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Jämsään uudentyyppinen lehti
Jämsään avattiin uudenlainen kanava kaiken kansan äänelle
- Ihmisillä on paljon pai-
navaa sanottavaa, mutta 
päi välehtien sivut täytty-
vät toimittajien jutuista ja 
mainok sista. Lehden uutis-
linjasta poikkeavaa sanot-
tavaa on vaikeaa saada jul-
kaistuksi.

Tätä mieltä on uuden Jäm-
sä Tänään lehden toinen 
perustaja ja päätoimittaja 
O smo Pitkäniemi.

Haluamme vanhojen kau-
nojen sijaan luoda myön-
teistä  ilmapiiriä  ihmisten  
väliseen asiointiin, toteaa 

toinen perustaja Esko 
Nieminen, joka toimii leh-
den kaupallisena johtajana.

- Me molemmat olemme 
sitä mieltä, että asiat pi tää 
puhua selkokielel lä. Tästä 
oivana oman a näyttönämme 
pyrimme julkaisemaan jo-

ka lehdessä selkokielisen 
uutistiivistelmän, jota voi-
daan käyttää apuna vaikka-
pa kouluopetuksessa. Leh-
temme ilmestyy joka toi-
nen viikko. Se lienee sopi-
va aikaväli myös tällaiselle 
tiivistelmälle.

Toivomme lehtemme tu-
levan koko kansan lehdeksi, 
johon kirjoittavat niin van-
hat kuin nuoret, niin mie-
het kuin naiset. Yritämme 
vaikuttaa siihen, että jäm-
säläiset voivat enemmän 
vaikuttaa omiin asioihinsa 

ja että päätäntävalta mei-
dän omissa asioissamme si-
irtyisi takaisin meille itsel-
lemme.

 Tuure tietää miten metsää hoidetaan Siltakahvilasta saa vaikka vadelma-rahkapullaaLevi rakensi energialaitteen
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Innostuin tosimie-
lellä kalastukseen noin 
viisivuotiaana. Kipi-
nän lienen saanut iso-
siskoltani Sinikal-
ta, jonka mieluisim-
piin lapsuusmuistoihin 
kuului onkiminen van-
han Pitkäniemen pik-
kutilan rantakalliolla.

Vedet eivät olleet 
vielä uimalämpöisiä, 
mutta minun oli pak-
ko päästä ongelle. Ei 
auttanut, vaikka mi-
nua vanhemmat ja vii-
saammat vakuuttivat, 
että kala ei vielä tartu 
pyydykseen. Onneksi 
sain taivuteltua sisare-
ni auttamaan matojen 

kaivamisessa ja kouk-
kuun pujottamisessa. 
Niinpä vetäydyimme, 
onkeni ja minä, pienen 
laiturin päähän. Isom-
mat jäivät läheiseen 
venerantaan kuuntele-
maan ja katselemaan 
kevättä.

Eipä aikaakaan, 
kun koho alkoi hie-
man upoten kulkea ve-
denpintaa sivulle päin. 
Kaikkihan tietävät ah-
venen syönnin. Se ei 
nypytä niin kuin sär-
ki, vaan nappaa syötin 
kerralla.
- Tuli kala, huusin.

Siskoni joutui nope-
aan tahtiin auttamaan 

Lycka Till!
irti kaksi pientä ah-
venta, salakan ja sär-
jen. Isoveljeni ja pari 
samanikäistä serkkua 
olivat ihmeissään var-
sinkin ahvenista, joilla 
oli juuri kutuaika.

Kalastus on vielä-
kin minulle tosi mie-
luista, vaikka aika ei 
riitäkään sen harrasta-
miseen. Kävin kuiten-
kin nyt jo toisena ke-
väänä peräkkäin silak-
kaa onkimassa Ahve-
nanmaalla. Tuo perus-
onkiminen on kuin oli-
si palannut juurilleen. 
Ja Ahvenanmaakin on 
kuin laituri Suomen 
rannalla.

Noihin aikoihin 
kuulin hauskan vit-
sin tuolta ahvenia ih-
metelleeltä isoveljel-
täni. Se meni suunnil-
leen näin: Mies laina-
si naapuriltaan veneen 
ja sanoi: ”Palautan 
sen huomenna.” Ku-
lui vuosi, ja mies toi 
veneen takaisin, kuin 
mitään outoa ei olisi 
tapahtunut ja tokaisi: 
”Päätinkin tuoda sen 
jo tänään!”

Tämän jälkeen olin 
aivan myyty tuollai-
selle ajattelulle. Sana-
leikkien yllätykselli-
syys ja sanojen moni-
merkityksisyys upposi 
minuun niin, että kou-
lukin tuntui mielen-
kiintoiselta, kun aina 
yritti löytää opettajan 
kysymyksiin sellaisen 
vastauksen, joka olisi 
oikein, mutta jota hän 
ei missään tapauksessa 
ollut tarkoittanut.

Paljon myöhemmin 
löysin tästä ajattelus-
ta itselleni moton. Ke-
hittelin ajatusta vit-
sailemalla ystäville ja 
tutuille väittämällä: 
”Huomenna et voi teh-
dä mitään.” No, aika 
äkkiä he huomasivat, 
että kun alkoivat teh-
dä, se olikin jo tänään.

Koulussa opetet-

Tänään sinulla on lupa elää ja nauttia.Tänään sinulla on lupa elää ja nauttia.

Osmon onkipaikka

JÄMSÄ TÄNÄÄN

Päätoimittaja:
Osmo Pitkäniemi

Kaupallinen johtaja:
Esko Nieminen

Taitto:
Ester Kranz,
Open Products Oy

Painopaikka:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Painos: 15 200 kpl

Jakelua kaikkiin talouksiin ja
yritysjakelupisteisiin alueella:
Jämsä, Jämsänkoski,
Himos, Koskenpää, Korpilahti,
Kuhmoinen, Kuorevesi - Halli,
Längelmäki

tiin, että kannattaa tul-
la monipuoliseksi ja 
opetella paljon asioi-
ta. Aika vain ei riitä 
kaikkeen, niin muka-
vaa kuin se olisikin.  
Puolitoista vuotta sit-
ten vanhin tyttäreni 
tuli auttamaan minua 
töissä, kun olin suun-
nitellut niin paljon, ett-
en jaksanut enää tehdä 
sitä kaikkea. Häneltä 
poimin sitten sen ja-
lostetun moton, kun 
hän sovelsi oppimaan-
sa ja totesi: ”Kaikki on 
tehtävä tänään.”

Sanaleikkien taakse 
kätkeytyy usein suuria 
viisauksia. Moni elää 
menneessä tai sitten 
suunnittelee tulevaa. 
Näin olen minäkin 
tehnyt. Samassa ve-
neessä ollaan. Lopul-
ta kaikki, missä voim-
me vaikuttaa, tapahtuu 
TÄNÄÄN!

Jämsän Seutu on 
hieno lehti. Vaikuttaa 
siltä, että se viimeis-
ten viikkojen aikana 
olisi vielä entisestään 
ryhdistäytynyt, kun 
he kuulivat uutisen 
uudesta lehdestä. Si-
vut ovat tosi siistejä ja 
kiiltoakin on löytynyt.

Näin päätoimitta-
ja Hyytisen sattumalta 
eduskuntavaalien alla 

ehdokkaiden tenttipäi-
vänä Kokoomuksen 
pöydän luona Jämsän 
Äijän aukiolla. Olin 
juuri saanut Jämsä Tä-
nään -lehden käynti-
kortin valmiiksi, enkä 
malttanut olla kerto-
matta vielä siihen asti 
julkaisematonta uutis-
ta hänelle. Esitin asian 
siten, että olemme pe-
rustamassa uutta leh-
teä täydentämään pai-
kallista tarjontaa. It-
sestäni ainakin tun-
tuu siltä, että vahvasti 
paikallispainotteisel-
le makasiinityyppisel-
le teemalehdelle on 
täällä tilaus. Voin olla 
väärässäkin. Hyytinen 
myönsi kuulleensa jo 
asiasta ja totesi yks-
kantaan vain sanomal-
la: Lycka till.

Kalastuksessa tarvi-
taan onnea. Nyt yrite-
tään herätellä ihmisiä 
innostumaan ja kirjoit-
tamaan, vaikuttamaan 
omiin asioihinsa tä-
nään. Myönteisellä ta-
valla. Sen onnistumi-
nen olisi myös tärkeää.

Osmo Pitkäniemi
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Nimimerkki OTI

Huomasin tässä eräs 
päivä, että sekä tuoreis-
ta että tölkkiin valmiik-
si murskatuista tomaa-
teista saa erinomai-
sen t uoresalsan, kun 
vain valuttaa ajan kans-
sa ylimääräisen nes-
teen siivilän avulla pois.  
Itse vielä keräsin valu-
veden talteen ja keitin 
siinä sipulinpalaset peh-
meän rapeiksi säästäen 
näin tomaattien täyden 
makupotentiaalin. Erityi-

Lopussa kiitos seisoo
sesti tuoreita tomaatte-
ja soseuttaessa ilmaan 
nousee niin hemaisev a 
tuoksu, ettei enää ih-
mettele sanontaa “ma-
kea kuin tomaatti”. Ny-
kyään tomaatit tahtovat 
olla pikemminkin hap-
pamaan päin, koska 
Etelän lämmöstä tuotui-
na ne on poimittu raakoi-
na ja Suomen maaperä 
ei yksinkertaisesti tuo-
ta tiettyä makeustasoa 
ylittäviä yksilöitä.

