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ELOSELLA SUKUPOLVENVAIHDOS
Tsunami herätti
auttamishalun
Jokilaakso tammikuu

Aasian tapaninpäiväinen tsunamikatastrofi herätti auttamishalun. SPR:n
paikallisosastojen keräystoiminnan
ohella sekä Jämsän Seudun Osuuspankki että Kaipolan paperiosasto panivat liikkeelle haastekeräykset. Yrityksille ja yhdistyksille suunnattujen
keräysten tuotto oli yhteensä 7 880
euroa. Kortensa kekoon kantoivat
myös paikalliset musiikkitaiteilijat
hyväntekeväisyyskonsertilla ja J+J
Teatteri hyväntekeväisyysnäytöksellä.

Vekkari muutti
Jämsä 6.1.

Kaupunkilehti Vekkari muutti loppiaisena majaa. Lehti siirtyi Lindemaninkadulle paikallislehti Koillis-Hämeen
naapuriksi.
Vekkarin päätoimittaja Teijo Mäki
totesi, että uusi toimipaikka toi lehden
tiiviimmin Jämsän keskustaan ja entistä paremmin asiakkaiden tavoitettavaksi.

Inkiläinen EK:n
hallitukseen

Jari Elonen (oik.)aloitti vuodenvaihteessa jämsäläisen leipomo- ja konditoriayrityksen toimitusjohtajana. Leipomon avaimet hän sai isä Raimo Eloselta.
Jämsä tammikuu

Leipomo- ja konditoriayritys Elonen Oy
sai uuden toimitusjohtajan. Yrityksen perustaja Raimo Elonen luovutti operatiivisen toiminnan ohjat pojalleen Jari Eloselle ja siirtyi itse johtamaan perheyrityksen
hallituksen työskentelyä.
Sukupolvenvaihdoksen hetkellä Elo-

nen oli leipomotuotteiden keskisuomalaisilla markkinoilla kolmen suurimman
valmistajan joukossa. Einespizzojen valmistajana yritys oli koko maan kakkonen. Yrityksen palveluksessa oli leipomotoiminnan puolella 104 työntekijää
sekä ravintola- ja konditoriapuolella 30
työntekijää.

Himoslomille iso toimintakeskus

Jämsä tammikuu

Jyki Group Oy:n toimitusjohtaja Juha
Inkiläinen Jämsästä valittiin oman
teollisuudenalansa edustajaksi vuodenvaihteessa aloittaneen Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK:n) hallitukseen.
Uusi liitto syntyi Palvelualan Työnantajaliiton ja Teollisuuden Työnantajaliiton yhdistyttyä. Liiton hallitukseen valittiin maan elinkeinoelämän
vaikutusvaltaisinta joukkoa.

Jämsä 10.1.

Himosalueen kehittämiseen tuli jälleen
uutta vauhtia, kun Himoslomat ilmoitti
rakentavansa Himos-hotellin viereen
noin 1 400 neliön toimintakeskuksen.
Rakentamisen arvioitiin kestävän vuoden verran, jonka jälkeen keskus tulisi
palvelemaan sekä viihdetilaisuuksia että
isoja kokouksia.
Hankkeen kustannuksiksi arvioitiin
noin 1,4 miljoonaa euroa. Himosklubin
työnimen saaneelle keskukselle oli Hi-
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moslomien toimitusjohtaja Hannu Haljalan mukaan selvä tilaus. Kokousmarkkinoille oli jouduttu tarjoamaan ei oota. Lisäksi iso viihdekeskuskin oli useaan otteeseen todettu tarpeelliseksi. Juhlimistilaa keskukseen oli tulossa kaikkiaan tuhannelle hengelle. Kokoustiloja oli tarkoitus tuottaa jopa 400 hengen ryhmille.
Toimintakeskuksella haettiin Haljalan
mukaan kasvua alueen majoitusmyyntiin
myös varsinaisen talvisesongin ulkopuolelta.
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Airbus
esiteltiin

Jämsä osti
Synninlukon

Toulouse 17.1.

Maailman suurin matkustajakone Airbusin A380 sai ensiesittelynsä Ranskassa, Toulousessa.
Esittely oli tärkeä myös
Jämsän Hallissa toimivan Patrian työväelle. Koneen siipien
spoilerien valmistaja oli Patria Finavicomp Oy. Yhteen
koneeseen spoilereita tarvittiin 16. Matkustajapaikkoja
koneesta löytyi 555 ihmiselle.

Jämsä 31.1.

