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Hoitotakuu otettiin rauhallisesti vastaan
1.3.

Perushoitaja Suvi Jokinen vastaili asiantuntevasti asiakkaiden lukuisiin puheluihin Jämsän terveysasemalla.

Jämsänkosken yrittäjäyhdistys 70-vuotias
Jämsänkoski 12.3.

Jämsänkosken Yrittäjät ry juhli Ilveslinnassa 70-vuotisuuttaan. Juhlat järjestettiin pienoisella varaslähdöllä, sillä yhdistys oli perustettu 4. marraskuuta 1935.
Puheenjohtaja Erja Laaksosen mukaan
70-vuotisjuhla haluttiin siirtää keväälle
syksyllä edessä olleen alueellisen yrittäjäjuhlan isännyyden tieltä.
Juhlineeseen yhdistykseen kuului jäsenyrityksiä reilut 50. Suurin osa oli pienehköjä yrittäjän itsensä tai alle kymmenen työntekijää työllistäneitä yrityksiä.
Yrittäjäjärjestön juhlassa juhlapuheen
pitänyt Suomen Paikallissanomat Oy:n
julkaisujohtaja Kari Juutilainen pohti pu-

heessaan Jämsänjokilaakson kuntarakennetta. Hänen mukaansa vanhakantaiset
asenteet olivat alkaneet rakoilla ja henkinen maaperä oli Suomessa otollinen kuntarakenteiden muutoksille.
Juutilainen painotti, että Ääneseudun
mahdollinen liitos antoi ajattelemisen aihetta myös Jämsän seudulle. Jokilaakson
painoarvo maakunnassa oli uhattuna ja
hajanaisen aluekeskuksen ääni ei kuulu.
Juhlassa palkittiin 50 vuoden yrittäjyydestä Jokilaakson jätehuollon uranuurtaja Erkki Salminen Yrittäjien timanttiristillä. 20-vuotisesta yrittäjyydestä palkittiin Sirkka Ahonen, Erkki Flink, Matti
Pihlava ja Olli-Pekka Rinne.
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Lakisääteisen
hoitotakuun
voimaan astuminen otettiin
Jämsän seudulla vastaan rauhallisesti. Alueen terveydenhuollossa palveluja oli jo aikaisemminkin pystytty tarjoamaan uuden lain hengessä.
Uusi laki koski kiireetöntä
hoitoa ja antoi aikarajat hoitoonpääsylle. Kiireelliseen
hoitoon pääsi heti, kuten aikaisemminkin.
Hoitotakuun tavoitteena oli
ennen kaikkea pitkien hoitojonojen lyhentäminen. Esimerkiksi leikkaukseen jonottavien tuli päästä operoitavaksi puolen vuoden sisällä.
Lain asettamat aikarajat toteutuivat Jämsän seudulla
sekä perusterveydenhuollossa
että erikoissairaanhoidossa.
Joiltakin osin aikarajoja pystyttiin jopa alittamaan.

Kirnun talkooteatteri
asetti Ansan
Jämsä 5.3.

Jämsäläinen Kirnun talkooteatteri tarjosi
ranskalaista jännitys- ja rikoskomediaa.
Historiansa toiseen ensi-iltaan teatteri
valmisti Robert Thomasin kirjoittaman
Ansan.
Esityskuntoon Ansan hioi Marketta
Juvén, joka sai ohjattavakseen yhtä untuvikkoa lukuunottamatta joukon harrastajateatterin todellisia konkareita. Ansaa
Juvénin johdolla virittivät Arto Niiranen,
Reijo Himanen, Urho Kiiskinen, Merja
Pohjoisvirta, Timo Lavola, Päivi Himanen sekä näyttämödebyyttinsä tehnyt
Kirsi Niiranen.
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VITIKKALAN KARTANO LEMPIRAKENNUS

Merisalosta
puheenjohtaja
Kaipola maaliskuu

Jan Merisalo valittiin
Kaipolan Vireen hiihtojaoston uudeksi puheenjohtajaksi. Paluumuuttaja oli
Vireen kasvatteja, joka
aktiiviaikoinaan
hiihti
kilpaa ja harrasti myös
maastopyöräilyä.
Merisalo hoiti myös
Keski-Suomen Hiihdon
leirivalmentajan ja hopeasomman piiripäällikön tehtäviä.