Itse kotona kasvatetut 
tomaatit lienevät herkul-
lisimpia ja maukkaim-

pia, mutta vaativat sen 
vaivannäön, johon kaik-
ki eivät ole valmiita ei-
vätkä valmistautunei-
ta. Hyvän kotipuutar-
hurin on aluksi hankit-
tava kaik ki kasvatuk-
seen vaadittavat työka-
lut: Erityisesti ravintei-
kas multa ja tilava ruuk-
ku tulee valita huolella. 
Siementen kasvaessa 
tulee tunnistaa kukin 
yksilö toisistaan, eikä 
teh dä sitä virhettä, et-
tä kohtelee kaikkia sa-
moilla oppikirjasta opi-
tuilla säännöillä. Eri yk-

silöt voivat erota toisis-
taan huomattavasti ja 
vaatia täysin erilaista 
huomiota ja kohtelua. 
Huomattavin ero lie-
nee tomaatin ulkoine n 
väri, joka voi vaihdel-
la hyvinkin vaaleast a 
rikkaan tummaan, mut-
ta väri ei kuitenkaan 
kerro tomaatin maus-
ta mitään. Eri väristen 
tomaattien k ohdalla on 
lähinnä vain syytä harki-
ta tarkkaan suoran au-
ringonvalon määrä, et-
tei vaurioita kyseistä yk-
silöä.

Eri yksilöiden tarpei-
ta punnitessamme on 
syytä myös unohtaa 
omat mielipiteemme ja 
valmiit ajatuskuviom me, 
sillä ne voivat olla täysin 
vääriä kyseistä lajiket-
ta ajatellen ja voivat 
vahingoittaa sitä, jopa 
pysyvästi. Esimerkkin ä 
toimikoon tarvittavan 
veden määrä, joka voi 
vaihdella suuresti vallit-
sevan ympäristön mu-
kaisesti. Valmis ohje jo-
kapäiväisestä klo 18.00 
kastelutuokiosta ei vält-
tämättä sovi jokaiselle 
lajikkeelle - saati yk-
silölle - vaan on syytä 
luopua kaavoistaan ja 
katsoa miten lajike ul-
koisesti reagoi kaste-
luun ja sen perusteel-
la lisätä tai vähentää 
kastelutiheyttä. Ei saa 
myöskään taipua ulko-
puolisten vakuuttelun 
ja painostuksen alla, 
vaan keskittää katseen-
sa kasviin ja sen välit-
tämään informaatioon 
- toki neuvoja voi ot-
taa vastaan ja kokeilla 
oman harkinnan mukai-
sesti.

Nyrkkisääntönä on, et -
tä mitä paremmi n ottaa 
kasvavan tomaattiyksi-
lön tarpeet huomioon, 
huolehtii vaadittavan 
t uen riittävyydestä ja ra-
vitsee sitä säännöllises-
ti, ja oikealla mittalusi-
kalla, saa pitkältä tun-
tuvan rupeaman päät-
teeksi nautittavakseen 
niin makoisia hedelmiä, 

että voi yhdellä jos 
toisellakin tulla ihan tip-
pa linssiin. Siihen ei 
massatuotannolla pys-
tytä!

Meillä ihmisillä tahtoo 
olla niin paljon muita-
kin aktiviteetteja ja 
paineita arjesta, ettem-
me kykene/muista/jak-
sa huolehtia kotivil-
jelmistämme niiden vaa-
timalla tavalla. Meidän 
ei siis pidä ihmetellä, 
jos tomaateistamm e 
tulee happamia ja kir-
peitä, ellei jopa täysin 
mätiä. Näissä tapauk-
sissa voimme syyttää 
vain itseämme, sillä syy 
löytyy muualta vain har-
voin. Kyse on vain prio-
riteeteista ja resursoin-
nista.

Hyvin kasvatetuis-
ta tomaateista saa 
parhaan makukokonai-
suuden, kun sekoittaa 
mahdollisimman monta 
eri lajiketta keskenään 
tukemaan ja rikasta-
maan toistensa aromei-
ta ja makurakenteita, 
sillä jokaisella tomaatti-
lajilla on omat vahvuu-
tensa ja heikkoutensa. 
Yhden tomaattilajin sal-
sa jää helposti valjuksi 
ja yksipuoliseksi, eikä 
yhteen lajiin keskitty-
minen ole kasvatuksel-
lisestikaan kestävää ja 
järkevää.

Heh! Tajusin juuri, et-
tä vähän sama pätee 
meissä ihmisissä...

Kirjoita lehteen
Jämsä Tänään on aina tekijöidensä näköinen. Jos ihmiset jonakin aikana haluavat kirjoittaa 
uutisjuttuja, silloin Jämsä Tänään on uutislehti. Jos he kirjoittavat harrastuksistaan, silloin se 
on harrastelehti. Tai sitten se on molempia yhtä aikaa.

Tähän mallilehteen on koottu muutamia eri teemoja malliksi, mutta vain muutaman harvan 
kirjoittajan mielenkiinnon kohteita. Siksi saattaa vaikuttaa siltä, että lehti edustaisi hyvin sup-
peaa näköalaa. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoitus. Lehti ei missään tapauksessa halua olla 
vain ”Niemisten tai Pitkäniemien olohuone”.

Kirjoittakaa ihmiset omista asioistanne lehteen, joka on teitä varten perustettu.
Älä kuitenkaan ota tätä yleisönosastona, jossa päästetään pahimmat tunnekuohut valloil-

leen ja moititaan naapuria. Täytetään mielemme kunnon asioilla ja ajatuksilla, niin kielteisil-
le ei jää tilaa ja elämä tuntuu mielekkäämmältä. Kanssaihmisistämme meillä on lupa uskoa, 
että myös he haluavat yrittää parhaansa.
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Nimimerkki URHEILUA
SIVUSTA SEURANNUT

Ruotsi-kammosta ei ollut 
enää tietoakaan Jääkiekon 
MM-kisojen loppuottelussa 
Bratislavassa. Kaksi kertaa 
4-2 voittoasemasta viimei-
sen minuutin aikana tasape-
liin päättyneistä otteluista ja 
5-1 voittoaseman hukkaa-
misesta 6-5 häviöön on vii-
meinkin päästy yli. Nyt Suo-
mi on kypsä taistelemaan tu-
levina vuosina jopa perättäi-
sistä mestaruuksista, siksi 
vakuuttavaa Leijonien esitys 
Bratislavassa oli.

Suomen tavaramerkki näis-
sä kisoissa oli se, että vaik-
ka vastustaja pääsi pienel-
le karkumatkalle, niin takaa 
tultiin rinnalle ja lopussa ohi. 
Ihan kuin Paavo Nurmi aika-
naan. Ja sitten Lasse Viren. 
Ainoastaan ottelussa Tshek-
kiä vastaan tämä ei ihan on-
nistunut pääasiassa epä-
reilulta tuntuvien jäähyjen 
vuoksi. Tuntui, että tuomarit 
näkivät ainoastaan suoma-
laisten pelaajien virheet. Sii-
henkin taisi kyllä löytyä syyn-
sä suomalaisista.

Lähes kaikki Leijonat olivat 
omaksuneet erittäin reilun 
ja siistin pelitavan, jopa ko-
vista otteistaan tunnetuista 
Ruudun veljeksistä nuorem-
pi Tuomo. Tshekkiottelussa 
tuomarien holtiton puhaltelu 
alkoi kuitenkin Leo Komarof-
fi n täysin turhasta maalivah-
din sohimisesta. Vaikka va-
hingoittamistarkoitusta ei ol-
lut, se kiinnitti raitapaitojen 
huomion siten, että Suomi 
tuon jälkeen sai pelata va-
jaalla reilusti yli kolmannek-
sen koko ottelusta.

Vielä loppuottelussakin sa-
ma mies oli vaarantaa koko 
Suomen menestyksen. Täy-
sin asiaton mailalla lyönti 
kasvojen ja kaulan alueelle 
olisi voinut koitua kohtalok-
kaaksi viiden minuutin jää-
hyn muodossa. Tuolloinhan 
oltiin vielä tilanteessa 3-1 
Suomelle. Niin kuin alussa 
todettiin, Ruotsi on tullut ta-
kaa ohi ennekin vastaavissa 
tilanteissa. Nyt suomalais-
ten onneksi tuomarit menivät 
halpaan Komaroffi n itsen-
sä heittäydyttyä näyttäväs-
ti ja naamioiduttua tilanteen 
tahattomaksi törmäyksek-
si. Tällainen toiminta on kui-
tenkin törkeää ja pilaa meille 
muutoin niin tärkeän kilpaur-
heilun hyvän maineen.

Kisojen kuumimmaksi pu-

heenaiheeksi nousi 19-vuo-
tias Mikael Granlund ja ilma-
veivimaali. Kylmähermoinen 
nuorukainen nosti tyynes-
ti venäläisten maalin taka-
na kiekon mailansa lavalle, 
kaarsi maalin sivulle ja sival-
si laatan ylhäältä etukulmas-
ta hölmistyneen venäläis-
maalivahdin taakse. Verä-
jänvartija katseli monttu auki 
vielä pitkään tämän jälkeen 
kuin anteeksipyyntöä odotel-
len. Jopa päätuomari joutui 
tarkistamaan videolta ilmi-
selvän maalin. Korkean mai-
lan epäily oli tähän tietenkin 
syynä. 

Kuvaavaa Venäjän hienol-
le kiekkokulttuurille oli ruot-
sinkielisen selostajan heh-
kutus, kuinka venäläiskat-
sojat nousivat seisomaan ja 
taputtivat Granlundin huip-
pusuoritukselle. Rehti urhei-
lija kuten myös katsoja osaa 
antaa arvoa myös toisten 
suorituksille. Slovakkien vi-
hellyskonsertit vastustajalle 
eivät sen sijaan edustaneet 
ylevää kiekkokulttuuria, eikä 

siksi tuntunut yhtään pahal-
ta, vaikka kotijoukkue ei pär-
jännytkään.

