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Järvilohta
Päijänteeseen
Jämsä 11.5.

Päijänteen Lehtiselän kalakanta sai hyvän lisän, kun selälle siirrettiin kuusi
tankillista kaksivuotiaita järvilohen poikasia. Yksittäin lukien kaloja päästettiin
järveen 8785 kappaletta.
Kyse oli UPM:n Jämsänkosken ja Kaipolan tehtaiden velvoiteistutuksista eli
toimenpide katettiin tehtaiden suorittamilla kalatalousmaksuilla. Poikaserän
rahallinen arvo oli noin 11 000 euroa.

Susi liikkui
pihapiirissä
Koskenpää 8.5.

Uuden S-marketin tekeminen on yhteistyötä. Avauslapiollinen rouhaistiin yhteistyön
konkreettisella symbolilla.
Jämsä 11.5.

Uuden S-Market Jämsän rakentaminen
aloitettiin Keskuskadun ja Siltakadun välisellä alueella. Keskeiselle paikalle Seppolassa alkoi kohota noin seitsemän miljoonan euron liiketalo.
Keskimaan toimitusjohtaja Kuisma
Niemelän mukaan uuden marketin tavoitteena oli ykkössija päivittäistavarakaupassa Jämsässä sekä samalla ykkös

sija myös Keskimaan S-marketketjussa.
Uudesta S-marketista oli tulossa
osuuskunnan selkeästi suurin tämän ketjun myymälä maakunnassa. Suunnitelmaan kuului myös ABC-automaattiasema alueen kulmaukseen.
Töiden aloitus merkitsi pitkän prosessin toteutumista. Ensimmäisen kerran
marketrakentaminen nousi keskusteluun
jo vuonna 2001.

Rinteitä rakennettiin Himoksessa
Jämsä toukokuu

Keski-Himoksessa rakennettiin kolmea
uutta rinnettä. Rinteiden tasaustöissä uurasti kolme kaivinkonetta. Samalla tehtiin uusien hissien perustuksia.
Noin kahden miljoonan euron kokonaisinvestointia vietiin eteenpäin pääosin
Himosvuori Oy:n omalla joukolla. Töissä oli kymmenkunta miestä.

Jo aikaisemmin Keski-Himoksen uusia
rinteitä oli korotettu jonkin verran. Rinteistä oli tulossa laskettelukeskuksen pisimmät ja korkeuseroiltaan suurimmat.
Samalla oli syntymässä siirtymäreitti
Pohjois-Himoksen ja Länsi-Himoksen
välille. Uusien rinteiden myötä siirtyminen rinnealueelta toiselle tuli mahdolliseksi suksilla.
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Susi liikuskeli Mutkalan talon pihapiirissä Koskenpäällä. Talon emäntä havaitsi
hieman ennen puolta yötä liikkeellä olleen hukan herättyään hoidossa olleiden
hirvikoirien raivokkaaseen haukuntaan.
Ilmeisesti koirista syötävää mielineen
eläimen aikeet eivät kuitenkaan onnistuneet, sillä tukevatekoinen tarha tarjosi
koirille hyvän suojan. Lopullisesti suden
sai perääntymään pihavalojen sytyttäminen.

Kouluja lakkautettiin
Jämsä 30.5..

Kolme kyläkoulua sai lakkautustuomion
Jämsässä. Kaupunginvaltuuston kokouksessa lakkautuslistalle joutuivat Suinula,
Mustinka ja Sammallahti. Niissä koulutyö oli loppumassa ennen lukuvuoden
2006-2007 alkamista. Arvajan koulu sai
jatkoaikaa heinäkuun loppuun 2009.
Kouluverkkoon kajoaminen oli valtuutetuille kivulias prosessi. Kahdeksasta
muutosesityksestä huolimatta päätökseksi tuli sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen esitys.
Jämsään jäi edelleen keskustan koulujen ohelle kuusi kyläkoulua.

TOUKOKUU 2005

Hyppyrimäki
myyntiin

Dementiakodin työt alulle
Jämsänkoski toukokuu

Vanhainkodin mäellä käynnistyi seutukunnallisen dementiakodin rakentaminen. 24-paikkaiseen kotiin oli tulossa
kaksi osastoa, niistä kumpaankin kahdeksan yhden hengen ja kaksi kahden hengen huonetta.
Jämsänkoskelle rakennettavasta dementiakodista Jämsä oli varannut kymmenen ostopalvelupaikkaa, jotka se sitoutui täyttämään vuoteen 2007 mennessä.
Rakennuksen kustannukset olivat reippaat kaksi miljoonaa euroa. Muutama
kymmenen tuhatta ekstraa kertyi pohjaratkaisusta, kun perustukset tehtiin kalliolle.
Dementiakodin pääurakoitsijaksi valittiin jämsäläinen Rakennusliike S&L Tuominen.Dementiakodin edessä avautui
Laukkalampi, jonka uimarantaa oli tarkoitus kunnostaa vanhusuimareille sopivaksi.

