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Uusi ammattiosasto Jämsän seudulle
Jämsä 1.12.

Jämsän seudulle päätettiin perustaa vuoden 2005 alusta
uusi, jäsenmäärältään iso ammattiosasto.
Yhdistymispäätöksen tekivät Palvelualojen ammattiliiton PAMin alaiset Jämsän liiketyöntekijäin osasto 54 sekä
Hotelli- ja ravintolatyöntekijäin osasto 786. Uuden osaston nimeksi päätettiin PAMJämsän seudun osasto.
Uuteen ammattiosastoon
siirtyi kaikkiaan toista tuhatta
jäsentä. Siitä tuli yksi seutukunnan suurimmista yhdessä
Paperiliiton ammattiosastojen

Pitkävuoreen
saatiin laavu
Jämsä 1.12.

Pitkävuoren rinteeseen valmistui ulkoilijoiden ja retkeilijöiden käyttöön tarkoitettu
laavu.
Laavua avanneet saattoivat
todeta, että levähdyspaikasta
avautuivat hienot näkymät
Jämsän keskustan suuntaan.
Komeista hirsistä rakennetun laavun pystytti KaipolanOlkkolan kyläyhdistys Jämsän kaupungin omistamalle
maalle. Sponsorina oli UPMKymmene Kaipolan tehtaan
50-vuotisuuden kunniaksi.
Laavun sijoituspaikka valittiin palvelemaan hiihtäjiä ja
hyppääjiä sekä kesällä lenkkeilijöitä. Paikka oli kaikille
yhteinen.

Tarja Virolaisesta (vas.) tuli uuden ammattiosaston puheenjohtaja ja Teija Kalliosta sihteeri.

kanssa. Jämsän ja Jämsänkosken ohella jäseniä oli osastoon siirtymässä myös Kuhmoisista ja Korpilahdelta.
Uuden ammattiosaston puheenjohtajaksi tuli liiketyöntekijäin puheenjohtaja Tarja
Virolainen, varapuheenjohtajaksi hotelli- ja ravintolatyöntekijäin puheenjohtaja Tuula
Heinävaara sekä sihteeriksi
hotelli- ja ravintolatyöntekijäin taloudenhoitaja Teija
Kallio.
Uuden ammattiosaston jäsenistöstä oli naisia noin 80
prosenttia, osa-aikaisia noin
70-80 prosenttia.

PUHELINVARUSTE OSTI TELESHOPIN
Puhelinvaruste jatkoi MB
Telesopin toimintaa entiseltä
pohjalta, kuitenkin Puhelinvarusteen nimellä.
Kaupan myötä
liikkeen
palvelupalettiin tulivat lankapuhelimiin, kaapeli-tv-verk-

Jämsä 1.12.

Jämsässä ja Mäntässä telealan
kauppaa harjoittava Puhelinvaruste osti jämsäläisen MB
Teleshopin
liiketoiminnan
Markku Bomanin omistamalta yhtiöltä.

koon ja digiboxeihin liittyneet
tuotteet.
Yritystoimintaansa kaupalla laajentanut Esko Salminen
perusti oman yrityksen vuonna 1986. Myöhemmin hän
laajensi myös Mänttään.

Kulttuurifoorumi tuli tarpeeseen
alueella voitaisiin kehittää.
Yhteinen keskustelu lähti
liikkeelle jämsäläisvaltuutettujen Arja Paakkasen ja Reetta Perän aloitteesta.
Yhteen hiileen puhaltamista kaivattiin muun muassa rahoituksen saamiseksi. Kulttuuriin kaivattiin myös kansalaisliikettä hyvinvoinnin ylösrakentamiseksi.

Jämsä 1.12.

Jämsän seudun ensimmäinen
kulttuurifoorumi
painotti
kulttuurin merkitystä paikkakunnan viihtyisyyden, imagon ja taloudellisen menestyksen rakentajana.
Jämsän Hiidenkirnuun kokoontuneet kulttuurin tuottajat ja kuluttajat miettivät joukolla, mitä uutta kulttuurin
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Yhdessä todettiin, että eri
tapahtumista pitäisi tiedottaa
entistä enemmän myös oman
seutukunnan
ulkopuolelle.
Tietoa pitäisi olla tarjolla lisäksi entistä aikaisemmin,
jotta informaatiota menisi tehokkaasti eteenpäin muun
muassa seutuesitteiden ja
messuesiintymisten yhteydessä.
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Artistit joulutunnelmissa
Jämsänkoski 13.12.

Joukko tunnettuja esiintyjiä viritti yleisön joulutunnelmiin Jämsänkoskella
Mäntykallion koululla.
Lätkä ST:n järjestämässä joulukonsertissa esiintyivät Isto Hiltunen, Katja
Kätkä ja Kalle Kinnunen
sekä Tikkakosken seurakunnan lapsikuoro, kanttori Mirja Multasuon johdolla.

