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Kuva: Morven

Kehitys kehittyy ja
Myönteisyyden juna kulkee
Tekniikka on upeaa. Se on 
aivan itse ottanut paikkan-
sa erottamattomana osa-
na Jämsä Tänään lehteä. 
Sen monimuotoiset sovel-
lukset kiehtovat ja siitä on 
mukava kirjoittaa.

Mekaaniset koneet ovat 
aina kiinnostaneet varsin-
kin miespuolisia. Iällä ei 
näytä olevan suurta mer-
kitystä. Omasta lapsuu-
destani Olkkolan kulmil-
la muistan, että ulos oli 
pakko hyökätä joka kerta, 
kun lentokoneen ääni al-
koi kuulua. Naapurin poi-
ka oli tästä ihmeissään. 
Häntä kiinnostivat nimit-
täin autot.

Arkhimedes pohtii
Domenico-Fetti Archimedes 1620

Vipu on yksinkertaisin ko-
ne. Kun ennen vanhaan 
raivattiin peltoa, piti saada 
isot kivet pois tieltä. Niin-
pä otettiin pitkä seiväs, 
asetettiin tukipiste, esi-

merkiksi toinen kivi, siir-
rettävän kiven viereen, ja 
sitten kammettiin. Kun ot-
ti aivan seipään päästä ot-
teen, kivi siirtyi kaikkein 
helpoimmin. Vipuvarren 
pituus oli suoraan verran-
nollinen siihen voimaan, 
joka kiveen kohdistui.

Kuka keksi vivun? Mieles-
täni ei kukaan. Muinais-
kreikkalainen Arkhimedes 
(n. 287-212 eKr.) osasi 
ehkä ensimmäisenä geo-
metrisesti esittää fysiikan 
lainalaisuuksia, joihin vi-
vun käyttö perustuu, mut-
ta ei hänkään vipua keksi-
nyt. Kiintopisteet ja vivut 
kuuluvat luonnollisiin asi-

oihin, joita jo pieni ihmis-
taimi osaa ympäristöään 
opetellessaan automaatti-
sesti käyttää.

Ihmisruumiin jänteistön, 
lihaksiston ja luuston toi-
minta on täynnä tämän yk-
sinkertaisimman koneen 
sovelluksia. Wikipedian 
tynkäartikkeli aiheesta an-
taa myös muutaman esi-
merkkisovelluksen: airo, 
keinulauta, kottikärry, rau-
takanki, sakset, sorkkarau-
ta ja tasapainovaaka.

Arkhimedeen ajoista tek-
niikka on kehittynyt val-
tavasti. Nuori lahjakas kir-
joittaja Toni Laitinen ker-

too sisäsivuilla mm. kansi-
kuvassa puksuttavasta Big 
Boy höyryveturista, joka 
jo ilmestyksenä on upea, 
vaikka sen toiminnasta ei 
ymmärtäisi mitään. Höy-
ryvetureistakin on men-
ty jo monta harppausta 
eteenpäin eikä loppua näy.

Nuorissa on tulevaisuus. 
On hienoa, jos nuoret kiin-
nostuvat tekniikasta. Op-
piminen on tosi mielen-
kiintoista, jos saa käyttää 
omaa halua ja innostus-
ta voimavarana. Jos mo-
tivaatio oppimiseen on 
luonnostaan, ei sitä tarvit-
se monenlaisilla virikkeil-
lä herätellä. Riittää, kun 

antaa asioille luvan tapah-
tua. Myönteisyydessä on 
rajattomat mahdollisuu-
det.

”Kiskot vievät etelään, en-
tinen taakse jää. Mit ä on 
eessäpäin, sitä en tiedä 
mä.” lauloi aikanaan Juk-
ka Kuoppamäki. Myön-
teisyyden juna on lähtenyt 
liikkeelle. Se jatkaa vää-
jäämättä kulkuaan, niin 
kuin junat tekevät. Valitet-
tavasti jotkut jäävät asema-
laiturille polkemaan jal-
kaansa, näyttämään kiel-
tänsä ja lällättämään. Sääli 
heitä. Myönteisyyde n ju-
nassa on juhlat.



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: 15 400 kpl

Jakelu 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 

SHOKKIHINNAT!!!
Seuraava JÄMSÄ TÄNÄÄN on yrittäjänumero. Keskiviikkona 6.7.2011 ilmestyvässä lehdessä saat kaikista jo muutenkin 
edullisista valmiiden mainosten ilmoitushinnoistamme tutustumistarjouksena 50 %:n alennuksen. Hinnat edellyttävät, että lähetät 
ilmoituksesi painovalmiina pdf-tiedostona. 

Koko sivun ilmoitus maksaa nyt vain 480,- euroa ja puolen sivun vain 310,-!!!
¼ sivun ilmoituksen saat hintaan 193,50.

Nyt kannattaa mainostaa!
Ilmoitusvalmistuksemme on edullista, joskin siitä laskutamme normaalisti.

Jämsä Tänään -lehden väki toivottaa
Hyvää juhannusta kaikille tasapuolisesti!
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SINIKKA NUPPONEN

Sprechen Sie deutsch?/Talar 
Ni svenska?/Do You speak 
English? (Ai juu, sillä onkin 
kuulosuojaimet…..)

Trimmeri laulaa ja mies 
osaa hommansa.  Ilma on 
kuin morsian.  Voisi oll a 
vaikka uikkarit jalassa, mut-
ta tämä kaveri on pukeutunut 
asiallisesti. Melkoinen kivi-
sade ympärillä.  Kasvot ja 
iho on suojattu huolellisesti.  
Kyllä tarkenee, vaikka tulisi 
Siperiaan lähtö.

Nurmikko saa kyytiä het-
kessä ja työ kiittää tekijään-
sä.  Kelpaa sitä jälkeä ihas-
tella.  Pakko käydä odotel-
lessa jäähdyttämässä pää-
tään.  Irish Coffee -tötterö 
jäätelökioskilta ja ei kun uu-
delleen kytikseen.

Hei – minne se meni, län-
nen nopein???  Puolijuok-
sua kaupungin pikkukuorma 
-auton perään pitkin joen 
rantaa.  Siellähän se kaveri 
s iemailee ratin takana sitä 
kuuluisaa, vettä vanhinta 
voitehista, jota tällä säällä 
(n. 30C) toivoisi pääsevän-
sä juomaan jääkylmästä läh-

teestä suoraan.  Tämä mies 
on Eko alias Esko Sund-
ström, jonka kanssa sovim-
me haastattelun seuraavaksi 
tauoksi.

Esko on ollut monessa 
mukana; koneenkuljettajan a, 
rullaajana, sahatyöntekijän ä, 
pulpperimiehenä.  Nyt hän 
on kuitenkin yksi tärkeim-
mistä työntekijöistä kaupun-
gin ulkoisen profi ilin kannal-
ta ja onneksi siellä on lukui-
sia muita, ettei tarvitse yksin 
rehkiä.    

Me vanhuuden nuoruutta 
elävät ihmisethän muistam-
me tämän maisemoinnin 
silloisen kauppalanjohtaja 
Toivo Puron ansioksi.  Kel-
paa näitä maisemia kuvail-
la kamerat täyteen moisten 
uurastajien jäljiltä (muista-
kaa patterit).  Ei tarvitse jäm-
säläisten hävetä kaupunki-
aan.  Kävelkääpä vaikka joen 
rantaa ja istahtakaa  penkille 
– mitä mahtavia luonnon 
ääniä; viitakerttunen, kulta-
rinta, satakieli ja monia yö-
laulajia tervaleppämetsässä.  
Levollista ja rauhoittavaa 
oloa! 

Teksti ja kuvat:
MATTI SOUTUA

Juhannuskokko syttyy Hallin 
Jannen rannassa klo 19.00 
juhannusaattona. Perinteisen 
tapaan Kuoreveden vpk:n 
hälytysosasto on rakentanut 
kokon yhteistyössä yrittäjä 
Kimmo Kallion ja ravintola 
Hallin Jannen kanssa. Kok-
koja on poltettu vuosikym-
menten ajan ja toivottavasti 
saamme ihailla kokkojen 
loimuja tulevina vuosinakin. 
Rakennustalkoisiin osallistu i 
tänä vuonna myös Kuo re-
veden vpk:n nuoriso-osas ton 
aktiiveja, jotka olivat opette-
lemassa kokon tekoa.

Tuleville vuosille pitää 
hankkia hyviä, kuivia kok-
koaineita. Kuivat hirret ovat 
hyviä, joita otetaan vastaan, 
jos niitä jostain löytyy. 

Tervetuloa viettämään al-
kuiltaa Hallin Jannen kau-
niiseen rantamaisemaan ja 
aloittamaan turvallinen ja 
iloinen juhannusjuhla.

Juhannus-
kokko
Hallissa

EKOtekoja trimmerillä



Hiljaisuuden mietteitä
Istun. Mietin hiljaa ihmiselämää.
Ystävyys siinä ensimmäisenä eteeni putkahtaa.
Ystävyyttä on monenlaista, aitoa, pinnallista,
teennäistä.

Aidon ystävyyden aistii, tuntee,
tuntee lämmön aitouden ja läsnäolon ihanan.

Pinnallinen olon kiusalliseksi saa,
teennäinen mielen musertaa ja satuttaa.

Aito ystävyys on ihanaa,
se mielen iloiseksi saa.
Kukaan toista kadehdi ei kiusaa,
puhu pahaa, eikä satuta.

Vaan jos mieli tempun tekee,
anteeksi pyyntö, anteeksi anto,
kovan kuoren pehmittää,
kovettuneen sydämen sulattaa.

Mielen keveäksi saa, silloin kukaan,
yksin ei jää. Hyvä mieli jokaisella,
taivaltaa on taivaan kannen alla.

Siis kastele peltoa ystävyyden,
se iloiset mielet kukkimaan saa.
kuivat karret taakse jää, kuivettumaan.

Toivon, että aito ystävä olla voisin,
sinun elämääsi iloa edes vähän toisin,
kaikkea hyvää elämääsi soisin.

12.6.2011

Eija Suikki

Yläoikealla: Kurjenpolviniitty
kukoistaa ilta-auringossa.

Keskellä oikealla: Kuhmoisten 
Kivikoskelle on hieno poiketa 
retkelle.

Alhaalla: Ylämaan karjaa 
Kaipolasta postinkantajan 
aamukierrolta.

Kuvat: Mari Korpinen

KILPAILUN VASTAUKSET:
Viime lehden kilpailussa kysyimme
kolmen kasvin latinalaista nimeä.
Oikeat vastaukset ovat:

Gyromitra Esculenta: Korvasieni
Taraxacum Offi cinale: Voikukka
Trientalis Europea: Metsätähti

Oikeita vastauksia tuli useampia, joten 
arvoimme voittajan. Voittajaksi selviytyi
Irja Ryyppö Jämsänkoskelta.

Onnea voittajalle! 
Voittaja voi hakea kahvipaketin tai
karkkipussin toimituksestamme
Keskuskatu 1:stä.

UUSI KILPAILU
Miksi linnuksi Mannine luuli varista 
sanonnan mukaan?
Vastaukset ma 4.7. mennessä
lehtemme toimitukseen. Oikein 
vastanneiden kesken arvotaan 
palkinto (kahvipaketti tai karkkipussi 
valinnan mukaan).
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Viime keväänä, keski-ikää 
lähestyvänä ylipainoisena, 
ei-akateemisesti koulutet-
tuna miehenä (ellei sitten 
vyötärölle kertynyttä ren-
gasta lueta maisterin tutkin-
noksi) ja vieläpä matalapalk-
ka-alalla työskentelevänä 
alkoi ahdistaa. Kuulun siihen 
riskiryhmään, jolla on kaik-
ki mahdollisuudet saavuttaa 
suurta menestystä sydän- ja 
verisuonitautien kilpasarjas-
sa. Jokin muutos oli saatava 
aikaan.

