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TORIN AVAJAISISSA OLI TUNNELMA A
Huhtikuu

Jämsän ja Jämsänkosken työväenopistojen yhdistäminen yhteiseksi alueopistoksi siirtyi usealla vuodella. Jo vuosien
ajan vireillä olleen hankkeen toteuttamista lykättiin viimeistään vuoteen 2009.
Yksi aikalisään johtanut seikka oli
kaupunkien taloudellinen tilanne. Vaadittujen karsimisten jälkeen haluttiin tilanteen vakiintuvan.

Vanhus löytyi
kuolleena
Jämsänkoski 6.4.

Vuonna 1931 syntynyt mies löytyi kuolleena rivitaloasunnostaan vanhusten palveluasuntojen alueella. Poliisi epäili kuolinsyyksi sairaskohtausta.
Postiluukusta kertyneen postin perusteella pääteltiin, että mies oli ollut kuolleena asunnossaan parisen viikkoa. Hän
ei käyttänyt asumisessaan julkisia palveluja. Hänet löysivät yksityisen palvelutuottajan siivoojat, joilta mies oli tilannut
siivouksen.

Tiia Lehtovirta ja Outi Häyrinen olivat torimatkalla Tuukan ja Saaran kanssa.
Jämsä 1.4.

Uusi tori Jämsän keskusaukiolla oli kaikkea muuta kuin aprillia. Avajaismarkkinoilla riitti sekä asiakkaita että torikauppiaita.
Avajaispäivä oli vielä tunnustelua.
Maisteltiin ja haisteltiin, miltä uusi paikka vaikutti. Suhtautuminen oli vielä jonkin verran kaksijakoista. Keskeistä si-

jaintia pidettiin hyvänä ja odotettiin torin
toiminnan vilkastuttavan muutakin keskustan liike-elämää. Moni muisti, että
tori oli nyt samoilla sijoilla, kuin viime
sotien molemmin puolin.
Toiset arvelivat, että vilkkaimmat kesäkuukaudet saattaisivat merkitä ahtautta. Myös paikoitustilojen riittävyys askarrutti.

Veteraanilaulajat juhli
Jämsä 10.4.

Jämsän Seudun Veteraanilaulajat juhli 20-vuotista toimintaansa Juokslahden koululla.
Juhlineessa kuorossa laulajia
oli 26. Laulajien keski-ikä
asettui 76-77 vuoden tietämille. Kuoron johtajana toimi
kanttori evp Jukka Heinonen.
Johtajan mukaan veteraanit
olivat ahkeria kuorolaisia.
Lauluintoa ja -voimaa löytyi
ja kerran viikossa pidettäviin

treeneihin osallistuttiin tunnollisesti.
Kuoro oli myös ahkera
esiintyjä. Laululla tuotiin tunnelmaa yhtä hyvin kanssaihmisten iloihin kuin suruihinkin. Veteraaniveljien siunaustilaisuuksissa laulamista kuoro piti kunnia-asiana. Sen lisäksi laulutervehdyksillä ilahdutettiin kanssaihmisiä sekä
sairaalassa että palvelukeskuksissa.

Veteraanilaulajien vakituinen harjoittelupaikka oli Jämsän seurakuntakeskus.
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Leo Lindroosin aikaan Kaipolassa

Eläinexpertti
avasi
Jämsä huhtikuu

Ritva Kirjavainen ja Johanna
Nivala avasivat Jämsässä uuden eläinkaupan. Nimensä
mukaan Eläinexpertti tarjosi
monenlaisia asiantuntijapalveluja.
Lisäksi perinteisten lemmikkitarvikkeiden ohella tarjolla oli myös eläinten vaatteita, lahjatavaroita ja eläinaiheista kirjallisuutta.
Kaupan kautta oli mahdollista myös tilata lemmikkejä.

Videovuokraamo aloitti
Jämsä 8.4.

Tehtaanjohtaja Leo Lindroos ja sihteeri Outi Äikäs.
Jämsä 3.2.

