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JÄMSÄ TÄNÄÄN

Päätoimittaja:
Osmo Pitkäniemi
p. 050 5737 602

Kaupallinen johtaja:
Esko Nieminen
p. 0400 940 953

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

YHTEYSTIEDOT

Toimitus:
Keskuskatu 1, 42100 Jämsä

Ilmoitusmyynti:
p. 040 094 0953 (Esko Nieminen)

Aineisto:
aineisto@jamsatanaan.fi

Jämsä Tänään -näköislehti
on luettavissa osoitteessa:
www.jamsatanaan.fi

Kuva: Sinikka Seppänen

Tämänkertaisesta lehdestä 
tuli luontoaiheinen. Pari ys
tävää toi luontokuvia toi
mitukseen ja kuinka olla
kaan, itsekin olin viritel
lyt kameraani sitä varten. 
No, kevätkesän visuaali nen 
kauneus jotenkin houkut
telee siihen. Näyttää siltä, 
että näin vapaasti osallistut
taessa lehti itse hakee tee
mansa. Jos juttutarjontaa 
on paljon, voidaan tehdä 
kooltaan tasapuolisia teema
palstoja. Jos jollakin kerral
la samanaiheisia juttuja on 
paljon, voitaneen puhua tee
malehdestä. Hyvä näin.

EHECbakteeri on puhut
tanut ihmisiä Euroopassa vii
me viikkoina. Aina, kun on 
ollut jokin tällainen uusi uuti
saihe, niin olen ihmetellyt 
sitä, kuinka vähän kansalai
sille selitetään ihan jutun pe
rustermistöä. Ihan niin kuin 
pääasia olisi, että osataan 
laittaa ulkoa opitut sanat 
tiet tyyn järjestykseen, vaik
ka asiasta itsestään ei ym
märrettäisi tuon taivaallista.. 
Jos joku erehtyy kysymään 
jonkin selventävän kysy
myksen, häntä pidetään tyh
mänä ja katsotaan nenänvart
ta myöten.

Jämsä Tänään on tarttunu t 
tähän epäkohtaan ja antaa 
omalla levikkialueellaan 
esi merkin selkeästä tiedot
tamisesta. Toivottavasti leh
den jakelualueella tämän 
numeron jälkeen kukaan ei 
pidä lähimmäistään tyhmänä 
ainakaan kolibakteereista 
puhuttaessa.

Meillä ei ole paljon uutisia. 
Haluamme tällä osoittaa, et
tä tilaa on kaikille. Ei uutis
lehti ole ainoa vaihtoehto. 
Uskon, että paikkakunnan 
arvokansalaiset, joita kaikki 
olemme, ymmärtävät Jämsä 

PÄÄKIRJOITUS

Kirjoita lehteen
Jos itse tunnet, että et osaa, lähetä 
meille nimesi ja puhelinnumerosi, niin 
voimme välittää sinulle jonkun joka 
osaa.

Jos tunnet osaavasi kirjoittaa ja ottaa 
kuvia, mutta et löydä jutun aiheita, il-
moita nimesi ja puhelinnumerosi, niin 
etsimme sinulle aiheita, joista voit 
tehdä juttuja. Tämä sopii erityisesti 
koululaisille ja nuorille, jotka hallitse-
vat nykyiset tekniikat.

Näin saamme helpolla muodostettua 
verkoston, joissa tarpeet kohtaavat 
toisensa ja asiat lähtevät sujumaan.

Tänään lehden upeat mah
dollisuudet ja tuovat tämän 
kanavan kautta hienoja runo
ja, kertomuksia tai selostuk
sia toistenkin ulottuville ja 
monien iloksi.

Meilläkin on lehdessämme 
tiimi. Sivun alareunassa ole
van tervehdyskuvan kautta 
toivotamme kaikille luki
joillemme antoisaa kesää, 
hauskoja harrastuksia ja hy
viä kesälomailmoja. Ja hy
vää mieltä niille, jotka käy
vät töissä.

Osmo Pitkäniemi
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Ihana linnun laulu,
luonto kuin kaunis taulu.
Ihana on kuunnella linnun laulua,
sirkutusta, liverrystä.

Rauhoittua ja nauttia 
kauniista päivästä.
Pysähtyä hetkeksi,
olla vaan hiljaa,
kuunnella luonnon ääniä.

Ah, mikä rauha.
Ah, mikä lepohetki,
ihana on tehdä luontoon
tämä retki.

Tyyni on ilma, värähdä ei
edes, lehti.

Ensiksi valkovuokko
jo kukkaan ehti.
Kaunis on valkoinen kukka
ja sen lehti.

Kaiken kauniin Luoja on luonut,
meille ihmisille piristykseksi suonut.

Luonnon kauneus

Reino Selin kuvasi joutsenia Hopsussa Lahnajoen 
pellolla sunnuntaina 29.5. Linnut kävivät pellolla 
ilmeisesti ruokavarastoja tankkaamassa ja ennen iltaa 
ne olivat jo jatkaneet matkaansa.

Jos sinulle on nyt kui
tenkin käynyt niin, että pe
rustuksesi ovat pettäneet ja 
rakennelmasi huojuu, mutta 
pysyy vielä koossa, ei hätää! 
Pyydä rohkeasti apua ihmi
siltä lähettyvilläsi. Kukaan 
ei kykene yksin kannattele
maan kallistuvaa taloaan, 
vaan silloin tarvitaan useam
man ihmisen apua ja tukea. 
Tarvittavilla välineillä ja yh
teistyöllä talo voidaan vielä 
pelastaa, tavalla tai toisella  
katsokaa vaikka Pisan tornia. 
Tämän varalta on syytä yl
läpitää naapurisopua ja vält
tää siltojen polttamista esim. 
sinun ja anoppisi tontin vä
liltä. Sitäkin siltaa voi vielä 
tarvita.

Itse en suosi valmiita ra
kennusosia, koska en tunne 
niiden sopivan täydellises
ti oikein kenellekään. Mie
lestäni jokaisella tulisi olla 
sen verran rohkeutta ja pio
neerihenkeä, että uskaltaa 
rakentaa talonsa omaksi 
persoonalliseksi kokonai
suudeksi, johon kaikki sen 
asuk kaat tuntevat olevans a 
osallisia. Jokaiselle on tär
keää saada tuntea olevansa 
tärkeä osa omaa, ainutlaatuis
ta ja rakasta perhettään... siis 
kotiaan, korjaan.

Nimimerkki: OTI

Tärkein, mitä talon raken
nukseen tulee, on hyvät pe
rustukset. Ei ole väliä miten 
hienon palatsin rakennat, 
sillä se on vaarassa kaatua, 
mikäli perustuksissa on vikaa 
 katsokaa vaikka Pisan tor
nia! Virheillä on tapana ku
muloitua päälleen kasattujen 
osien ja palojen yhtälössä, 
tehden näin pienestä suuren, 
kärpäsestä härän. Erityises
ti perustaessa, vaikka muis
sakin rakennusvaiheissa, on 
panostettava tarkkuuteen. 
Tulee malttaa mielensä ja 
harkita tarkkaan mitä halu
aa rakentaa ja mitä raken
nelman olettaa joutuvan kes
tämään vuosien varrella, en
nen kuin ryhtyy perustusten 
valamisprosessiin. Hyvälle 
pohjalle on hyvä rakentaa 
 vaikka uusiksi, jos tarve 
vaatii!

Hyvien perustusten päälle 
voi kukin rakentaa täysin 
omanlaisensa pytingin. Jot
kut haluavat päästä helpolla 
ja rakentavat valmiista osis
ta, kun toiset taas kaipaavat 
jotain ainutlaatuista ja jän
nittävää, kuten lasipalatsin. 
Kukin rakentakoon mie
lensä mukaan ja käyttäköön 
sitä materiaalia, mikä itsel
leen parhaiten sopii... kun
han ensin käy asian läpi mui

den ta lon asukkaiden kans
sa. Mikäli halutaan jokai
sen talossa asuvan viihtyvän 
ja pysyvän talossa, on hei
dän mielipiteensä ja mielty
myksensä otettava huomioon 
heti rakennusvaiheessa. Jot 
ta talosta saadaan jokai
selle viihtyisä ja joustava 
kokonaisuus, on järkevää 
käyttää useampaa eri mate
riaalia. On harkittava, kes
kusteltava ja tutkittava, mikä 
materiaali sopii mihinkin 
tarkoitukseen parhaiten. 

Vahvinkaan rakennus
materiaali ei kestä elämän 
myrs kyissä ja mylväyksissä, 
ellei sitä ole sisäisesti vah
vistettu. Jokaisen huoneen 
ja kolkan sisälle tulisi ra
kennusvaiheessa sisällyttää 
vankka kehikkö, kuten be
toniin betoniraudat. Vahvik
keet myös lisäävät raken
nelman vakautta ja yleistä 
viihtyisyyttä huomattavas
ti. Ne olisi syytä asentaa 
joka huoneen rakennelmii n 
huolimatta huoneen käyt
tötarkoituksesta, näin es
täen “heikoimman lenkin” 
syntymisen ja siitä aiheu
tuvan  mahdollisesti jopa 
dominomaisen  romahdus
riskin. Joihinkin rakennus
materiaaleihin vahvikkeet 
voi asentaa myös kätevästi 
jälkikäteen!

Rakennusvinkkejä
pariskunnille

Kuljen pitkin Keskuskatuu
Ajattelen elon pitkää latuu
Uljas Yheiskoulu seisoi tuossa kerran
Kävin sitä oppilaana jonkin verran

Rakennus ei oo uljas enää
Ajan hammas sille tekee tenää
Säleverhot roikkuu rikkinäiset
Taitaa olla vuodet perimmäiset

Sisältää se monen monta muistoo
Aika muutti Lamminsuonkin puistoo
Viiskytlukuun jutun alun sijoitamme
Viiskytkuusi aikakirjast varmistamme

Silloin alkoi pojan oppikouluvähti
Ykstoistvuotias kun opin tielle lähti
Opin portti pääsykokein aukes
Pisteet riitti, jännityskin laukes

Piti ottaa koulukämppä keskustasta
Onni siinä potkas syrjäkylän lasta
Oli paikka, perhe mitä parhain
Vaikka kotoolähtö tapahtuikin varhain

Nykypolvet eivät ehkä tiedä tästä
Piti maksaa kouluelämästä
Kausimaksut rehtorimme keräs
Ehkä juuri siksi opin halu heräs

Muistot monet mieleen pakkaa
Sydän Yhteiskoululle viel hakkaa
Muistan monet mainioiset opet
Tuli koluttua koulun monet sopet

Oli vapaatuntiluokkaa, vaksin koppii
Voikkaa, urheilua, terveyden oppii
Niistä ammattia sainkin aikanansa
Opin Eikan, Mamman avul aineitansa

Muistan myöskin Kähkipuron, Leidin
Sustan, Akin sekä jumppamaikkaneidin
Koskivaaran historian opetukset
Jälki-istunnot ja kotiin muistutukset

Oli Haikosta ja Pöllästä, ol Vilkkoo
Puuta piti kellarissa pilkkoo
Turakan ja Hassin kanssa taiteilimme
Hassut tontut, Sinilinnut näyttelimme

Yhteiskoulumme
 Erityisest muistan Lamminpäätä
Joka teki pihal koulun jälkeen jäätä
Antoi pojan mieleen innostuksen
Omaan ammattiinsa kiinnostuksen

Miinan kioskista karkit haimme
Siitä joskus moitteitakin saimme
Kirjat itse myöskin ostaa piti
Iltaisin pit kiertää jalan City

Teineille ol illanviettoi, liikkakerho
Monet muistot estää unohduksen verho
Niitä  silti aatella on nastaa
Pleikkaria vaikk ei ollut eikä syöty pastaa

Lukiossa opiskeltiin linjan mukaan
Miksi, kertonut ei kukaan
Kielilinjalla ol poikii tosi harvas
Se ol asetelma matikassa tytöil karvas

Silti yo-kirjoituksis tulos vallan hyvä
Siitä kumarrus viel opettajil syvä
Laudatureja tul kavereille monta
Näytti olleen matkan varrel mahdotonta

Muutenkin sai koulust eväät oivat
Suvivirren säkeet korvissani soivat
Kahdeksasti niitä veisasimme
Rehtorimme puheen kuuntelimme

Tuli sitten vuosi kuusineljä
Silloin sointi oli erikoisen heljä
Oli eron hetki vallan haikee
Jättää tutut seinät oli vaikee

Palatkaamme tähän päivään
Syytä taitaa olla huolen häivään
Surulliseks mielen vetää vähän
Eikö koulua jää enää tähän

Näin se vain on yhteiskoulukaverimme
Vaikka aikanansa tuossa ahersimme
Sitä ei tee tässä sukupolvet tästä lähin
Poistun Keskuskadun viertä äänin vähin

Heimo Nupponen
65 v. 