Alkukeväästä tein päätök-
sen. Alkavana kesäloma-
na teen jotain itseäni kehit-

tävää, joka kehittää minua 
ihmisenä niin fyysisesti kuin 
henkisesti. Asioita joilla voin 
”poistaa” kaikki minun ikäisii-
ni miehiin naulatut kliseet. 
Näillä tarkoitan aiemmin 
mainitsemieni sairauksien 
lisäksi: mehän emme kun-
toile ja taidetta on vain yh-
denlaista, Tuntematon Soti-
las, piste!

Kevään aikana muotou-
tui päätös kehittää kolmea 
mielestäni vahvistusta tarvit-
sevaa heikkoutta:

1. Urheilu. Aion kuntoil-
la alkavana kesänä itseä-
ni sel laiseen fyysiseen kun-
toon, että kesälomalta pala-
tessani työtoverini huomaa-
vat urheilullisen kilvoitteluni 
ja ihastellen salaa tuntevat 
lievää alem muudentuntoa, 
kun eivät itse ole vaivau-
tuneet kuntoilemaan

Lajinvalinta oli helppo, olen 
aina ihaillut maantiepyöräi-
lijöitä, he ovat urheilun ku-
ninkaita. Marssin paikalli-
seen urheiluvälinekauppaan 
ja kitsastelematta ostin kun-
non pyörän ja päälle muut 
vermeet. Hinta 1500 euroa!

Mutta kyllä se kannattaa, 
ajatella mitkä reisilihakset 
minulla loman jälkeen on. 
Ja tietenkin vyötärörengas, 
sitähän ei enää ole!

2. Aivojen kehittäminen ja 
aktivointi. Hankin kevään 
aikana vinon pinon sudokuja 
ja ristikoita, joita aioin täyttää 
päivittäin koko loman ajan. 

Kun palaan töihin, ajatuk-
senjuoksuni soljuu kuin nor-
jalainen vuoristopuro ja kyl-
lä niitä ristikoita täyttämällä 
yleistietokin karttuu.

3. Taiteen tuottaminen.  
Koulussa kuvaamataidonnu-
mero oli aina 6, joten omil-
la käsillä tekeminen on aina 
ollut vaikeaa. Selkokielel-
lä pelkään että tekemilleni 
piirustuksille tai vastaaville 
nauretaan.

Olen aina ihaillut esihis-
toriallisia kalliomaalauksia, 
ehkä siksi että niidenkin nu-
mero kouluasteikolla olisi 
vahva kuutonen, joten kyllä, 
kalliomaalaukset ovat minun 
juttuni.

Menin kirjakauppaan ja 
ostin kirjan joka käsittelee 

kalliomaalauksia ja lueske-
lin kirjaa iltaisin töitten jäl-
keen ja viikonloppuisin. Aus-
tralian aboriginaalien kallio-
maalaukset ”kolahti kympil-
lä”.

Tästä tuotan taidetta, uni-
ajasta. Niin, teille jotka että 
tiedä mitä uniaika tarkoittaa, 
se on aboriginaalien myto-
logiassa aika jolloin maa oli 
tasainen, ennen kuin unes-
sa olleet henget nousivat 
maasta luoden kaiken, mitä 
se nykyään on. Lauluillaan 
maan ja savesta tuhansia ih-
misiä.

Miten paljon muutenkin 
uutta opin tästä kirjasta, vaik-
ka loma ei ollut vielä edes al-
kanut. Tässähän ollaan ko-
vaa vauhtia menossa kohti 
Mensan jäsenyyttä, ajatte-
lin mielessäni, kun takatalvi 
huhtikuun lopulla tulla tup-
sahti.

Toukokuussa marssin 
takaisin kirjakauppaan, josta 
kalliomaalauskirjan olin os-
tanut ja myyjän avustuksel-
la ostin värejä ja siveltimiä, 
jotka sopivat kivimaalauk-
seen. Kotipihan perältä löy-
tyi liuskekiviä, joihin jo mie-

lessäni hahmottelin kallio-
maalauksia.

Kyllä, nyt kaikki oli valmista, 
kun vaan kesäkuu saapuisi, 
että loma alkaisi ja sitten!!

Lopultakin, viimeinen 
työpäivä ja sekin ohi! Se 
tunne mikä ihmisellä on sii-
nä vaiheessa, kun on 11 
kuu kautta paahtanut töitä 
ja yllättäen neljään viikkoon 
työpakkoa ei ole, se saa ajat-
telemaan varomattomasti. 
Näin kävi minullekin.

Jälkikäteen mietittynä on 
herännyt kysymys, onko 
vapaus sittenkään valtaa?  
Ajattelin, lomahan alkaa vi-
rallisesti vasta maanantaina, 
joten viikonloppu ”relataan”. 
Ajoin viinakauppaan, ostin 
kolme pulloa ”skottilaista ly-
riikkaa”, jota myös whiskyksi 
sanotaan. Sitten kiireesti ko-
tiin ja ”raks”! Tuo ääni tekee 
monta suunnitelmaa turhak-
si……….

Nyt eletään heinäkuu-
ta 2010. Loma on ohi ja 
olen palannut töihin. Olen 
vähäsanainen ja masentu-
nut. Kuitenkin loppuun an-
nan yhteenvedon itseni ke-

hittämisprojektista kesälo-
malle 2011:

1. Urheilu. Pyörä pysyi tallis-
sa, kun en kerinnyt lenkille. 
Jalkapallon MM-kisat. Saksa 
voittaa aina ja pah!

2. Sudokut ja ristikot. Ko-
din lämmössä olleet sudokut 
ja ristikot ovat paljon kuivem-
paa syttipaperia, kun talven 
mökillä olleet nihkeänkos teat 
sanomalehdet.

3. Taide. Mitään taidetta ei 
syntynyt, ellei taiteeksi lue-
ta juhannuksena esittämää-
ni performancea, kun läh-
din hakemaan järvestä vet-
tä, vahvassa kolmen promil-
len humalassa. Kaatumiseni 
portaissa, siinä oli jotain ”jor-
mauotismaista”. Tulihan siitä 
tavallaan palkintokin, voisiko 
sanoa sain kritiikin kannuk-
set. Vaimo ei puhunut viik-
koon mitään ja päähän om-
meltiin kahdeksan tikkiä.

Tänä kesänä olen lomalla 
elokuussa, ei suunnitelmia!

Lomahaaveet karille - RAKS

TONI LAITINEN

Tässä JÄMSÄ TÄNÄÄN- leh-
den numerossa alkaa kolmi-
osainen teemasarja junista, 
ja sen ensimmäisessä osassa 
käsitellään höyryvetureita. Sar-
jan viimeisessä osassa on vielä 
kymmenen kysymystä faktois-
ta, joita olet päässyt lukemaan 
teemasarjan sivuilta, joten kan-
nattaa olla tarkkana! (Kysy-
mykset eivät ole sieltä helpoim-
masta päästä...) Ai että miksi täl-
lainen “esitelmä” lehteen, jossa 
kuuluisi kai olla uutisia? Tokai-
sen vain yksmalkaan: vaihtelu 
virkistää. Ja Jämsä Tänään on 
aina tekijänsä näköinen. Kyllä 
vain, olen junahullu.

Höyryveturit olivat Suomes-
sa käytössä vakituisessa lii-
kenteessä aina vuoteen 1975 
asti. Sen jälkeen niitä on ro-
mutettu ja käytetty harvem-
min. Ensimmäiset höyryveturit 
Suomessa olivat nimeltään Il-
marinen, Alutar, Lemminkäin-
en ja Suomi. Tätä ensimmäistä 
sarjaa kutsuttiin nimellä A1. 
Suomessa ei vielä tällöin osat-
tu valmistaa vetureita, joten en-
simmäiset veturit tilattiin Suo-
meen Englannista vuonna 1859. 
Veturit tuotiin Suomeen osina ja 
koottiin Helsingissä.

Maahamme saapui silloin 
myös kaksi englantilaista ve-
turinkuljettajien opettajaa.  En-
simmäiset suomalaisin voimin 
rakennetut veturit valmistui-
vat Valtionrautatien konepajalla 
vuosina 1874-75. Ensimmäine n 
käyttökuntoon saatu veturi oli 
Ilmarinen, ja se liikkui ensim-
mäisenä veturina Suomessa 

Helsingin ja Pasilan väliä (4 
km) 8.8.1861. Se oli tuolloin 
suuri saavutus! Nykyisin höyry-
vetureita tapaa vain museoissa, 
museoajoissa tai romuttamolla. 
Ehkä kuuluisin höyryveturi on 
suomalainen Ukko-Pekka, jos-
ta on tehty oma laulu, järkyt-
tävästi kuvia sekä jopa Ukko-
Pekka-makkara (vinkki: Ukko-
Pekka-makkara on hyvää gril-
lattavaa:))

Ulkomaisista höyryvetureis-
ta mainittakoon mm. Mal-
lard,  “Sinisorsa”, joka teki no-

Kyllä junalla kulkee!

Mikä on kovaääninen, 
nopea, hidas, öljyinen?

Se höyryvetoinen pikajuna on, 
aivan voittamaton.

Ylikäytävä kilkattaa, 
mutt´ junan vauhtia ei saa hidastaa.

Se kulkee halki niittyjen, 
yli vuorten, metsien,

etsien jotain paikkaa rauhaisaa, 
missä olisi höyryvetureiden hautausmaa.

    Toni Laitinen

Höyryvetureiden
hautausmaa

peusennätyksen, 202,6 km/h., 
ja sen lisäksi Big Boy (kansi-
kuvassa), joka on maailman 
raskain höyryveturi, 541 tonnia,  
pyöräjärjestelyltään 4-8+8-4. 
Big Boyn pituus oli 40 metriä, 
ja sen tenderiin mahtui jopa 
115 000 litraa vettä. Suuresta 
koostaan (ja etenkin painos-
taan) huolimatta sen nopeus oli 
jopa 128 km/h. Uskomatonta, 
eikö? 

Höyryvetureita nähdään 
myös pienoisrautateillä. Niiden 
eri mittakaavoja on mm. 0, H0, 

N, Z ja TT. Tiedän näistä asi-
oista paljon, sillä itsellänikin on 
pie noisrautatie, mittakaavaan 
H0, eli 1:87. Kuvassa on Fleich-
mannin veturi, hieman Gölstrof 
G 380-muistuttava lokomotiivi 
Pikon kiskoilla.

Ensimmäinen osa päättyy 
tähän. Seuraava osa ilmestyy 
seuraavassa numerossa.



Sata vuotta sitten kuului Hämepohjassa kilkutusta, kalkutusta
kun Isojärven rannalla tehtiin koulurakennusta.

Rakentajana oli silloin Kuhmoisten kunta,
koulutyö alkoi syksyllä ennen lunta.

1925 maanvaihdon myötä
jatkoi Längelmäki koulutyötä.

1950-luvulla päätettiin jatkaa koulurakennusta,
jotta oppilaiden olisi hyvä jatkaa aherrusta.

1966 huomattiin, että seutukunnalla on liian vähän lapsia,
joten täytyy kouluverkkoa karsia.

Vilskettä riitti vielä tämänkin jälkeen koulun mäellä,
kun rakennus täytettiin kurssikeskusväellä.

Hämepohjan koulu sata vuotta
1995 jälkeen talossa nähtiin jälleen lapsia,
kun rakennuksessa pidettiin perhekotia.

Tyhjillään talo on jonkun vuotta seissyt
ja on nyt sadan vuoden ikään ehtinyt.

17.7. iltapäivällä kyläyhdistys kera talonväen odottaa juhlakansaa,
silloin heinäkuisena sunnuntaina kesä tarjoaa parhaitansa.

Ossin päivänä Ouninpohjantie 449 on käyntikohde oiva,
silloin vielä kerran on koululla suvivirsi soiva.