Ericille hopea
Vitikkalan kartano miellytti eniten, totesi projektipäällikkö Juhani Heikka.
Jämsä maaliskuu

Kasvonsa pessyt Vitikkalan
kartano voitti selvällä äänivyöryllä kilpailun Jämsän
seudun lempirakennuksesta.
Museo24:n ja Koillis-Hämeen järjestämässä äänestyksessä kartano keräsi 439 ääntä. Kaikkiaan ääniä kisassa
annettiin 1832.
Toiseksi eniten ääniä keräsi
Jämsän Kivipankki (247 ääntä). Kolmanneksi kiri Jämsänkosken Vanha Mylly (205

paa arkkitehtuuria edustanut
rakennus.
Lempirakennuskilpailu herätteli kiinnostusta rakennettua ympäristöä kohtaan. Samalla se teki tutuksi virtuaalista Museo24:ää.
Reilusti yli puolet äänistä
annettiin Museo24:n sivujen
kautta internetissä. Kaikkiaan
äänestykseen osallistui kahdeksan prosenttia seudun väestä. Kauimpaa mukana oltiin
Ruotsista ja Saksasta.

ääntä). Neljännen sijan jakoivat Ilveslinna ja Kuoreveden
kirkko, jotka molemmat saivat 182 ääntä.
Projektipäällikkö
Juhani
Heikka totesi Koillis-Häme
lehdessä, että Vitikkalan suosio oli arvattavissa. Kartano
oli vastikään kunnostettu ja se
oli näkyvällä paikalla.
Kaikki eniten ääniä keränneet rakennukset olivat yleisölle tuttuja. Mukana kisassa
olikin vain muutama uudem-

Kajaani 6.3.

Kaipolan Vireen Eric Savolainen hyppäsi hopealle mäkihypyn ja yhdistetyn Hopeasompa-kisoissa.
Eric hyppäsi hopeansa
12-vuotiaiden sarjassa.
Vuonna 2003 hän voitti
mäkihypyn mestaruuden
10-vuotiaiden sarjassa.

Pirttiniemelle
hopeaa
Kuopio 13.3.

J+J Teatterilla Mustapukuinen nainen
Jämsänkoski 3.3.

J+J Teatterin kevään ensi-ilta
oli englantilaisen Susan Hillin kirjoittama jännitysnäytelmä Mustapukuinen nainen.
Maailmalla mainetta niittänyt
näytelmä tarjosi katsojille
jännitystä, aaveita ja tummia
sävyjä. Ensi-ilta merkitsi
J+J:n ohjelmiston laajenemista ensimmäistä kertaa kummitusjuttujen suuntaan.

Näytelmä kertoi lakimiehestä, jolle oli tullut pakkomielle mustapukuisen naisen
langettamasta kirouksesta.
Juha Kuosmasen ohjaaman
näytelmän pääosissa esiintyivät Jari Silventoinen ja Seppo
Väänänen sekä salaperäinen
mustapukuinen nainen.
Tärkeässä osassa oli myös
näyttämömestari Ari Ärmänen, joka vastasi esityksen

valo- ja äänimaailmasta.
Näytelmä pelasi pitkälle tehosteiden varassa. Siinä oli
yli 90 äänitehostetta ja teatterin valoista otettiin irti kaikki
mahdollinen. Näyttelijä Seppo Väänänen totesikin teatterin omassa tiedotuslehdessä
äänien merkityksen niin suureksi, että Ari Ärmästä voitiin
sanoa esityksen yhdeksi näyttelijäksi.
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Kuoreveden Kärjen Satu
Pirttiniemi sijoittui hopealle nuorten SM-hiihtojen N20-sarjan perinteisellä 10 kilometrillä. Satu
hävisi Kangasniemen Silja Tarvoselle vajaat kolme sekuntia.
Kisojen ensimmäisenä
päivänä Pirttiniemi oli 5
km:n vapaan tyylin kilpailussa kuudes. Pirttiniemi valittiin myös Suomen maastohiihdon nuorten MM-joukkueeseen.
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Ilvestriolle
mestaruus
Jyväskylä 6.3.

J+J:n konkarikaartiin kuuluneelle Reijo Ahoselle Arto-patsas oli kolmas. Sanna Silvan miltei häkeltyi ensimmäisestään.

Jämsänkosken Ilveksen M14-sarjan poikien viestijoukkue rutisti Hopeasompamestariksi. Joukkueessa hiihtivät Teppo
Lampinen, Simo Helenius ja Joona Sinisalo.
Pojat kävivät voitosta kireän kamppailun, joka ratkesi vasta viimeisillä metreillä. Ilveksen ankkuri Joona Sinisalo piti
tiukassa loppusuoran taistelussa Huhtasuon Hiihdon ankkurin Mikko Kainulaisen 0,7 sekunnin erolla takanaan. Viidentenä matkaan lähtenyt Sinisalo oli osuutensa neljänneksi nopein.
3x3 kilometrin kilpailu hiihdettiin perinteisellä tyylillä.