Istahda hetkeksi,
heitä pois huolet ja kiire.
Ole vain hiljaa, kuuntele,
kuuntele tarkkaan,

mitä luonnon äänet korviisi kuiskii.

Huomaat, kuinka ihanaa oli herätä
uuteen päivään, päivään joka on
täynnä Luojan luomaa kauneutta.

Äitienpäivänä 8.5.2011

Eija Suikki

Loistetta videolla
Mertarannan mmselostuksista on tehty monta videota. Sanataiturin
lempeä lyriikka tuntuu sopivan kahteeseen kuin kohteeseen.
Yksi loistava versio tuli toimi tuksemme ovesta si sään.

Sutisen Pentti kävi liik keessä ja uhosi (Ei Pena oikeesti uhoo):
 Nytpähän ihmiset saa tietää, että tollanen mies se Pena on.

www.youtube -sivulta hakusanaksi Darth Pena.

Benjamin ja Milaija ulkoiluttivat 
koiriaan Pysäkki-Grillin kohdalla. 
Oona ja Rino tekivät tuttavuutta 

Marjan kanssa.
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Voiko ihmisuloste oll a 
vaarallista? Niin oudolt a 
kuin se tuntuukin, ihmisen 
oman suoliston loppupään 
bakteerit aiheuttavat meil
le kaikkein hengenvaaral
lisimpia sairauksia.

Maakkulassa (Jämsän 
maauimala) oli joskus 
70luvun alussa niin pal
jon kolibakteeria, että sii
nä uiminen kiellettiin. Ve
si oli saastunut ulosteista. 
Viime päivinä tapetilla ol
lut EHECbakteeri on yk
si tämän bakteerilajin ryh
mä, joka on vaaraton ih
misen ruoansulatuskana
van alaosassa, mutta joka 
voi sairastuttaa vakavas
ti joutuessaan muualle eli
mistöön.

Kolibakteeri eli Escheric
hia coli (E. coli) on yksi 
niis tä bakteerilajeista, jotka 
elävät tasalämpöisten eläin
ten (muun muassa nisäkkäi
den ja lintujen) ruoansulatus
kanavan alaosassa. Jos poh
javedessä on kolibakteeria, 
se kertoo yleensä ulostesaas
tumisesta. Ihmisen päivittäi
sessä ulostemäärässä on ta
vallisesti 1011–1013 koli
bakteeria. Bakteeri on saa
nut tieteellisen nimensä 
löytäjänsä Theodor Esche
richin mukaan. E. coli kuu
luu enterobakteereihin.

Vedenpuhdistuksessa ja 
jätteidenkäsittelyssä koli-
bakteeri on jo hyvin varhain 
valittu veden saastuneisuus
asteen mittariksi. Pääasialli
set syyt sen käyttöön ovat se, 
että ihmisulosteessa on pal
jon enemmän koliformisia 
bakteereita kuin patogeeneja 

(kuten lavantautia aiheutta
va Salmonella typhii) sekä 
se, että kolibakteeri on taval
lisesti vaaraton eli se ei voi 
“karata käsistä” laborato
riossa ja tuottaa vahinkoa.

Vaarattomuudestaan huo
limatta kolibakteeri voi ai
heuttaa tulehduksen, jos se 
pääsee leviämään ruoansu
latuskanavasta muualle eli
mistöön. Tartunta tapahtuu 
usein saastuneiden käsien tai 
käytettyjen välineiden kaut
ta. Yleisimmin kolibakteeri 
aiheuttaa infektion virtsaput
keen tai vatsaonteloon, mut
ta esimerkiksi sairaalaolois
sa se voi levitä esimerkiksi 
keuhkoihin. Infektio toden
netaan laboratoriokokeissa 
bakteeriviljelyllä, joka teh
dään infektioalueelta otetus
ta näytteestä (esimerkiks i 
virtsanäyte tai keuhkoista ys
kös tai imulimanäyte).

E. coli on hyvin yleisesti 
käytetty bakteeri geenitek
niikassa. Bakteeriin voidaan 
helposti siirtää geenejä. 
Geenejä voidaan esimerkik
si monistaa liittämällä niitä 
E. colin DNA:han, jolloin 
geeni monistuu samalla kun 
E. coli jakautuu. Kolibaktee-
reja voidaan käyttää myös 
proteiinin tuottamiseen: bak
teeriin liitetään halutun pro
teiinin geeni, jolloin bakteeri 
alkaa tuottaa proteiinia.

EHEC
Jotkin muunnokset bak

teerista tuottavat myös tok
siineja (myrkkyjä) ja saatta
vat aiheuttaa ruokamyrky
tyksen. Yksi suolistotuleh
duksia aiheuttavista E. coli 
ryhmistä on Enterohemor
raaginen Escherichia coli 

EHEC puhuttaa
bakteeri eli EHECbakteeri, 
ja niistä on 2000luvulla tul
lut yleinen ruokamyrkytys
ten aiheuttaja. Pahimmil
laan EHEC voi aiheuttaa 
voi makasta veriripulia, ja 
noin 10 prosentilla sairastu
neista saattaa tulla vakava 
munuaisten toimintahäiriö, 
uree minen oireyhtymä HUS 
(yleensä lapsilla). Se voi 
johtaa myös tromboottiseen 
trombosytopeeniseen purp
puraan TTP (TTP tarkoit
taa ihoverenvuotoa eli purp
purana ilmenevää verenvuo
totaipumusta) (yleensä van
huksilla). Tauti saattaa johtaa 
kuolemaan.

Saksassa tutkijat yrittävät selvittää, mistä vaarallinen EHEC-bakteeri on tullut.

EHEC leviää varsinkin 
jauhelihan ja pastöroimat
toman maidon välityksellä, 
jolloin taudin alkuperä on 
yleensä nautakarjan suolisto. 
Tämä on yleistä länsimais
sa muun muassa Pohjois
Amerikassa, jossa bakteeri 
on levinnyt hampurilaisten 
(huonosti kuumennetun) tai 
muun pikaruoan välityksellä. 
Tätä vakavampaa tautityyp
piä on tavattu silloin tällöin 
Suomestakin. Ensimmäin
en EHECepidemia (kanta 
0157:H7) ja myös ensimmäi
set kuolemantapaukset diag
nosoitiin Suomessa vuonna 
1997.

Nyt toukokesäkuun aika
na bakteeri on tappanut Eu
roopassa ainakin 19 ihmistä. 
Sairastuneita on yli 1700. 
Kaikki tartunnan saaneet oli
vat matkustelleet Pohjois
Saksassa.

Tappavalla bakteerilla voi 
olla yhteys festivaaliin, joka 
oli Hampurissa. Kaupungis
sa oli satamafestivaali tou
kokuun alussa. Viikko fes
tivaalin jälkeen Hampurista 
löytyi ensimmäinen ihmi
nen, jolla oli vaarallinen
EHECbakteeri. Myös Lyy
pekkiläistä ravintolaa on tut
kittu yhtenä bakteerin läh
teenä. Ravintolan asiakkais

ta 17 on sairastunut EHEC
bakteerin takia. Sairastunei
den joukossa on saksalaisia 
verovirkailijoita ja Tanskasta 
tulleita turisteja. Yksi sairas
tuneista verovirkailijoista, 
saksalainen nainen, kuoli 
saamaansa tartuntaan.

 Emme syytä tätä ravin
tolaa. Ravintolan ruoantoi
mitusketju voi kuitenkin an
taa meille tärkeitä vihjeitä 
siitä, miten patogeeni pääsi 
leviämään, sanoo tapausta 
tutkiva mikrobiologi Wer
ner Solbach.

Lähde: Wikipedia ja Yle
uutiset ja YleSelkouutiset

Kaupungin toimintaa
Sivistyslautakunnan
kokous 24.5.2011
Kokouksessa oli 18 kohtaa, 
joista 17 päätettiin valmistel-
lun ehdotuksen mukaisesti. 
Kohta ”Lakkautettavien kou-
lujen irtaimiston poisto” poiki 
kannatetun esityksen.

Keskustelun aikana jäsen 
Heikki Rinnekangas esitt i 
jäsen Pirjo Nurmesviidan 
kannattamana, että lakkaute-
tuista kouluista uudelleensi-
joittelun jälkeen jäljelle jäävä 
kalusto luovutettaisiin nuo-
risotyötä tekeville järjestöille 
tukemaan järjestöjen varain-
hankintaa.

Keskustelun aikana sivis-
tystoimenjohtaja ehdotti, että 
sivistyslautakunta jättäisi 
toivomusponnen koskien ka-
lustoasiaa.

Jäsen Heikki Rinnekangas 
ilmoitti peruvansa tekemän-
sä ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyt-
tiin.

Sivistyslautakunta esittä ä 
toivomuspontenaan seuraa-
vaa:

Sivistyslautakunta toivoo, et-
tä ne kalusteet, jotka eivät jää 
uudelle omistajalle koulukiin-
teistöön, luovutetaan nuo-
risotyötä tekeville järjestöille 
tukemaan järjestöjen  varain-
hankintaa.

Toivomusponsi saatetaan 
tiedoksi yhdyskuntatoimelle.

Jämsän Vesi liikelaitoksen 
kokouksessa tänään 8.6. 
käsitellään esityslistan mu-
kaan mm. seuraavia asioita. 
Lehtemme toimituksen kom-
mentit on kursivoitu.

Talousarvion
toteutuminen
Liikelaitoksen investointi-
kohteet (n. 400.000,-) ovat 
toteutuneet pääosin työoh-
jelman mukaisesti, ainoas-
taan Himoksen vesihuolto-
hankkeet (n. 100.000,-) eivät 
ole vielä käynnistyneet. 

