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Vaikuttamaan
pääsee tekemällä
Rakkaat lukijat. 13.5.2011 
Mikael Granlund 19 v. tek i 
ihmemaalinsa. Kaukalossa, 
jossa tekijöille oli annettu 
tasapuoliset mahdollisuudet 
vaikuttaa menestykseensä, 
hän kylmän rauhallisesti teki 
vain sen, mitä osaa, vaikka 
vastassa oli lauma pelättyjä 
venäläisiä. ”Yksi kaikkie n 
aikojen maaleista!” huusi 
Mertaranta. Ja hehkutti. Se 
tuntui täällä asti ja itsetunto 
nousi. Monille meistä tämä 
oli yksi elämän kohokohta.

Tällaisia huippuhetkiä ko-
emme silloin tällöin. Meil-
lä ihmisillä on lupa iloita ja 
nauttia niistä. Jämsä Tänään 
-lehden ensimmäisessä nu-
merossa 25.5.2011 päästiin 
vielä kerran hehkuttamaan 
suomalaisten maailmanmes-
taruutta ja Mikael Granlun-
din ilmaveivimaalia. Leijo-
nat kiersivät voitonmaljansa 
kanssa kaupunkeja, ja tuol-
loin oli juuri ollut Tampe-
reen vuoro.

Puolueareenalta kuului myös 
tänä keväänä kummia. 17.4. 
pidetyissä eduskuntavaaleis-
sa Perussuomalaiset ylsivät 

kaikkien aikojen vaalivoit-
toon. Kansa tahtoi linjakasta 
muutosta.

Timo Soini on linjakas mies. 
Hänet valittiin vuonna 1992 
SMP:n puoluesihteeriksi. 
Muotoilemassaan uudessa 
puolueohjelmassa hän mää-
ritteli puolueen linjan suo-
malaiskansalliseksi populis-
miksi, ja yritti näin kääntää 
poliittiset haukkumanimi-
tykset voimavaraksi, mut-
ta ei onnistunut, vaan kolme 
vuotta myöhemmin SMP te-
ki konkurssin.

Konkurssin raunioille pe-
rustettiin sitten puolue ni-
meltä Perussuomalaiset. Uu-
den puolueen johtoon Soini 
nousi vuonna 1997. Sitten 
viimein vuonna 2003 hänet 
valittiin Uudenmaan piiris-
tä yhdeksi 200:sta valtakun-
nan korkeinta päätäntävaltaa 
käyttävästä jäsenestä Suo-
men parlamenttiin. Maan-
laajuisesti Soinin ääntä alet-
tiin kuulla enemmän vuoden 
2006 presidentinvaalikam-
panjan aikana ja hänen puo-
lueensa edustamat näkemyk-
set levisivät yleiseen tietoi-

suuteen. Siitä alkoi yhä kiih-
tyvä suosion nousu, kunnes 
tänä vuonna tuli jytky: Pe-
russuomalaiset ylsivät upe-
aan vaalivoittoon. Sitkeä työ 
oli kannattanut. Mutta ka-
teelliset nimittelivät heitä 
vieläkin persuiksi.

Useimmilla meistä ei ole ko-
vin suurta vaikutusmahdol-
lisuutta tai -valtaa ympäris-
töömme. Tavallisen tallaajan 
ulottuvilla on yleensä vain 
ruohonjuuritaso, lähimmäi-
sen kohtaaminen. Sitä taas ei 
voi toteuttaa suurilla sanoil-
la. Pitää pysähtyä pienen ih-
misen kohdalla ja jakaa pät-
kä elämää.

Jämsä Tänään -lehden toimi-
tuksessa on käynyt monen-
laista ohikulkijaa. Tervetul-
leeksi on toivotettu niin ka-
dunmies kuin johtaja, kou-
lutettu tai elämänkoulussa 
oppinut, niin mies kuin nai-
nen, niin nuori kuin vanha. 
On juteltu elämän eri alois-
ta ja koetettu kääntää synkät 
ajatukset positiivisiksi kes-
kustelemalla. Elämän pienis-
tä asioista löytyy usein riittä-
vä määrä myönteisyyttä, jot-

ta se riittää arkipäivän hen-
kiseksi ravinnontarpeeksi. 
Ellei riitä, on suuremman ta-
hon toiminnan aika.