Ihme, ettei Granlundia valit-
tu kisojen tähdistöön. Mie-
hen maltilliset syötöt olisivat 
sopineet minkä tahansa kou-
lukunnan perusoppikirjaan. 
Pienen rauhallisen leipomi-
sen jälkeen hän tuikkasi na-
musyöttöjä vastustajan mai-
lan ja luistinten välistä ennen 
kaikkea Jarkko Immoselle, 
joka nousikin kisojen piste-
pörssin kuninkaaksi. Jopa 
ruotsalaiset arvostivat Gran-
lund - Immonen -parin kiso-
jen tehokkaimmaksi yksikök-
si ja heidän asiantuntijansa 
epäili, etteivät saa kuriin tä-
tä parivaljakkoa. Ironista oli, 
että viisi maalia loppuottelun 
viimeisessä erässä päästä-
nyt Ruotsin maalivahti valit-
tiin kisojen arvokkaimmaksi 
pelaajaksi!

Urheiluministeri Stefan Wal-
lin ja sen mukana media ei 
ole hyväksynyt Leijonien juh-
lintaa ja siinä esiintynyttä al-

koholinkäyttöä. Julkinen hu-
malatila on tuomittu huonona 
esimerkkinä. Me emme tuo-
mitse. Jos jääkiekon maail-
manmestaruuden jälkeen-
kään ei ole kunnolla oikeut-
ta tuulettaa ja vähän irrotel-
la, niin milloin sitten? Ei sii-
nä kovin huonoa esimerkkiä 
nuorille anneta, jos harvoin 
juhlitaan. Vai kielletäänkö 
kaikki nauru ja riehakas ilon-
pito. Syöpähän siitä tulee.

Tsemppiä
Leijonaat!!!!!
   
 

Suomi on jääkiekon maailmanmestari,
HEI, maailmanmestari ...

Juhlahumua riitti. Maantai-iltana siitä saivat osansa tamperelaiset.
Taivaskin hehkui Suomen lipun väreissä.

Olihan se Granlundkin mukana
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  Mäntän Shakkikerho oli 
niukasti Jämsän Shakki-
seuraa parempi joukkuei-
den välisessä seuraotte-
lussa, joka järjestettiin nyt 
noin 125. kerran. Joskus 
sota-aikojen jälkeen ottel-
ua on pelattu jopa 50-mie-
hisin joukkuein niin, että 
kaikki eivät ole päässeet 
mukaan. Nyt Mäntässä 
pelattiin 10-miehisin 
joukkuein. Lopputulos oli 
MäntSK:lle 5½-4½. Jäm-
sällä on nyt kolme kiin-
nitystä kiertopalkintoon ja 
Mäntällä yksi.
  Tulokset pöytäjärj-
estyksessä MäntSK:n pe-
laaja ensin:

Mänttä löi
vaihteeksi
Jämsän

Ilves matkasi Jyväskylään 
sarjajohtaja Jyväskylän seu-
dun palloseuran vieraaksi 
keskiviikkoiltana. Ottelu pe-
lattiin Vehkalammen uudem-
malla tekonurmella.

Niukka tappio sarjajohtajalle

1) Ari Rantanen - Aku 
Salminen (v) 1-0, 2) Leo 
Rautiainen - Juha Hei-
no (m) ½-½, 3) Pekka 
Sairanen - Pauli Hakanie-
mi (v) ½-½, 4) Pentti Ran-
tala - Osmo Pitkäniemi 
(m) 1-0, 5) Teuvo Salmin-
en - Erkki Jokinen (v) 
0-1, 6) Karl-Erik Ehnwall 
- Niilo Koskela (m) 0-1, 
7) Kai Mäkelälammi - Jiri 
Lahtinen (v) 0-1, 8) Jaak-
ko Yrjölä - Esa Niivee (m) 
½-½, 9) Paavo Rossi - Jo-
hanna Pitkäniemi (v) 1-0, 
10) Markku Salkinoja - 
Markus Temonen (m) 1-0.

JPS - Ilves  1-0 (0-0)
84 min. 1-0 Jaakko Ahokas

Ensimmäinen vartti me-
ni vauhdikkaasti, kumpikaan 
joukkue ei tosin saanut mi-
tään merkittävää aikaisek-
si maalin läheisyydessä. 16 
minuutin kohdalla Ilveksen 
Taisto Rusanen väänsi ilkeän 
näköisesti kumimatolla nilk-
kansa ympäri. Taisto joutui 
vaihtoon ja tilalle tuli Vihta-
vuoren Pamauksesta lainalla 

ollut Olli Vainio. Heti vaih-
don jälkeen JPS sai kulman 
ja kulmapotkun jälkitilan-
teesta Ilveksen Mikko Sor-
sakivi pelasti varman maalin 
synnyn maaliviivalta. 

Puolentunnin kohdalla 
JPS sai loistavasta paikas-
ta vapaapotkun. 18 metris-
tä juonittu vapari ei mennyt 
täysin käsikirjoituksen mu-

kaan ja pallo leijaili karke-
asti yli maalin. Vierailevan 
Ilveksen ainoa puolittainen 
maalipaikka tuli 41 minuu-
tin kohdalla. Johannes Kar-
jalaisen hyvä veto 35 metris-
tä painui hiuksenhienosti yli 
maalin. Välittömästi tapahtui 
toisessa päässä. JPS-pelaaja 
pääsi yksin läpi, mutta hyvän 
pelin vieraiden maalilla pe-

lannut Jani järvi tuli oikeal-
la hetkellä vastaan. Puoliaika 
jatkui loppuun kotijoukku-
een painostuksella. Vielä vii-
me kaudella FC- Vaajakos-
kea sarjaporrasta ylempänä 
kipparoinut Aapo Autio pää-
si yksin läpi, mutta laukaus 
painui selkeästi ohi. Tilan-
teessa muuten erinomaisesti 
pelannut Ilves puolustus jäi 
hölmösti nostelemaan käsiä 
paitsion merkiksi. 

Toinen puoliaika
Toinen puoliaika alkoi sa-
malla tavalla kuin ensimmäi-
nen loppui. Kotijoukkue pai-
noi tiukasti päälle, ja Ilves 
puolusti tiiviisti. 49 minuutin 
kohdalla JPS:n Jaakko Aho-
kas veti komeasti vaikeasta 
asennosta, mutta pallo täräh-
ti ylärimankautta yli maalin. 
Kului viisi minuuttia edelli-
sestä ja Autio oli jälleen pa-
hat mielessä Ilveksen maalil-
la. Pusku suuntautui hivenen 
ohi maalin.

Vaihdosta kentälle tullut, 
samalla ensiesiintymisen täl-
lä kaudella tehnyt, Saigou ja-
pang veti tulisesti, mutta lau-
kaus painui päin kotijoukku-
een maalivahti Anssi Kor-
kiakoskea. Tunnin kohdalla 
kotijoukkueelta Jaakko Aho-
kas kolisutti jälleen maalin 
kehikoita. 

70 minuutilla Ilveksen ai-

noasta kunnollisesta paikas-
ta JPS puolustus pelasti pal-
lon maaliviivalta väljemmil-
le vesille. 6 minuuttia ennen 
täyttä aikaa kotijoukkue iski 
voittomaalin. Kolmas ker-
ta toden sanoo, ja Jaakko 
Ahokas iski pallon reppuun. 
Näin pisteet jäivät Jyväs-
kylään. Paremmalla onnel-
la olisi piste ollut Ilvekselle 
mahdollinen, mutta vääryy-
tenä ei kotivoittoa voida pi-
tää. Ilves puolustus onnis-
tui jälleen kerran mainiosti. 
Hyökkäyksistä puuttui puo-
lestaan terävyys ja maali-
paikkoihin pääseminen tun-
tui ylitsepääsemättömän vai-
kealta. Kokonaisuutena esi-
tystä voidaan pitää tappiosta 
huolimatta kohtuullisena.

JIlves: Järvi, Sorsakivi, 
Rajala(15min Vainio), Rii-
konen, Ojala, Rusanen, Mä-
kelä, Karjalainen L, Kar-
jalainen J(52min Japang), 
El Sayed(81min Peltonen), 
Nieminen(89min Puronaho)

Matti Koskela

Seuraava kotipeli Ilveksellä 
on Savon Palloa vastaan  
Jämsänkosken Pallokentällä 
28.5. klo 15.00 alkaen.

Osmo ja Erkki harjoittelevat shakinpeluuta.

Jämsänkosken Ilveksen arkistokuva. Kuvaaja: Taneli Niinimäki
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Suuria kokonaisuuksi a 
hallitaan ylhäältä päin. 
Pienen tunteen siitä saa, 
kun kiipeää urkuparvel-
le hieman ennen häätilai-
suuden alkua ja istuutuu 
kosketinpöydän ääreen. 
Monitorissa ei ole näkö-
yhteyttä ovelle, ja siksi 
täytyy turvautua yhteis-
peliin. Vihkivän pasto-
rin on määrä antaa sovit-
tu merkki, kun soiton voi 
aloittaa.

Sitä ennen on täytynyt 
muistaa tehdä tarvittavat 
kappaleen vaatimat ääni-
valinnat jalkiolle ja kol-
melle koskettimistolle. 
Mielessä keikkuvat vie-
lä edellisillan harjoitus-
ten pikkutöppäilyt, mutta 
ne täytyy työntää loitom-
malle. Nyt pitää skarpa-
ta, mutta säilyttää samal-
la rentous. Muutamat il-
man virtaa tehdyt sormi-
tuntumakokeilut saavat 
olon tuntumaan varmem-
malta.

Ajatus katkeaa, kun 
edellisen tilaisuuden 
soittanut seurakunnan 
kanttori tulee parvelle. 
Hän ei ollut saanut tie-
toa toisesta urkurista ja 
oli sopinut pastorin kans-
sa soittajalle annettavista 
merkeistä. No, asia selvi-
ää harvinaisen mutkatto-
masti ”ammattimiesten” 
kesken, ja minä saan tie-
tää viimeisen version so-
vituista vielä aiempaa 
helpommista merkeistä. 
Hetkinen, nyt täytyy ru-
pattelu lopettaa, koska 
pastori on astunut seura-
kunnan eteen. Ai niin, ja 
virta päälle urkuihin!