Kaipola toukokuu

Dementiakodin rakennustöitä valvoi rakennusinsinööri Pekka Temonen.

Vanha Mylly sai Katista
uuden yrittäjän

Jämsän kaupunki suunnitteli keventävänsä menokuormaansa panemalla myyntiin
tilan, jolla sijaitsi Pitkävuoren hyppyrimäki. Hyppyrimäki-tilan ohella myyntiin
tulivat myös tilat Pitkävuori ja vesitorni
sekä huonokuntoinen Kaipolan kuntotalo.
Yli 110 metrin hyppyihin mäkikotkiamme vauhdittanut Pitkävuoren mäki
valmistui 1965. Muutamaa vuotta aiemmin käyttöön oli otettu laskettelurinteet,
joiden käyttö kuitenkin loppui 1980-luvulla Himoksen tultua.
Pitkävuori oli aikanaan Yhtyneet Paperitehtaan Oy:n patruunan Juuso Waldenin hanke. Mäki oli kuitenkin tuulisella
paikalla ja kisojen järjestämisessä oli ongelmia. 1980-luvulla Pitkävuori ajautui
kaupungin omistukseen. Vuonna 1986 se
vielä oli hiihdon SM-kisojen näyttämönä.

Jäteyhtiö 10-vuotias

Jämsänkoski toukokuu

Jämsä 18.5.

Ravintola Vanha Mylly vaihtoi omistajaa. Jämsän Ehunsalmella asuva Kati Nieminen osti ravintolan liiketoiminnan Jämsänkosken Vanha Mylly Oy:ltä. Kiinteistön hän vuokrasi sen omistajalta UPM-Kymmene Oyj:ltä.
Uuden yrittäjän lisäksi ravintola työllisti yhden vakituisen ja
viisi osa-aikaista työntekijää.
Kati Niemiselle Vanha Mylly oli ensimmäinen oma yritys.
Ravintola-alalla hän oli aikaisemmin työskennellyt muun
muassa Jämsän Rossossa.
Vanhalla Myllyllä oli asiakaspaikkoja sisätiloissa nelisenkymmentä ja kesäterassilla viisikymmentä.

Jämsän seudun jätehuoltoyhtiö juhli 10-vuotista toimintaansa. Jämsän, Jämsänkosken, Kuhmoisten ja Längelmäen omistama yhtiö toimi hallinnollisesti Jämsän kaupungin tytäryhtiönä Jämsän omistusosuuden ollessa 56 prosenttia.
Yhtiön vastuulla oli haja-alueen jätehuolto, jota hoidettiin aluekeräyspisteiden avulla. Taajamissa keräyspisteitä
oli hyötyjätteille. Myös ongelmajätteiden keräys oli yhtiön vastuulla.

Arvonimiä

Kati Nieminen ryhtyi pyörittämään Vanhaa Myllyä.
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Äijältä levy

Jämsä toukokuu

Jämsä 6.5.

Tasavallan presidentti Tarja
Halonen myönsi kauppias
Veikko Hämäläiselle taloustirehtöörin arvonimen.
Tunnustus tuli pitkästä
urasta kauppiaana ja Kkauppiasliiton hallinnossa.
Liikunnanohjaaja Aulis
Sihvo puolestaan sai liikuntaneuvoksen nimen ja
arvon uhrautuvasta työstään liikunnan ja urheilun
parissa.