Teksti ja kuva: Leena Erkkilä-Ackman

Hämepohjan entinen kansakoulu juhlii sadan vuoden taivaltaan heinäkuussa.

Keniaksen Tarmo oli shak-
kimies. Olipa sitten viikon-
lopputurnaus tai harjoitus-
turnaus jonkun shakkiys-
tävän tuvassa, niin miltei 
poikkeuksetta Tarmo oli mu-
kana. Ja koska tuli kauem-
paa, niin otti matkan varrel-
ta muut kyytiinsä. Pikape-
li-illoissa hän oli lähes aina 
paikalla.

Tarmo Keniasta muistellen
Kenias oli tehokas pelaaja, 

ja parhaimmillaan onnistui 
voittamaan jopa valtakunnan 
huip puja. Hänen takti nen 
pelisil mänsä oli erin omainen 
ja toi Jämsän Shakkiseuralle 
monta arvokasta pistettä seu-
raotte luissa.

Tarmon maallinen vael-
lus päättyi 2.5.2011. Vaikea 
sairaus vei voiton sitkeästä 

miehestä. Saatoimme Tar-
mon tuhkan maan poveen 
27.5., jolloin hän olisi täyt-
tänyt 76 vuotta.

Pelaamme vielä pienen 
shakkiturnauksen Tarmon 
muistoksi Muuriaisniemessä 
heinä kuun alkupäivinä ja 
muistelemme hyvää shakki-
toveria.

Osmo Pitkäniemi
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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 
6 h, k, s, at 119 m²/219 m². Rauhaa ja ripaus ylellisyyttä 
löytyy Jämsänkoskelta Kankarisveden rannalta. Vuonna 1969 
rakennettu koti, jossa isot ikkunat avautuvat järvelle ja suo-
jaisilla terasseilla nautit luonnosta. Omalla 1870 m² ranta-
tontilla on monia mahdollisuuksia. Pintoja uudistamalla saat 
kodista itsesi näköisen, jossa varmasti viihdyt. Soita ja kysy 
lisää, tällaisia on harvoin tarjolla! Mh. 209.500 €. Soutulan-
tie.
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JÄMSÄNKOSKI, OKT
3 h, k, wc ja ullakkotilaa. n. 60 m²/89 m². Idyllinen 1930-lu-
vulla rakennettu hirsirakenteinen talo rehevine pihapiirei-
neen omalla 8890 m² tontilla. Jämsänkosken keskustan pal-
veluihin n. 2 km. Remontoi tästä itsellesi koti tai vapaa-ajan 
viettopaikka, pesutilat on erillisessä saunarakennuksessa. 
Kannattaa tutustua! Mh. 48.500 €. Mäkeläntie.
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JÄMSÄNKOSKI, KT, 2 h, k  58 m²
Asunto Oy Lavarinteessä toisen kerroksen valoisa kaksio. 
Huoneistossa selkeä pohjaratkaisu ja parveke etelään päin.
Remontoimalla saat tästä kivan kodin. Osta omaksesi tai si-
joitusasunnoksi, huoneisto vapautuu 1.7.2011. Soita ja varaa
esittelyaikasi! Mh. 42.000 €. Taipaleentie.
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JUOKSLAHTI, OKT 
5 h, k, kuisti n. 90 m²/140 m². Juokslahden kauniissa maa-
laismaisemassa yli 3 hehtaarin tontilla entinen kyläkaup-
pa, jossa on asuinhuoneisto sekä hirsisiä piharakennuksia. 
Pihalta avautuu rauhaisa maisema Juoksjärvelle. Omaa 
rantaviivaa on n. 100m. Tämä koti sopii vakituiseen asumi-
seen tai vapaa-ajan käyttöön, Himokselle matkaa alle 10km. 
Soita ja varaa oma esittelyaikasi! Tontti 3.3 ha. Mh. 160.000 
€. Niemenkyläntie.
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JÄMSÄNKOSKI, RT, 4 h, k 72 m²
As. Oy Koivupuistolassa sijaitseva rivitalon päätyhuoneisto 
aivan metsän reunassa ja leikkikentän läheisyydessä. Huo-
neistossa remontoitu mm. keittiö, jolloin tehty yksi huone 
lisää, joka soveltuu vaikka työtilaksi. Aidatulla suojaisalla ta-
kapihalla on mukava ottaa vaikka aurinkoa. Kannattaa tu-
tustua! Mh. 59.000 €. Juokslahdentie.

SK
V 

-a
va

in
 8

35
52

4

HAAVISTO, tontti
Jämsänkosken Haavistossa hyvällä paikalla männik-
köinen 5760 m² tontti, jossa paljon isoja luonnonki-
viä antamassa ilmettä tontille. Tie tulee perille sekä 
kunnallistekniikka rajalle. Jämsänkoskelle matkaa n. 
10 km ja Koskenpäälle n. 9 km. Soita ja kysy lisää! 
Tontti 5760 m². Mh. 22.000 €. Rongistontie 9.
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JÄMSÄNKOSKI. OKT
4 h, k, s, autotalli. n. 100 m²/160 m². Isolla 1453 m²:n kulma-
tontilla sijaitseva siistikuntoinen 1958 rakennettu puutalo. 
Valoisia huoneita on pintaremontoitu. Tämä koti odottaa uu-
sia asujia, jossa Jämsänkosken keskustan palvelut kävely-
matkan päässä. Soita oma esittelyaikasi! Mh. 88.500 €. Va-
lurintie.
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JÄMSÄ, RT, 2 h, k, s 64 m²
Jämsän Pispalan -asuinalueella siistikuntoinen tilava rivi-
talokaksio jonka parvekkeella nautit kesäaikaan lähes ko-
ko päivän auringonpaisteesta. Hyväkuntoiset vaaleat par-
kettikuvioiset muovimatot sekä vaaleat tapetit tekevät 
huoneistosta valoisan. Yhtiössä kaukolämpö sekä kaape-
li-tv. Varaa oma esittelyaikasi, huoneisto vapautuu nope-
asti! Mh. 82.000 €. Pispalantie.
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JÄMSÄNKOSKELLA 
KONILANNOTKONTIE 8 USEITA HETI 
VAPAITA VUOKRA-ASUNTOJA 

Mm.
2 h, k 56 m² 490 €
2 h, k 59,50 m² 490 €
3 h, k 70 m² 520 €

VU
OK

RA
KO

H
TE

ET

Hyvää ja rauhallista juhannusta!
Muista: jos tulee nälkä,

me olemme lähellä!

Juhannuksen

aukioloajat:

pe, la, su

12.00 - 22.00
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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 
 1  kevytmetallivanteet 
 etusumuvalot
 luetooth  handsfree 
 C P  -audio  kaiuttimella
 SC  -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
. .        . . 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 , 1 senttiä puhelu  ,  senttiä min. atkapuhelimesta , 1 senttiä puhelu  1 , 0 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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Open Products Oy 
Keskuskatu 1, 42100 JÄMSÄ

Puh. 050 5737 602 
Y-tunnus 1893623-7 ALV rek. 

Ilmestyy joka toinen keskiviikko 
alkaen 25.5.2011

Eurotabloid ilmaisjakelulehti 

MEDIAKORTTI
puh. 0400 940 953

www.jamsatanaan.fi 

Ilmoitukset, mainokset, toimitusaineisto: aineisto@jamsatanaan.fi          etunimi.sukunimi@jamsatanaan.fi          puh. 0400 940 953

Uusi lehti, upeat isot 
nelivärimainokset.
Jakelu n. 15.000 kpl 

Eurotabloid on 25% suurempi pinnaltaan kuin tabloid. 
Saat isomman ilmoituksen samalla palstamillimetrimäärällä. 
6-palstaisen eurotabloid lehden 1 palsta leveys 45 mm (tabloid 40 mm) 
    2 palstaa       92,5 mm (tabloid 83,5 mm)

Ilmoitukset palstamillimetreittäin: Palsta-mm:n hinta 1,25 €, Toistoalennus - 20% 
Kaikkia mainoksia / ilmoituksia koskee:
Etusivulisä + 25% 
Takasivulisä + 15% 

Etu- ja takasivun mainostilat on kysyttyjä. 
Niissä on sen vuoksi kalliimmat ilmoitushinnat. 

Esimerkki 2 

25,00
(-20% = 20,00)
1 palsta 20 mm 

(Koko 20x45 mm) 
Esimerkki 1 

75,00
(-20% = 60,00) 

1 palsta 60 mm  

(Koko 60x45 mm)

Erikoistuote alennetulla hinnalla 

135,00
(-26% = 100,00)

2 palstaa 60 mm  

(Koko 60x92,5 mm)

Esimerkki 3 

43,75
(-20% = 35,00)

1 palsta 35 mm 
(Koko 34x45 mm) 

Isommat ilmoitukset / mainokset
Koko 2-lk / Valmistamaton 1-lk / Valmis
1 sivu (289x415 mm) 1200,00 960,00
½ sivua (289x203 mm) 730,00 620,00
¼ sivua (142x203 mm) 430,00 387,00

Esko Nieminen
0400 940 953 

Toistoalennus Jälkimmäinen ilmoitus / mainos ”1-lk / Valmis” hinnalla 

Toivomme mahdollisimman valmista ilmoitusmateriaalia, jotta voimme säilyttää edulliset hinnat jatkossakin. 
2-lk:n ilmoituksen hintaan sisältyvää valmistusta varten ilmoittajan tulee toimittaa lehdelle tarpeeksi tasokkaat logot (300 
dpi) ja muu valmistusmateriaali pdf-, jpg- tai tiff-muodossa. Lisätyöstä veloitamme 35,- € / tunti. 

Huom! Kansi ja keskiaukeamalehti painetaan kiiltävälle paperille, mikä antaa 
kirkkaammansävyiset mainokset. Tästä ei mainostajille koidu lisämaksua, vaan lehti haluaa 
kustantaa paremman laadun asiakkaidensa puolesta. Toistuvat sopimusilmoitukset saavat etusijan galerie-
sivuista.

Liitelehdet 1-lk / Valmis
Koko € / sivu Yhteensä
4 sivua 315 1260,00
8 sivua 315 2520,00
12 sivua 315 3780,00
16 sivua 315 5040,00

Ilmestymispäivät vuonna 2011

Ke
Ke
Ke
Ke
Ke

25.5.2011 
8.6.2011 

22.6.2011 
6.7.2011 

20.7.2011 

Ke
Ke
Ke
Ke
Ke

3.8.2011 
17.8.2011 
31.8.2011 
14.9.2011
28.9.2011 

Ke
Ke
Ke
Ke
To
Ke

12.10.2011 
26.10.2011 

9.11.2011 
23.11.2011 

8.12.2011 
21.12.2011 

Liitelehtien aineisto toimitetaan pdf muodossa. Aineisto seuraavan viikon lehteen viimeistään su klo 18 mennessä. 
Mitat sivutaittoa varten: Sivun koko 315x460 mm. Sivun painoalue 290x430 mm 

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Laskutettaessa hintoihin lisätään alv 23 %. 
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. 
Jos ilmoituksen julkaisemisessa sattuu virheitä, Lehden suurin vastuu rajoittuu ilmoituksen hintaan. Ylivoimaisen 
esteen (esim. lakko) sattuessa lehti vapautuu vastuusta ilmoittajalle aiheutuvasta vahingosta. 

Jämsän Seudun Osuuspankki FI10 5091 0320 0935 51 BIC OKOYFIHH 

MYYDÄÄN ASUNTOMYYDÄÄN ASUNTOMYYDÄÄN ASUNTO

Soita ja kysy lisää!
Puh. 045 238 5805Puh. 045 238 5805

(iltaisin klo 17 jälkeen)

• 1h + kk kph + parveke
• 27,5 m2
• Jämsän keskustassa



10    Jämsä Tänään    keskiviikko 22.6.2011

Kuvia Pitkäniemen Marjan 
Amerikan matkalta, jolla 
hän vierailee veljensä 
luona Utahissa.

