotoisin ollut Miki Sipiläinen uurasti marraskuun ensimmäisen viikon italialaisen huippuseura Fiorentinan
leirillä. Mikin tie Fiorentinan leirille kulki
Tampereen kautta.
18-vuotias nuori mies teki läpimurtonsa

viheriöllä A-junioreiden SM-sarjassa Tampereen Ilveksen riveissä. Kärkimies teki 11
ottelussa peräti 15 maalia.
Mikin taidot huomasi myös Veikkausliigan pronssijoukkue Tampere United, joka
teki nuorukaisen kanssa kolmevuotisen sopimuksen.

Sudet ärhentelivät hirvimiehille
Kuhmoinen marraskuu

Kaksi täysikasvuista nuorta sutta ärhenteli
hirvimiehille Kuhmoisissa Ruolahdentien
ja kirkonkylän välisessä maastossa noin
neljän kilometrin päässä kirkonkylästä.
Susien ja metsämiesten tapaaminen sattui hirvenkaadon yhteydessä. Hirven ampunut metsästäjä poistui hetkeksi kaadolta.

Hän palasi paikalle hetken kuluttua kolmen muun metsästäjän kanssa.
He kohtasivat odottamattoman näyn.
Kaksi sutta ärisi ja näytteli hampaitaan
metsästäjille noin 50 metrin päässä kaadosta.
Sudet ärhentelivät hetken ja poistuivat
paikalta.
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Huopatonttu
tuki
joulukampanjaa
Jämsä marraskuu

Jouluinen huopatonttu sai
kunniatehtävän Jämsän yhteisen joulukampanjan tunnuksena.
Lahtisen
huopatehtaalla
syntynyt tonttu viestitti alueen
väelle Kurkista Jämsän jouluun -kehoitusta.
Jouluisen kampanjan tavoite
oli tehdä Jämsän joulusta entistä yhtenäisempi ja tunnelmallisempi.
Kampanjan puuhaajia olivat
Jämsän yrittäjät, Jämsek ja
Elävä kaupunkikeskusta -projekti.