Cantare
konsertoi
Jämsä 8.12.

Jämsäläinen
sekakuoro
Cantare
juhlisti
joulunodotusta kahdella konsertilla. Toinen konserteista kuultiin Jämsän kirkossa, toinen Kuoreveden
seurakuntakeskuksessa.
Ohjelmistossa kuultiin
uutta ja vanhaa joulumusiikkia. Konsertissa Cantare tulkitsi myös taiteellisen johtajansa Sauli Salmisen sävelkynästä lähteneitä lauluja. Kuoroa säestivät Anna-Kaarina Mantela (piano) ja Jämsässä
kanttori Antti Roikola
(urut).

Virkkusesta
puheenjohtaja
Jämsä 9.12.

Jämsän yrittäjät valitsivat
uudeksi puheenjohtajakseen Pekka Virkkusen.
Virkkunen sai puheenjohtajan nuijan yhdistystä viisi vuotta luotsanneelta
Hannu Aaltoselta.
Virkkunen oli aikaisemmin johtanut toimintansa
lopettanutta Kuoreveden
yrittäjäyhdistystä.

15-vuotias saalisti heti ilveksen
Jämsänkoski 5.12.

Jämsänkoskella Haavistossa
asuva koulupoika Mikko Korhonen sai ensimmäiseksi metsästyssaaliikseen
ilveksen.
15-vuotias metsämies oli saanut aseenkantoluvan vasta
edellisessä syyskuussa.
Yhdeksäntoista metsästysseuran
yhteisalue Jämsän,
Jämsänkosken ja Korpilahden
seudulla oli saanut yhden ilveksen kaatoluvan, Se tuli
Mikon saaliin myötä käytetyksi.
Mikko oli mukana muutaman miehen metsästysseurueessa, joka lähti sunnuntaiaamuna jänisjahtiin. Myöhemmin päivällä oli tarkoitus metsästää myös ilvestä.
Lähes välittömästi ajon
käynnistyttyä ilves kuitenkin

Mikon kaatama naarasilves painoi seitsemäntoista kiloa.
lähestyi poikkisuunnassa Mikon passipaikkaa.
Nuori mies havaitsi eläimen, kun se oli noin sadan
metrin päässä eli vielä liian
kaukana. Hän onnistui kuitenkin juosten lyhentämään väli-

Mikko Luukko, hyväntekijä
muutaman sentin mittainen,
vuoden hytäntekijä totesi.
Luuhdintä saaneen pojan tilan uudelleen huononnuttua
Luukko oli valmis myös kantasolujen luovutukseen. Poika
ei kuitenkaan jaksanut sovittuun luovutuspäivään asti.

Jämsänkoski 13.12.

Jämsänkosken sivistyslautakunta nimesi Vuoden hyväntekijäksi
prosessiteknikko
Mikko Luukon. Nimityksen
taustalta löytyi ennen kaikkea
36-vuotiaan Luukon pyyteetön toiminta luuytimen luovuttajana.
Palokuntaharrastuksensa
kautta luovuttajarekisteriin
liittyneen Luukon auttamishalu muuttui toiminnaksi, kun
hänen luuydintään tarvittiin
alle 16-vuotiaan suomalaispojan hoitoon.
Hänen luuydintään kerättiin
pojan tarpeisiin 0,9 litraa. Pojan elimistö otti siirrännäisen
vastaan ja hänen kuntonsa koheni.
Luukon mukaan luovutus
oli kohtuullisen rankka toimenpide, josta toipuminen
vei kaikkiaan kuukauden verran.
- Ensi alkuun askel oli vain

Mikko Luukko kuopuksensa
Matiaksen kanssa.
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matkan noin 30 metriin.
Mikko ampui kaksipiippuisella haulikollaan vain yhden
laukauksen. Se riitti kaatamaan 17 kiloa painaneen naarasilveksen, joka löytyi läheltä osumapaikkaa.

Reilusti rinnalla
päättyi
Jokilaakso 8.12.

Nuorten syrjäytymistä vastaan työtä tehnyt Reilusti rinnalla -projekti tuli matkansa
päähän.
Jämsänjokilaakson Nuorten
Palvelu sai vuoden 2001 alussa Raha-automaattiyhdistykseltä varat uudenlaiseen projektiin, joka jalkautti erikoisnuorisotyötä tekevät nuorten
pariin.
Kaikkiaan neljä vuotta jatkuneen projektin aikana perustettiin tyttö- ja poikaryhmiä antamaan elämään sisältöä, pidettiin kesäleirejä, käytiin lätkämatseissa ja kalassa
ja risteiltiin koulun käytävillä
ja kylillä eli oltiin yhdessä ja
tavoitettavissa.
Projekti osoitti, että nuoret
tarvitsivat ennen kaikkea välittämistä. Samalla se viesti,
että ennaltaehkäisy on parempi vaihtoehto kuin virheiden
korjaaminen.
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Kulttuuripalkinto
kotiseutuyhdistykselle

PK 6:n remontti käyntiin

Jämsänkoski 13.12.