Pastori oli kyllä en-
sin ihmetellyt, kun urku-
ri olikin toinen mies kuin 
edellis-illan harjoituksis-
sa, mutta ei ollut kysel-
lyt asiasta enempää. Nyt 
hän saa kauhukseen kat-
soa seurakunnan kant-
torin kävelevän kirkosta 
ulos juuri ennen tilaisuu-
den alkua.

Epävarman oloisena ja 
melko hiljaisella äänel-
lä pastori saa kuitenkin 
sanotuksi: ”Morsiuspa-
ri on valmiina.” Ylhäältä 
yhdestä sävelestä alkava 
deeseiskasointu laajenee 
kahden oktaavin alueelle 
sävel kerrallaan ja vaih-
tuu pitkähköön G-perus-
sointuun, johon Sotilas-
marssinakin tunnettu sä-

velmä Edvard Elgarin 
sarjasta ”Pomp and Cir-
cumstance” on kirjoitet-
tu. Sitten häämarssi tem-
paa mukaansa niin soit-
tajan kuin hääväen, ja 
pastorinkin epävarmuus 
haihtuu.

Pappi puhuu avioliiton 
alkuperäisestä merkityk-
sestä Mooseksen kirjojen 
kautta ja vaihtaa luonte-
vasti Messiaamme omiin 
sanoihin samasta aihees-
ta. Pastori korostaa avio-
liiton purkamattomuutta 
Jumalan säätämänä. Tu-
lee mieleen, että jos noil-
la sanoilla ei vahvisteta 
kestävää liittoa, niin mil-
lä sitten? Itse olen sam-
muttanut virran puhalti-
mista ja tapailen samaan 

aikaan otteita ”Trumpet-
tisävelmästä”, joka on 
loppukappaleena.

Vihkimisen ja siunaa-
misen jälkeen pappi lau-
suu kuuluvalla äänellä: 
”Nyt laulamme yhdes-
sä virren 332, ”Herraa 
hyvää kiittäkää”. Aloi-
tan lyhyellä alkusoitolla 
päättäen sen tavanomai-
seen perussoinnun kol-
mossävelen haeskeluun 
sus- ja priimipuolelta 
ensin yhdellä sävelel-
lä ja sitten terssisoinnul-
la. Koska on häät, aloi-
tan e-mollista, jotta pää-
sen moduloimaan sen 
viimeisessä säkeistössä 
f-molliin. (Nappiin osui, 
koska juuri tästä sain ke-
hut vastavihityltä mor-

Näin soivat Jämsän kirkon urut
siamelta tultuani alas ur-
kuparvelta. Kolmanteen 
säkeistöön yritin kyllä li-
sätä vähän sormikikkai-
lua koristeek si, mutta se 
ei oikein onnistunut.)

Viimeiseen sävelmään 
on niin vähän aikaa, et-
tei urkuja ehdi sammut-
taa. ”Menkää rauhassa 
ja palvelkaa Herraa ilolla 
ja rakastakaa toisianne 
...”. Morsiuspari kääntyy 
ja sekunnin viiveen jäl-
keen alan suoraan viivas-
tolta. Karhean trumpetti-
äänen sijaan olen valin-
nut oboen, joka sopii pa-
remmin tunnelmaan.

Kaikki onnistuu pa-
remmin kuin harjoituk-
sissa koskaan. Onnistu-
minen on kivaa. Sen yksi 

tärkeä vaikuttaja ilmes-
tyi vähän ennen tilaisuu-
den alkua urkuparvel-
le. Vaimoni Marja, tyttä-
remme Ester ja Johanna 
sekä Esterin poika Oliver 
tulivat Oppa-papan tuek-
si. Uskomaton voima on 
perheessä ja purkamatto-
massa liitossa.

Jaa että miksikö sam-
mutin välillä virran? Ur-
kujen koskettimistoon 
pienikin sipaisu tuot-
taa valtavan äänen. Har-
joituksissa siirrellessäni 
nuotteja tai asettaessani 
sormia kevyesti kosketti-
mille näitä hälyääniä tu-
li tarpeeksi monta. Hää-
tilaisuuteen en niitä enää 
halunnut.

OSMO PITKÄNIEMI
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Ford  Focus 1,6 VCT 115hv Ghia M5 
Sedan -05 ml. 57 tkm, 1 omistaja, merkki-
huoltokirja, lohkolämmitin, vetokoukku, vähän 
ajettu, ilmastointiautomatiikka, 2 x renkaat, 
ikkunaturvaverhot, ajotietokone, aluvanteet 
kesä-ja talvirenkaissa, radio/CD-soitin

12.890 €

Chrysler Sebring 2,4 A4 LE -07
ml. 98 tkm, automaattivaiht., nahkaverhoilu,
loh ko lämmitin, ilmastointi, vakionopeudensää-
din,  ABS-jarrut, luistonestojärjest., 16” Alu-
vanteet kesä-ja talvirenkaissa, keskuslukitus, 
radio/CD-soitin kaukosää döllä, huoltokirja

11.850 €
Ford  Mondeo 1,8i 110hv M5 Trend S 
Sedan -05 ml. 14 tkm, ilmastointi (EATC), 
2xrenkaat, ABS-jarrut, aluvanteet, kauko-
ohjattava keskuslukitus, Ford 6000 RDS CD-
soitin, lohkolämmitin, vetokoukku, täydellinen 
huoltokirja, huippusiisti

11.850 €
Ford  Fiesta Van Pakettiauto -07 ml. 
65 tkm, keskuslukitus kaukosäädöllä, Air-
bag, lohko lämmitin, kesä- ja talvirenkaat, met-
alliväri, CD-soitin, 1 omistaja, täydellinen 
merkkiliik keen huoltokirja, ALV-vähennyskel-
poinen, vähän ajettu ja huippusiisti

8.900 € 

Honda  Civic 1,4i S 4d -03 ml. 135 tkm, 
huoltokirja, lohkolämmitin, istuinlämmity s 
edessä, 2 x renkaat, ABS -jarrut, sähkö-
toimiset ikkunat, ohjauspyörän korkeussäätö, 
keskuslukitus, Antenni integroitu takalasiin, 
kaiuttimet, RDS -radio CD -soittimella

7.580 €
Peugeot  206 XRD 1,9 D 5d -03
ml. 176 tkm, lohkolämmitin, ilmastointi, etu-
istuinten lämmittimet, metalliväri, 2xrenkaat, 
sähköiset ikkunannostimet etuovissa, ohjaus-
pyörän kor keussäätö, sävylasit, kaukohal-
lintainen keskuslukitus, ohjaustehostin

4.750 €

Ford  Transit N1 VAN 300M 2,2TD-
Ci 110 FWD -07 ml. 129 tkm, ilmastointi, 
Web asto/Eber kellolla, kesä- ja talvirenkaat, 
Ford Audio (CD-soitin), seinien ja lattian 
vanerointi, tehdasasennettu vetokoukku, 1 
omistaja, huoltokirja, ALV-vähennyskelpoinen

19.990 € 
Skoda  Octavia 1,9 TDI DPF Elegance
DSG Autom. -08 ml. 78 tkm, autom.
vaihteisto, 1 omistaja, huoltokir ja, lohkoläm-
mitin, autom. ilmastointi, vakionopeus säädin, 
ABS-jarrut, ajotietokone, ohjaustehostin, 
Stream Radio/CD-soitin +MP3

19.950 € 
Toyota  Avensis 2,0 VVT-i Linea Sol 
Technical Wagon aut. -07 ml. 94 tkm,
automaattivaihteisto, autom. ilmastointi, vakio-
nopeuden säädin, erikoisvanteet kesärenkais-
sa, talvi renkaat, ABS-jarrut, MP3/WMA-tiedos-
tojen toisto CD:ltä, tavaratilan sähkötoim. auk.

18.850 €

Ford  Mondeo 2,0 145hv Ghia Sedan
-05 ml. 47 tkm, 1 omistaja, merkkihuoltokir-
ja, loh kolämmitin, ilmastointi (EATC), huip-
pusiisti, vakionopeudensäädin, ABS-jarrut - 
jarrutus voiman tasaimella (EBD), ajotietokone, 
oh jaustehostin, Ford 6000 radio/CD-soitin.

15.900 €
Ford  Focus 1,6 100hv Trend M5 -07 
ml. 69 tkm, ilmastointi, ABS-jarrut, ajotie-
tokone, sähköikkunat, sähkötoimiset peilit, 
radio/CD-soitin, lohkolämmitin, sisäpistoke, 
kesä- ja talvirenkaat, täydellinen huoltokir-
ja, 1 omistaja

13.880 €

AIXAM – Suomen myydyin mopoauto
Testattu ja tunnustettu turvallisuus. Rokkaava 
ulkonäkö hiottuine yksityiskohtineen. AIXAM 
on vuosi toisensa perään sekä Euroopan 
että Suomen myydyin mopoauto. Pelaa siis 
varman päälle ja valitse AIXAM !

Hinnat 11.490 - 15.490 + toimituskulut
Kuvan CITY S 12.520 +toimituskulut

Hyvät ja vähän ajetut vaihtoautot

DEALER ALUE

Ajattelee sinua.
Driver Alert -vireystason valvonta.

Ajattelee itseään.
Aktiivinen pysäköintiavustin.

Ajattelee muita.
Aktiivinen kaistanpitoavustin.

Ajattelee puolestasi, 
jotta voit nauttia 
ajamisesta.