Jämsän Veden käyttö ta-
lous ja investoinnit ovat a lku-
vuonna toteutuneet suun ni-
telmien mukaisest i. Tasaisen 

jakauman mukaan meno-
puoli on toteutunu t prosen-
tilleen ja tulopuoli hieman 
ylittynyt ajalla 1.1.-30.4.2011.

Liikelaitoskeskustelu
Peruspääomajärjestelyillä 
on helpotettu liikelaitoksen 
käyttötaloutta 51.000 eurolla 
vuodessa.

K: Tavallisen jämsäläi
sen näkökulmasta tämä 
kuulostaa hyvältä. Tällai
sia järjestelyjä kaivataan 
lisää kaupungin muillekin 
toimialueille.

Oinaslammen
viemärisaneeraus
Kuvauksessa on käynyt ilmi, 

että Oinaslammen 250-mil-
listen viemäreiden muoviput-
kien liitoksista puuttuu tii-
visteet. Nyt putkisto pitää sa-
neerata. Korjattavaa putkea 
on kuutisensataa metriä. Sa-
neeraus toteutetaan ns. suk-
kasujutuksena. Jos hanke 
toteutuu esityksen mukaise-
na, se maksaa n. 100.000 
euroa.

K: Tämä kuulostaa ou
dolta ainakin aluksi. Eikö 
muovisissa viemäriputkis
sa ole asentaessa ollut
kaan tiivisteitä? Onko tä
mä käytäntö ollut ylei nen? 
Täytyykö näitä saneerauk
sia tehdä jatkossa pal
jonkin? Onko tämä vain 

jäävuoren huippu? Onko 
kukaan korvausvelvolli
nen?

Tavoitimme esityksen val-
mistelijan, kaupungin vesi-
huoltoinsinööri Pekka Karp-
pisen puhelimen päähän 
maanantaina. Hänen mu-
kaansa asennuksista on jo 
niin pitkä aika, ettei tapah-
tuneen syitä eikä vastuita ole 
helppo selvittää. Viemäri on 
asennettu 1970-luvulla ja se 
on hänen kuulemansa mu-
kaan tehty kaupungin omana 
työnä. Kiitos Karppiselle hie-
nosta ja asiallisesta selvityk-
sestä, joka tapahtui vieläpä 
varsinaisen työajan jälkeen.
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Liikennepuisto avataan
Jämsän liikennepuiston 
toiminta käynnistyy maa-
nantaina 6.6.2011.

Kaupungin omistama liiken-
nepuisto on toiminut kohta 
40 vuotta. Vuosien varrell a 
aluetta on kohennettu ja 
rakennettu huoltorakennus. 
Kaupungin puistotoimi uusii 
tänä vuonna alueen istutuk-
sia ja viime vuonna puiston 
läheisyyteen pystytettiin kii-
peilypyramidi.

Liikennepuistossa lapset 
voivat harjoitella liikenne-

sääntöjen mukaista liiken-
nöintiä polkuautoilla.  Haluk-
kaat voivat suorittaa myös 
ajokortin. Polkuauton käyttö-
maksu on 1 euro tunnilta. Ko-
ko kesäkauden käytön kat-
tava kausikortti maksaa 25 
euroa. Työnnettävät autot ja 
kolmipyörät ovat käyttäjille il-
maisia. Läheiseen leikkipuis-
toon on myös vapaa pääsy.

Puiston yhteydessä on 
pie ni kahvio, josta voi ostaa 
mm. jäätelöä, kahvia ja vir-
vokkeita. Sadepäivinä puis-
ton pienet asiakkaat voivat 

OSMO PITKÄNIEMI

Astun sisään Kammariin. 
Virve hymyilee vienosti ja 
toivottaa tulijat tervetulleek
si.
 Saako olla kahvia? hän ky
syy.
 Sitä vartenhan tänne tul
tiin. Vastaan tökerösti. Olen 
sosiaalisesti kömpelö, ollut 
melkein lapsesta saakka. Yh
dellä on yksi lahja, toisella 
toinen. En syytä itseäni.
 Sinäkös meidät kutsuit kah
ville? kysyn.
 Minähän se olin, vastaa 
Virve ja jaksaa hymyillä.
 Vähältähän se piti, ettei ko
ko synttäreitä olisi järjestet
tykään, mutta onneksi asiat 
järjestyivät parhain päin. Äi

Virven Kammarissa
tikin saatiin mukaan jeesaa
maan.
 Täällähän lappaa porukkaa 
kuin pipoa, totean Virven äi
dille. Ihmisiä tulee ja menee. 
Asiointinsa päättänyt, mutta 
vielä juttelemaan jäänyt pari
valjakko jouduttaa lähtöään 
noteeratessaan toimittajan 
kameran. En minä heistä ku
via aikonutkaan ottaa.
 Taitaa olla hyvällä paikalla, 
jatkan.
 Kyllähän tämä ihan.
Virve on jo kaatanut kahvia 
kuppeihin.
 Haa, herkkupullaani Pul
lavaa! Tämähän sattui. Olen 
tykännyt tästä aina.
 Olisin laittanut pulla vadin 
täyteen, jos olisin arvannut, 
että otat kuvan siitä. Nyt joku 

katsoo, että meillä on pienet 
tarjoilut, pahoittelee Virve.
 Laita siihen juttuun, että 
jämsäläisten pitäisi asioida 
Jämsässä, että pikkuputiikit 
säilyisivät täällä.
Ei todellakaan ole help
poa olla yrittäjänä täällä, 
varsinkaan tällaisella alalla, 
jossa tuotteiden menekki on 
säistä kiinni. Jos sataa, niin 
kukaan ei osta sandaaleita.

No, kyseessähän ei ole 
mikä tahansa kammari, eikä 
mikä tahansa Virve, vaan 
KenkäKammari ja sen 
omistaja Virve Halinen. 
Roh kea nuori nainen, joka 
on laittanut itsensä peliin 
yrittäjänä. Nyt 3.6. Kenkä
Kammari täyttää jo kolme 
vuotta. Onnea!

Virven Kenkä-Kammarin syntymäpäiviä vietettiin kesäkuun alussa.

Toivat lahjoja 
röykkiöittäin
mutta sinä 
kolmivuotias
vaelsit niiden keskellä
puhallellen saippuakuplia
kasvot säteillen ilosta
silmissäsi taivaan hohde
koko olemuksesi julisti:
 
Onni on puhallella 
saippuakuplia
suuria ja pieniä!
 
Ei haittaa jos
poksahtavat rikki
 niitähän tulee yhä uusia.
Ei haittaa jos
 särkyvät silmiin
 sehän kirvelee 
vain hetkisen.
 
Näettekö
miten kauniita ne ovat
ne säteilevät valoa
sateenkaaren väreissä?
Ja niitä riittää
 
ihan loputtomasti
 
Ja sinä olet oikeassa
Elämä on ikuista.
Se koostuu hetkistä
suurista ja pienistä
Pääasia on
että niistä nauttii
antaa kauneuden koskettaa
pienten ilojen sataa päälleen
kuin saippuakuplat 
 
Mitä siitä
jos välillä silmiä kirvelee
kaikkihan kestää 
vain hetkisen.
 
Aika ei lopu
Suuri Puhaltaja on puhaltanut
sen loputtomaksi
 ja lahjoittanut meille
ihmeteltäväksi
 
Elämän kupla poksahtaa rikki
jatkuakseen ajattomassa 
kauneudessa.
 
Oliverille isomummilta 
24.5.2011

Lea Kranz

Saippua-
kuplat

askarrella tai piirrellä sisäti-
loissa.

Asiakkaina on runsaas-
ti matkailijoita ja muita Jäm-
sässä kesää viettäviä. Puis-
tosta onkin tullut keskustan 
suosituin käyntikohde. Vuo-
sittainen kävijämäärä on 
runsaat 4 000.

Liikennepuisto on avoin-
na 6.6.-5.8.2011 ma-pe klo 
10.00-17.00.

KILPAILUN VASTAUKSET
Viime lehden kilpailussa kysyttiin nuorimman
kuvaajamme ikää. Ester ja Toni Kranzin poika
Oliver täytti kolme vuotta 24.5.2011.
Kira Sorjonen arvasi 3 v 3.6.2011
ja osui näin lähimmäksi. 

Onnea voittajalle!

Kahvipaketin tai karkkipussin voi hakea
toimituksestamme Keskuskatu 1:stä.

UUSI KILPAILU
Mitkä ovat seuraavien kasvien suomenkieliset nimet:
Gyromitra Esculenta =
Taraxacum Officinale =
Trientalis Europea =

OIkein vastanneiden kesken arvotaan palkinto, joka on  
valinnan mukaan kahvipaketti tai karkkipussi. Voittaja il-
moitetaan lehtemme seuraavassa nume rossa, ja palkinnon 
voi noutaa lehtemme toimituksesta. Vastaukset tuodaan tai 
lähetetään samaan paikkaan lapulla. Lehtemme osoite on:

Jämsä Tänään, Keskuskatu 1, 42100 JÄMSÄ
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Jämsänkosken Ilveksen
kenttätoimitus

Jämsänkosken Ilveksen 
yleis urheilu on aloittanut 
kaikille liikunnasta ja ter
veistä elämäntavoista kiin
nostuneille sopivan aikuisten 
urheilukoulun.

Koululaiset kokoontuvat 
perjantaisin Oinaalan urhei
lukentällä. Harjoituksia on 
käytännössä koko kesän ajan 
ja niissä tutustutaan mo
nipuolisesti eri yleisurheilu
lajeihin sekä niiden harjoitte

Tietoa Suomen
Veteraaniurheiluliitosta:

Suomen Veteraaniurheiluliitto ry (SVU) on 353 jä-
senseuran elinvoimainen ja kehittyvä valtakunnal-
linen seuraverkosto.

Jäsenseuroissa veteraaniurheilijoita on jo yli 10 000.
Veteraaniurheiluliitto koordinoi veteraaniurheilua kol-
mella rintamalla: yleisurheilussa, hiihdossa ja luiste-
lussa.

SVU:n tavoitteena on ohjata suomalaiset aikuisur-
heilijat yhteen, järjestää heille eritasoisia kilpailuja ja 
tätä kautta luoda ja edistää fyysistä ja henkistäkin 
hyvinvointia. SVU:n arvot ovat Eettisyys, Kan-
nustavuus, Tasa-arvoisuus, Tavoitteellisuus ja On-
nistumisen elämys.

Lähde: www.svu.fi

Ilveksellä urheilukoulu-
toimintaa myös aikuisille

luun. Aikuisten urheilu koulu 
antaa hyvät eväät jatkuvaan 
ja monipuoliseen kuntoi
luun.

Tiistaisin on Oinaalassa 
myös mahdollisuus osal
listua ohjattuun kahvakuu
lajumppaan. Jumpan ohjaa
jana toimii Jämsänkosken 
Ilveksen Tanja Heinonen. 
Ensimmäisellä kerralla kah
vakuulailemassa oli seitse
män naista ja lisää on lupau
tunut tulemaan seuraavilla 
kerroilla.