Vuonna 1965 rauhoitettu
Synninlukko siirtyi Jämsän
kaupungin omistukseen. Kaupunginvaltuusto päätti 1,15
hehtaarin suuruisen rotkon
sekä koko 18,38 hehtaarin
metsätilan ostamisesta. Kauppahinnaksi oli sovittu 46 086
euroa.
Synninlukon alueen kaupungille möi 1938 perustettu
Tobias ja Anna Niemisen perikunta, joka oli kaupannut
Synninlukkoa käsistään aina
1970-luvulta lähtien. Jämsän
kaupunki oli jo 1980-luvulla
kerran tarjoutunut ostamaan
laajemman alueen rotkon ympäriltä, mutta korkeana pidetty metsän hinta-arvio, puoli
miljoonaa markkaa, sai ostajaehdokkaan tuolloin perääntymään.

Pajunen aloitti
paperimiesten
puheenjohtajana
Jämsänkoski tammikuu

Jämsän kaupunki hankki omistukseensa Synninlukon ja sai samalla mahdollisuuden kehittää kohdetta arvokkaaksi virkistysalueeksi.

Uusi valtuustoryhmä Jämsänkoskelle
Jämsänkosken kunnallispoliittisen kuohunnan seurauksena kaupunginvaltuuston ensimmäiseen
kokoukseen
marssi uusi valtuustoryhmä.
Sitoutumattoman
Uuden
suunnan Hannu Loberg, Pertti
Karjalainen ja Seija El Sayded,, kokoomuksen Erja
Laaksonen ja Tarmo Konstari
sekä kristillisten Hellevi Ma-

linen olivat jo ennen kokousta
yhdistäneet voimansa Uusi
liitto -nimiseksi ryhmäksi.
Itse kokouksessa Uusi liitto
vahvistui edelleen, sillä kolme demarivaltuutettua eli Pirjo Lehtinen, Leena Valkeajärvi ja Matti Laaksonen jättivät
demarien valtuustoryhmän ja
liittyivät Uuden liiton ryhmään.
Uudesta liitosta tuli yhdek-

Pikkupappila
myyntiin

Jämsä maakuntaviestin
kolmoseksi

Jämsänkoski 31.1.

Jämsä tammikuu

Suolahti 6.1.

Jämsän-Kuoreveden seurakuntayhtymä pani Jämsässä
Paunun pikkupappilan myyntiin. Vuonna 1964 valmistuneessa rakennuksessa oli viisi
asuntoa, joista kolmessa oli
vuokralaiset.

Jämsä nousi takaisin mitalikantaan loppiaisena Suolahden maastoissa hiihdetyssä
Keski-Suomen
maakuntaviestissä. Jämsä kiri hiihdon
kolmoseksi käytyään sijasta
tiukan taiston Jyväskylän

sällä jäsenellä valtuuston suurin ryhmä, kun kolmen valtuutetun siirtyminen pudotti
demarien ryhmän koon yhdestätoista kahdeksaan jäseneen.
Vasemmistoliiton valtuutettuja oli kuusi ja keskustan
kolme. Kokoomusryhmään
jäi yksin valtuuston puheenjohtajaksi suhteellisella vaalilla valittu Juhani Mäki.

joukkueen kanssa.
Jämsänkoski
puolestaan
putosi mitaleilta sijoittumalla
kuudenneksi.
Edellisenä
vuonna Keuruulla Jämsänkoski oli toinen ja Jämsä viides. Suolahdessa viestin voiton uusi Keuruu.

35

41-vuotias Esa Pajunen aloitti
ensimmäisen kautensa Paperiliiton Jämsänkosken ammattiosaston puheenjohtajana. Kun osastoa kuusi vuotta
vetänyt Sari Petäjistö halusi
väistyä syrjään, Pajunen valittiin yksimielisesti hänen seuraajakseen.
Jämsäläissyntyinen
puheenjohtaja asui perheineen
edelleen Jämsässä. Jämsänkosken tehtaan automaatioosastolla hän oli työskennellyt vuodesta 1984 alkaen.

Esa Pajunen aloitti Jämsänkosken paperiosaston puheenjohtajana.
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Björkqvistille
valtuuston johto

Cassan toiminta jatkui

Jämsä 31.1.

Jämsän kaupunginvaltuustossa alkoi Paula Björkqvistin (kesk.) kausi. Björkqvist valittiin yksimielisesti valtuuston puheenjohtajaksi uuden valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa.
Tuore puheenjohtaja toivoi valtuuston roolin kaupungin kehittämisessä edelleen vahvistuvan. Hän
halusi myös lisää vuorovaikutusta
kaupunkilaisten kanssa.