Jämsän Äijä Erkki Lehtonen tallensi haitarilaulujensa parhaimmiston Omia
lauluja -nimiselle CD:lle.
KT-äänen Kari Mäntysen
äänittämällä levyllä oli
kaikkiaan 22 ikänsä musisoineen Erkki-Äijän omaa
laulua. Niillä hän oli jo
vuosia tuonut mielihyvää
kuulijoilleen turuilla ja toreilla, monenmoisissa eri
tilaisuuksissa.
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Selvitysmies jätti liitosesityksen

Musiikkiopisto
täytti 20 vuotta
Jämsä toukokuu

Jämsänjokilaakson musiikkiopisto juhli 20-vuotista toimintaansa. Seurakuntakeskuksessa pidetyssä juhlakonsertissa nuoret musikantit panivat parastaan ja ihastuttivat
kuulijansa.
Musiikinopetus alkoi Jämsässä Jyväskylän konservatorion sivutoimipisteenä 1972.
Oma musiikkikoulu kaupunkiin saatiin 1984.
Koulu suunniteltiin 110 oppilaalle. Kun Kuhmoinen ja
Längelmäki lähtivät mukaan
oppilasmäärä nousi 150:een.
Jämsänkoskikin liittyi lopulta
joukkoon, jolloin oppilasmäärä kipusi yli 200:n.
Jämsän Mauno Suokas (oik.) kiitteli selvitysmies Ilkka Ronkaista hyvin tehdystä työstä.
Längelmäki 23.5.

Selvitysmies Ilkka Ronkainen jätti kolmeen
kuntaan esityksensä Längelmäen jakavasta
kuntaliitossopimuksesta sekä suunnitelmat
Längelmäen palvelurakenteiden tulevaisuudesta.
Esityksen mukaan Jämsä oli saamassa Längelmäeltä 1100 asukasta (65 %) ja 201 neliökilometriä (41 %) maata. Muilta osin saajana oli
Orivesi.
Längelmäellä käytettäväksi sovitusta 6,7
miljoonan euron yhdistymisavustuksesta esitettiin ensin maksettavaksi pois velkoja 2,02

miljoonan euron alijäämien edestä. Lopun esitys jakoi Oriveden ja Jämsän asukaslukujen
suhteessa. Jämsän puolelle se merkitsi 2,69
miljoonaa ja Oriveden puolelle 1,07 miljoonaa
euroa.
Jämsän porkkanat esityksessä käytettiin
Länkipohjassa kunnallistekniikkaan, talonrakennukseen ja maanhankintaan sekä Länkipohjan koulun remontista karsittujen osuuksien toteuttamiseen. Oriveden puolella vietiin
kylille vesihuoltoa, tehostettiin hoitoketjuja ja
laadittiin rantaosayleiskaavaa sekä tehtiin laajakaistaa.

Värinällä takana
25 vuotta
Jämsä toukokuu

Koillisen Hämeen kuvataideseura Värinä esitteli otteita
25-vuotisesta toiminnastaan
Kivipankin juhlanäyttelyssä.
Tarjolla oli laaja kattaus
seuran jäsenten kyvyistä ja
harrastuksen yleisestä tasosta.
Oman osansa saivat myös tulevaisuuden taiteilijat, pikku
Värinät.

Vekkulasta
kylävideo

Nuoret tekivät Peter Panin

Vekkula toukokuu
Jämsänkoski 11.5.

J+J Teatterin ja Jämsänkosken työväenopiston
nuorten ryhmän satumusikaali Peter Pan sai
hyvän vastaanoton.
Jämsänkosken Teatteritalolla nähtyä Virpi
Pohjosen ohjaamaa esitystä kiitettiin kunnian-

himoisesta otteesta ja ehjästä kokonaisuudesta,
joka vetosi nuorison ohella myös aikuisiin katsojiin.
Esityksessä playbackina tulleen musiikin oli
säveltänyt Jukka Linkola ja sanoittanut Jukka
Virtanen.

Risto Ahoselta esikoiskirja
Jämsä toukokuu

Jämsäläinen Risto Ahonen julkaisi esikoisteoksensa Eheytyvä ihminen. Viestintätehtävissä ja kouluttajana toiminut Ahonen herätteli ihmisiä pohtimaan itseään sekä suhdetta toiseen ihmiseen.

Pro Bonon kustantamassa 200-sivuisessa
kirjassa oli tehtäviä ja pohdiskeltavaa sekä työyhteisöön että parisuhteeseen ja perhe-elämään. Kirjansa tuoton Risto Ahonen halusi
lahjoittaa lasten ja nuorten mielenterveyden
hyväksi.
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Kolmisen vuotta vireillä ollut
Vekkulan
kyläyhdistyksen
kirjaprojekti poiki video- ja
dvd-dokumentin kylän elämästä. Puolitoistatuntisessa
dokumentissa käydään läpi
historiaa torppariajasta nykypäivään.
Dokumentin mahdollisti ainutlaatuinen kuvapankki, johon Matti Salminen oli kerännyt ja digitoinut kotialbumeista 2500 valokuvaa. Täydennystä toivat kylältä löytyneet kaitafilmit.