Tehtaanjohtaja Leo Lindroos
aloitti pestinsä UPM:n Kaipolan paperitehtaalla. Kaipolan
ruoriin hän siirtyi konsernin
Ranskan tehtaalta.
Kaipolan tehtaan johtajan
vaihtuminen merkitsi tutun
miehen paluuta Jokilaaksoon.
Lindroos aloitti alueen paperintuotantoon paneutumisen
jo diplomityöllään 1977. Työn

valmistumisen jälkeen töitä
riitti sekä Jokilaaksossa että
UPM-konsernin muilla tehtailla maailmalla.
Tervetuliaishaastattelussaan paikallislehdessä Lindroos piti Jämsänjokilaakson
seitsemän paperikoneen kokonaisuutta
erikoisuutena
sekä Suomessa että maailmalla. Hän totesi, että tätä erikoisasemaa tuli edelleen vaa-

lia ja käyttää hyväksi entistä
paremmin.
Lindroos tunnettiin johtajana, jonka periaatteena oli johtaa tehdasta tehtaalta eli läheltä tuotantoa.
Hänet tiedettiin myös lintuharrastajaksi, joka Jokilaaksoon palattuaan kiinnitti jälleen vyölleen Keski-Suomen
alueen lintubongareiden piipparin.

Film town -videovuokraamo
aloitti toimintansa Jämsässä
Keskuskadulla.
Myymäläpäällikkönä aloitti Mirkka
Salminen. Hänen lisäkseen
vuokraamossa
työskenteli
kaksi osa-aikaista henkilöä.
Film town oli 1991 perustettu osakeyhtiö, jonka pääpaikka oli Turussa. Kun Jämsän liike avattiin, yhtiöllä oli
73 liikettä ympäri Suomea.

Pirjo Lehtinen
vaihtoi maisemaa
Jämsänkoski huhtikuu

Susista
bingoisäntä

Heposen tontti rakenteille
kumpaiseenkin tuli 14 asuntoa.
Uusien asuntojen koot
vaihtelivat 80 neliöstä 73 neliömetriin. Talojen varustukseen kuuluivat hissit. Lisäksi
asuntojen suunnittelussa oli
muutenkin huomioitu myös
liikuntarajoitteisten tarpeet.
Heposen tontin ohella Ollin
Talot Virtanen Oy omisti kerrostalotontin myös Jämsän
entisen torin laidalla Kiiantiellä.

Jämsä huhtikuu
Jämsä huhtikuu

Jämsän 5-Bingon taustayhteisö vaihtui, Isännän ääntä ryhtyi käyttämään Jämsän Kiekko-Sudet. Jokilaakson nuoriso- ja kansantaloyhdistyksellä
ei enää ollut mahdollisuuksia
jatkaa bingon toimintaa.
Bingoa pelattiin Jämsän 5Bingossa kaikkina arkipäivinä ja talvisaikaan vielä joka
toisena sunnuntaina. Päivittäin pelaajia kävi noin 20.

Jämsän keskustassa sijaitsevalta Heposen tontilta purettiin entisen pyöräliikkeen rakennukset. Heti purkutöiden
päätyttyä tontilla käynnistettiin asuinkerrostalon rakentamistyöt.
Uuden talohankkeen rakentamisesta vastasi rakennusliike Ollin Talot Virtanen Oy.
Yritys oli rakentamassa Heposen tontille kahta nelikerroksista asuintaloa, joihin
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Kaupunginvaltuutettu Pirjo
Lehtinen (sd) jätti kunnalliset
luottamustoimensa Jämsänkoskella muutettuaan perhesyistä Valkeakoskelle.
Kaupunginvaltuuston jäsenyyden lisäksi Lehtinen oli
sosiaalilautakunnan
jäsen
sekä varajäsenenä Jämsän
seudun
terveydenhuollon
kuntayhtymän
yhtymävaltuustossa. Lehtinen lukeutui
kuntayhteistyöselvityksen
kannattajiin.
Valtuustoon Lehtisen tilalle
nousi kunnallispolitiikan veteraani Esko Rantamäki.
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RUUSKALTA UUSI HUUMORILEVY
Jämsä huhtikuu