Auringonlasku pilvien yllä, Chigagosta vähän länteen.

Francis Peak Utahissa.

Marja ja Rauli lyhyellä kävelyllä 
Raulin kodin lähistöllä. Seutua 
tuntemattoman ei kannata retkeillä 
yksinään kovin kauas talolta, sillä 
vuoristossa liikkuu puumia.

Näkymiä Atlantin takaa
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OSMO PITKÄNIEMI

Elämme harvinaislaatuist a 
aikaa. Tekniikan tuomat 
mahdollisuudet ovat nyt kon k- 
reettisesti käytössämme. 
Vie lä kolme vuosikymmen-
tä sitten ei olisi ollut puhet-
takaan, että resoluutiol taan 
miltei aikakauslehden tasois-
ta nelivärisanomalehteä voi-
si julkaista kahden hengen 
tiimi jokamiehen kukkarolle 
sopivilla varusteilla.

Nyt jokaisella on käytössä, 
tai jos ei nyt ihan itsellä, niin 
ulottuvillaan, korkealaatui-
nen tekniikka, joka tarkkuu-
deltaan ja kapasiteetiltaan 
ylittää huikeasti tuon ajan 
riittävät normit. Tärkeää on 
vain käyttää oikeaa tekniik-
kaa, joka on ”Carpe diem”, 
’tartu hetkeen’.

Tänä päivänä joku saa lah-
jaksi hienon järjestelmäka-
meran, jollaista ei ole ennen 
nähnyt saati sitten kuvannut 
sellaisella. Kinofi lmiaikana 
olisi pitänyt käyttää valta-
vasti aikaa ja rahaa harras-
tuksen opetteluun, koska ei-
vät ainoastaan välineet mak-
saneet paljon, vaan myös 
käyttötarvikkeet. Nyt digiku-
via voi napsia surutta monta 
sataa otosta kokeilumielessä 
eri kulmista eri zoomauksil-
la ja erilaisilla tarkennuksil-
la. Jos onnistumisprosent-
ti on niinkin alhainen kuin 
5, niin 150 yrityksestä tulee 
7 tai 8 onnistunutta kuvaa. 
Ja jos käy vaikkapa niin, et-
tä varsinainen kohde on va-
hingossa osunut aivan kuvan 
reunaan, ei otos ole epäon-
nistunut, koska digitaalisella 
kuvankäsittelytekniikalla voi 
jälkeenpäin rajata turhan alu-
een pois. Uudella edullisella 
14 megapikselin kameral-

la saa vielä aikakauslehden 
vaatiman resoluution (300 
dpi) kuvaan, vaikka alkupe-
räisessä kuvassa varsinainen 
kuvauskohde näyttäisi mität-
tömän pieneltä.

Tiedon tallentaminen ja 
siirto on helpottunut
Erilaisilla rinnakkais- ja 
sarjaporttiliitännöillä men-
tiin itsetietoisena ajan her-
molla vielä 15 vuotta sitten. 
Nyt me melkein nauram-
me moiselle tekniikalle. Ko-
neet piti huolellisesti muis-
taa sammuttaa, kun tietoko-
neen oheislaitteita kytkettiin 
tai irrotettiin. USB-liitännät 
mullistivat tämän alueen. 
Miltei minkä tahansa lait-
teen voi kytkeä USB-liitän-
nän kautta tietokoneeseen, ja 
jos laite on vanhanaikainen, 
USB:hen liitetty tekniikka 
luo laitteelle virtuaalisen rin-
nakkais- tai sarjaportin. Ja 
taas kaikki toimii.

Muistitikku saattaa olla tie-
tokoneen keksimisen jäl-
keen suurin parannus lait-
teistoihin. Se on jouduttanut 
tiedonsiirtoa merkittävästi. 
1970-luku oli vielä suurten 
keskustietokoneiden aikaa. 
Yliopistoilla puhuttiin näyt-
töpäätteistä, joilla työsken-
neltiin. Vieläkin jotkut van-
hasta muistista puhuvat päät-
teellä istumisesta, vaikka tar-
koittavatkin kotitietokonetta 
monitoreineen.

Pahvisten reikäkorttien jäl-
keen tietoja siirrettiin aluksi 
keloilla pyöriville magneetti-
nauhoille. 1980-luvulla alkoi 
tulla pieniä kotitietokoneita, 
joista tunnetuimmaksi nousi 
pelikoneena suosittu Com-
modore 64. Hyötykäytön 
yleistyessä IBM otti käyt-
töön nimityksen Personal 

Computer, lyhyemmin vain 
PC, jolla tämän linjan konei-
ta vieläkin kutsutaan. Kilpai-
levien merkkien yleistyessä 
puhuttiin vielä vuosia IBM-
yhteensopivista laitteista ja 
ohjelmistoista. Painoalalla 
on kuitenkin suosittu enem-
män toisen päälinjan Apple 
Macintoshin koneita, joiden 
ominaisuuksia ammattikäyt-
töön on koko ajan ansiok-
kaasti kehitetty. Nykyään 
kaikkia graafi senkin alan oh-
jelmien sovelluksia saadaan 
Macin lisäksi myös PC:hen 
sopivina.

Tiedon tallennusta varten 
kone tarvitsee kiintolevyase-
man, jolla olevaa tallennus-
levykettä nimensä mukaises-
ti ei siirretä mihinkään. Tie-
don siirtoa varten käytettiin 
aluksi notkeita ”lerppuja”, 
jotka nauhan sijaan sisälsi-
vät magneettisesti varautu-
van kiekon. Sen jälkeen sa-
ma toteutettiin pienemmillä, 
mutta tehokkaammilla kor-
puilla, joissa pyörivän mag-
neettikiekon ympärillä oli 
kovempi suojakuori ja joi-
hin meni jo kokoonsa näh-
den huomattavasti enemmän 
tietoa. Tuolloinkin puhuttiin 
maksimissaan vain 1,44 me-
gatavun tiedonsiirroista ker-
rallaan.

1990-luvun alun koneiden 
kiintolevyt olivat kapasitee-
tiltaan muutamia kymmeniä 
megatavuja, ja vielä 1994, 
jolloin hankin ensimmäisen 
oman koneeni, 386-suoritti-
men tietoja tallensi 203-me-
gatavuinen kiintolevy. Ny-
kyään yleisin muistitikku on 
tallennuskapasiteetiltaan sii-
hen nähden 40-kertainen ja 
uusimpien vakiotietokonei-
den kiintolevyt 2500-kertai-
sia!!! Ja nyt puhumme vain 

17 vuoden takaisista vertai-
luarvoista.

Itse koin korppujen jälkeen 
tulleen, kapasiteetiltaan pal-
jon suuremman CD-rom-
tallennuksen hankalan tun-
tuiseksi. CD-aseman pyöri-
misen nopeuden vaihtelu ja 
hidas käynnistys toivat sen 
tunteen, että kaikki ei ole oi-
kein hanskassa. Koin suure-
na helpotuksena, kun ensim-
mäiset muistitikut ilmaantui-
vat. Nyt oli vihdoinkin tullut 
tuote, joka toimi nopeasti ja 
samalla logiikalla kuin kiin-
tolevyasemat.

Windows mullisti
käyttöjärjestelmän
1980-luvulle asti selvittiin 
tekstipohjaisella DOS-käyt-
töjärjestelmällä, jossa olen-
naista oli hyvä sorminopeus 
ja käskyjen ulkoa muistami-
nen. Tuolloisilla tekstinkä-
sittelyohjelmilla voitiin jo 
tehdä lihavointeja ja kursi-
vointeja, joista markkinoille 
tulleilla uusilla mustesuihku-
tulostimilla saatiin hyvinkin 
jo sanomalehtimäistä jälkeä. 
Matriisikirjoittimien tark-
kuus ei vielä tähän riittänyt.

1980-90-luvun taitteessa 
Microsoftin kehittämä Win-
dows-käyttöjärjestelmä oli 
huima näyttö riskinoton on-
nistumisesta. Koko siihen-
astinen tekstipohjainen käs-
kyttäminen muutettiin ku-
varuutupaikkojen avulla ta-
pahtuvaksi ohjaukseksi. 
Toki Dosissa oli myös ol-
lut jo Windowsin ikkunoita 
muistuttavia taulukoita ja sa-
rakkeita, mutta nyt kehitet-
tiin kuvaa ihmissilmää miel-
lyttäväksi ja monipuoliseksi. 
Hanke onnistui mahtavasti 
ja nyt elämme virkistävässä 
Windows-ajassa. Tänä päi-

Muistitikulla homma toimii
vänä suuriin lehtipainoihin-
kin voi lähettää jutut samalla 
WysiWyg (What you see is 
what you get) -periaatteella, 
joka nimitys on tullut tutuk-
si ainakin web-puolella koti-
sivueditoreista puhuttaessa.

Nopeasti Windows 3.1 osoit-
tautui onnistuneeksi tuot-
teeksi. Sen sijaan seuraavat 
95 ja 98 Windowsit tuntuivat 
olevan pelkästään kaupal-
lisia editioita, eivätkä tuo-
neet mukanaan kovin käyt-
täjäystävällisiä ratkaisuja. 
Sama trendi jatkui vielä pa-
rissa seuraavassa Windows-
versiossa, mutta sitten har-
pattiin aimo askel eteenpäin. 
Windows XP toi kaivattu-
ja uudistuksia kuten järjes-
telmäpalautuksen edelliseen 
toimivaan ohjelmistotilaan. 
Epäonnistuneiden ohjelmis-
toasennusten jälkeen koneen 
asetukset voitiin palauttaa 
esimerkiksi edellisen päivän 
tilaan. Ja tämä toimi!

Itse hyppäsin suoraan 3.1:stä 
XP:hen ja jätin väliin nuo 
melkein pelkästään kaupalli-
set kehitelmät. Osasyynä oli 
se, että pidin neljän vuoden 
tauon miltei koko datatuot-
teistosta tehden vain välttä-
mättömät shakkia koskevat 
kilpailuselostukset lehteen 
ja Dos-pohjaiset parinmääri-
tykset Protos-ohjelmalla vii-
konlopputurnauksissa.

Kuin satukirjasta
Koko nykytietokoneen kehi-
tys alkaen puolijohdekom-
ponenttien saattamisesta op-
tiikan ja kerrostamisen avul-
la mikroskooppisen pienik-
si komponenteiksi on kuin 
suoraan satukirjasta. Näky-
mättömät sähköhiukkaset on 
saatu valjastettua suuren ma-
teriaalin palvelukseen niin, 

että käskytystä varten napa-
taan suurimassaisista kap-
paleista olennainen vektori- 
ym. tieto, joka pienennetään 
silmään näkymättömälle 
virtuaalitasolle. Varsinaiset 
muutokset ja liikeradat teh-
dään salamannopeasti nolla-
massaisessa ja miltei kitkat-
tomassa tilassa ja vasta sen 
jälkeen palautetaan takai-
sin reaalitilaan. Tämä kos-
kee yleisperiaatteena kaik-
kea, missä käsitellään dataa, 
tietokoneiden tekstiohjelmia 
tai grafi ikkaa, ajoneuvojen ja 
muiden laitteiden elektronis-
ta tekniikanohjausta tms.

TV:kin siirtyi kokonaan digi-
taaliseksi muutama vuosi sit-
ten. Toki jo analoginen ver-
sio sisälsi samoja satuainek-
sia, kun kuva lähetinpuolen 
valoherkältä kalvolta puret-
tiin elektroniseen jonoon ja 
taas vastaanottimessa koot-
tiin elektronitykin ja kahden 
kondensaattorin, horisontaa-
lisen ja vertikaalisen, avul-
la monitorin pintaan näky-
väksi kuvaksi. Värien saa-
minen kuvaan on oma satun-
sa, joka osoittaa, että kaikki 
toimivat ratkaisut eivät löy-
dykään monimutkaistamal-
la, vaan joitakin suuria etuja 
saadaan yhdistämällä. Tässä 
taas hyödynnetään erittäin 
taloudellista aivojen ja her-
moston verkkorakennetta, 
joka nerokkaalla tavalla ja-
kaa saamansa tiedon hierark-
kisesti vielä tähtitieteellisen 
paljon nykytietokoneita ete-
vämmin. Rakastan analyy-
siä ja tekniikkaa. Sydämen 
kyllyydestä suu puhuu. Sik-
si on hyvinkin mahdollista, 
että jo seuraavassa numeros-
sa saamme lukea lisää ottei-
ta tämän sadunomaisen oppi-
kirjan sivuista.