Remontoidun PK 6:n miehistöstä kuvassa Juha Anttila ja Ari Tukia.
Jämsänkoski 19.12.

UPM:n Jämsänkosken paperitehtaalla
käynnistyi kuutoskoneen remontti koneen alasajolla.
Remontin kustannusarvio oli noin 24
miljoonaa euroa. Remontissa tehtiin
muutostöitä koneen puristinosaan. Lisäksi kuivausosaa uusittiin. Uusittavina olivat myös pituusleikkurin automaatio sekä
pakkakone. Uudistamistöissä oli mukana
noin 350 henkilöä.
Tehtaanjohtaja Erkki Purun mukaan
tehtaan uusimman ja suurimman koneen
remontilla parannettiin sekä tuottavuutta

että laatua. Koneen seisokki kesti kolmisen viikkoa.
PK 6:lla työskenteli noin 150 työntekijää. He olivat remontin ajan koulutuksessa, koneen testauksessa ja osallistuivat
myös koneen käyttöönoton valmisteluihin.
PK 6 käynnistyi vuonna 1992. Se oli
aikanaan maailman suurin SC-kone ja on
pysynyt edelleenkin kolmen suurimman
joukossa.
Kuutoskoneen ohella remontti merkitsi
seisontajaksoa myös PK 5:lle, koska pakkakone oli koneilla yhteinen.

Poliittinen peli kuumeni Jämsänkoskella
Jämsänkoski 13.12.

Kunnallisvaalien jälkeinen poliittinen
peli kuumeni Jämsänkoskella lähelle kiehumispistettä vanhan kaupunginvaltuuston viimeisessä kokouksessa.
Tunteita nostivat uuden luottamusorganisaation ykköspaikkojen miehittämisestä käydyt neuvottelut. Niitä väritti vahvasti käynnissä oleva yhteistyö- ja kuntaliitosselvitys.
Pelin tiimellyksessä kokoomuksen entiset ja myös uudet valtuutetut Erja Laaksonen ja Tarmo Konstari erosivat kokoomuksen paikallisyhdistyksestä sekä myös
kokoomuksen, keskustan ja kristillisten
muodostaman vaaliliiton jäsenyydestä.
Eronsa syiksi kaksikko totesi menette-

lytavat, joilla paikallisneuvotteluissa toimittiin. Heidän mielestään asioista ei oikeasti keskusteltu eikä neuvoteltu.
Ryhmien neuvottelujen tuloksena valtuuston puheenjohtajaksi oli nousemassa
seuraaviksi kahdeksi vuodeksi porvaripuolen vaaliliitosta kokoomuksen Juhani
Mäki.
Sitä seuraavina kahtena vuonna puheenjohtajuus oli menossa vasemmistoliitolle.
Jämsänkoskelaispoliitikkojen
näkemyseroja käydyistä neuvotteluista ja
niissä syntyneistä ratkaisuista selviteltiin
vielä pitkään syytöksinä ja selityksinä
muun muassa paikallisten lehtien mielipidepalstoilla.
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Jämsänkosken kaupungin kulttuuripalkinto myönnettiin 50-vuotisjuhlavuottaan viettäneelle Jämsänkosken
kotiseutuyhdistykselle.
Palkinnon perusteluissa sivistyslautakunta totesi yhdistyksen pystyneen
uudistamaan toimintamuotojaan ja
saamaan näin toimintansa piiriin
uusia ihmisiä.
Perusteluissa mainittiin muun
muassa yhdistyksen järjestämät ja
suurta suosiota saavuttaneet kotiseutukävelyt sekä Aarresaaren kotiseutumuseolla järjestetyt perinnepäivät.
Ylläpitämällään kotiseutumuseoalueella yhdistys oli pitkäjänteisesti
kunnostanut museon rakennuskantaa.
Niinikään museon perusnäyttelyä oli
uudistettu.
Yhdistykselle myönnetyn kulttuuripalkinnon suuruus oli 840 euroa. Palkinto jaettiin 22. kerran.

Hannu Rajalahti
Korkeimpaan
oikeuteen
Jämsä 22.12.