Yli kolmekymppisille Il
vesläisille tarjoutuu tilais uus 

kilpaurheilun harrastami seen 
Suomen Veteraaniurheilu
liiton alaisissa kilpailuissa, 
kun Jämsänkosken Ilves on 
ko. yhdistyksen jäsen. Ilvek
sellä on tällä hetkellä 10 
rekisteröitynyttä veteraani
urheilijaa.

Keväälle 2012 Jyväsky
lä on saanut järjestettäväk
seen veteraaniyleisurheilun 
hallimaailmanmestaruuskil
pailut, johon saapuu tuhansia 
kilpailijoita ympäri maail
maa.

Sarjoja löytyy kaikille 
ikäluokille, viiden vuoden 

TULOKSET
 
P4 40 m: 1) Aleksi Vet-
tenterä 11,1, 2) Rolle Lin-
tunen 13,3, 3) Onni Myyry 
14,4, 4) Mitja Peltonen 15,6, 
5) Antti-Jussi Ruuska 22,9. 

P4 Pituus: 1) Rolle Lintunen 
1,20, 1) Mitja Peltonen 1,20, 
2) Aleksi Vettenterä 0,90,
2) Antti-Jussi Ruuska 0,83, 
3) Onni Myyry 0,73. 
 
P5 40 m: 1) Lasse Linde-
man 9,9. 
 
P5 Pituus: 1) Lasse Linde-
man 1,81.  
 
P6 40 m: 1) Elmeri Konstari 
8,5, 2) Elias Ronkainen 8,9, 
3) Eeli Koskinen 9,1. 
 
P6 Pituus: 1) Elmeri Kons-

tari 2,08, 2) Eeli Koskinen 
1,95, 3) Elias Ronkainen 
1,94. 
 
P7 40 m: 1) Mikko Ojala 8,8. 
 
P7 Pituus: 1) Mikko Ojala 
2,24.  
 
P8 40 m: 1) Eemeli Peura 
7,6, 2) Oskari Peura 7,7,
3) Aarni Ronkainen 7,8,
4) Lauri Hirvelä 9,4. 
 
P8 Pituus: 1) Oskari Peura 
2,82, 2) Eemeli Peura 2,60, 
3) Aarni Ronkainen 2,22,
4) Lauri Hirvelä 1,79. 
 
P9 40 m: 1) Eetu Ahonen 
7,4. 
 
P9 Kuula: 1) Eetu Ahonen 
5,19. 
 

P10 60 m: 1) Valtteri 
Gråsten 10,0, 2) Voitto-
Pekka Peltola 10,1,
3) Joona Savolainen 10,4. 
 
P10 600 m: 1) Voitto-Pekka 
Peltola 2.27,4. 
 
P10 Kuula: 1) Voitto-Pekka 
Peltola 5,76, 2) Valtteri 
Gråsten 4,23.  
 
P11 60 m: 1) Miska Heino 
9,3. 
 
T4 40 m: 1) Lotta Lindeman 
13,6, 2) Malviina Koskinen 
14,4, 3) Fanni Peura 15,8, 
4) Helmi Myyry 43,7. 
 
T4 Pituus: 1) Malviina Kos-
kinen 1,65, 2) Lotta Linde-
man 1,39, 3) Fanni Peura 
0,51, 4) Helmi Myyry 0,24.  
 

T5 40 m: 1) Elsi Konstari 
10,2, 2) Siri Ruuska 10,6,
3) Karoliina Hirvelä 11,7. 
 
T5 Pituus: 1) Elsi Konstari 
1,56, 2) Karoliina Hirvelä 
1,51, 3) Siri Ruuska 1,44.  
 
T6 40 m: 1) Sofia Koivisto 
8,5, 2) Iida Vettenterä 8,6, 
3) Senni Peura 9,4, 4) Silja 
Peltola 9,7, 5) Elli-Saara 
Etelä 9,9, 6) Vilma Kesämaa 
10,1. 
 
T6 Pituus: 1) Sofia Koivisto 
2,09, 2) Iida Vettenterä 2,03, 
3) Elli-Saara Etelä 1,90,
4) Inka Savolainen 1,87,
5) Senni Peura 1,82,
6) Silja Peltola 1,72.  
 
T7 40 m: 1) Tiia Marjala 8,6, 
2) Viivi Hopsu 9,6. 
 

T7 Pituus: 1) Tiia Marjala 
2,17, 2) Viivi Hopsu 1,93.  
 
T8 40 m: 1) Rosaliina Lin-
tunen 7,9, 2) Nea Gråsten 
8,3, 3) Aino-Sofia Vehkala 
10,2. 
 
T8 Pituus: 1) Rosaliina Lin-
tunen 2,60, 2) Nea Gråsten 
2,12, 3) Aino-Sofia Vehkala 
1,48.  
 
T9 40 m: 1) Sini Ojala 7,7, 
2) Elena Konstari 7,8. 
 
T9 Kuula: 1) Elena Konstari 
3,03.  
 
T10 60 m: 1) Kiia Suomlain-
en 9,8, 2) Aino-Kaisa Etelä 
10,6, 3) Venla Peura 11,1. 
 
T10 600 m: 1) Aino-Kaisa 
Etelä 2.44,0. 

T10 Kuula: 1) Aino-Kaisa 
Etelä 5,49, 2) Kiia Suom-
lainen 5,02, 3) Venla Peura 
3,93.  
 
T11 60 m: 1) Hilma Ran-
takangas 10,2, 2) Milja 
Koskinen 10,4, 3) Noora 
Kesämaa 11,3, Kilpailun 
ulkopuolella: Inka-Mari 
Saarinen 11,1. 
 
T11 600 m: 1) Noora 
Kesämaa 2.31,5, 2) Milja 
Koskinen 2.47,7, Kilpailun 
ulkopuolella: Elsa Laitinen 
2.22,6. 
 
T11 Kuula: 1) Milja Koskinen 
5,52, 2) Hilma Rantakangas 
5,08.  
 

välein, koska Veteraaniurhei
lussa ei ole yläikärajaa. Kun 
lähestytään 100vuotiaiden 
sarjaa, osallistujien määrä 
alkaa olemaan rajallinen. 
Suomalaisilla on hallussaan 
useita kymmeniä veteraani
en maailmanennätyksiä, niin 
sisä kuin ulkoradoiltakin.

Jyväskylässä, lähes koti
kentällä, järjestettävät halli
maailmamestaruuskilpailut 
antavat oivan tilaisuuden 
päästä itse kokemaan arvo
kisojen tunnelman, joko kat
somosta tai jopa kentältä kä
sin.

Ilves Sarjakisat     Oinaalan Urheilukenttä 1.6.2011

Silja Peltolan lennokas pituushyppy

Aikuisten urheilukoululaiset kuulantyöntöopissa

Kuusivuotiaiden tyttöjen 40 metrin juoksu käynnissä 
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Lisää koteja www.skv.fi Koti on sydämenasia

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

JÄMSÄNKOSKI, OKT 
4 h, k, s, at n. 107 m²/ 180 m². Ryhdikäs koti omalla 1151 m² 
tontilla odottaa uusia asujia suositulla Virtasalmen asuin-
alueella. Tämä koti on saanut uutta pintaa moneen paik-
kaan, käyttövesiputket ja sähköt on myös uusittu. Pihas-
sa on ulkorakennus, jossa on lämmin n. 10 m² huone vaik-
ka yritystoimintaan. Asuinalueella toimii vireä asukasyh-
distys. Suosittelen lämpimästi Mh. 119.500 €. Virtasalmen-
tie 9. Esittely ma 13.6 klo 16.30-17.00. 
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JÄMSÄ, RT, 2 h, kk, s 47 m²
Saunallinen rivitalohuoneisto vaikkapa ensiasunnoksi! 
Rauhallinen sijainti, noin 3 km keskustasta. Huoneistol-
le kuuluu autokatospaikka. Pinnat siistit, remontoimalla 
saat ajanmukaiseksi. Huoneisto heti vapaa, varaa oma 
esittelyaikasi! Mh. 65.000 €. Sähkökoskenkatu. 
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JÄMSÄNKOSKI, KT, 2 h, kk 52,5 m²
Jämsänkosken Puistolassa selkeäpohjainen pohjakerrok-
sen kaksio, jossa on oma pieni takapiha. Huoneisto on 
remontoitu 2000-luvun alussa. Tästä koti itselle tai sijoi-
tuskäyttöön. Tule tutustumaan! Mh. 39.500 €. Puistolan-
tie 26 E. Ensiesittely to 9.6 klo 15.30-16.00. 
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JÄMSÄNKOSKI, OKT
3h, k, rt, s, at. n. 113 m²/ 216 m².Jämsänkoskella viehättä-
vä remontoitu ”rintamamiestalo” omalla 1239 m² tontil-
la. Lämmitys hoituu helposti sähköllä sekä kahdella pönt-
töuunilla. Taloon on tehty paljon remonttia 2000-luvun 
alussa mm. pesutilat ja sadevesijärjestelmä uusittu. Täs-
sä kodissa on paljon säilytystilaa, tilava autotalli. Soita ja 
varaa oma esittelyaikasi, suosittelen lämpimästi! Mh. 
98.500 €. Leppätie. 
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JÄMSÄ, KT, 3 h, k, s  76 m²
Hyvän pohjaratkaisun omaava parvekkeellinen huoneis-
to hissitalossa kolmannessa kerroksessa. Yhtiössä toteu-
tettu mittavat saneeraukset, mm. käyttövesiputkisto uu-
sittu. Huoneistossa on kaikki pinnat remontoitu sekä ra-
kennettu sauna. Huoneisto vapautuu 15.6. Varaa oma 
esittelyaikasi! Mh. 32.648,86 €. Vh. 85.000 €. Varistaipa-
leentie. 
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KUHMOINEN, vapaa-ajan asunto
Tupa, kk, pukuhuone ja sauna 28m². Kirkasvetisen Kuoks-
järven rannassa sijaitseva vapaa-ajan kohde omalla 2250 
m² tontilla hyvän matkan etäisyydellä isoista kaupun-
geista. Tontilla sijaitsee päämökki, aittarakennus, varas-
to/puucee sekä ihana hirsinen nukkuma-aitta. Luonnon-
tilassa olevalla mökillä varmasti rentoudut ja nautit mai-
semista. Soita niin lähdetään tutustumaan! Mh. 115.000 
€. Kylmälahdentie.
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JÄMSÄ, RT, 2 h, k, s, vh 60 m²
Rauhallisella Tervasmäen asuinalueella sijaitseva viihtyi-
sä rivitalokoti. Kaksiossa oma sauna ja suojaisa takapi-
ha. Pientä pintaremonttia kaipaavat pinnat on helppo uu-
distaa haluamillaan sävyillä. Tämä huoneisto vapautuu 
pian, kannattaa tutustua! Mh. 80.500 €. Sammalsuon-
katu. 
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JÄMSÄNKOSKI, KT, 3 h, k 74 m²
Avaruutta ja väljyyttä löytyy tästä kerrostalokodista, jos-
sa on kauniisti yhdistetty keittiö ja olohuone sekä nurk-
kaus vaikka työpisteelle. Huoneistossa runsaasti säilytys-
tilaa ja tilava lasitettu parveke. Taloyhtiössä tehty paljon 
remontteja mm. käyttövesiputket uusittu sekä julkisivu-
remontti tehty. Vapautuu 1.7! Mh. 63.547,16 €. Vh. 69.000 
€. Konilannotkontie 4 B. Esittely ma 13.6 klo 15.45-16.15. 