Nimimerkki:
ARAMARAN KESÄ-
LAITUMELLA MINÄKIN

Kevyesti tanssiva aamu-us-
va kohoaa uinnin jäljiltä 
rauhoittuneen Kuru-joen 
pinnasta, kun korvani tavoit-
tavat tieltä kesäaamuisin 
toistuvan äänen. ARAMARA-
tallin tomerat ratsastusleiri-
läiset ovat hakemassa ohjaa-
jiensa kanssa hevosiaan lai-
tumelta.

Puoli kahdeksalta on aa-
mupalan aika. Ratsastus-
tunnit ja hevosten kanssa 
touhuilu vaativat leiriläi-
siltä tankkaamista useam-
man kerran päivässä. Kesän 
ensimmäisellä leiriviikolla 
aurinko kimottaa siniseltä 
taivaalta turhankin kuuma-
na ja mehu- sekä vesikannut 
tyh jenevät tiuhaan tahtiin.

Aamupalan jälkeen tyttö-
joukko häviää ARAMARAn 
päärakennuksen pihapiiristä. 
Ikkunan ohi vilahtelee rat-
sastusasuisia, kypäräpäisiä 
hahmoja. Innostus mielui-
saan harrastukseen välittyy 
ryhdikkäistä olemuksista.  

Alkuviikko kuluu tytöiltä 
tutustumisen merkeissä, vä-
hän toisiaan tunnustellen. 
Joukko näyttää kuitenkin so-
peutuneen mökkielämään 
ihan mukavasti. Sen, missä 
mökeissä asutaan, huomaa 

terassille levinneistä varus-
teista. Ohi kulkiessani ero-
tan asiantuntevaa keskuste-
lua ratsastussukista, kypä-
rien koosta ja lukematto-
mista minulle ihan oudoista, 
selvästi ratsastukseen liitty-
vistä jutuista. Tekisi mieli 
mennä kysymään, mitä nuo 
termit tarkoittavat, mutta 
vaikuttaisin silloin ihan tum-
pelolta, joten päätän, että 
jääköön.

Kun tiistai-iltana ihmet-
telen rantaa kohti kulkevia 
variksensaappaisia ja turve-
housuisia tyttöjä, saan tietää, 
että osallistujat ovat saaneet 
leirikasteen. No, turvehan on 
tunnetusti terveysvaikutteis-
ta. Aamulla kuulen, miten 
Katin pesukone pikkuisen 
yskähtelee.

Naurua, uintia ja
peltihepparatsastusta
Vanhan tallin edessä vakio-
paikallaan seisoo ratsu, jon-
ka nimi on Viljami. Se kerää 
päivän mittaan monen tytön 
huomion. Kaksi istuu hepan 
selässä ja pari kolme jakelee 
ohjeita, miten selässä pitää 
toimia, jotta saa hepan tot-
telemaan. Oppi tuntuu upon-
neen hyvin perille, koskapa 
ohjaajat vuodattavat kiitosta. 
Pihalla raikuva nauru kertoo 
saumattomasta yhteistyöstä 
ja ratsastuksen riemusta. 
Vaikka kuinka katson, hevo-

nen ei liikahdakaan, mutta 
tyttöjen mielikuvitus on ra-
jaton ja peltitynnyristä ra-
kenneltu orhi tekee mitä 
hulvattomimpia temppuja 
taitavissa käsissä.

Tällä välin toinen ryh-
mä tyttöjä istuu kukin oman 
hoitohevosensa selässä ja et-
sii yhteistä kieltä upean eläi-
men kanssa kuunnellen tar-
kasti Annin tai Katin anta-
mia ohjeita. Tytöt on jaettu 
ryhmiin taitojensa mukaan. 
Minun silmissäni kaikki ovat 
jo melkein mestareita. Tun-
nin päätyttyä hevoset hoide-
taan kuntoon ja talutetaan 
talliin. Niin ratsut kuin rat-
sastajatkin ovat hoivaa, le-
poa ja tankkausta vailla.

Muutaman kerran päi-
vässä käydään huuhtelemas-
sa pölyt pois Kuru-joen su-
vannossa ohjaajien valvon-
nassa. Sauna ei tässä hel-
teessä suuremmin kutsu.

Yhteishenkeä ja
haaveilua lettukesteissä
Jos pari ensimmäistä päivää 
kuluukin vähän tunnustel-
len niin viimeistään torstai-
illan lettukestit osoittavat, 
miten tyttöjoukko on ikä-
eroistaan huolimatta hitsau-
tunut yhteen. Puheen pulpu-
tus ja riemunkiljahdukset 
kaikuvat kesäillassa. Joku 
tavoittelee omaa letunsyön-
nin ennätystään, toinen ku-

vittelee matkustavansa koh-
ti unelmiensa täyttymys-
tä rattailla istuen ja Viljami 
saa taas kyytiä. Siru-koira 
nuuh kii toiveikkaana lähet-
tyvillä, jos vaikka pieni pala 
lettua tipahtaisi joltain lau-
taselta maahan. Ja aika usein 
tipahtaa, ihan vahingossa.  

Yhteinen aika ARAMA-
RA-tallilla päättyy perjan-
tain leirikilpailuihin ja il-
tapäivän todistusten jakoon, 
mutta näinä naamakirja-ai-
koina yhteys tyttöjen välillä 
ei varmaankaan leirin päätty-
miseen katkea.

Toiveita iltalaitumella
Viikon mittaan katsele n 
ja kuuntelen kadehtien si-

Lopeiston laitumilta
tä elämisen riemua, joka 
leiripäivien ja vallankin let-
tuillan aikana näistä kesälai-
tumilla kirmaavista tytöistä 
pursuaa. Päivät ovat pitkiä, 
vaikka toki taukojakin vä-
liin jää. Saatellessani yhtä 
leiriläistä, ensi kertaa junal-
la yksin matkustavaa, ko-
tipuoleensa, huomaan vii-
kon vaatineen veronsa. Al-
kumatkan rupattelemme nii-
tä näitä, mutta pian matka-
kumppanini pää alkaa pilk-
kiä ja silmät painuvat kiinni.  

Muutamana iltana vaelte-
lin mökkien hiljennyttyä tyt-
täreni ja Elmo-koiran kans-
sa katselemaan joen rannal-
la laiduntavia hevosia, kun 
mieleeni tuli vanha uskomus: 

jos näkee yhtä aikaa aurin-
gon, kuun ja valkoisen he-
vosen, saa toivoa ja toive to-
teutuu. Aurinko oli menossa 
mailleen, kuun sirppi ot tanut 
paikkansa taivaankannella ja 
valkoinen hevonen kyhnytte-
li häntää heiluttaen kaulaan-
sa sähkötolppaan. Tääl-
lä siis kaikki toiveet voivat 
toteutua! Mutta mi tä minä 
vielä toivoisin? Eiköhän 
tässä hetkessä ole kaikki se, 
mikä on elämässä tärkeää.

Hyppy kohti mestaruutta.

Ohjaajat ja avustajat saivat oman leirikasteen.

Iltatunnelma laitumella.

Matkalla maastoon.
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Kovilla, ku Mannine ove välissä. 

Täys, ku Turuse pyssy.

Levis, ku Jokise eväät.

Selevä pyy, sano Mannine varista.

Valuu, ku Veenpeässä jouluna. (Valoa)

Oksat pois, ku Maijalaise joulukuusesta.

Kirves o mehtä leäke, ku ei sitä liikoa anna.

Kaikki o vastaa, saha yksi voa puoltoa, sano tuki tekijä.

Istun tässä, sano Hanka-Venne kirkossa.

Se o mu, sano Eenokki akkoasa.

Vinkuu, ku Suoperä akan nenä.

Vase jarru ei pijä, sano Västilä Eemel polokupyörästää.

Vähä väljä, ku Verkkalaise paija hiha.

Näkönä, ku Könkkölä kirkossa.

Piisoaks pituus, kysy Könkkölä, ku tietä tiesyynissä 
kapiiks moitittii. (Jämpsä – Halli tien tevon osuuvesta)

Tätä ku piisoas, sano kerjäläispoika,
ku moantielle peäs.

Paremp virsta veärää, ku voaksa voaraa.

Kauvankos sitä viis miestä virstoa kävelii.

Siino herra su leiviskäs, jos et usko, ni punnihe.

Pohjato, ku papi pussi.

Ei siitä ota seppäkeä seleveä.
(Seppä ol se kylä ainuva lukutaitone)

Joutipaha jorista, sano akka, ku kirnuu pier.

Konstit o monet, sano akka, ku kus ja kävel.

Ompaha neki ropinat pietty, 
sano akka ku tuohe peälle kus.

Paljo poruva, vähä villoja, sano akka, ku sikoa keriht.

Perättäi, ku köyhä talo porsaat. (ei ollu ku yks porsas)

Kova kovoa vaste, sano akka, ku kive peälle istu.

Sinne män, ku hohtimet kaivoo. 

O, ku juoste kustuva. (Jos joku ol pahasti mutkilla.)

Housut putuu, hevone jätteä, käsijä palelii ja paskattoa.

Jahka minä nenän niistä ja housun nosta.

Jos ei sauna, viina tai terva auta, o taut kuolemaks.

Ryyppy murheesee ja kaks pahaa mielee.

Jos taut ei nuorilla pyhäks parane, se o kuolemaks.

Itku pitkästä ilosta, pieru kauva nauramisesta.
(sanottii kakaroille, ku ne oikei villisvät)

Nätti, ku sika pienenä.

Leäkär kysy möki muijalta, että missä kuussa laps o 
syntyny. Muija vastas: herra tohtor, se ol iha kuuto aika.

”Voi, jos Jämpsä pojat tietäs”, sano Könkkölä Elssa,
ku ripille peäs. (Kuol vanhanapiikana)

Tuomar kysy piijalta lapse iseä ja piika vastas:
yöllä tulj ja yöllä mänj ja suutarille hais.

Avaskoa pellit, minä tässä taija kuolla,
sano Miina, ku ei sängystää ylös peässy.

Eleä, ku viimestä päiveä.

O ninku seihtemännessä taivaassa.

Vie sinä minä vikise, o vievinäs väkiste.

Jos o tyttö puuta, o poika visoa.
(elämäohjeita kuuvellessaa) 

Kyllä koakko jalat allee soa, ku takapuol kastuu.
(Kyllä elämä opettoa)

Pienenii ku pyy moalima lopu eellä. 

Paremp pyy pivossa, ku kymmene oksalla.
(ahneuvesta)

Aka laulu ja haraka nauru ei tiijä hyveä.

Ei yks peäsky keseä tie.

Mustinka – Ehusalami  historijapiir

Sanontoja  ja tokasuja
Peäki ku mehtkana perse. (Jos ol oikei pörröne tukka)

Tukka silimillä, ku kyntöruunalla.

Harakka ei o lintu eikä piika ihmine.

Käk kukkuu vanhana vappuna (13.5.)
vaikka honga kolossa. 

Kyllä sus syitä löyteä ku lampaalihoa miel tekii.

Soa se sammakostaki reäti, ku voissa paistoa.

Syö seästäe savii, moalima sivu o pitkä,
neuvo sammakko poikastaa.

Näläkäne syö vaikka jänistä.

O hilijoa, soajaa jänis.

Suolane ja sakii, se o köyhä makii.