AINO JA VÄÄPELI VEIVÄT ARTOT
Jämsänkoski 19.3.

Reijo Ahonen ja Sanna Silvan palkittiin
perinteisillä Arto-patsailla näyttämökauden 2004 parhaista roolisuorituksista J+J
Teatterin gaalaillassa Ilveslinnassa.
Reijo Ahoselle parhaan miesnäyttelijän pystin toi tällä kertaa hänen körmyilynsä vääpeli Erkkilänä Rakkaita pettymyksiä rakkaudessa -näytelmässä. Kaksi
muuta Arto-ehdokasta olivat Juho Koskenranta ja Jari Silventoinen.
Sanna Silvan niiasi palkinnon Aino
Väinölän roolista teatterin kesänäytel-

mässä Kolme avainta. Ehdolla Arton saajiksi olivat myös Kaarina Juurinen ja Virpi Pohjonen.
Gaalaillan palkinnot jäivät kahteen Artoon, sillä erikois-Artoa ja nuoren näyttelijän tunnustusstipendiä ei jaettu lainkaan.
Ahosen vääpeliä palkintoraati kuvasi
yhdeksi J+J:n mieleenpainuvimmista
rooleista. Mukana oli egoilua ja luovaa
hulluutta. Sanna Silvania kiitettiin raikkaaksi ja lavasäteileväksi näyttelijäksi,
jolle lisäarvoa antoi musikaalisuus.

Teppo Lampinen, Simo Helenius ja Joona Sinisalo ottivat ikäluokkansa viestimestaruuden.

Patapirtti avasi
Jämsä 6.3.

Jämsänkoskelle
lounaskahvila

Suokkaasta
Jämsän Ääni

Jämsänkoski 14.3.

Jämsä 14.3.

Koivutiellä Postin naapurissa avasi
ovensa lounaskahvila Wanha Tori. Ensimmäistä omaa yritystään aloittanut
Tanja Heinänen lupasi asiakkailleen
oikeata ja perinteistä ruokaa, jota voi
ottaa myös mukaan.
Savuttomassa ja anniskeluoikeudettomassa ruoka- ja kahvipaikassa oli 36
asiakaspaikkaa. Toimintaa uusi yrittäjä
lupasi kehittää asiakkaiden toiveiden
mukaan. Mahdollisena hän piti kahvilan avaamista asiakkaille myös viikonloppuisin.

Jämsän kunnallispolitiikan konkarivaltuutettu Mauno Suokas erosi vasemmistoliiton valtuustoryhmästä ja perusti Jämsän Äänen yhden miehen ryhmän. Kaupunginvaltuuston kokouksessa Suokas ilmoitti eronsa syyksi sen,
että vasemmistoliiton ryhmän Matti
Peltosta syrjittiin luottamuspaikkoja jaettaessa.
Puoluepoliittisesti sitoutumaton Jämsän Ääni vaikutti Jämsän kunnallispolitiikassa 1980-luvun molemmin puolin.
Suokas oli ryhmän jäsen.
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Uusi-Yijälän viini- ja matkailutilalla juhlittiin yrityksen avajaisia. Avajaispäivän
aikana vieraita kävi kaikkiaan kolmisensataa.
Tilan ruokaravintola Patapirtti avasi
ovensa sekä ruokailijoille että kokousvieraille. Asiakaspaikkoja oli kaikkiaan 150.
Lisäksi ulkoterassilla oli 50 paikkaa.
Tilan ensimmäistä omaa viinisatsia
odotettiin syksyyn mennessä. Palveluihin kuului lisäksi kuusi majoitushuonetta.
Maaseutuyrittäjä Tarja Uusipaasto kehitti yritystään nimenomaan viihtyisäksi
ruokaravintolaksi. Hän lupasi asiakkaille
kiireettömyyttä, hyvää ruokaa ja hyvää
seuraa. Hyvästä ruuasta vastasi keittiössä
Patapirtin emäntä, jämsänkoskelainen
Katri Lankinen.
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Ratakisko hajosi Juokslahdella
Jämsä 30.3.

Joensuusta Turkuun matkalla
olleen yöjunan matkustajat
saivat äkkiherätyksen Jämsän
Juokslahdessa klo 4.10. 80
km:n tuntinopeudella kulkenut juna ajoi Majatalo Morvan kohdalla pirstaleiksi hajonneeseen ratakiskoon.
7-vaunuisen junan toiseksi
viimeisen vaunun etummainen pyöräteli tökkäsi katkenneeseen kiskoon ja kääntyi
poikittain junan alle. Viittätoista matkustajaa kuljettaneen vaunun etupää kynsi sepeliä ja vaurioitti rataa 1200metrisen jarrutusmatkan ajan.
Junan perä pysyi kuitenkin
raiteilla ja matkustajat vahingoittumattomina.