SK
V 

-a
va

in
 8

54
43

3

KORPILAHTI, vapaa-ajan asunto
Tupa, parvi, phk, ph, s n. 37 m²/ 45 m². Kuivanmaan säh-
köistetty vapaa-ajanasunto Saakoskella omalla 0,5 ha 
tontilla. Mökissä tupa ja tilava parvi sekä pesutilat. Sau-
natiloissa lattialämmitys. Ulkorakennuksessa runsaasti 
säilytystilaa ja lämmin aittahuone sekä autokatos, pin-
ta-ala n. 70 m². Kauniilla tontilla paljon hyötykasveja se-
kä perennoja, unelmapaikka viherpeukalolle. Soita ja va-
raa oma esittelyaikasi ja tee tarjous! Mh. 75.000 €. Kor-
pientie. 
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MS170D
Mökkikäyttäjälle

Avoinna arkisin 8-17, La 9-13 Teollisuuskatu 1C, JÄMSÄ
p. 010 4242 460

X16 4WD -Etuleikkuri
97 cm, Kawasaki FS 481 V 16 -moottori. Nelivetoinen 
etuleikkuri epätasaiseen maastoon. Varusteina mm. 
ohjaustehostin, hälytys liian suurille kallistuksille,
erillinen käynnistys leikkuulaitteelle, kierroslukumittari 
hälyttimellä sekä sutimisenesto (DTC).
TULE VARAAMAAN KOEAJO PIHALLESI!

alk. 4490,-

Uudet etuleikkurit jopa 5 vuoden takuulla!
Sarjoissaan ylivoimaiset leikkuujäljet korkeiden 
kierroslukujen ansiosta. Valmistettu Englannissa ja 
edustavat ruohonleikkuun aatelistoa!

MS192CE - ErgoStart
STIHLin kevein moottorisaha!
Todella tehokas tärinänvaimennus.
• 30,1 cm3, 13 kW / 1,8 hv, 3,3 kg

399,-

MT5097
95 cm, B&S 3130 13,5 OHV, hydrostaatti-

vaihteisto. Vahva keräävä tai allesilppuava traktori 
pienellä kääntösäteellä. Paras leikkuu- ja keruujälki!

3390,-

MB2 -sarja

alk. 279,-

595,-

MB545VM
- Paras leikkuujälki

43 cm, B&S 675 ReadyStart,
vetävä 3-toimileikkuri

ruostumattomalla
rungolla, paino 35 kg.
TESTIVOITTAJA!

GB370S
Polttomoottorikäyttöinen itse-

vetävä hakkuri. 45 mm paksuiset 
oksat hakettuvat vaivatta.

B&S 6,5 hv -moottori.

1090,-

FS40
Kevyt ja helppo käyttää! 

Pyörökahva säätyy
ilman työkaluja.

199,-
FS240 - 410 
yleisvaljailla

765,-

UUTUUS

FS410
Ammattiraivaajalle

kestävyyttä ja jykevyyttä.
ErgoStart -kevytkäynnistys.

41,6 cm3, 2,0 kW / 2,7 hv, 8,5 kg
3 TERÄLLÄ!

Teollisuuskatu 1C, JÄMSÄ
p. 010 4242 460Avoinna arkisin 8-17, La 9-13

KESÄN MERKIT

        OROLTA

199,-

Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

JÄMSÄ 
Puh. (014) 718 901, 718 902

KEURUU 
Puh. (014)  772 595

JÄMSÄ Autokuja 1                      KEURUU Mäntymäentie 14

KATSO LISÄÄ  WWW.AUTOPALE.FI

15.850€ 11.900€ 13.900€ 6.400€

17.900€ 21.900€

8.900€ 12.500€

13.900€

10.500€

8.900€ 25.900€

26.900€ 2.900€

3.980€

18.950€

17.980€ 11.900€

Mazda 3 Sedan 1,6 Elegance 5MT 
4d L17 58tkm ESP, DSC, erik.vant., 
met.väri, ilmast., h-kirja, lohkol., CD, 
2xrenk., sisäp., vetok. .................-07

Nissan Almera 1,5 Visia+ 4-ov. 
66tkm p.tutka, EBD, erik.vant., met.
väri, ilmast., sivuairb., h-kirja, lohkol., 
CD, 2xrenk., sisäp. .......................-05

Nissan Almera tino 1,8 Visia 
AC 183tkm EBD, ilmast., sivu-
airb., h-kirja, lohkol., CD, sisäp., 
vetok.  .............................. -04

Nissan Juke 1,6L DIG-T Acenta 2WD 
6MT Sport Pack Connect 4tkm ESP, sade-
tunn., p.tutka, EBD, met.väri, ilmast., sivu-
airb., vak.nop.s., CD, MP3 ................... -10

Nissan Murano 3,5 V6 X-Tronic 4X4 
145tkm ESP, xenon, nahkaverh., p.tutka, navi, 
erik.vant., kattol., ilmast., h-kirja, lohkol., vak.
nop.s., BOSE, sähköist., sisäp., vetok.  ......-05

Opel Astra 2,0 Di 16V Club 
4d  erik.vant., met.väri, h-kirja, 
lohkol., CD, 2xrenk., 
vetok. ............................... -99

Peugeot 406 SR 1,8i 16V 
172tkm h-kirja, lohkol., 2xrenk., 
vetok. ...............................-98

Toyota Corolla 1,6 Dual VVT-i Linea 
Sol 4ov 72tkm ESP, poiskytkettävä airbag, 
luist.esto, VSC, TRC, EBD, ilmast., h-kirja, 
lohkol., CD, 2xrenk., sisäp. ...................-08

Toyota Corolla verso 1,6 VVT-i Li-
nea Sol 115tkm ESP, poiskytkettävä airbag, 
VSC, EBD, met.väri, ilmast., sivuairb., h-kir-
ja, lohkol., CD, 2xrenk., vetok.  ..........  -08

Citroen C4 HDi 110 Pack Vision Berli-
ne BMP 99tkm poiskytkettävä airbag, erik.
vant., met.väri, ilmast., sivuairb., h-kirja, 
lohkol., vak.nop.s., MP3, 2xrenk., sisäp.-08

Fiat Punto 60 Dynamic 3d 
97tkm poiskytkettävä airbag, 
erik.vant., ilmast., h-kirja, lohkol., 
2xrenk. ................................ -05

Kia Sportage 2,0 LX 4WD 82tkm 
ESP, 1-om., luist.esto, EBD, TC, met.väri, il-
mast., sivuairb., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 
2xrenk., sisäp., vetok. ..........................-07

Mazda 6 Sedan 1,8 Elegance 5MT 58tkm 
ESP, poiskytkettävä airbag, sadetunn., 1-om., 
EBD, DSC, met.väri, ilmast., sivuairb., h-kirja, 
lohkol., vak.nop.s., BOSE, 2xrenk., vetok.  -08

Nissan Almera 1,8 Sensation 
4-ov. 111tkm 1-om., EBD, erik.
vant., ilmast., sivuairb., h-kirja, 
lohkol., CD, 2xrenk., vetok. ....-03

Nissan Micra 1,2 59 Visia 
5-vaiht. 3-ov. 14tkm 1-om., EBD, 
ilmast., sivuairb., h-kirja, lohkol., 
CD, 2xrenk. ......................... -09

Nissan Primera 1,6 80 Visia 
5-vaiht. 5-ov. SportDeck 82tkm 
EBD, aut.ilm., sivuairb., h-kirja, 
lohkol., CD, 2xrenk., sisäp. ... -06

Nissan Primera 1,6 80 Visia 5-vaiht. 
5-ov. Traveller, XL 85tkm 1-om., EBD, met.
väri, aut.ilm., sivuairb., h-kirja, lohkol., 
CD, 2xrenk., sisäp., vetok.  ................ -07

Toyota Corolla 1,6 VVT-i Linea 
Terra AC Wagon 130tkm EBD, 
met.väri, ilmast., sivuairb., h-kirja, 
lohkol., 2xrenk., vetok. ..........-03

SAMAN KATON ALTA

PALVELEMME
MA-PE 8  – 18   LA 10  – 14

• JYVÄSKYLÄ: 860 2200
• JÄMSÄ: 718 901
• KEURUU: 772 625
• ÄÄNEKOSKI: 512 122WWW.AUTOPALE.FI

19.980�

Ford Transit N1 Van 300S 2,2TDCi 85 FWD 
68tkm -07 1-om., webasto, ilmast., h-kirja, 
CD, vanerointi, alv-väh., 2xrenk.

13.900�

Ford Focus 2,0 145hv Sport 5d 54tkm -05 ..
urh.ist., erik.vant., met.väri, ilmast., h-kirja, 
lohkol., 2xrenk.

13.770�

Nissan Almera 1,8 Visia+ 5-ov. 62tkm  .. -06
1-om., EBD, met.väri, ilmast., sivuairb., h-kir-
ja, lohkol., CD, 2xrenk.

14.980�

Nissan Note 1,4 Visia City Plus MT 83tkm -08 
ESP, poiskytkettävä airbag, 1-om., EBD, il-
mast., sivuairb., h-kirja, lohkol., CD, alv-väh.

11.980�

Nissan Primera 1,8 85 Visia 5-vaiht. 5-ov. 
SportDeck, ESP 110tkm -07 ESP, ESP, 1-om., 
EBD, erik.vant., met.väri, aut.ilm., sivuairb., lohkol.

19.990�

Peugeot 307 Wagon Premium Plus HDi 90 
28tkm -09 takuu, ESP, 1-om., erik.vant., ilmast., 
h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 2xrenk., sisäp.

21.980�

Nissan Qashqai 2,0 Visia 6MT 4x2 47tkm -08 .
 ESP, 1-om., EBD, met.väri, ilmast., h-kirja, 
lohkol., CD, 2xrenk., sisäp., vetok.

31.970�

Nissan Qashqai +2 2,0L Acenta 2WD 6MT 
Connect MY10 5tkm -10 takuu, ESP, navi, 
erik.vant., kattol., ilmast., vak.nop.s., 2xrenk.

8.970�

Nissan Primera 1,6 Visia SportDeck A/C 5-ov. 
159tkm -03 1-om., EBD, met.väri, ilmast., si-
vuairb., h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk.

19.600�

Opel Vivaro Van L1H1 2,0 CDTI 66kW/90hv 
M6 (2900kg) 94tkm -07 1-om., p.tutka, webas-
to, met.väri, ilmast., h-kirja, lohkol., CD, alv-väh.

12.980�

Mazda 6 Sport 2,3 GT 5d 97tkm -03 xenon, 
luist.esto, EBD, DSC, TC, erik.vant., ilmast., sivu-
airb., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., BOSE, 2xrenk.

8.800�

Hyundai Accent 1,6 GLS 5d A/C 81tkm .. -05
EBD, ilmast., ilmast., h-kirja, lohkol., 2xrenk.

Dodge Journey 2,0 CRD M6 SXT 7h 2tkm -10 .
takuu, ESP, EBD, erik.vant., ilmast., sivuairb., 
vak.nop.s., 2xrenk.