TÄYSIN UUSI FORD FOCUS WAGON. Käynnistä enemmän kuin autosi. 
Wagon alkaen 22.090,95 € (sis. toim.kulut XXX €)

ford.fi 

Täysin uusi Ford Focus Wagon alk. 22.090.95 € (autoveroton hinta 17.540 € + arvioitu autovero CO2-päästöillä 
139 g/km 4.550,95 €) Hintaan lisätään toimituskulut XXX €. Kuvan auto erikoisvarustein.

600

Täysin uusi Ford Focus Wagon alk. 22.090.95 € (autoveroton hinta 17.540 € + arvioitu autovero CO2-päästöillä
139 g/km 4.550,95 €) Hintaan lisätään toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein.

Kauhkialantie 2, 42100 JÄMSÄ, palvelemme ma-pe 9-17, la 10-13
Mika Lyytinen 040 7274769, Jyrki Meronen 0400 649151

NYT ON FOCUS -MALLISTO TÄYDELLINEN. TULE, KOEAJA JA IHASTU!

Uudistunut

Valtuutettu
-HUOLTO

JÄMSÄNKOSKEN MOTOVARUSTE KY
Pietiläntie 11, 42100 JÄMSÄ

Puh. (014) 714 401. Päivystys: 040 544 8221
Avoinna: ma-pe 7.00-16.30, la 9-12

kesälauantait suljettu

ILMASTOINTILAITTEIDEN
korjaukset, huollot ja

täytöt myös henkilöautoihin
 Nosturin tarkastukset 25 tm asti

 Valtra ja Teboil -öljyt

Hydrauliikkaletkut,
liittimet ja komponentit



8 Jämsä Tänään    keskiviikko 25.5.2011

JÄMSÄNKOSKI, OKT
4 h, k, s, at n. 107 m²/180 m². Ryhdikäs koti omalla 1151 m² tontilla odottaa uusia asu-
jia suositulla Virtasalmen asuinalueella. Tämä koti on saanut uutta pintaa moneen 
paikkaan, käyttövesiputket, sähköt myös uusittu. Pihassa ulkorakennus, jossa lämmin 
n. 10 m² huone vaikka yritystoimintaan. Asuinalueella toimii vireä asukasyhdistys. Suo-
sittelen lämpimästi! Mh. 119.500 €. Virtasalmentie.

Lisää koteja www.skv.fi

Kysy välityspalkkiotarjoustamme. Normaali välityspalkkio velattomasta kauppahinnasta on 4 % + alv. 

JÄMSÄNKOSKI, OKT
4 h, k, s, autotalli. n. 100/160 m². Isolla 1453 m²:n kulmatontilla sijaitseva siistikuntoi-
nen 1958 rakennettu puutalo. Valoisia huoneita on pintaremontoitu. Tämä koti odot-
taa uusia asujia, jossa Jämsänkosken keskustan palvelut kävelymatkan päässä. Soita 
oma esittelyaikasi! Mh. 88.500 €. Valurintie.
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JÄMSÄNKOSKI, RT, 4 h, k 72 m²
As. Oy Koivupuistolassa sijaitseva rivitalon päätyhuoneisto aivan metsän reunassa ja 
leikkikentän läheisyydessä. Huoneistossa remontoitu mm. keittiö, jolloin tehty yksi 
huone lisää, soveltuu vaikka työtilaksi. Aidatulla suojaisalla takapihalla on mukava ot-
taa vaikka aurinkoa. Tule tutustumaan! Mh. 59.000 €. Juokslahdentie 31 D. Ensiesit-
tely to 26.5 klo 16.00-16.30.
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JÄMSÄNKOSKI OKT
3 h, k, wc ja ullakkotilaa. n. 60 m²/89 m². Idyllinen 1930-luv. rak. hirsirakenteinen ta-
lo rehevine pihapiireineen omalla 8890 m² tontilla. Jämsänkosken keskustan palvel-
uihin n. 2 km. Remontoi tästä itsellesi koti tai vapaa-ajan viettopaikka, pesutilat eril-
lisessä saunarakennuksessa. Kannattaa tutustua! Mh. 48.500 €. Mäkeläntie 20. Ensi-
esittely ke 25.5 klo 15.00-15.45. 
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Sisusavusauna on nykyaikainen ja paloturvallinen tapa nauttia
savusaunan lempeistä löylyistä. Käsityönä valmistettu, kotimaista 
laatua oleva hirsirakenteinen Sisusavusauna toimitetaan avaimet
käteen pakettina – paikoilleen asennettuna ja täysin kylpyvalmiina.
Jokainen sauna valmistetaan yksilöllisesti mittatilauksena asiakkaan
toiveiden mukaisesti – kaikissa kokoluokissa. Katemateriaaliksi voi
valita esim. turve-, päre-, lauta- tai huopakaton. Sisusavusaunan
palosuojausrakenne on testattu Kuopion palo- ja pelastusopistolla.

Aito Sisusavusauna
Sisusavusaunan sydän on lämmönjakautumiseltaan tasainen,
nokeamaton sekä rakenteeltaan paloturvallinen. Sisusavusaunan
kiuas kootaan vuolukivestä tapittamalla, jolloin rakenne kestää
lämpöelämisen. Löylykiviä kiukaaseen menee 500-2600 kiloa
– koosta riippuen. Sisusavusaunan toimitusaika on noin kuukausi.
Meiltä saa myös pelkän kiukaan paikoilleen asennettuna.

Meiltä myös -saunasisustuksien suunnittelu- ja toteutus
 -kiukaiden asennus- ja palosuojauspalvelut
 -savu- ja muiden saunojen kunnostukset
 -perinteisten hirsirakennuksien kunnostus
 -ammattitaitoiset tekijät myös asuin- ja piharakennuksien
 kunnostusurakoihin sekä sisätilojen remontit

Saunaan jo samana päivänä!

SISUSAVUSAUNA
Varastotie, 42100 Jämsä

.sisusauna.
Myynti ja valmistus
Kari Vainiomäki
Puh. 040 7310 993  

Kiuas lämpiää tasaisesti ja 
turvallisesti

Patentoitu kiuasrakenne

Kotimaista rakennustaitoa

Aito
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Koti on sydämenasia

23 % = 4,92 % ja vähimmäispalkkio 2 000 € + alv. 23 % = 2 460 €. Puheluhinnat 010-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 0,0828 €/puh + 0,595 €/min ja matkapuhelimesta 0,028 €/puh + 0,1704 €/min (alv 23 %). SKV Kiinteistönvälitys Oy, Puutarhurinkuja 2, Helsinki, Y-tunnus 0851924-5.

TANJA HEINONEN
Kiinteistönvälittäjä 
LKV, LVV, KiAT
010 228 4473
040 770 6249

PÄIVI HUTTUNEN
Myyntipäällikkö 
LKV, LVV
lomalla

KESKUSKATU 8 LH 6, Jämsä, puh. 010 228 4470

JÄMSÄ, KT, Varistaipaleentie
Jämsän Viiskulman asuinalueella, keskustan palvelujen läheisyydessä kolme hissillis-
tä kerrostaloa, joissa useampia myytävänä olevia huoneistoja. Taloihin tehty vuosina 
2007-2009 mittavat remontit mm. huoneistot kaikki remontoitu sekä käyttövesiput-
kistot uusittu. Kaikissa huoneistoissa on parveke ja selkeä pohjaratkaisu. Varaa koh-
teisiin oma esittelyaikasi.
3 h, k, s 76 m² 0 A 15, vapautuu 15.6. Mh. 32.648,86 €. Vh. 85.000 €.  887732
3 h, k 76 m² 6 A 11, vuokrattu, Mh. 34.188,05 €. Vh. 78.000 €.  861528
3 h, k 76 m² 6 A 17, vuokrattu. Mh 36.188,05 €. Vh. 80.000 €.  872582
3 h, k 76 m² 6 A 26, vuokrattu. Mh 36.188,05 €. Vh. 80.000 €.  821706
2 h, k 57,5 m²  8 A 2, vuokrattu. Mh. 66.000 €.  895569