HimoSkille
mitaleja
Hyvinkää 13.3.

HimoSkin Joonas Hakala
voitti suurpujottelun EteläSuomen
aluemestaruuden
M17-sarjassa. ES Patrol Cupkisassa HimoSkin toinen
edustaja oli loviisalainen Risto Knuuttila, joka voitti yleisen sarjan pujottelun

Ratakisko hajosi yöjunan alla pirstaleiksi. Vastaavaa ei ole onnettomuustutkija Reijo Mynttisen mukaan Suomessa aikaisemmin tapahtunut
Onnettomuuden seuraukset
olisivat olleet tuntuvasti tu-

hoisammat, mikäli juna olisi
ajanut maksiminopeutta eli

Talkkunatehtaasta kuiturouhetta
Jämsä maaliskuu

Hirvelän talkkunatehdas Jämsän Hopsussa täydensi tuotevalikoimaansa kauran kuoresta valmistetulla kuiturouheella, jolla
uskottiin olevan terveyttä edistäviä ominaisuuksia.
Talkkunamestari Alpo Hirvelä kertoi tuotteen kehittämisen
saaneen alkunsa, kun kuidun merkitys ihmisen ravinnossa nousi monella tavoin esiin ja sen käyttöä alettiin yleisesti suositella. Kuorirouhetta oli vajaan vuoden testannut noin kymmenen
ihmisen testiryhmä. Joukon hyvinvointi oli kohentunut ja koholla olleet kolesteroliarvot laskeneet selvästi.

Tahkovuori 13. ja 20.3.

HimoSkin veteraani Matti
Leppänen menestyi ikämiesten Finnish Alpine Masters finaalissa.
Leppänen voitti supersuurpujottelun sarjassa M55 ja oli
kolmas supersuurpujottelun
SM-kilpailussa.
Lisäksi saman seuran Kaarlo
Lahtinen oli kakkosena sekä
M60-sarjan suurpujottelussa
että supersuurpujottelussa.
Hiihtokeskus Himosvuori
Oy:n joukkue voitti Finnair
Business Slalom -kilpailussa
joukkuekultaa. Joukkueessa
laskivat Reijo Kiiski ja Ville
Tamminen.

Jalokivigalleria Himokseen
Jämsä 15.3.

Längelmäen jalokivigalleria laajensi toimintaansa Himokseen.
Yritys avasi myymälän Himos-Centerissä. Myymälän tuotevalikoimaan kuului tuhansia erilaisia tuotteita: koruja, ketjuja, kiviä, kelloja, kivilamppuja ja suihkulähteitä.
Jalokivigallerian muut myymälät jatkoivat toimintaansa entiseen malliin Längelmäellä, Tampereella, Lempäälässä, Humppilassa, Vantaalla ja Tuurissa.

120 kilometriä tunnissa. Aamukolmelta samasta kohdasta
kulkeneen tavarajunan kuljettaja oli kuitenkin varoittanut
ratavalvontakeskusta junansa
alta kuuluneesta paukahduksesta.
Onnettomuusjunan
kuski ajoi sen vuoksi paikalla
normaalia hitaammin, vaikka
vauhtia oli silti kohtalaisesti.
Pikakorjaustöiden jälkeen
liikennettä radalla pystyttiin
jatkamaan puolen päivän jälkeen.
Jyväskylän ja Jämsänkosken välisen rataosan kiskojen
uusimiseen oli varauduttu
vuodesta 2007 alkaen. Uuden
vaurion löydyttyä päätettiin
töitä aikaistaa kahdella vuodella.

Koivuille
SM-kultaa
Savonlinna 12.-13.3.

Jämsäläinen aviopari Viivi ja
Juha Koivu ampuivat kumpainenkin Suomen mestaruuteen
ilma-aseiden
SM-kisoissa.
Viivi voitti naisen ilmakiväärin, Juha miesten ilmapistoolin.
Puolisoista kumpikin on
uransa aikana ampunut useita
SM-mitaleita ja menestystä
on tullut myös EM- ja MMtasolla. Tuplamestaruus oli
kuitenkin lajissaan ensimmäinen.

Niemiselle kultaa SM-rasteilta
Jyväskylä 19.3.

Retki-Veikkojen Sole Niemisen tahti oli kultainen hiihtosuunnistuksen pikamatkan SM-rasteilla. Sarjan D75 mestaruus heltisi yli viiden minuutin erolla Keuruun Hanna Nuoranteeseen.
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Tuoreet mestarit Viivi ja Juha
Koivu.