Patria irtisanoi ja
haki uusia
Jämsä 21.1.

Patria vähensi väkeä Jämsän Hallissa toimivasta AST-yksiköstä. Yksiköstä irtisanottiin 21 työntekijää,
kolme siirtyi eläkeputkeen ja 29 lomautettiin toistaiseksi.
Samaan aikaan yritys haki nettisivuillaan uusia työntekijöitä samaiseen Aerostructures-liiketoimintayksikköön. Tilanteeseen johti
kehitys, jonka mukaan lentokoneenteossa töitä oli näköpiirissä entistä vähemmän perinteisille metallinkäsittelijöille ja entistä enemmän
komposiittimateriaalit hallitseville
avaruusajan osaajille.

Ilari Ranta julkaisi
runokokoelman

Kesko päätti jatkaa Cassan Jämsänkosken myymälän toimintaa.
Jämsänkoski tammikuu

Keskon Cassa-myymälän koeaika Jämsänkoskella onnistui yli odotusten. Cassa
Oy:n toimitusjohtajan Mika Rautiaisen
mukaan myymälän toimintaa päätettiin
ehdottomasti jatkaa.
Rautiainen totesi paikkakuntalaisten
suhtautuneen Jämsänkosken Cassaan
myönteisesti. Myymälästä saatu palaute
oli ollut parasta koko Suomessa.
Jämsänkosken Cassa avattiin helmikuussa 2004 ketjun ensimmäisten myymälöiden joukossa. Kun Jämsänkosken

jatkosta päätettiin, myymälöitä oli koko
maassa jo 12.
Cassojen toiminta-ajatuksessa Rautiainen ei nähnyt muuttamisen tarvetta. Perusajatus oli supistettu päivittäistavaran
tuotevalikoima ja suuret kertaostot tavarantoimittajilta.
Cassa Oy perustettiin Ruokakesko
Oy:n tytäryhtiöksi. Myymälöitä ei alun
perin perustettu kauppiasvetoisiksi, vaan
ne olivat ketjuvetoisia. Myöhemmin tosin kauppiasvetoisuus alkoi saada kannatusta.

Yhteinen kirjastotoimenjohtaja aloitti

Jämsä tammikuu

Jämsä-Jämsänkoski tammikuu

Kaipolalainen free lance -toimittaja
Ilari Ranta toi julkisuuteen ensimmäisen runokokoelmansa Rose of
Nekala. Pilot Kustannuksen kustantama kokoelma kertoi Rannan
omasta elämästä, etenkin naisten
osuudesta siinä.
Kirjoittajan mukaan kokoelma
oli viisi vuotta kestäneen luomisprosessin tulos. Voimia kokoelman
kirjoittamiseen Ranta totesi saaneensa mm. 11-vuotiaalta tyttäreltään.

Kirjastolaitosten yhteistä hallintoa ryhdyttiin kokeilemaan Jämsänjokilaaksossa. Jämsän ja Jämsänkosken yhteisenä
kirjastotoimenjohtajana aloitti vuoden
alusta Jämsänkosken kirjastotoimenjohtaja Merja Mäkinen.
Kokeiluajaksi sovittiin kaupunkien
kesken kolme vuotta. Kokeilujakson jälkeen päätettiin tutkia saadut kokemukset.
Merja Mäkinen totesi, että kokeilulla
oli tarkoitus hakea kokemuksia erilaisista
toimintavaihtoehdoista. Ainoaksi tavoitteeksi ei oltu asetettu yhteistä kirjastolaitosta. Valtakunnallisestikin vastaavanlai-
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sia laitoksia oli muodostettu vasta muutamia.
Kirjastolaitosten yhteisen hallinnon
kokeilua valmisteli työryhmä, joka koostui molempien kaupunkien sivistystoimenjohtajista ja kirjastotoimenjohtajista. Mäkisen mukaan työryhmä selvitteli lähinnä hallinnollisia kysymyksiä,
eikä siinä linjattu kokeilua sisällöllisesti.
Jo entuudestaan Jämsän ja Jämsänkosken kirjastoilla oli yhteinen asiakas- ja
aineistorekisteri. Tämä mahdollisti sen,
että kaupunkien eri kirjastopisteet olivat
molempien kaupunkien asukkaiden käytössä ja aineisto nähtävissä.