34.900�

Dodge Avenger 2,0 M5 SE 1tkm  ......... -10
takuu, ESP, p.tutka, luist.esto, aut.ilm., sivu-
airb., vak.nop.s., MP3, 2xrenk.

26.900�

Nissan Pick-up 2,5 Di King Cab 4X4 AC 21tkm 
-09 takuu, met.väri, ilmast., vanerointi, alv-
väh., vetok.

19.900�

Nissan Tiida Acenta 1,8 6M/T 5d 1tkm .. -10
takuu, ESP, ESP, EBD, met.väri, ilmast., sivu-
airb., vak.nop.s., CD

12.980�

Nissan Primera 1,6 Visia Traveller 104tkm 
-06 1-om., EBD, ilmast., sivuairb., h-kirja, 
lohkol., 2xrenk., sisäp.

DIESEL!

SAMAN KATON ALTA

12.990�

Renault Grand scenic 2,0 16V 108tkm .. -07
ESP, sadetunn., 1-om., CSV, ASR, erik.vant., il-
mast., sivuairb., h-kirja, lohkol., sisäp., vetok.

5.900�

Renault Clio 1,2 16V Authentique 3d 78tkm 
-03 sivuairb., h-kirja, lohkol., 2xrenk.

Valitse lähes 200 auton vaihtoautovalikoimasta!

20.880�

TOYOTA Urban Cruiser 1,33 Dual VVT-i Stop&Start -09
Linea Sol 18tkm, Linea Sol 18tkm, 1-om., VSC, TRC, EBD, erik.
vant., ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD, MP3, sisäp., vetok.

13.880�

Volkswagen Golf Variant 1,6 77kW Pacific 
87tkm -05 erik.vant., met.väri, ilmast., sivu-
airb., h-kirja, lohkol., sisäp., vetok.

8.850�

Seat Toledo TDi 110 Stella  ............... -04
erik.vant., ilmast., sivuairb., h-kirja, lohkol., 
2xrenk., sisäp., vetok.

5.980�

Opel Zafira 1,6 16V Comfort 5d 168tkm -99 
met.väri, ilmast., h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk., 
sisäp., vetok.

7.450�

Volvo V70 Sportswagon 2,4 Turbo Automaat-
ti 5d -99 met.väri, aut.ilm., h-kirja, lohkol., 
vetok.

18.900�

Volkswagen Jetta Luxline 1,9 TDI 77 kW 
PowerDiesel 126tkm -08 ESP, 1-om., p.tutka, 
webasto, erik.vant., met.väri, ilmast., vak.nop.s.

+ toimitus- ja rekisteröinti-
   maksu 600€ yht. 23.091€

22.491€alk.

alk.+ toimitus- ja rek.maksu 600€ yht. 25.495€

NISSAN
Qashqai 1.5 diesel 24.895�

Toimitus heti varastosta!

6.880�

Nissan Almera 1,5 Family Sedan 4-ov. 
160tkm -03 EBD, met.väri, h-kirja, lohkol., 2xrenk.

16.880�

Hyundai Santa fe 2,7 V6 GLS 5d AA/C AT 
113tkm -05 EBD, erik.vant., aut.ilm., ilmast., si-
vuairb., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 2xrenk., sisäp.

Autom.!

23.900�

RAHOITUSKORKO
Uudet ja vaihtoautot

3.9%

DIESEL!

HYUNDAI i20 1.2 3d Classic

13.387,75�
+ toimitus- ja rekisteröinti-
   maksu 600€ yht. 13.987,75€

VUODEN MENESTYJÄT
NISSAN Qashqai

(Talvirenkaat + lohko-
lämmitin + tavaratilan

kaukalomatto,
arvo jopa 1277€)

HYUNDAI i20 TALVIPAKETTI

199€

TODELLINEN VUOSIKORKO

1.9%
Esim: Luoton määrä 15000€, korko 1.9%, luottoaika 48 kk,

1–48 kk 324,77€/kk.  Kok.korko 588,96€,  luotto-
hinta 15588,98€,  todellinen vuosikorko 1,9%.

Ei muita kuluja.

Uuden Nissan Qashqain
ja Qashqai+2 ostajalle

HYUNDAI i30 air farmari

16.990�
+ toimitus- ja rekisteröinti-
   maksu 600€ yht. 17.590€

Max 10.000€/36 kk. Esim: luoton määrä 7.000€, korko 
3,9%, luottoaika 36kk,luoton perustamismaksu 150€, 
käsittelymaksu 8€/kk, erät 1-36 218,78€+8€=226,78€/

kk. Luottokustannukset 876,03€, luottohinta 7.876,03€.
Todellinen vuosikorko 8,12%

Honda Civic 4D 1,8i Executive 34tkm  .. -09
takuu, 1-om., erik.vant., met.väri, ilmast., 
h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD

20.980�

7 hlö!

DIESEL! 4-veto!

DIESEL!

DIESEL!

alk.

4-veto!

Tarjous

Tarjous

Citroen C4 2,0i 16v VTR Berline
117tkm ESP, poiskytkettävä air-
bag, ilmast., sivuairb., h-kirja, loh-
kol., vak.nop.s., 2xrenk., vetok. -05

Dodge Caliber 1,8 M5 SE 
52tkm ESP, 1-om., ilmast., si-
vuairb., h-kirja, lohkol., CD, 
2xrenk., sisäp. ...................... -07

Jeep Cherokee 3,7 A4 Sport 
174tkm EBD, erik.vant., ilmast., 
h-kirja, lohkol., 2xrenk., sisäp., 
vetok. .................................... -01

Mazda 626 STW 1,8 GLX
erik.vant., met.väri, ilmastointi,
h-kirja, lohkol., 2xrenk., sisäp., 
vetok. .................................-99

Nissan Almera 1,5 Visia+ 4-ov. 
66tkm p.tutka, EBD, erik.vant., 
met.väri, ilmast., sivuairb., h-kirja, 
lohkol., CD, 2xrenk., sisäp. ......-05

Nissan Primastar 2,0 dCi 
114 Van 2.9 t L1H1 6MT, 38tkm 
webasto, ilmast., h-kirja, vane-
rointi, 2xrenk., vetok ............. -08

Nissan Primera 1,6 Sport 
Sedan, erik.vant., met.väri, si-
vuairbag, lohkol., 2xrenk., veto-
koukku. ............................... -00

Nissan Qashqai 1,6 Acenta 5MT 4x2 
67tkm ESP, poiskytket tävä airbag, sadetunn., 
1-om., EBD, met.väri, ilmast., sivuairb., h-kirja, 
lohkol., vak.nop.s., CD, 2xrenk., sisäp. ......-08

Nissan Qashqai 1,6L Visia 2WD 
5MT MY10, 29tkm takuu, ESP, 
1-om., erik.vant., met.väri, ilmast., 
h-kirja, lohkol., 2xrenk., sisäp. ....-10

Nissan Qashqai 2,0 dCi Acenta 6MT 
4x4, 57tkm ESP, sadetunn., 1-om., p.tutka, 
EBD, erik.vant., met.väri, ilmast., sivuairb.,
h-kirja, lohkol., vak.nop.s., CD, 2xrenk., 
sisäp., vetok............................................. -09

Nissan Tiida 1,6 Acenta 5MT 
4-ov. 65tkm ESP, 1-om., met.väri, 
ilmast., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 
CD, 2xrenk., sisäp., vetok. .....-08

Opel Signum GTS 3,2 V6 Ecotec Ele-
gance 5d Active Select, 117tkm ESP, luist.esto, 
EBD, TC, erik.vant., met.väri, ilmast., sivuairb., 
h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk., sisäp., vetok. .-03

Toyota Avensis 1,8 VVT-i, Linea Ter-
ra Liftback 5d, 172tkm EBD, met. väri, 
ilmast., sivuairb., h-kirja, lohkol., 2xrenk., 
sisäp. ............................................... -00

Toyota Avensis 2,2 D-4D 150 Linea 
Sol Technical 4ov Business,  1-om., VSC, 
TRC, EBD, erik.vant., met.väri, ilmast., si-
vuairb., h-kirja, lohkol., 2xrenk................ -06

Volkswagen Touran Firstline 1,6 
FSi 85kW, 128tkm ESP, met.väri, si-
vuairb., h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk., 
vetok. ............................................... -03

Volvo S60 2,4 170hv, 84tkm ESP, 
luist.esto, TC, STC, erik.vant., ilmast., 
sivuairbag., h-kirja, lohkol., 2xrenk., ve-
tokoukku. ......................................... -05

8.990 € 15.900 € 12.450 € 12.900 €

3.950 € 11.900 € 23.900 € 3.280 €

19.900 € 23.900 € 29.990 € 15.900 €  

10.980 € 8.950 € 10.800 € 18.950 €

13.800 € 18.750 €

Tarjous!

Tarjous!

Tarjous!

Tarjous!

Jari Mujunen 
040-5283806

JÄMSÄ  Autokuja 1

Mazda 6 Sport Wagon 2,0 Ele gance 
6MT 5d, ESP, poiskytkettä vä airbag, luist.
esto, TRC, EBD, DSC, erik.vant., met.väri, 
ilmast., sivuairb., h-kirja, lohkol., vak.nop.s., 
CD, 2xrenk. ...............................................-05

Toyota Corolla verso 1,6 VVT-i Linea 
Sol 115tkm, ESP, poiskytkettävä airbag, 
VSC, EBD, met.väri, ilmast., sivuairb.,
h-kirja, lohkol., CD, 2xrenk., vetok. .. -08
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Lisävarusteltu 
Avensis Sol Edition.

EU-yhdistetty kulutus 5,4-7,0 l/100 km, CO2-päästöt 141-174 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 

Suuri Avensis Sol Edition tarjoaa kaiken täyttä ajonautintoa varten, ja nyt 
vielä enemmän. Poikkeuksellisen laajan vakiovarustelun lisäksi saat nyt lähes 
1.000 euron Life ja Chrome -lisävarustepaketit kaupan päälle.
Tervetuloa koeajolle.

Lähes 1.000 euron varusteet kaupan päälle.