Omillaa o hyvä eleä.

Mänii ku kuuma veihti voihi.

Lisänä rikka rokassa ja sislisko taikinassa.

Näläkä o ni, että näkyy haittoa. 

Viis virkoa, kuus näläkeä.

Hiki laiska syyvessä, vilu työtä tehessä.

Tuuma ja tikki, jos sei kestä mänköö rikki.

Kyllä leivättäki toimee tulii, ku o limppuva tai rieskoa.

Ei kule akka sametissa eikä konttoa lapset 
korppu käissä, jos ei ukko mä töihisä.

Ei leipä kovoa o. Se kovoa o, jos ei sitä o.

Ku peäsis pappilaa piijaks, tai iso talo porsaaks,
ni ei ruoka loppus.

Onks teijä kipii ni kipii ku meijä kipii,
meijä kipii o ni kipii, ettei syökää ku pikhikii.
Laskiaisna lasketellaa ja sijasorkat syöjää,
päivän nävöllä kylyvötää ja valavota ei myöhää.

Minkäs tiet, tie terva kanssa.

Mies o työsä näköne.

Ku työ näkii, ni tekijä tuntii. (minkälaine se tekijä o)

Paremp suora silii, ku ruma ruusattu.

Akan tuntii körtistää, miehe portistaa.
(Kuinka työsä hoitavia ne o.)

Aikane lintu mavo löyteä.

Hilijoa hyvä tulii.

Illa virkku, oamu torkku, se tapa talo hävitteä.

Mänii, ninku os tul hännä alla.

Ku pyytä jahtoa, koppelo kotuu karkoa.

Passas ku pieksu paskaa.

Tulii se mies räkänokastaki, muttei tyhjän naurajasta.

Se o ensimmäine hullum merkki, ku yksin nauroa.

Hullu pökkyy hakkoa, pökkö hullu tappoa.

Ei se hullu o, joka hutittoa.
Se hullu o, joka hutitukse uskuu. (yllytteä)

Hullulle ja herrolle ei soa näytteä keske-erästä työtä.

Huono o hullu kanssa kinata
ja vasika kanssa kilipoa juosta.

Hullu ni kylypöö, että nahka lähtii.

Rumoa se o, jos mies o korii.

Jol lei o riihe rimputinta, sil lei o kirko kimputinta. 
(Sopivoa voatetta)    

Rumat ne voatteilla koreilii.

Ku o paikka paika peällä, o markka marka peällä.

Hyvä kauppijas myi vaikka housut jalastaa.

Hyvä toise housulla o tulee istuva.
(touhuta toise kustanuksella)

Ku antoa housusa kylää lainaks,
ni jos ei ne kulu puhk, ne paskataa.

Moata piht Marialta, pöyvä peähä Perttulilta.
(Pärepiht valuu varte )

Kyl lon yötä yökötellä Annanpäivän aikusta.

Päivä o Tapanina kukoaskelee pitemp
ja uunna vuonna se jo hulluki huomoa.

Aka varat ei kestä ku Tuomaa päivästä jouluu.

Yheksänä syksyne yö, kymmenenä keväine päivä.  

Pyry pakkase perästä.

Pohjatuul o aina kylymeä, käy se mistäpäi hyväsä.

Helemikuu sanuu: jos minä osi isovelje (tammikuu) 
paikalla, ni jeävyttäsi varsa tamma mahaa
ja aka käit taikinaa.    

Kahel laista ilimoa, toine helemoja heiluttoa
ja toine viskoo lunta ale.

Päiveä Poavalista, kevättä kynttelistä.

Mati toine silimä vettä vuotoa. 
(Ves alakoa tippuva räystäältä.)

Kevät-Matti o varis-Matti. 
(Varikset tulii takasi muutoltaa.)

Varis sanuu syksyllä lähtiissää, jos ei Mattina
takasi kuulu, soa sanuu, että o mies männy.         

Jos hatuta, takita halakoja hakkoat, turkit
peällä toukoja tiet. (Halot hakattii huhtikuu lopulla.)

Jos o Erkkinä paita peällä, o Urpona turkki peällä.

Käy Jyrinpäivänä jyräys ja Ristinpäivänä (3.5.)
rimaus kalamiehe kattilassa.

Erkki inuu, Urpo uikuttoa ja Jussiki vielä jurnuttoa.
(Jos Erkkinä o viilii ilima.)

Myö männää, satakoo vaikka äkeitä ja vanhoja ämmiä.

Totine, ku kissa paskalla.

Kuuntelii ku lehmä ukkosta.

Vahtoa ku härkä uutta porttija.

Vanha lehmä ei muista vasikkana oluusa.
(sanottii ihmisistäki)

Sillo o kukko hilijoa, ku kana lauloa.
(Sanontoa käytettii etenki ihmisistä.)

Ohoh, sanuu jämpsäläine, ku se pyyteä anteeks. 

Ku jämpsäläine isäntä tulii kylää, se mänii istuu 
peräpenkille ja pisteä hattusa pöyvälle. 

SANAT  SELEVÄÄ  VAIKKA VIIKKO MÄNIS

Keväinen valkovuokko menestyy hyvin
koskenpääläisessä koivikossa.

Ku nämä o Jämpsässä kuultuja ja teällä ollu käytössä, ni oatteli 
kirjottoa niitä jämpsän murteella. Kaikkija mitä myö Aino kanssa 
o kuultu, ei myö olla varmaa muistettu, mutta o niitä siinä joitaki,  
ku kerra Lehtose Veikko tämmöse keruuajatukse tul esittäneeks. 
En tiijä, osko neä iha kaikki eis painokeleposijakoa.    

Teksti ja kuva: Pentti Könkkölä



Nimimerkki: OTI

Onnekkaana toimivan kuu-
lo- ja näköaistin omaavana 
en ole osannut antaa tarpeek-
si painoarvoa tuoksuille ja 
hajuille, joita elämä tuo tul-
lessaan. Koin hiljattain jotain 
niin rikasta ja yllätyksellistä, 
että vieläkin reseptoreihini 
iskeytyvät tuoksut vääristy-
vät vastaamaan tuon syvää 
juhlatunnelmaa, uusia koh-
taamisia, odottamattomia 
käänteitä ja silkkaa vapautta 
sisältäneen seikkailun tuok-
suja, aiheuttaen kuopaisun 
mahanpohjasta asti, nostaen 
kasvoille hymyn, tuoden 
mieleen ilon ja kaipuun.

Jokainen maailmalla mat-
kaillut tietää, miten huumaa-
via tuoksuja eri puolilta 
maailmaa löytyy. On vanha 
uutinen kertoa hajumuis-
tista ja tuoksujen vanhoihin 
muistoihin ja maisemiin  
johdattamisesta. Tarkoitan 
kuitenkin nyt samaisen ais-
tin kokemista äärimmillään, 

mitä harvoin pääsee koke-
maan. Olen kyllä törmännyt 
ilmiöön aikaisemminkin, 
mutta ainoastaan negatiivi-
sessa mielessä. On eri asia 
muistaa vanhoja tuoksuja ja 
haistaa niitä uudelleen, kuin 
haistaa kaikessa osan jotain 
toista hajua, jopa naamioi-
den sen kokonaan toiseksi, 
ikäänkuin haistaen kaikkialla 
sen tietyn tuoksun tai hajun.

Kokemusta voisi kuvata 
helpommin vaikka näköais-
tin avulla. Olemme var-
masti kaikki - ainakin toivon 
niin - nähneet joskus jotain 
niin kaunista, ettemme ole 
voineet kuin tuijottaa sitä 
suu ammollaan, kykenemät-
tä kääntämään katsettamme. 
Jotkut harvat ovat joutuneet 
myös näkemään jotain niin 
kammottavaa, että sillä on 
ollut vastaavanlainen vaiku-
tus. Nämä ovat vahvoja 
kokemuksia. En kuitenkaan 
olisi osannut odottaa hajuais-
tilta vastaavaa, voisi sanoa 
jopa huumaavaa elämystä. 

Niin vahvaa elämystä, että se 
vaikuttaa vielä päivien, vielä 
viikonkin päästä.

Koen kuuloaistin kulkevan 
samoja raiteita näköaistin 
kanssa, muodostaen yhdessä 
dominoivimman aistiparin 
useimmille meistä. Yhteis-
kuntamme rakentuukin pal-
jolti näkö- ja kuuloaistin 
ympärille. Hajuaisti on kaik-
kein vähiten tutkittu aisteis-
tamme, mahdollisesti siksi, 
ettei se ole meille arjessa 
välttämätön, muutoin kuin 
ehkä ruoan tuoreutta selvit-
täessä tai vaikka pienokai-
sen vaipanvaihtotarvetta 
arvioidessa. Esimerkkilista 
jää joka tapauksessa vain 
tipaksi meressä verrattuna 
“voimakaksikon” välttämät-
tömyyksiin arjen käyttö-
tarkoituksissa. Silti jokainen 
meistä tietää, että vaikka ku-
kat ovatkin kauniita katsella, 
vasta niiden tuoksu on se, 
mikä saa vastaanottajan-
sa sulkemaan silmänsä ja 
huokaisemaan haltioitunee-

Elämän tuoksu
na, kadoten hetkeksi kuin 
toiseen maailmaan. Kuk-
kien katsominen ei aiheuta 
yhtä vahvaa reaktiota, vielä 
vähemmän muut aistit.

Hämmästellessäni kaikke a 
tätä kokemaani, päivä toisen-
sa perään, ja miettiessäni sen 
suurta vaikutusta minuun, 
oivalsin lopulta jotain merkit-
tävää: Hajuaisti ei ollut ainoa 
asia, jonka merkityksen olin 
unohtanut. Tajusin, että olen 
muutenkin - vuosi vuodelta 
aina enemmän - keskittynyt 
vain elämäni suurimpiin ja 
vaikuttavimpiin osa-aluei-
siin, jättäen pienemmät osat 
oman onnensa nojaan, kulut-
tamatta niihin kallisarvoista 
aikaani, kuihtumaan. Olin 
jättänyt pois pieniä asioita, 
jotka tekivät elämästäni mie-
lenkiintoista ja vaihtelevaa, 
vatsanpohjassa asti tuntuvaa. 
Näin vain oli tapahtunut, 
kuin itsestään, huomaamatta. 
Kokemukseni ansiosta ha-
vahduin näkemään näiden 
pienien osien tärkeyden osa-

na rikasta elämää - hajuaistin 
tavoin: osana kaikkien ais-
tien valtavaa, väririkasta ja 
valtaavaa skaalaa.

Pitkän, lähes hajuttoman tal-
ven jälkeen voisi kuvitella 
meidän jokaisen hajuaistin 
odottavan malttamattomana 
niitä kevään ja kesän ensim-
mäisiä, lämpöisiä henkäyk-
siä tuoksuineen, toimien 
kuin ylivirittyneenä. Siksi 
haluankin nyt rohkaista teitä 
jokaista tekemään tänä ke-
sänä jotain sellaista, mitä ette 
ole tehneet pitkään aikaan. 

Jotain sellaista, minkä olit-
te jo melkein unohtaneet. 
Etsimään sitä oman elämän 
tuoksua, käyttämään kaik-
kien aistien koko skaalaa. 
Voisin mennä vaikka takuu-
seen siitä, että huomaattekin 
sen olleen paljon hauskem-
paa, mukavampaa ja antoi-
sampaa, kuin olitte muista-
neetkaan.

Tämän haasteen saattelema-
na haluan toivottaa jokaiselle 
oikein hyvää ja rikastuttavaa 
kesää!

© Desiree Flameheart 2011

   Kalle! Tuo puu
  tuossa on jo aika
 vanha. Se voi
 kaatua hetkenä 
minä hyvänsä.

      Pah!
  Tämä puu
  pysyy tässä
 pystyssä vielä
  monta vuotta. Tai sitten ei.
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Markku Reijonen Suomen mestari vuosimallia 2011.