Pitkän linjan koomikko ja imitaattori Vesa
Ruuska jatkoi kansan viihdyttämistä uudella huumorilevyllään.
Turpoturpa-nimen saanut levy koostui
kahdesta osasta. Ensimmäinen osa “Turpoturpa tarinoi” käsitteli kuvitteellisen
Kiimavaaran kunnan asioita, erityisesti
väestön ikääntymiseen liittyneitä. Toinen
osa “Vitsikunkun saunassa” oli uusintajulkaisu Ruuskan vuonna 1993 ilmestyneestä Kansan huumorin parhaat -kasetista.
Turpoturpa-levyn julkistamistilaisuuden Ruuska järjesti Jämsän vanhainkodilla. Tilaisuudessa levyntekijän matkassa
oli vanha saksalainen posetiivi. Posetiiviaan Ruuska ehti etsiä 3-4 vuotta sen jälkeen, kun oli nähnyt posetiivari Teuvo Ylitalon esiintyvän. Lopulta soittopeli löytyi
Saksasta.
Ruuskan posetiivilla saattoi soittaa
kaikkiaan 150 kappaletta.

Vesa Ruuska laajensi repertuaariaan myös posetiivin soittoon.

Kivinavetta sai puolustajia

Jokilaakson Juustolle
tähtikunniakirja
Helsinki huhtikuu

Jokilaakson Juusto Oy sai
Silva-sulatejuustoillaan
Vuoden Tähtituote 2005 finaalin kunniakirjan.
Elintarviketeollisuusliiton järjestämän kilpailun
kilpailuraati piti Silva-juustoja erittäin maukkaina.
Erityistä kiitosta sai japaninpiparjuurijuustolevite

Jämsä huhtikuu

Jämsän työväenopiston rehtori Pertti Gylldén nousi puolustamaan Vitikkalan vanhaa kivinavettaa. Hän teki Jämsän kaupunginvaltuustolle aloitteen, että kaupungin keskusvarastona toiminutta rakennusta ei varastokäytön jälkeen tutkimatta hutkittaisi
nurin, vaan selvitettäisiin, löytyisikö sille uutta käyttöä.
Gylldénin mukaan noin satavuotias rakennus oli paikallishistoriallisesti arvokas perus-Jämsää edustava kohde.
Navetan puolesta otti kantaa myös Jämsänkosken kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Ahlstedt. Hänen mukaansa
navetta oli yksi Jämsän keskusta-alueen vanhimmista rakennuksista, komea ja vaikuttava. Rakennuksessa näkyi paikallinen
kivityömiesten korkeatasoinen ammattitaito yhtä hienosti kuin
kaupungin omistamassa Kivipankissa.

Wasabi. Myös juuston pakkaaminen
juomalaseihin
miellytti.
Leivänpäällisten sarjassa
tähtituotteeksi valittiin Ravintoraisio Oy:n Benecol
Oliivi
-kasvirasvalevite.
Muissakin sarjoissa voitot
menivät suomalaisen elintarviketeollisuuden suurille
yrityksille.

Pro Maaseutu Juhani Kaislolle
Äänekoski 19.4.

Jämsäläisviljelijä
Juhani
Kaislo vastaanotti Pro Maaseutu -palkinnon MTK
Keski-Suomen
kevätkokouksen yhteydessä.
Kaislo piti Jämsässä kasvinviljelytilaa, jossa viljel-

tiin siemenviljaa. Maatilalla oli lisäksi siemenviljapakkaamo. 1995 perustettu
Puttolan Siemen Oy osti
raakaerinä tilan sekä kuuden sopimustuottajat viljat,
kunnosti, pakkasi ja markkinoi ne.
Pertti Gylldén otti kantaa Vitikkalan navetan puolesta.
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Venlojen avaus
vei kakkoseksi

SAMPPA KÄVI KANNUSTAMASSA
Jämsänkoski 20.4.

Ammattioppilaitoksella järjestetyille yrittäjyysmessuille saatiin tähtivieraaksi yhdistetyssä maailman kärkeen kivunnut urheilija Samppa Lajunen. Aktiiviuran jo jättänyt ja taloustieteiden opiskelut aloittanut Lajunen oli tullut
kertomaan nuorille omaa tarinaansa siitä,
kuinka noustaan huipulle.
Urheilun ja yritystoiminnan taustalta entinen
huippu-urheilija löysi samanlaiset menestystekijät. Tärkeimpänä hän piti sitä, että löytyi tavoitteita ja motivaatiota.
Nuorelle miehelle oli ehtinyt kertyä urheilun
ohella omakohtaisia kokemuksia myös yrittäjyydestä. Opiskelujen rinnalle hän oli perustanut oman konsulttifirman.