Jämsän käräjäoikeuden laamanni
Hannu Rajalahti nimitettiin Korkeimman oikeuden oikeusneuvokseksi 1.
helmikuuta 2005 alkaen.
Jämsän käräjäoikeuden laamannina
Rajalahti ehti toimia kuusi vuotta.
Työympäristöään hän kiitti toimivaksi
yksiköksi ja vakuutti viihtyneensä siinä hyvin.
Toimivuuden kartoitukseen käytetyillä mittareilla mitattuna Jämsän käräjäoikeus oli Rajalahden mukaan
sekä käräjäpiirin että koko maan kärkipäässä.

Laamanni Hannu Rajalahti nimitettiin Korkeimpaan oikeuteen.
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Kaukolämpötoimitukset tehtaalta alkoivat
Jämsänkoski 20.12.

UPM:n Jämsänkosken tehdas ja Jämsänkosken Voima Oy aloittivat kaukolämmön toimitukset Jämsän Aluelämpö
Oy:n verkkoihin Jämsässä.
Kaukolämpötoimitusten alettua Pietilän ja Auvilan lämpökeskukset jäivät toimintavalmiuteen huippu- ja varaenergiaa
vaativiin tilanteisiin.
UPM:n, Jämsänkosken Voiman ja Jämsän Aluelämmön yhteinen projekti alkoi
huhtikuussa. Kesän ja syksyn aikana
Aluelämpö rakensi seitsemän kilometriä
pitkän siirtojohdon Jämsänkosken tehtaalta Jämsään.
Kaukolämpöyhteistyön ansiosta pystyttiin merkittävästi vähentämään raskaan polttoöljyn käyttöä. Aikaisemmin
raskaalla polttoöljyllä tuotettu energia
korvattiin Jämsänkosken Voiman yli 90prosenttisesti kotimaisilla polttoaineilla
tuottamalla energialla.
Kokonaisinvestoinnin arvo oli yli kolme miljoonaa euroa. Hanketta tukivat
Keski-Suomen TE-keskus sekä kauppaja teollisuusministeriö.

Jämsänkosken Voima Oy:n toimitusjohtaja Pentti Niemi (vas.), Jämsän Aluelämpö
Oy:n toimitusjohtaja Kari Laakso, Jämsänkosken tehtaan johtaja Erkki Puru ja voimalaitoksen työntekijä Martti Damskägg iloitsevat työn valmistumisesta.

Pitkäniemi Himoksen johtoon

Radion kamarikuoro konsertoi
Jämsä 19.12.

Valkaman Taideviikot päätti
25. juhlavuotensa konserttiin,
jossa esiintyi Radion kamarikuoro ja soitinyhtye. Konsertti oli kuulun kuoron viimeisiä, sillä yleisradio oli teh-

nyt päätöksen kuoron lopettamisesta.
Kuoro tulkitsi Piae cantiones -lauluja, perinteisiä joululauluja sekä Samuel Scheidtin
barokkiteoksia. Kuoroa johti
Timo Nuoranne.

Raimo Sirkiä vieraili
Jämsä 16.12.

90-vuotisuuttaan
juhlinut
Jämsän seudun osuuspankki
tarjosi yleisölle joulukonsertin, jossa esiintyi kansainvälisestikin arvostettu dramaattinen suomalaistenori Raimo

Keijo Pitkäniemi (oik.) Himos-perheen eli Juhani ja Joona Ojalan sekä Päivi Kuokkasen kanssa.
Jämsä 15.12.

Jämsäläinen yrittäjä Keijo Pitkäniemi nimitettiin Hiihtokeskus
Himosvuori Oy -konsernin toimitusjohtajaksi vuoden 2005
alusta lähtien. Konsernin aikaisempi toimitusjohtaja, yhtiön perustaja ja pääomistaja Juhani Ojala päätti siirtyä hallituksen puheenjohtajaksi. ja omien sanojensa mukaan takapiruksi.
Pitkäniemi toimi 1980-luvulla perheyritys Hotelli Jämsä
Oy:n toimitusjohtajana ja pyöritti myöhemmin pikaruokaketjua
liikekumppaninsa kanssa. Hän oli toiminut myös Tunturihotelli
Vuontispirtin toimitusjohtajana.

Sirkiä.
Sirkiää säesti Jämsän kirkossa pianotaiteilija Jouni Somero.
Taiteilijavieraat tarjosivat
kuulijoilleen tuttua, kaunista
joulumusiikkia.

Paikalliset kuorot yhdessä
Jämsänkoski 5.12.

Joulutunnelmiin kuoromusiikin ystäviä johdattelivat myös
Jämsänkosken Laulumiehet
ja Kuhmoisten Mieskuoro.
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Olli Männistön johtamat
kuorot tarjosivat yksissä tuumin konsertit Jämsänkoskella, Jyväskylässä ja Kuhmoisissa.