JÄMSÄ TÄNÄÄN

Jämsän Seudun Tikan heittäjät 
ottivat kaksi hopeamitalia Kuh-
mossa järjestetyissä perintei-
sen tikan SM-kilpailuissa. Nii-
lo Ylönen oli kakkonen miehis-
sä ja kahden edellisen vuoden 
mestari Erja Kuituniemi nai-
sissa.

Mestaruuden voittanut Mark-
ku Reijonen on niinikään jäm-
säläissyntyinen.

Hän aloitti tikanheiton harras-
tuksen kilpailumielessä noin 40 
vuotta sitten, jolloin myös Jäm-
sän Seudun Tikka perustettiin.

Vuonna 1977 hän 21-vuotiaa-
na oli SM-kisoissa viides.

Kilpailtuaan vielä noin vii-
si vuotta aktiivisesti hän siir-
tyi harrastustasolle osallistuen 
seuraavan 20 vuoden aikana lä-
hinnä vain piirikunnallisiin ki-
soihin. Vuonna 2002 Reijonen 
aloitti uudelleen aktiivisen kil-
pailemisen. Tähän asti hänen 
parhaina saavutuksinaan oli 
pronssitila sekä normaalikisas-
sa (nykyisin 25+25 tikkaa) että 
tikkamaratonilla 250 tikkaa.

Nyt 11.6. Kuhmossa järjeste-
tyissä kisoissa lopulta räväh-
ti. Hänestä tuli järjestyksessään 
44. tikanheiton Suomen mesta-
ri.

Jämsäläismenestystä tikanheiton SM-kisoissa
MIEHET      
1. Reijonen Markku SavTi 410, 2. Ylönen Niilo JST 408, 3. Juntunen Olavi LamTi 407 … 
5. Järvinen Tarmo JST 404, 10. Lehtonen Seppo JST 397. 

NAISET
1. Hautaniemi Liisa LamTi 416, 2. Kuituniemi Erja JST 391, 3. Muotio Pirjo JaTi 382. 

 
Jämsä on vahvasti mukana tikkahistoriassa
Ensimmäiset suomalaisen tikanheiton SM-tikkakilpailut 5x5 tikan heittomuodossa pidettiin 
Espoossa 1968 Säästöpankki-opistolla. Heittomatka miehillä oli viisi (5) metriä. Kyseessä 
oli kutsukilpailu ja järjestäjänä Säästöpankki.

Vuonna 1973 SM- kilpailuissa Jämsässä oli sarja myös naisille ja he heittivät 4 metriltä. 
Naisten sarjan voittaja oli Helvi Lehtonen JST 186 pistettä

Suomen ensimmäinen tikkaseura Jämsän Seudun Tikka ry perustettiin 31.1.1971.

13.10.1973 tikkaseurat päättivät perustaa koko maata kattavan tikanheiton kattojärjestön. 
Kokouksessa päätettiin yhdistyksen nimi ja säännöt. Perustavaa asiakirjaa ei kuitenkaan kir-
joitettu.

Suomen Tikkarengas ry perustava asiakirja kirjoitettiin Jämsässä 20.8.1974. Perusta-
jajäseninä olivat Jämsän Seudun Tikka ry, Hyvinkään Tikka ry ja Urjalan Tikka ry. Puheen-
johtajaksi valittiin Sakari Peltoniemi ja sihteeriksi Marjatta Peltoniemi, molemmat Jämsästä.

Suomen Tikkarengas ry:n nimi muutettiin Suomen Tikkaurheiluliitto ry:ksi 2.5.1983. 
Liitolla on jäseniä nykyisin on noin 8000 henkilöä ja noin 800 henkilöllä on kilpailulisenssi.
Seuroja koko suomessa on 55.

Tiedot Seppo Siirilän kirjoituksesta ”Suomalaisen tikkaurheilun perustiedot” (2009). 

Ilves-SIPS  1-0 (1-0)
1-0 Riikonen

Ilves jatkoi hurjaa voittoput-
keaan kaatamalla Siilinjär-
ven Palloseuran 1-0. Olo-
suhteet olivat sään osalta 
muuttuneet täydellisesti 
edelliseen otteluun verrattu-
na. Aurinkoa ei näkynyt lähi-
maillakaan, mutta hyttysiä 
ja mäkäräisiä oli saapunut 
sankoin joukoin katsomoon 
ja kentän laidalle.

Toinen mielenkiintoinen 
seikka liittyi kotijoukkueen 
maalivahtiin Antti-Juss i 
Kar nioon. Karnio palasi 
pallokentälle peliasussa en-
simmäistä kertaa 18 vuoteen.
(Omissa polttareissaan hän 
on kentällä käynyt, mutta 
sitä esiintymistä ei nyt tähän 
lasketa. Toim. huomautus)  
Syynä tähän oli pelituntuman 
hakeminen loukkaantumisen 
jälkeen. Tällä hetkellä Antti-
Jussi pelaa Vihtavuoren Pal-
lossa kakkosdivisioonas sa 
ja keskittyy opiskelui hinsa. 
Aikanaan mies on nähty tolp-
pien välissä ammat tilaisena 
muun muassa Veikkauslii-
gassa Jarossa, Interissä ja 
JJK:ssa.

Alkuvihellyksen jälkeen 
peli aaltoili puolelta toiselle. 
Ensimmäisestä vaarallisest a 

maalipaikasta vastasi vie rai-
lija SIPS. Viidentoist a mi-
nuutin jälkeen valkopai-
tainen hyökkääjä karkasi 
yksin läpi. Ratkaisuyritys 
kuitenkin päättyi loistavas-
ti vastaan tulleen maalivah-
ti Karnion hyppysiin.  Eipä 
aikaakaan, kun toisessa 
päädyssä tapahtui. Olli Rii-
konen sai pallon oikealla 
laidalla ja kuljetti sitä koh-
ti päätyä. Loistava keski-
tys maalille, mutta Saikou 
Jabang liukui hivenen ohi 
pallosta. Johtomaali ei ollut 
kaukana.

39 minuutin kohdalla vie-
railijalla oli tuhannen taalan 
paikka, mutta valkopaita suti 
pallon muutamasta metristä 
rankasti yli maalin. Tilanne 
syntyi kulmapotkun jälkiti-
lanteesta, josta pallo lah-
joitettiin vastustajalle. 43 
minuutin kohdalla nähtiin 
esimerkki siitä, miltä kova 
asenne ja työnteko näyttää. 
Riikonen prässäsi fantas-
tisesti SIPS -puolustukselta 
pallon itselle ja sijoitti pal-
lon häkkiin ohi hölmistyneen 
maalivahdin.  Maalipaikoil-
la ei juhlittu ensimmäisel-
lä puoliskolla. Kummatkin 
maalivahdit saivat olla suh-
teellisen rauhassa ensimmäi-
set 45 minuuttia.

Toinen puolisko käynnis-
tyi laiskanpulskeasti. Vauh-
dista, mitä nähtiin edellisessä 
pelissä, ei ollut tietoakaan 
tässä matsissa muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamat-
ta. Maalipaikkoihin pääsemi-
nen tuntui tänään koti-
joukkueelta ylitsepääsemät-
tömän vaikealta. Toisella 
puoliskolla ainut kunnol-
linen läheltä piti tilanne tu-
li Olli Raiskiolle 72 minuu-
tin kohdalla. Olli veti tyy-
likkäästi 25 metristä, mutta 
maalivahti sai sormensa vä-
liin ja pallo lensi päädystä yli 
kulmapotkuksi. Lähimpänä 
maalia toisella jaksolla oli 
SIPS. 77 minuutin kohdalla 
pääsi valkonuttu jälleen yk-
sin läpi ja onnistunut nos-
to vastaan tulleen Karnion 
yli. Varmasti vasemmalla 
luutinut puolustaja Kyös-
ti Rajala kuitenkin putsasi 
pallon väljemmille vesille 
maaliviivalta. SIPS:llä oli 
myös pari laukausta vaaral-
liselta etäisyydeltä, mutta ne 
päätyivät suoraan Karnion 
hyppysiin. Edellisessä ot-
telussa loistaneella Saikou 
”Segu” Jabangilla ei ollut 
tänään paras päivänsä. Pal-
lon menetyksiä ja häviämisiä 
kaksinkamppailuissa näh-
tiin luvattoman paljon.  Tär-

keät kolme pistettä jäivät 
kuitenkin jälleen kerran Jäm-
sänkoskelle.

Tästä on hyvä jatkaa pe-
lien osalta pienelle juhan-
nustauolle. Seuraavaksi vas-
taan tulee jo kolmatta kertaa 
peräkkäin joukkue Savosta 
ja tällä kertaa sen sydämestä 
Kuopijjosta. Tervetuloa kes-
kiviikkona 29.6. klo 19.30 
seuraamaan Pallokentälle ot-
telua Ilves- SC KUFU-98!

Matti Koskela

Voittoputkessa
Jälleen voitto savolaisista

Joukkue O V T H Te Pä P
JPS 7 6 0 1 19 6 18 
SC KuFu-98 8 5 1 2 19 8 16 
FC Blackbird 7 4 1 2 13 8 13 
JoPS 7 4 0 3 13 10 12 
JIlves 8 3 2 3 11 11 11 
Zulimanit 7 3 0 4 13 15 9 
BET 7 2 2 3 9 15 8 
KaPa-51 7 2 1 4 16 24 7 
SiPS 7 2 0 5 9 13 6 
SaPa 7 1 3 3 12 22 6 
Huima 6 1 2 3 7 9 5 

Pallo hallussa vaikka maassa maaten. Lassi Karjalainen näyttää mallia.

Sarjataulukko 19.6.2011 M3 Kolmonen - 
Kolmonen - Itä-Suomi/Keski-Suomi

Jämsänkosken Ilves on tällä hetkellä kiis tattomasti 
sarjan tasaisin joukkue. Sillä on 11 tehtyä ja 11 
päästettyä maalia ja koossa sillä on 11 pistettä! 
Tsemppiä Ilveees!!! 
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MARKKU REIJONEN

Ulkojämsäläinen on Jämsän 
seudulla syntynyt ja kasvanut ja 
opiskelu heitti hänet aikuisiäl-
lä Pohjois-Karjalaan. Jämsään 
on vieläkin vahvat siteet ja 
siellä tulee liikuttua useita ker-
toja vuoden aikana. Totta kai 
seuraan mielenkiinnolla val-
takunnallisen uutiskynnyksen 
ylittäviä uutisia Jämsän seudus-
ta. Omia mieliharrastuksiani on 
kilpatikka, jota olen heittänyt 
jo 40 vuotta. Saman ajan olen 
kulkenut vavan kanssa hauki-
jahdissa ja vii me aikoina koet-
tanut pereh tyä nimenomaan 
suurhauki en sielunelämään. Yli 
kaksi vuosikymmentä ATK-
alan yrittäjänä saattaa kirvoit-
taa jutun poikasta siltäkin sek-
torilta.
  Jämsä on suomalaisen kilpa-
tikan synnyinkehto. Jo 1960-lu-
vulla syntyi Kaipolassa valtava 
innostus tikanheittoon. Pihoilla 
ja autotalleissa heitettiin tikkaa 
tuntitolkulla joskus yömyöhään 
asti. Kun sitten Asalan Otto 
voitti Säästöpankkiopiston kut-
sukilpailussa vielä SM-kultaa, 
heräsi siitä aate perustaa oikein 
tikkaseura kilpatikan harras-
tukseen. Se oli Suomen ensim-
mäinen, ja vuo si oli 1971.
  Jämsän Seudun Tikalla on 
pitkä ja menestyksekäs histori a. 
Tänä päivänäkin naisten sarjas-
sa Erja Kuituniemi kuuluu kes-
tomenestyjii n. Miehissä ylim-
män sarjan heittäjistä jämsä-
läinen on vain Järvisen Tarmo, 
mutta seuran riveihin on liittynyt 
pari kovan luokan ”osto miestä” 
Ylösen Niilo ja Lehtosen Sep-
po. Miesten joukkueena JST 
onkin suu rimpia ennakkosuo-
sikkeja naisten joukkueen ohel-
la. JST:tä vaivaa kuitenkin puu-
te, joka on melkein kaikilla 
muillakin seuroilla – nuoria kai-
vattaisiin riveihin.
  JST sai toukokuussa järjes-
tettäväkseen 125 tikan SM-kil-
pailut. Kisa oli samalla JST:n 
40-vuotisjuhlakilpailu. Miehet 
oli ensimmäistä kertaa pitkään 
aikaan laitettu samaan sarjaan 
eli M-60 sarja poistettiin. Kun 
kerta suurin osa heittäjistä on 
jo tuon ikäisiä ja tulokset eivät 
vuosien karttuessa näytä mi-
hinkään putoavan. Ensin heitti 