Raisio 9.4.

Taloustieteiden opiskelija ja entinen huippuurheilija Samppa Lajunen kannusti Jämsänkoskella nuoria yrittäjyyteen.

Jämsän Retki-Veikkojen Venlatiimi avasi viestikevään
kakkossijalla Turun Suunnistajien perinteisessä Kevätyönviestissä. Venlat paransivat
historian parasta Kevätyön sijoitustaan peräti neljällä pykälällä.
Merja Rantasella, Mia Junnolalla ja Laura Hokalla oli
hymyssä pitelemistä hyvän
suorituksen jälkeen.

Jokelle pronssi
Kalajoki 2.-3.4.

Janne-ooppera sai logon

Jämsä lomautti
Jämsä huhtikuu

Jämsä huhtikuu

Jämsän kaupunki päätti lomauttaa hallintohenkilöstöään kaupungin talouden tasapainottamiseksi. 1-3 viikkoa kestäneet pakkolomat koskivat noin 70 henkilöä. Säästötalkoisiin vapaaehtoisesti ilmoittautuneita lomautus ei koskenut.

Hallin Janne -oopperan logokilpailun voittajaksi selviytyi piirtämistä ja kuvataiteita harrastanut, kuorevesiläinen maatilan emäntä Kaija Laukkanen. Logoon hän oli kuvannut Hallin
Jannen raudikkonsa kanssa. Voittanutta logoa
kiitettiin selkeäksi, moderniksi ja monikäyttöiseksi.

Immi sai oman kirjan

Jämsänjokilaakson opettajien
kaukalopalloilijat nappasivat
pronssia veteraanien eli yli
40-vuotiaiden SM-kisoissa.
Veteraanit jatkoivat nuorempien opettajien hieman aikaisemmin aloittamaa pronssilinjaa. Joken joukkue kaukalopalloili
kolmossijalle
myös Porvoossa järjestetyissä
opettajien kaukalopallon SMkisoissa.

Kuorevesi 26.4.

Kuorevesi-seura julkaisi ensimmäisen kansantajuisen kirjan runoilija-opettaja Immi
Hellénistä (1861-1937). Opettaja Aino Nikulaisen kirjoittaman runokirjan “Iäks muistiin
jääneet - Immi Hellénin tarina” julkaisutilaisuutta vietettiin Kuoreveden uudessa kirjastossa.
Immi Hellénin sävellettyjä runoja tilaisuudessa esittivät Kuoreveden alakoululaiset.

SM-kulta
lentopallosta
Oulainen 2.-3.4.

Kaija Laukkanen voitti logokilpailun

Jämsän Tanhuujat täytti 30 vuotta
harrastajat. Perinteiset askelkuviot olivat pääosassa, mutta
uusia koreografioitakin oli
tanhuperheeseen tullut.
Juhlivan yhdistyksen harrastajien kanssa juhlassa
esiintyivät Kuhmoisten sekakuoro ja Talviaisten Tanhuujat. Juhlien jälkeen asetettiin
seuraava tähtäin Tarton suviyön tanssipitoihin.

Jämsä huhtikuu

Tuomas Kallio ja Elsa Laitinen tanssin pyörteissä.

Jämsän Tanhuujien perinteiset kevätlystit tanssittiin ja
soitettiin tavallista juhlavammissa tunnelmissa. Seuran
perustamisesta tuli kuluneeksi täydet kolme vuosikymmentä.
Vapaapääsy-yhtyeen tahdittamina juhlassa askelsivat
kaikenikäiset kansantanssin
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Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymän lentopalloilijat palasivat aluesairaaloiden SM-kisoista kultamitalisteina.
Oulaskankaan aluesairaalan järjestämissä kisoissa
mestaruutta tavoitteli kaikkiaan 150 lentopalloilijaa eri
puolilta Suomea.

Liekkimalja oli
Jämsänkosken
Jämsä 23.4.

Jämsänkosken VPK voitti
Keski-Suomen palokuntien
Liekkimalja-kisan.
Kisaan
osallistui kolme joukkuetta.