JÄMSÄ, RT, 2 h, k, s 64 m²
Jämsän Pispalan -asuinalueella siistikuntoinen tilava rivitalokaksio jonka parvekkeel-
la nautit kesäaikaan lähes koko päivän auringonpaisteesta. Hyväkuntoiset vaaleat par-
kettikuvioiset muovimatot sekä vaaleat tapetit tekevät huoneistosta valoisan. Yhtiös-
sä kaukolämpö sekä kaapeli-tv. Varaa oma esittelyaikasi, huoneisto vapautuu nopeas-
ti! Mh. 82.000 €. Pispalantie 28 C. Esittely ma 30.5 klo 15.00-15.30. 
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JÄMSÄ, RT, 2 h, k, s, vh 60 m²
Rauhallisella Tervasmäen asuinalueella sijaitseva viihtyisä rivitalokoti. Kaksiossa oma 
sauna ja suojaisa takapiha. Pientä pintaremonttia kaipaavat pinnat on helppo uudis-
taa haluamillaan sävyillä. Tämä huoneisto vapautuu pian, kannattaa tutustua! Mh. 
80.500 €. Sammalsuonkatu 12 B. Esittely pe 27.5 klo 15.45-16.15. 
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JÄMSÄ, RT, 2 h, kk, s 47 m²
Saunallinen rivitalohuoneisto vaikkapa ensiasunnoksi! Rauhallinen sijainti, noin 3 km 
keskustasta. Huoneistolle kuuluu autokatospaikka. Pinnat siistit, remontoimalla saat 
ajanmukaiseksi. Huoneisto heti vapaa, varaa oma esittelyaikasi! Mh. 65.000 €. Sähkö-
koskenkatu 14 B. Ensiesittely pe 27.5 klo 15.00-15.30. 
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JÄMSÄ, KT, 3 h, k 79,5 m²
Jämsän Viiskulman asuinalueella As. Oy Seppolanhovissa kerrostalon kolmannen ker-
roksen valoisa huoneisto vain kävelymatkan päässä keskustan palveluista. Huoneis-
tossa tilava lasitettu parveke ja väljät asuintilat. Remontoimalla saat tästä itsesi nä-
köisen kodin, huoneisto on heti vapaa! Mh. 70.500 €. Apialantie 2 C. Esittely to 26.5 
klo 14.45-15.15. 
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JÄMSÄ, KT, 3 h, k, p 78,5 m²
Kaunis ja tilava ensimmäisen asuinkerroksen huoneisto aivan keskustan palvelujen lä-
hellä joen äärellä. Lasitettu parveke joen suuntaan. Kaukolämmöllä lämpiävässä yhti-
össä tehty kuntokartoitus. Ala-aste aivan vieressä, ylä-aste ja lukio kävelyetäisyydel-
lä. Varaa oma esittelyaikasi tähän valoisaan kotiin! Mh. 82.500 €. Kelhänkatu.
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JÄMSÄ, KT, 3 h, k, s 77,5 m²
Pienkerrostalossa suositulla Seppolan asuinalueella sijaitseva ensimmäisen kerroksen 
päätyasunto. Jämsän keskustan palvelut ovat vain kävelymatkan päässä. Huoneistos-
sa on oma sauna ja suojaisa takapiha sekä autokatos. Remontilla saat tästä kodista 
viihtyisän, jossa ei ole rappusia esteenä. Suosittelen tutustumaan! Mh. 122.000 €. Lin-
nakatu 6 C. Esittely to 26.5 klo 14.00-14.30. 
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KAIPOLA, KT, 3 h, k 74 m²
Siistikuntoinen hyvän pohjaratkaisun omaava huoneisto Jämsän Kaipolassa. Huoneis-
to remontoitu täysin noin kuusi vuotta sitten. Lasitettu parveke metsän suuntaan. Rau-
hallinen talo joka lämpiää kaukolämmöllä. Tule tutustumaan! Mh. 50.000 €. Jämsän-
koskenkatu.
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JÄMSÄNKOSKI, KT, 3 h, k 74 m²
Avaruutta ja väljyyttä löytyy tästä kerrostalokodista, jossa on kauniisti yhdistetty keit-
tiö ja olohuone sekä nurkkaus vaikka työpisteelle. Huoneistossa runsaasti säilytysti-
laa ja tilava lasitettu parveke. Taloyhtiössä tehty paljon remontteja mm. käyttövesiput-
ket uusittu sekä julkisivuremontti tehty. Ota yhteys niin lähdetään tutustumaan, va-
pautuu 1.7! Mh. 63.547,16 €. Vh. 69.000 €. Konilannotkontie.
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JÄMSÄNKOSKI, KT 2 h, k 58 m²
Asunto Oy Lavarinteessä toisen kerroksen valoisa kaksio. Huoneistossa selkeä pohja-
ratkaisu ja parveke etelään päin. Remontoimalla saat tästä kivan kodin. Osta omakse-
si tai sijoitusasunnoksi, huoneisto on vuokrattu ja irtisanomisaika on 6 kk. Soita ja va-
raa esittelyaikasi! Mh. 42.000 €. Taipaleentie.
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JÄMSÄNKOSKI, KT, 2 h, kk, s 50 m²
As Oy Jämsänkosken Kenraali on vuonna 2008 valmistunut kerrostalo keskeiselle pai-
kalle palveluiden välittömään läheisyyteen. Tehokkaasti käytetyt neliöt ja valoisa poh-
jaratkaisu mahdollistavat helpon asumisen. Isolle lasitetulle parvekkeelle sisutat viih-
tyisän kesähuoneen. Tutustumisen arvoinen kohde! Mh. 110.000 €. Kenraalintie 17 As. 
1 ja 2, Esittely ma 30.5 klo 14.00-14.30.
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KUHMOINEN, vapaa-ajan asunto
Tupa, kk, pukuhuone ja sauna 28m². Kirkasvetisen Kuoksjärven rannassa sijaitseva va-
paa-ajan kohde omalla 2250 m² tontilla hyvän matkan etäisyydellä isoista kaupun-
geista. Tontilla sijaitsee päämökki, aittarakennus, varasto/puucee sekä ihana hirsinen
nukkuma-aitta. Luonnontilassa olevalla mökillä varmasti rentoudut ja nautit maise-
mista. Soita niin lähdetään tutustumaan! Mh. 115.000 €. Kylmälahdentie.
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KKOOTTIILLEEIIVVOONNNNAAIISSIIAA 
MMAAIITTTTAAVVAAAA  KKAAHHVVIIAA 
EEDDUULLLLIISSTTAA  LLOOUUNNAASSTTAA 

Keskuskatu 1, Jämsä   SSIILLTTAAKKAAHHVVIILLAA  

KKiirrssii  LLeehhttiiöö  
Puh. 041 430 8020 

 

Kaikki hengelliset kirjat, äänitteet,
kortit 1-os. ja 2-os., suruadressit meiltä

Tarjous suruadressiTarjous suruadressi
suositush. 12 €, nyt 3 €suositush. 12 €, nyt 3 €
Postimyynti Keijo Suuniittu
Autokuja 3, 42100 Jämsä
045-131 8288
PS. Soita ensin – tule sitten käymään
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- Harri Turkkila, UPM:n 
metsäsuunnittelija, sanoi, 
että missään muualla Jäm-
sässä ei metsä ole kasvanut 
näin hyvin kuin sinun.

Näin aloittelee kerto-
maan mieltymyksestään 
metsänhoitoon Tuure Rin-
ne 84 v. Tuure toimi UPM:n 
mittausyksikön työnjohtaja-
na vuosina -71 - -85. Luke-
mat Tuuren mapista löytyvis-
sä papereissa näyttävätkin 
isoilta, mutta niistä tavallinen 
kadun tallaaja ei ymmärrä 
paljoakaan. Pitäisi olla ver-
tailulukemia ja kokemusta 
enemmän.

Pitkään on taitettu peistä 
siitä, mikä on oikeaoppinen 
tapa kasvattaa puuta met-
sässä. Metsähallituksen kan-
ta tähän oli selvä. Pitkään ja 
sitkeästi oli tehottomana jyr-
kästi kielletty jatkuvan kas-
vatuksen menetelmä, jossa 
suurempia puita kaadetaan 
nuorempaa varjostamasta ja 
jossa pehmeillä menetelmil-
lä korjataan puu vahingoit-
tamatta alempaa kasvustoa. 

Monia oikeusjuttuja käytiin ja 
Karpossa aihetta käsiteltiin 
useammin kuin kerran. Hy-
vin huolehdittuna jatkuvan 
kasvatuksen menetelmä toi 
niin monia etuja, että mones-
ti itsekin ihmetteli, miksei sitä 
voitu hyväksyä yhdeksi met-
sänhoidon vaihtoehdoksi.

Nyt on toisin. Tästä vuo-
desta alkaen saa taas kas-
vattaa metsää eri metodeilla 
vapaammin kuin ennen.

- Tärkeää on, että kasva-
tetaan, toteaa Tuure.

- Metsän kasvua pitää 
seurata ja harventaa puus-
toa vuosittain. Kaikki tällai-
nen huolenpito kasvattaa 
tuottoa ja putoaa suoraan 
omistajan kukkaroon. Itse en 
kyllä ole rahassa näitä ajatel-
lut, vaan teen kaiken rakkau-
desta metsään.

Tuure ei omissa metsis-
sään käytä jatkuvan kasva-
tuksen menetelmää, vaan 
edustaa tehokkaampia mal-
leja. Kuusimetsässä aukko-
hakkuun jälkeen istutetaan 
paakkutaimia noin 2000 tain-
ta hehtaarille. Verhopuus-
to muodostuu alueelle itsek-
seen nopeammin kasvavista 

OSMO PITKÄNIEMI lehtipuista ja poistetaan oh-
jeiden mukaan kokonaan rei-
lun kahdenkymmenen vuo-
den aikana. Tuure itse pois-
taisi verhopuuston nopeam-
min, ettei se syö varsinaisen 
kasvuston voimaa. Joulu-
kuusen kokoisena latvakas-
vu on jo niin ylhäällä, että 
hallasuojaa ei tarvita.

Verhopuuston idea on sii-
nä, että halla tuhoaa usein 
kuusen latvasilmun, kun se 
avautuu normaalisti touko-
kuun lopulla. Kriittinen aika 
on noin kaksi viikkoa. Jos 
latvasilmu tuhoutuu, kuu-
si ei kasva pituutta, vaan ju-
roo. Tätä voi tapahtua mone-
na vuonna peräkkäin silloin, 
kun latva on maanpinnan lä-
heisyydessä. Verhopuuston 
lehdet taimien yläpuolella 
estävät maan lämpöä haih-
tumasta taivaalle ja heijas-
tavat sen takaisin niin, että 
uusi vuosikasvu ei tuhoudu. 
Kasvun loppuvaiheessa tällä 
saavutetaan suuri hyöty, kun 
viimeiseenkin hakkuuseen 
päästään vuosia aiemmin.

Vaikka Tuure ei metsää 
hoitaessaan rahaa ajatte-
lekaan, niin kyllä se jossa-

kin näkyy. Kun naapuri kuuli 
Tuuren tehometsätaloudes-
ta, hän tokaisi: ”Eikös tuom-
moisesta tule ”lauskaa” lau-
taa?” Tuure vastasi, että ha-
luaa tuottoa metsästään, ja 
näin siihen päästään. Mitäpä 
tuohon voi lisätä.

Tuuren jyhkeä koivikko on 
jo hakattu vaneripuuksi. Ku-
kapa uskoisi, että se aloit-
ti kasvunsa vuoden -70 ke-
väällä. Tuolloin viljelyskäy-
tössä olleet pellot istutet-
tiin täyteen koivuntaimia. 32 
kasvuvuoden jälkeen Tuure 
sai rinnan korkeudelta pui-
den läpimittojen keskiarvok-
si 32 cm.