Kuhmon Tikan Majova 1037 p
ja monet veikkailivat jo sil-
lä mitalia. Ylönen JST paransi 
tulokseen 1047 ja heti perään 
Juntunen Lammin Tikasta pisti 
vielä paremmaksi  1057 pistet-
tä. Sitten tuli ulkojämsäläisen 
vuoro. Reijonen Savon Tikas-
ta heitti 1047, mutta Ylösellä 
oli parempi peli 5 tikan sarjoil-
la. Viimeisenä kovista nimistä 
oli ”Kuhmon karhu”, kahden 
edellisen 125-tikan mestari. 
Hän venyi tälläkin kertaa mes-
tariksi tuloksella 1060. JST:n 
Järvinen heitti kohtalaisen tu-
loksen 1028, mutta se riitti erit-
täin kovatasoisessa kilpailussa 
vasta 9. sijalle. Naisissa Liisa 
Hautaniemi oli varsin ylivoi-
mainen kovalla tuloksella 1066. 
Erja Kuituniemi otti hienos-
ti Jämsälle hopeaa tuloksella 
1015. Nuorten mestaruuden vei 
odotetusti ylivoimaiseen tapaan 
Jasmin Suomalainen Savon Ti-
kasta tuloksella 979.
   Kesäkuun 11. heitettiin sitten 
Suomen mestaruuksista Kuh-
mossa perinteisimmässä kilpai-
lumuodossa eli 25 tikkaa + fi -
naali. Ensimmäisen kierroksen 
jälkeen parhaat heittävät yksi 
kerrallaan fi naalin (25 tikkaa) 
käännetyssä järjestyksessä eli 
alkukilpailun paras viimeisenä. 
Tämä kilpailumuoto on erittäin 
hyvä yleisönkin seurata ja pis-
tää kilpailijat heittovuorollaan 
hermoja taatusti koettelevaan 
tilanteeseen. Ylönen JST paran-
si toisella kierroksella heittäen 
207 ja nousi yhteistuloksella 
408 lopulta toiseksi. Juntusella 
Lammin Tikasta oli paras poh-
jatulos 209, mutta toisen kier-
roksen 198 ja yhteistulos 407 
pudottivat hänet kolmanneksi. 
Ulkojämsäläinen heitti tasai-
sesti ja niinpä 206+204 antoivat 
Reijoselle palkinnoksi ensim-
mäisen Suomen mestaruuden.

Tarmo Järvinen 204+200 
heitoilla oli viides. Naisissa ja 
nuorissa ei tilanne Jämsän kil-
pailusta muuttunut. Liisa Hau-
taniemi oli naisissa ylivoimai-
nen pistein 416 ja Erja Kuitu-
niemi ylsi hopealle pistein 391. 
Jasmin Suomalainen nuorissa 
heitti huipputuloksen 403 ja se 
olisi riittänyt naisissakin hope-
alle.

Tikat osuivat
tarkasti tauluun

Kuvassa vasemmalta: Hannu Immonen KuTi, Olavi Juntunen LamTi, Seppo Lehtonen JST, Niilo Ylönen JST ja 
Markku Reijonen SavTi

ULKOJÄMSÄLÄINENULKOJÄMSÄLÄINEN

Tällä palstalla on entisten jämsäläisten kirjoituksia.

Ensimmäisenä saamme lukea Joensuuhun kotiutuneen 
ATK-alan yrittäjän kilpatikkakokemuksista. Reijosen 
Markun piti ensin kirjoittaa vain Jämsässä heitetystä 
125 tikan SM-kilpailusta, mutta viikon päästä heitetty 
suomenmestaruus arvostetuimmassa kilpailumuodossa 
muutti tilannetta sen verran, että Jämsä Tänään pyysi 
häneltä kuvausta siitäkin kokemuksesta.

         
       Paikka Miehet pist. Naiset pist. Nuoret pist.
2011 Kuhmo Markku Reijonen, SavTi 410  Liisa Hautaniemi, LamTi 416  Jasmin Suomalainen, SavTi 403 
         
            
       Paikka Miehet pist. Naiset pist. Nuoret pist. M-60     pist.
2010 Oulainen Mikko Mäkinen, JaTi  403  Erja Kuituniemi, JST 416  Jasmin Suomalainen, SavTi 391  Olavi Juntunen, LamTi 418 
2009 Äänekoski Aimo Tammi, TurTi 415  Erja Kuituniemi, JST 403  Jasmin Suomalainen, SavTi 354  Seppo Lehtonen, JST 419 
2008 Ranua Hannu Immonen, KuTi 408  Liisa Hautaniemi, HTK 420  Anniina Randell, HuVe 348  Pertti Niskanen, HyvTi 416 
2007 Jalasjärvi Niilo Ylönen, JST 418  Liisa Hautaniemi, HTK 416  Matti Mäkynen, JaTi 368  Olavi Juntunen, HTK 402 
2006 Jämsä Markku Määttä, PosTi  415  Liisa Hakomäki, ÄST   415  Henri Honkonen, KTS  371    Aimo Sairanen, MST  406 
2005 Nokia Aimo Tammi, TurTi   417   Liisa Hakomäki, ÄST 418  Henri Honkonen, KTS 369  Juha Lampinen, TurTi  417 
2004 Oulainen Kalevi Majova, RuNsU 417  Mervi Heino, SaTi  398  Henri Honkonen, KTS  374  Seppo Lehtonen, NoTik 423 
2003 Karstula Pekka Kettunen, NoTik 418  Mervi Heino, SaTi  388  Mika Paussu, TampT 358  Aulis Ignatius, HolTi  405 
2002 Saarijärvi Kalevi Majova, RuNsU 414  Eila Salonen, NoTik 389  Jukka Haveri, Y-ST 362  Seppo Mäkinen, ITK  407 
2001 Turku Olavi Juntunen, HolTi  417  Mervi Heino, HST  402  Timo Muhonen, KTS 384  Seppo Mäkinen, ITK 410 
2000 Mikkeli Pekka Kokko, KjT 416  Mervi Heino, HST 404  Timo Muhonen, KTS 365  Matti Reunanen, UT 414 
1999 Tampere Pekka Kokko, KjT 423  Maija Kolu, HTK  409  Jani Valkeinen, KTS  383  Matti Keskinen, K-HT 407 
1998 Saarijärvi Tapio Kemppainen, KTS 410  Anja Mäkinen, K-HT  396  Jani Valkeinen, KTS  392  Seppo Mäkinen, ITK 412 
1997 Tampere Olavi Juntunen, HolTi  416  Marjatta Linna, VTS  418  Jani Valkeinen, KTS  385  Heino Kautto, SST 407 
1996 Jämsä Seppo Mäkinen, ITK 419  Marjatta Linna, VTS  424  Aki Kiviaho, VTS  373  Veikko Peltonen, HST 405 
1995 Kauhajoki Olavi Juntunen, HTK 215  Marjatta Linna, VTS  202  Tanja Mäki, K-HT 182  Eerikki Piiroinen, HTK 207 
1994 Heinola Juha Hyyrynen, KLT  215  Ilona Friman, SiiSi  201  Kristian Immonen, VihTi 202  Eerikki Piiroinen, HTK  199 
1993 Hollola Mikko Mäkinen, JaTi  211  Marjatta Linna, VTS  217  Mika Soinila, TeuTi  183  Paavo Kananen, NasTi  209 
1992 Vaasa Pentti Kannasharju, KuuTi  211  Marjatta Linna, VTS  208  Mika Soinila, TeuTi 188  Matti Keskinen, TampT 209 
1991 Turku Niilo Ylönen, SST  213  Marjatta Linna, VTS  207  Marko Noukkala, ÄST 190  Reino Niemi, PieTi  205 
1990 Kankaanpää Mikko Mäkinen, JaTi  215  Saara Kuusisto, RT 211  Pirjo Männikkö, JaTi  200  Väinö Suksi, TeuTi 197 
1989 Hämeenlinna Urpo Rantanen,  JST 209  Arja Hakanen, NasTi 203  Juha Tonttila,  AsikT 182  Veikko Peltonen, I-HT 202 
1988 Jämsä Seppo Siirilä, ANsU 213  Enni Aaltonen, AsikT  207  Pirjo Männikkö, JaTi 197  Veikko Peltonen, I-HT 206 
1987 Kurikka Veikko Leskinen, VaaTi 218  Marjatta Linna, TampT  215  Päivi Mäkinen, TampT  188  Simo Issakoff, JaTi  194 
1986 U-kaupunki Väinö Suksi, TeuTi  217  Marjatta Linna, TampT 199  Juha Tonttila, AsikT  199  Veikko Peltonen, I-HT  204 
1985 Vilppula Taisto Koskela, ITK 217  Marjatta Linna, JST  207  Juha Tonttila, AsikT 184  Pentti Pokela, UurTi 207 
1984 Saarijärvi Väinö Suksi, TeuTi  212  Marjatta Linna, JST 209  Suvi Valli, ITK 185  Lauri Ahtiainen, JaTi  193 
1983 Parkano Reijo Honkonen, PaavT 208  Erja Kuituniemi, JST 200  Pojat: Marko Alhasto, AsikT  192  Aukusti Nurmi, UkinT 197 
       Tytöt: Maarit Teliniemi, SäTi 188    
1982 Nastola Heino Kautto, SST 218  Marjatta Linna, JST 205  Mika Kyyhkynen, AS 188    
1981 Jyväskylä Olavi Juntunen, HTK 215  Marjatta Linna, JST 208  Mika Kyyhkynen, AS 193    
1980 Kurikka Pentti Korkeaviita, MieTi  215  Laura Uotila, HTK 199  Jouni Siekkinen, SST  187    
1979 Rauma Väinö Suksi, HyTi 209  Seija Purmonen, SST  202  Ari Ahonen, MieTi 195    
1978 Urjala Heino Kautto, SST  216  Marjatta Linna, JST 198  Tapani Tuomisto, MieTi 186    
1977 Jämsä Seppo Salminen, UT  213  Marjatta Linna, JST 203  Seppo Perä, MieTi 177    
1976 Asikkala Pentti Korkeaviita, MieTi 215  Marjatta Koskela, Ilmajoki  202  Raija Hautamäki, PieTi  182    
1975 Jämsä Markku Joensuu, Nurmo 204  Marjatta Linna, JST  200  Heikki Mäyrä, ImTk  174    
1974 Jämsä Risto Ovaska, HyvTi 203  Marjatta Linna, JST  202       
1973 Jämsä Heino Kautto,  Äänekoski 214  Helvi Lehtonen,  JST  186       
1972 Espoo Osmo Riihimäki, Vilppula 199          
1971 Espoo Jaakko Lähteenmäki, Sävi  198          
1970 Espoo Pekka Paavilainen, P-mäki  199          
1969 Espoo Otto Asala, Kaipola 193          
1968 Espoo Reijo Pynnönen, Kang-niemi 197          

Suomen mestarit tikanheitossa v. 1968-2011

Kuva: Jaakko Kontola
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