VAKIONA mm:
• automaattinen kaksoisilmastointi 
• vakionopeudensäädin 
• 17” kevytmetallivanteet 
• etusumuvalot
• Bluetooth® handsfree 
• CD/MP3 -audio 6 kaiuttimella
• VSC+ -ajonvakautus 

Mallisto alkaen: 1.6 Valvematic Sol Edition 4ov, autoveroton suositushinta 20 456,31 €, 
arvioitu autovero5 828,92 €, arvioitu kokonaishinta 26 285,23 €. (+ toimituskulut 600 €)

O.K. AUTO OY
www.okauto.fi    •   www.toyota.fi automyynti:  010 5228 493

avoinna:  ma-pe 9–17 kesä la suljettu
huolto:  010 5228 495
avoinna:  ma-pe 7.30-16.00
varaosat:  010 5228 499
avoinna:  ma-pe 8.30-16.30

Lankapuhelimesta 8,21 senttiä/puhelu + 5,9 senttiä/min. Matkapuhelimesta 8,21 senttiä/puhelu + 16,90 senttiä/min.

automyynti:  010 5228 375
avoinna:  ma-pe 9–17 la 10–14
huolto:  010 5228 388
avoinna:  ma-pe 7.30-17.00
varaosat:  010 5228 389
avoinna:  ma-pe 8.00-17.00

KEURUU
Mäntymäentie 2, Puh. 010 5228 490, 
keuruu@okauto.fi

JÄMSÄ
Koskentie 6, Puh. 010 5228 375, 
jamsa@okauto.fi

Keuruun toimipisteen huolto ja 
varaosat lomailee 11.7.-7.8.2011, 
tänä aikana palvelee Jyväskylän 
toimipiste (Kuormaajantie 5) 
p. 010 5228 300
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17.870
AUDI A6 Avant 2.0 TFSI Busi-
ness 5d Multitronic 2006 236 tkm

CITROEN C5 1.8i-16 SX Berline 
5d 2005 60 tkm

FORD Mondeo 1.8i 110hv 
Ambiente Sportback 2006 82 tkm

HONDA CR-V 2.2i-CTDi Comfort 
4wd 2008 175 tkm

JAGUAR X-Type 2.0D Business 
Exclusive+ Sedan 2008 75 tkm

MITSUBISHI Outlander 2.0 
Invite 2006 105 tkm

NISSAN Primera 1.8 Visia 
Traveller 2004 206 tkm

RENAULT Grand Scenic 1.6-16 
Confort Expr. 5d 2005 143 tkm

RENAULT Laguna 1.6 16V Decor 
5d 2004 73 tkm

RENAULT Megane 1.6 16V 5d 
2006 100 tkm

RENAULT Scenic 1.6-16 Extreme 
5d 2008 47 tkm

RENAULT Twingo Authentique 
1.2 16V 2009 40 tkm

12.570 12.870

26.870 27.870 16.970

7.570 9.670 9.770

9.470 14.970 8.870

UUSI AUTO KÄYTETYN HINNALLA. 
TUTUSTU DACIA-MALLISTOON!

Dacia Duster alk. 13 190,00 + 4 632,89 + 600,00 = 18 422,89 €, CO2 päästöt 185 g/km, keskikulutus 8 l/100 km.  Dacia Sandero 
alk. autoveroton hinta 7800 + autovero 2.187,49  + toimituskulut 600 = 10.587,49 €. CO2 päästöt 170 g/km, keskikulutus 7,2 
l/100 km. Dacia Logan Pick-Up 9090 + 3037,89 + tk 600 =12.727,89 €. EU-yhdistetty kulutus 5,2 l/100 km, CO2 päästöt 137 g/
km. Kuvan autot erikoisvarustein. 

Dacia Sandero 
alk. 10 587 €

Dacia Logan Pick-Up
alk. 12 728 €

4x4  Dacia Duster alk. 18 423 € 

www.hameenauto.fi
Meidät tavoitat 
myös facebookista!

Puhelut 010-yritysnumeroihin: 8,28 senttiä/puhelu ja lisäksi lankapuh. 
5,95 senttiä/min. ja matkapuh.17,04 senttiä/min. 

JÄMSÄ
Keskuskatu 25
puh. 010 5228 280

Avoinna 
ma-pe klo 9-17
kesälauantaisin suljettu

Kesäteitä varten kaupan päälle:

Autojen hinnat sis. 70 e toimituskuluja. * Vaihtoauton ostajalle. Kampanja voimassa juhannukseen saakka.

Välikatu 6, Jämsä. Puh. (014) 714 307

Lukittava ELEktRONiNEN kOODiPaiNikE  ABLOY® Dh300
Turvaa lapsille ja aikuisille

Uusi elektroninen koodipainike ABLOY® Dh300
on tarkoitettu pitkäsalvalla varustettujen
parveke- ja terassiovien sisäpuoliseen
lukitukseen
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Luonnossa takapihalla
Taraxacum Officinale on erikoinen kukka. Kun aurinko paistaa, pelto hohtaa kullankeltaisena,

mutta illan hämyssä ei keltakukista näy jälkeäkään. Ne ovat haihtuneet kuin tuhka tuuleen.

Kärpäset tykkäävät voikukista. Ainakin karvaiset mus-
tat kärpäset ja ampiaisen väriset kukkakärpäset.

Koulussa piti opetella kasvien tieteelli-
set nimet. Yksi sitkeä kaveri opetteli niitä 
hokemalla välitunnilla. Ainakin tuota en-
sin keräämäänsä Taraxacum Officinalea. 
Hänkin on jo aikamies ja työskennellyt kym-
meniä vuosia biologian alalla. Käytännön 
mies, joka tutkii mahdollisuuksia hyödyntää 
mätänevää eliöstöä.

Katso, valkoinen perhonen. Sii-
tä saakin hienon kuvan kun se 
pysähtyy. No niin, nyt se laskeutuu 
pienen hernekasvin kukalle. Mutta 
ei, se pistää siivet heti suppuun. Sa-

Siivet vielä supussa Ja sama puolukanvarrella

Takapihalle on ilmestynyt 
myös sieniä. Ne eivät ole 
myrkyllistä Gyromitra Es-
culentaa (korvasieni), joita 
tällä tontilla on takavuosi-
na ollut jonkin verran ja jo-
hon ilmaantumisajankohta 
viittaisi. Nämä ovat kar-
tiohuhtasieniä (Morchella 
elata), joiden lakki on 
erilainen. Nämäkin ovat 
maultaan erinomaisia 
ruokasieniä, mutta myrkyt-
tömiä.

Lemmikit ihastuttavat joka kevätkesä vaaleansinisellä värillään, joka on erityisen 
heleä. Taas niitä on ilmestynyt takapihalle.

ma toistuu puolukanvarrella. Haluaisin kuitenkin kuvan perhosen hienoista avoimis-
ta siivistä. Mitenkähän se onnistuu tällaisella tavallisella digikameralla, jossa on vielä 
puolen sekunnin laukaisuviive. Mutta nyt juolahti! Voinhan ottaa kuvan lennossa. Sa-
manlaisia kokeiluja sitä nuorena tuli harrastettua. Sellaista, mitä harva edes yrittäisi.  
Kamera pitää siis ensin säätää lähikuvalle, sen jälkeen tarkentaa johonkin 25 sentin 
etäisyydellä olevaan liikkumattomaan kohteeseen, ja kun automatiikka on tehtävän-
sä tehnyt ja tarkennus tasaantunut, pitää laukaisin puolivälissä ja hyökätä nopeasti 
lentävän perhosen perään. Sen jälkeen laukaisu, vielä puolen sekunnin seuranta ja 
… Se on siinä, sanoisi Mertaranta!

Ennen tällaista sa-
nottiin kaaliperhosek-
si. Nykyään Neuvone n 
ja kumppanit puhu-
vat lant tu- ym. juuri-
kasperhosista. Niissä 
on pieniä vivahde-ero-
ja. Useimmille ne ovat 
vieläkin kaikki kaaliper-
hosia.
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Luonnossa Metsätiellä
Lähden kulkemaan metsätietä. Naavaa näkyy olevan puissa. Se on kuulemma puhtaan ilman merkki.

Trientalis Europea (metsätähti) on jo
täydessä kukassa.

Ahomansikka kukkii taas runsaasti. Saadaan suu
makeaksi kesäkuun lopulla, jos yöllä ei tule hallaa.

Kielokin on jo nupullaan.    Joku työntää koiranputkea.
Heh,heh.

Tekee mieli käydä tarkistamassa pieni parkkipaikan 
reuna, jonka reunat pari vuotta sitten olivat täynnä 
suuria korvasieniä. Avoimilta paikoilta ei ruokasieneksi 
kelpaavia kannata enää etsiä, mutta puiden varjosta 
löytää vielä syömäkelpoisia. Ensin ei näy mitään, 
mutta sitten yksi pilkottaa kuolleiden lehtien välistä. 
Eipä pettänyt tämäkään paikka. Sain ainakin kuvan 
tästä keväisestä herkusta.

Kurjenmiekasta en onnistunut saamaan kunnon kuvaa, kun tarkennus epäonnistui. Nyt se kukka on jo lakastunut. 
Mutta ei hätää. Mari kokeili samaan aikaan uutta kännykkäkameraansa. Ja nappasi onnistuneen kuvan. Kima-
lainenkin asettui poseeraamaan Marille. Ja taas onnistui.  
Ei kahta ilman kolmatta. Pikkuinen jänis tuli luottavaisesti ihan takaoven lähelle voikukan varsia syömään. Kukkaa 
se kyllä ei kelpuuttanut, vaan sylkäisi sen lopuksi varren päästä pois. Ja taas Mari sai hauskan kuvan. Kyllä 
luonto on ihmeellinen.
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Rahkon Merja sai lahjaksi hienon järjestelmäkameran ja opetteli ot-
tamaan kuvia. Itse hän oli sitä mieltä, etteivät ne vielä olisi kyllin hyviä 
lehteen, mutta löytyihän sieltä tosi hienoja jyviä. Vai mitä mieltä olette 
lehden kansikuvana olevasta vastavaloon napatusta tiivistunnelmai-
sesta päijännekuvasta. Taitaa olla niitä ensimmäisten hellepäi vien iltoja 
valosta päätellen.

Harjoottelin…

Keikkupyrstöinen hyönteissieppari. Ei ihan albatrossi,
mutta ei paljon muutakaan.

Joutsenet juoksevat 
kilpaa. Vai onko 
pariskunnalla ehkä 
jotain muuta mielessä?

Alkukesällä linnuillakin on mukavaa. Vuorossa kuikkapariskunta. Isokoskelo on tällä kertaa yksin.

Metsäkurjenpolvia kasvaa ihan pihallakin. Ja nur-
mitädykkeitä Peltosauniokaan ei ole enää Matricaria 
Discoidea vaan Tripleurospermum inodorum. Kaikki 
muuttuu.

Niin päättyy Osmon luontoretki takapihalta metsätien 
kautta vanhalle talolle. Menkää, ihmiset luontoon.

Vanhalla talolla
Hämähäkit ovat oikeita linssiluteita. Mietin ensin, ottaisinko kuvaa ollenkaan, et-
tei jollekin tule kuvaa katsoessaan paha olo. Araknofobiaa poteviakin on joitakin 

Ai että olette linssiluteita. Se arvonimi 
kuuluu kyllä minulle. Katsokaa vaikka ti-
etosanakirjasta.

Metsäorvokkeja, vai oliko se aho-? Ja pelto-orvokkeja, vai oliko se keto-?

aina joukossa. Kun kuitenkin päätän ot-
taa kuvan, toinen samanlainen, vähän 
kirkkaammanvärinen, tulee lankun päälle, 
ikään kuin pyydellen: Minustakin, minus-
takin.
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- Mää vaan harjoottelin, tuumaa Merja.
Täytyhän mun harjotella, kun en vielä osaa.

Hyvin harjoiteltu.

Maalla mustikka kukkii. 

Hirvi on papanoinut.

Suovillaa lammen rannalla.

Pitkospuut johtavat korpeen.
Harmaa hirsi-idylli keskellä metsää puhuttelee.
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OSMO PITKÄNIEMI

Äijän aukio loistaa väreissä. On lauantai 4. kesäkuuta ja toripäivä. Löytyy perennaa ja 
muuta kukkaa. Jokaista väriä jokaiseen makuun. Lapaskauppiaat ovat väistyneet ja mul
tapeukalot ottaneet paikkansa. Hienoja ja tarpeellisia harrastuksia muuten molemmat.