- UPM:n mittataulukossa 
se kirjataan 31+, mutta oikea 
mitta oli 32 cm, varmentaa 
Tuure.

- On hienoa, että nykyään 
saa valita itse, millä tavalla 
metsänsä kasvattaa. Tärke-
ää on se, että kasvatetaan, 
eikä vain jätetä puustoa it-
sekseen hoitamaan omaa 
kasvuaan, painottaa Tuure.

Eikä se ole pelkkää puhet-
ta. Tämä kaikki on nähtävis-
sä Tuuren metsissä.

Tuure kasvattaa metsää

Metsän palstat on numeroitu eri kasvustotyyppien mukaan.
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Vanerikoivukin kasvaa hyvin Tuuren metodeilla. 

Ote Liisa Pohjolan kirjasta
Arjen askareissa
ja vähän pyhänkin

Ohrariihellä lietson takana 
oli aika epämukava heitel-
lä niitä ruumenia pois tor-
ven edestä. Yleensä oli 
saunan lämmitys sen jäl-
keen ja silmät sai auki ja 
kurkusta pölyn pois vas-
ta siellä saunassa. Kauran 
puinti oli siistiä hommaa.
Lajittelijan pyörit-
tämisessä piti olla rytmi-
tajua. Lajittelijan alus oli 
lakaistu puhtaaksi ja puh-
distuneet jyvät putosiv-
at siihen. Roskat menivät 
kauemmaksi.
Siinä oli paljon yhteistä 
kirnun pyörittämisen 
kanssa. Sekään ei käynyt 
miten vain, sillä rytmi piti 
olla siinäkin.
Sunnuntaisin luettiin pos-
tillaa. Isä aukaisi kir-
jan valmiiksi pöydälle ja 
kysyi: “Kenen vuoro se 
olikaan?” Aleksi ja minä 
luimme, mutta en muista, 
oliko siinä Kalle vai Urho 
se kolmas lukija.
Vuoro piti muistaa. Niiden 
kirjasimien kanssa oli vai-
keuksia, mutta vieläkin se 
muistuu mieleen, kun mi-
nulla on yksi kirja, missä 
sellaista kirjoitusta on. 
Tuntuma säilyy siis.
Virsiä veisattiin vanhasta 

kirjasta. Ei se ollut näitä 
kirkkovirsikirjoja, vaan 
vanhempia. Niistä otetti-
in myöhemmin uusia pai-
noksia.
Kouluun mentiin saap-
paat jalassa, kun ei ne tiet 
olleet sellaisia kuin nyt. 
Kevätjuhlaan sai tennarit 
ja joskus nahkakengätkin. 
Tennareita pidettiin sitten 
heinäpellolla ja yleensä 
peltotöissä kesällä.
Separaattori oli aika peli. 
Joskus yritettiin laittaa 
muki “kermatorven” alle, 
mutta eihän se siinä kauan 
pysynyt. Isompana sitä sit-
ten itse pyörittelin. Maito 
kaadettiin ylössäiliöön ja 
sitten vain pyörittämään 
kammesta. Separaattoris-
sa oli sellainen kuula ja se 
piti purkaa pesua varten. 
En tiedä, lienevätkö kirnu 
ja separaattori enää “hen-
gissä”.
Navetan vintillä oli myös 
mylly, jolla jauhetti-
in lehmille jauhoja kau-
rasta ja ohrasta. Ihmisten 
syötäväksi jauhettiin hi-
enommilla terillä tai kiv-
illä.
Seppolassa oli mylly, vai 
pitikö mennä Partalaan 
asti, en muista. Hevosen 
kärryyn lastattiin säkit ja 
aamulla ani varhain piti 
lähteä. Olipa siitä sanan-
laskukin: “Aikaisin myl-
lyyn ja myöhään kirk-

Vanhan ajan vempaimia
koon, että pääsee äkimmin 
pois.
Syksyllä, kun sadosta sai 
jauhettua leipäjauhoja, se 
leipä maistui tosi hyvältä. 
Meillä ei ruista paljoa 
viljelty. Kauraa ja ohraa 
pääasiassa.
Lapsena meillä oli keinu 
navetan vintillä ja si-
inä otettiin “hirret”. Näet 
yritettiin, kuka nopeam-
min saa sellaisen vauhdin, 
että saa potkaistua ylähir-
teen. Se tosin oli lank-
ku eikä hirsi. Se onnistui 
neljällä tai viidellä potkul-
la.
Nuoraa hypittiin myös. 
Hyppäsin 200 yksinnarua 
ja nopeitakin muutaman 
kymmenen. Ruutua hyp-
ittiin koulussa ja kotona. 
Niitä oli monenlaisia ver-
sioita: kuutta ruutua ym.
Koululla isot tytöt “hypit-
tivät lautaa” ja siinä joskus 
sattuikin, kun he itse olivat 
painavampia ja ponnautti-
vat meitä ilmoihin. Jos si-
inä putosi laudan sivuun, 
siinä saattoi sattua pahas-
tikin. Ne laudat olivat to-
si vahvoja, muistaakseni 
lankkua.

“Lehmä jo odottaa laitumella Liisaa lypsämään.” Piirros: Hanna Korpi

Lehtikuusi kasvaa sulassa sovussa 
koivujen ja kuusten kanssa.
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Levi osaa kaikenlaista. Eh-
kä olet kuulut hänen soit-
toaan koskettimilla Aku-
liinassa tai Olohuoneessa. 
Tai sitten olet kuunnellut 
häntä basistina Katse-ni-
misessä Gospel-yhtyeessä 
jossakin seurakunnan ti-
laisuudessa. Rumpalina-
kin Levi on taitava. Hän 
sai enoltaan Yhdysvallois-
ta lahjaksi Dave Weck-
ellin opastusvideon, jon-
ka avulla hän kehitti tai-
tojaan. Kaksi vuotta sitten 
hän lopetti peruskoulun, 
haki metallialan opiskeli-
jaksi Tampereelle, mut-
ta harjoitteli ensin isän 
yrityksessä vuoden ajan 
liikkeenjohtajana, johon 
sisältyi paljon muutakin 
työtä. Näistä tehtävistä 
nuorimies suoritui erino-
maisesti.

täminen tapahtuu samal-
la periaatteella. Kaikki 
tämän tietävät. Ongelma-
na on rakentaa toimiva rat-
kaisu, jossa tämä periaate 
toteutuu optimaalisena.

Isällä oli jo valmiina 
90-luvun lopulla kehitetty 
lattiakaivoon sijoitettava 
suihkuveden lämmön tal-
teenottolaite, jolle hän oli 
hakenut yhdeksää eri pat-
enttia saamatta kuitenkaan 
yhtäkään. Laitteen toinen 
prototyyppi kuitenkin to-
imi hienosti viiden vuo-
den ajan ottaen talteen en-
ergiaa monen sadan euron 
edestä. Porakaivosta tullut 
viisiasteinen vesi muut-
tui lattiakaivokierukassa 
25-asteiseksi miltei läm-
pimäksi vedeksi. Tämä 
kaikki toteutui pelkästään 

Levin rakentama energialaite
on testejä vaille valmis

Metalliopinnoissa en-
simmäisen vuoden opin-
näytetyötä miettiessään 
Levi ei oikein tiennyt, mitä 
olisi tehnyt. Hän päätti ky-
syä asiaa isältä. Tältä löy-
tyikin sopivasti 90-luvulla 
kehitelty idea lämmönvai-
htimesta, joka toimisi jat-
kuvassa ilmanvaihdossa 
mm. tietokoneista tutuksi 
tulleilla laitepuhaltimilla. 
Vaikka ne ovat pieniä te-
holtaan, niiden taukoama-
ton työ vaihtaa ilmaa kym-
meniä kuutioita tunnissa.

Useimpien lämmönvaih-
timien idea perustuu vasta-
virtaustekniikkaan. Läm-
min ilma jäähdytetään 
pikku hiljaa kuljettaen 
sitä yhä kylmempää pin-
taa vasten. Vastaavas-
ti kylmän ilman lämmit-

hukkaveden lämmöllä.

Ilman lämmön talteeno-
tossa pätevät samat lainal-
aisuudet kuin veden. Mah-
dollisimman suuri pinta-
ala mahdollisimman pit-
källe matkalle sijoitet-
tuna takaa onnistuneen 
lopputuloksen. Huippute-
hon kannalta tärkein alue 
on laitteen molemmissa 
päissä. Mitä kylmempänä 
lämmin ilma tai vesi saa-
daan ulos laitteesta, sitä 
enemmän siitä on saatu 
imaistua energiaa ja sitä 
enemmän sitä siirtyy läm-
mitettävään ilmaan tai ve-
teen. Veden lämmön tal-
teenotossa tärkeintä on 
viedä kylmä vesi mah-
dollisimman kylmänä sii-
hen viimeiseen pisteeseen, 
josta valumavesi menee 

pois viemäriin. Päätepist-
eeseen johtavan putken 
osan eristäminen on siis 
erittäin tärkeää.

Ilman lämmön talteeno-
tossa tätä ongelmaa ei ole, 
mutta puhtaan vastavir-
tauksen toteuttamisessa 
kohdataan yllättäviä on-
gelmia. 90-luvulla Jäm-
sässä tuotettiin lämmön-
vaihtimia ristivirtaustek-
niikalla, joissa teho jää alle 
50%:iin maksimista. Teor-
ian soveltaminen käytän-
töön ei ole aina helppoa.

Isä teki Leville laitepi-
irustukset. Kun Levi es-
itti ne opettajalle, tämä 
oli sitä mieltä, että kou-
lun välineillä ei voisi te-
hdä sellaista pientä alumi-
inihaitaria, jota laite olisi 

vaatinut. Levi antoi ym-
märtää, että tätä on tehty 
ennenkin, ja hän sai lu-
van yrittää, kunhan mene-
telmää ensin olisi testat-
tu. Testissä lievästi taiteltu 
haitari saatiin puristamalla 
tiheämmäksi, aivan kuten 
Levi oli vakuuttanut.

Noin puolentoista kuu-
kauden kuluttua monien 
vaiheiden jälkeen pelti-
laatikko oli valmis ja hie-
noa: Levi sai täydet kolme 
pistettä suorituksestaan. 
Onnea! Nyt vain talteeno-
ton tehoja testaamaan. En-
sin kotimittareilla ja sitten 
virallisemmilla laitteilla 
Valtion teknillisessä tutki-
muskeskuksessa. Näinhän 
se etenee.
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OSMO PITKÄNIEMI

Melko tarkalleen vuosi sit-
ten alkoi Kirsi Lehtiö pitää 
kahvilaa juuri lopettamaan 
joutuneelta Vehnänjyväl-
tä vapautuneissa tiloissa 
Jämsän Keskuskatu 1:ssä. 
Liikehuoneisto sijaitsee 
niin lähellä Seppolan sil-
taa, että kahvilan nimeksi 
oli melkein pakko tulla 
Siltakahvila.

Jo hyvin alkuvaiheessa 
kahvilassa alettiin tarjota 
erilaisia lounasvaihtoehto-
ja ja asiakaskunta lisään-
tyi. Yhä useampi on käy-
nyt maistamassa Kirsin 
kahvilan lounaiden hie-
noja makuaromeja. Mm. 
paistamalla kaalia saadaan 

Kirsin pulla maistuu
kotoisalta

tiettyihin ruokiin esiin ai-
van erityisen hieno maku.

Kirsi paistaa itse pullat 
kahvilassa, ja aamulla on 
tuore pellillinen suoraan 
uunista valmiina herkku-
suille. Itsekin olen monet 
kerrat hakenut siitä satsis-
ta muutaman maistiaisen.

- Munkki ja kahvi on se 
meidän bravuurituote, to-
teaa Kirsi. Kyllä pullakin, 
hän jatkaa.

Lounaspöydässä ruokai-
lee miestyöporukka, mutta 
kuka sitä nyt valokuvaan 
suostuisi, kun ei ole par-
haita päällä, joten kerro-
taan vain mauista ja kah-
vilan emännästä, joka on 

aina yhtä tyylikäs tiskin 
takana ja edessä. Työssä 
Kirsillä on ollut jokunen 
harjoittelija ja kiireapulai-
nen.

Vielä reilu vuosi sitten 
Kirsi oli toipumassa vai-
keasta sairaudesta, mutta 
ei lannistunut kuten monet 
muut, vaan otti elämänsä 
rakennuspalikat entistäkin 
tukevammalla otteella kä-
siinsä ja alkoi yrittäjäksi.

- Minun vain on pakko 
saada tämä kahvila perus-
tettua. Tarvitsen tällaista 
tekemistä, hän sanoi tuol-
loin.

- Tieto tällaisen onnistu-
misesta saattaa antaa toi-

voa ja motivaatiota muil-
lekin, Kirsi toteaa tänään.

Ai niin, miltä tuo kehuttu 
pulla sitten maistuu? Toi-
mittajan mielestä hyvin 
kotoisalta!

Munkkirinkilä on ehdoton suosikki
Siltakahvilan asiakkaille.
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Future RocksFuture Rocks
Kirjoittanut ja piirtänyt: Desiree Flameheart

Future Rocks on fi ktiivinen tarina, joka kertoo suomalaisista nuorista. He 
tähtäävät rock-tähdiksi ja perustavat bändin. Iloiseen, joskin sekavaan 
joukkoon kuuluvat Frank, Pete ja Sampsa. Heillä on myös koira, jonka ni-
mi on Tomppa. Joukkioon kuuluu vielä Ukkeli, joka antaa poikien soittaa 
autotallissaan, Asta, joka myös haluaisi soittaa bändissä sekä hänen vel-
jensä Vikke. Mitä kaikkea tie kuuluisuuteen tuokaan tullessaan?

Frank: 80- ja 70-luvun tyylin omaava heppu. Kitaristi

Pete: Perushevari. Lukee aina lehteä. Basisti

Sampsa: Pörröpäinen ja rasavilli rumpali.

Ukkeli: Huonokuuloinen ja yleensä äreä. Auttaa kuitenkin aina poikia.

Asta: Tulee myöhemmin kuvioihin. Haluaa kitaristiksi ja riitelee Frankin 
kanssa.

Vikke: Astan veli, emo(tionaalinen) poika. Osaa soittaa koskettimia, mut-
ta ei halua soittaa bändissä.

Tomppa: Poikien koira. Hoitaa kaikki heidän asiansa, vaikka sitä ei huo-
matakaan.



 keskiviikko 25.5.2011    Jämsä Tänään 15

Meillä on nyt kaksi nuorta sarjakuvapiirtäjää Jämsä Tänään -lehdessä. Toinen piirtää nimimerkillä ja toinen omalla ni-
mellään. Kumpikin tapa käy meidän lehdessä. Kalle Kurki on seikkaillut jo parin vuoden ajan 12-vuotiaan Teemu Suikin 
piirtämissä sarjakuvalehdissä. Nyt Kalle on ottanut paikkansa myös Jämsä Tänään -lehden sarjakuvasivulla.

Teemulta on ilmestynyt tähän mennessä kuusi lehteä, joissa on hauskoja teemoja. Yhdessä lehdessä Kurki koheltaa ja 
toisessa kiekkoilee. Lehdet ovat olleet noin 48-sivuisia. Nyt niitä on luettu vain suppeassa piirissä, mutta vastaisuudes-
sa niitä saatetaan nähdä myös laajemmalle levinneenä.

Tämän lehden palstoilla ei nähdä pitkiä seikkailuja. Kallelle sattuu pieniä kommelluksia tuon tuostakin ja näitä nähdään 
kolmen tai neljän kuvan sarjoina. Ihan niin kuin tunnetummat hahmot tekevät isommissakin lehdissä. Kalle Kurki toivot-
taa lukijoilleen hauskoja lukuhetkiä ja tahattomia naurunpyrähdyksiä.

Teemu Suikki antaaTeemu Suikki antaa
Kalle Kurjen koheltaaKalle Kurjen koheltaa

Teemun ekan lehden kansikuva
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Miinä iite laapaseet!!! 
Sanoi Oliverin äiti kol-
mevuotiaana, kun hän 
oli päättänyt, että äiti ei 
laita tällä kertaa lapa-
sia. Osan ainakin tästä 
omatoimisuudesta on 
perinyt Oliver, Ester ja 
Toni Kranzin poika. Hän 
nimittäin päätti jo hyvin 
nuorena alkaa hääku-
vaajaksi. Poika otti äi-
diltään kameran ja alkoi 
napsia kuvia häävier-
aista, kuka milloinkin 
eteen sattui.
Vastaan tulivat Kei-
jo-eno, Levi-eno, Jo-
hanna-täti, Anna-täti ja 
Leea-täti. Tuiki tuntem-
attomat kelpasivat en-
nakkoluulottomalle ves-
selille aivan yhtä hyvin. 
Joku tuli kameran kans-
sa vastaan ja napsi vas-
takuvia. Ja hymyä riitti.
Oliver opetteli jo pi-
enenä tekniikan, millä 

hän pärjää vieraampien 
ihmisten kanssa. Kun 
joku tuli lähelle vään-
telemään naamaansa ja 
rupesi makealla äänel-
lä lällättämään: ”No 
mitäs pikkuvesselille 
kuuluu?”, Oliver kään-
si päätään 90 astet-
ta toiseen suuntaan ja 
unohti koko lällättäjän. 
Ongelma syntyi, kun 
joku oli niin sitkeä, että 
tuli vielä toiselta ja taas 
toiselta puolelta kyse-
lemään. Silloin ei pik-
kumiehen pokka enää 
pitänyt, vaan suupielet 
kääntyivät alaspäin ja 
parku alkoi. En yhtään 
moiti Oliveriä.
Ei Oliver mikään ujo 
poika ole. Nytkin 
hääjuhlaan mennessä 
hän äkkäsi heti lapsille 
tarkoitetun alueen ja ol-
isi mennyt sinne oiko-
päätä. Malttoi kuitenkin 

tulla ensin pöytään Es-
ter-äidin kanssa. Mutta 
kun lasten nurkka avat-
tiin ja nuori Elli-täti oli 
tullut paikalle, antoi äi-
ti luvan lähteä. Muut 
tuskin kerkisivät edes 
tajuta vielä asiaa, kun 
Oppu jo marssi suoraan 
Ellin luokse, nappa-
si tätä kädestä ja sitten 
mentiin.
- Oliver kuvia, sanoo 
pikkumies, ottaa äi-
diltään kameran, tähtää, 
tarkentaa ja laukaisee. 
Tähtäys ei ole vielä vart-
tuneempien kollegoi-
den luokkaa, mutta ei 
kukaan ole seppä syn-
tyessään. Harjoittele-
malla oppii. Siinä on hy-
vä motto. Pitää uskaltaa 
tarttua, maistaa ja ko-
skea. Muuten jää lapa-
set suorina seisomaan.

“Oliver kuvia”

KILPAILU
Arvaa nuorimman kuvaajamme Oliverin ikä päivän tarkkuudella. 
Lähimmäksi osunut voittaa kahvipaketin tai vaihtoehtoisesti kark-
kipussin. Oikein vastanneiden kesken suoritetaan arvonta. Voittaja 
ilmoitetaan lehtemme seuraavassa numerossa, ja palkinnon voi 
noutaa lehtemme toimituksesta. Vastaukset tuodaan tai lähetetään 
samaan paikkaan lapulla. Lehtemme osoite on:

Jämsä Tänään, Keskuskatu 1, 42100 JÄMSÄ