Kukkameren laidalla nousee sinertävä savu mustuneen koveran tulikuuman valuraudan 
pinnasta. Ruokaöljy siinä vain höyrystyy ja odottaa lettutaikinaa. Muurinpohjat ovat 
elementissään.

 Nämä ovat vain irtileikattuja padanpohjia. Ennen niissä keitettiin ensin lakanat ja sit
ten laitettiin väelle ruokaa. Rantakalaa ensin ja jälkiruoaksi lettuja. Joskus pelkkiä let
tuja, Sisko Lappalainen kertoilee.
Sisko on tänään kassanhoitajana seurakunnan letunpaistotalkoissa, joissa kerätään rahaa 
lähetystyölle. Lähetyssihteeri Mari Vainio kääntelee samaan aikaan tottunein liikkein 
paistinlastaa, ja lettuja syntyy pikavauhtia. Toisena paistajana on Sirkka Honkanen.
 Oli ainakin puhdasta ruokaa, kun ensin oli padassa pesty pyykit, toteaa Sisko.
 Mutta mahtoivatkohan ne ensimmäiset letut maistua vielä pyykinpesuaineelle, alkaa 
epäilys hiertää lähetyssihteerin mieltä.
 Eikös siinä kuitenkin laitettu rantakala ensin, soperran selitystä, ettei koko makunau
tinto tyrehtyisi yhteen pikkuseikkaan.
 Joo, lettuja lipeäkivellä, lentää lähetysjohtajan suusta, ennen kuin huomaakaan.
 Mahtoi siinä suuta poltella, mietin.
 Ja vatsanväänteet olivat varmaan melkoiset, yhtyy leikkiin Sirkka Honkanen.
 No puhdasta ruokaa ainakin saatiin, Tiivistää Lappalaisen Sisko.
Lauantain torioperaatiosta vastaavat yleensä seurakunnan vapaaehtoiset. Virstajärven 
Toivo ja Raili ovat eniten olleet vastuussa. Ja on ollut muitakin.
 Nytkin Toivo oli täällä aamutuimaan hääräämässä, mutta samanaikaisuus suurten 
synttäreiden kanssa esti tällä kertaa isomman osallistumisen, kertoo Sisko.
 Seurakunnan suntio Rantasen Janne toi tänään pääosan kalustosta ja paistotarpeista, 
tietää Mari.
 Olisi hyvä, jos nuorta väkeä saisi innostumaan mukaan tähän toimintaan. Tätä on kiva 
tehdä ja tunnelma on mukava. Olen yrittänyt puhua siitä, mutta kuvamateriaalia ja sen 
semmoista tarvittaisiin.
 Saisipa sen iloisen puolen välitettyä jollakin tavoin, niin saataisiin tällekin toiminnalle 
jatkuvuutta. Nyt porukka alkaa olla enimmäkseen ikääntyvää. Nuoruuden tuomaa vir
keyttä ja kipinää tähän saisi tulla lisää, miettii lähetyssihteeri.
 Kaksi euroa, kiitos, sanoo Sisko ja laskee vaihtorahat asiakkaan kouraan, ennen kuin 
sulkee lippaan.
 Se menee lähetystyön hyväksi. hän ilmoittaa jämäkästi.

Lettuja lähetystyölle,
olkaa hyvä!

MUURINPOHJALETUT
Ylä-Savossa paistettiin ennen, ja paistetaan ny-
kyisinkin, muurinpohjalettuja, muurlettuja juhan-
nukseksi. Nimensä letut saivat tekotavasta. Letut 
paistettiin pyykkipadan pohjassa. Emännät pesi-
vät pyykkinsä muuripadassa, puhdistivat padan ja 
paistoivat siinä letut ja kenties myös kalaa. Muurin-
pohjalettuja  paistettiin myös eväsruoaksi kirkko- ja 
kaupunkimatkoille.

Lettujen paistossa puiden koko oli ratkaiseva. 
Puut eivät saaneet olla isoja, vaan puina käytettiin 
pieniä kalikoita tai risuja.Tulen piti olla tasainen ja 
joka paikasta samanlainen.

Paistamiseen käytettiin ennen sian ihraa, myö-
hemmin  myös voita. Rasva levitettiin kuumalle 
muuripadalle varpuvispilällä.

Ennen vanhaan letut syötiin voin kanssa. Ruo-
kajuomana oli maitoa tai marja- tai raparperikeit-
toa. Nykyään lettujen kanssa syödään myös hilloa 
tai niistä tehdään suolaisella täytteellä tarjottavaa.

Taikinaan  löytyy  monenlaisia ohjeita ja emän-
nillä on omia salaisia ohjeitaan.Tässä eräs:

1 l maitoa (mielellään täysmaitoa)
1-2 kananmunaa
1,5 tl suolaa
1,5 dl ohrajauhoja
2 dl vehnäjauhoja
paistamiseen voita tai sianihraa

Lettutaikina tehdään tavallisen lettutaikinan ta-
paan ja annetaan turvota  pari tuntia. Taikina laite-
taan kauhalla padan pohjaosalle, josta se voidaan 
lastalla hieman levittää.

Lettujen tuulee olla ohuita ja pitsimäisiä. Pitsi-
mäisyys kertoi paistajan taidoista. Letusta piti en-
nen näkyä seitsämän kirkon torni, ennenkuin se oli 
kelvollinen.

Tapsa saa rahasta takaisin.

Taikinaa levylle Eiköhän tuo jo riitä Alkaa olla valmista

Kypsä lettu Lettua padanpohjasta, olkaa hyvä!

Lappalaisen Sisko ottaa maksun.
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SINIKKA NUPPONEN

Koulujen päättäjäispäivä 
sai toimittajaharjoitteli-
jan lähtemään Raumalle 
juhlimaan. Olin vakaasti 
päättänyt esitellä työka-
vereilleni Rauman tori-
elämää ja tarjota kunnon 
pystykahvit siellä.

Siinä matkan jatkuessa 
muistelin edellistä Rau-
man torireissua ja ajattelin 
hankkia tällä kertaa posi-
tiivisia muistoja. Me nimit-
täin silloin aikaisemmin 
maistelimme ampiaisen 
kanssa yhtä aikaa samaa 
possumunkkia, ja se jäi 
melkoisen hyvin mieleen.

Ja ei kun Vanhan Rau-
man kaduille ihastele-
maan. Tuntui mahtavalt a 
kävellä niitä samoja mu-
kulakivikatuja, joita oli n 
joskus vuosia sitten 
astellut. Vanhalla kalato-
rilla oli hiljaista, mutta lä-
hestyessämme varsinais-
ta toria, sai jo kaukaa 
ihastella erilaisten herkku-
jen tuoksuja. Valtavasti 
kukkia joka puolella ym. 
aisteja hiveleviä nautin-
toja. Raatihuoneen kello 
näytti tuntia vaille puolta 
päivää ja mieleeni nousi 
vanha kertomus Pönthii-
tisestä, jonka piti asuman 
siellä tornissa. Olikohan 
se tarina totta?

Eikö mitä, perille saa-
vuttuamme vauhdikas op-
paamme ei tyytynyt eh-
dotukseeni pystykahveis-
ta, vaan johdatteli meidät 
Café Saliin saman torin 
laidalle. Vau, mikä paik-
ka! Nurkassa piano ja tun-
nelma kuin olisimme as-
tuneet pariisilaiseen katu-
kahvilaan. Voiko Suomes-
sa olla näin upeita kah-
viloita? Sieltä saimme kaf-
fet ja hyvälist, niin kuin 
raumalainen sen ilmaisee. 
Voi mitä herkkuja!

Seuraava kohteemme 
oli fransiskaanien raken-
nuttama Pyhän ristin kirk-

Luannikast reissu!

ko 1400-luvun lopulta. 
Satamakaupungissa kun 
olemme, toteamme, et-
tä kirkontorni toimi Poh-
janlahden merenkulkijoi-
den maamerkkinä. Sisällä 
kirkossa silmiemme eteen 
avautuu monenlaisia tai-
deaarteita. 24-haarai-
sesta messinkikruunust a 
kerrotaan sen olevan 
lahjoitus vuodelta 1648 
”oikeauskoisen kotikirkon 
kaunistukseksi”. Lehteri-
kaiteen kuvasarja esittelee 
meille marttyyrikuoleman 
kokeneita apostoleja jne.

Kiirehdimme sieltä 
pikaisesti, pysyäksemme 
aikataulussa, ihastele-

maan satamaa. Siellä nii-
tä oli isoja ja pieniä aluk-
sia redillä. Kuinka pienek-
si ja avuttomaksi ihminen 
tunteekaan itsensä aa-
van meren rannalla ja ko-
kee sielunsa sopukois-
sa haikeutta päästä läh-
temään. Unelmoidakseen 
arjen huolia vailla. Mutta 
me emme alkaneet her-
kistellä, vaan käännyim-
me kaikkiin mahdollisiin 
ilmansuuntiin oppaamme 
esitellessä merenkulkuop-
pilaitosta ja hyvästä 
ruoastaan kuuluisaa Villa 
Tallbota. Ammattikorkea-
koulukin vilahti ohi ja am-
mattioppilaitos. Otimme 

pienet happihyppelyt 
opettajankoulutuslaitok-
sen pihalla. Siellä saimme 
nähdä Suomen uusimman 
normaalikoulun lisäraken-
nuksen. Oli se viereine n 
rakennuskin mahtava. 
Muistan joskus ”proffan” 
ylpeilleen meille opiskeli-
joille, että meillä on täällä 
teknisessä koulutukses-
sa niin hienot laitteet, että 
se on kuin sairaala. Mene 
ja tiedä. Loimme vielä vii-
meiset silmäykset puutar-
haan.

Matkan päätepiste oli 
Suomen sähköisimmässä 
kunnassa. Eurajoki oli 
pukeutunut parhaimpiin-

sa. Siellä meitä odotti sa-
takuntalainen pitopöytä 
mahtavine herkkuineen. 
Voi sitä ihmisen kekse-
liäisyyttä. Kaikkia ei pys-
tytty edes maistamaa n, 
niin oli runsas tämä meil-
le katettu pöytä. Man-
sikkakakkuakin vielä, niin 
paljon kuin korsetti perik-
si antoi. En tiedä, johtuiko 
se kesästä ja auringosta 
vai satakuntalaisista ih-
misistä, mutta kaikki oli-
vat pelkkää hymyä. Miten 
kajahtikaan kauniisti Suvi-
virsi, kun sen veisasimme 
palkeet puhkuen.

Paluumatkalla kävimme 
ihmettelemässä Marskin 

salonkivaunua, jossa Hit-
lerin kerrotaan neuvotel-
leen Mannerheimin kans-
sa. Tarina ei kerro, mitä 
pojat puhuivat.

Muistakaa katsoa tark-
kaan Raumalle men-
nessänne! Siellä toivot-
etaan jo rajalla: ”Ol niin-
gon gotonas!” Vielä lähti-
jöillekin: ”Luannikast reis-
su!” Eikö olekin suloista!