Yhteiskunnan on
huolehdittava perus-
tarpeista
Jokaisen ihmisen perustar-
peista on huolehdittava niin, 
että ne tulevat kaikkien koh-
dalla täytetyiksi. Ihmiset ää-
nestävät. Ne, jotka mandaa-
tin ovat saaneet, huolehti-
vat, että näin tapahtuu. Täs-
sä kohtaa mitään selityksiä 
ei hyväksytä. Vaikuttaja-ase-
maan valittujen peruskyvyt 
kyllä riittävät näiden kes-
keisten asioiden hoitoon. El-
lei jollakulla riitä, tilalle on 
vaihdettava toinen. Mies tai 
nainen, joka osaa. Jos taas 
yhteiskunnan omat sisäiset 
painostusjärjestelmät estävät 
positiivisten muutosten to-
teuttamista, ollaan jo paljon 
isomman ongelman edessä.

JÄMSÄ TÄNÄÄN -lehti 
siirtyy nyt kesätauolle.

Osmo Pitkäniemi

Perussuomalaiset Jarmo Ikäheimo ja Pekka Kataja Jämsän markkinoilla.   Kuva:Osmo Pitkäniemi

Hei!
 
Jämsästä alkoi suuri haloo, kun Teuvo Hakkarainen käytti sanaa ”neekeriuk-
ko”. Arvostetun paikallislehtemme toimittaja ei osannut muuttaa kansankielistä 
sanontaa lehdistölle sopivaksi ja soppa oli valmis. Sama tahti jatkuu edelleen 
ja puheet on sekaisin. Nyt lehden tulilinjalla on Jämsän kirkkoherra Pentti Lep-
pänen, joka ei anna rukoilla kirkossa homoparien liiton puolesta. Tämä on po-
pulismia, ei se, mitä sinä, Timo Soini, edustat. Näillä kuohutuksilla peitetään 
isot linjaongelmat, jotka ensin pitäisi hoitaa.
 
Olet puhunut kansainvälisissä lehdistötilaisuuksissa sen puolesta, että ihmiset 
saisivat päättää oman maansa ja seutunsa asioista itse. Olen täysin samaa 
mieltä. Puhut lyhyillä ymmärrettävillä lauseilla niin suomeksi, ruotsiksi kuin 
englanniksi. Asia tulee kerrasta selväksi. Vaaleissa kansa näytti, että muutos-
ta tarvitaan ja tällaista selkeää puhetta, joka antaa jalat maassa -mallin myös 
toiminnalle.
 
Kannatti äänestää perussuomalaisia, vaikka oma ehdokkaani ei päässytkään 
eduskuntaan. Tulipahan äänestettyä oikeaa puoluetta.
 
Koska äänestämällä ei voi kovin paljon vaikuttaa, perustimme, minä ja Ek-
ku, Jämsään uuden paikallislehden. Se ilmestyy joka toinen viikko. Sen nimi 
on Jämsä Tänään ja viime viikolla 25.5. ilmestyi sen ensimmäinen numero. 
Lehtemme on avoin kanava. Ideana on, että ihmiset kirjoittaisivat lehteen ma-
kasiinityyppisiä juttuja kuvien kera.
 
Tule Timo Jämsään puhumaan asiaa, jos sinulle vain suinkin sopii. Tavanomai-
set kiertueajat maakunnissa on varmaan varattu jo pitkäksi aikaa, mutta jos 
vaikka joku sattuisi peruuttamaan jo sovitun ajan, niin saataisiin sinut nopeam-
min tänne. Täällä kansan syvissä riveissä on paljon niitä, jotka tykkäävät sinun 
linjauksistasi ja selkokielisestä puheestasi. Jospa viimein saataisiin päätäntä-
valta takaisin meille meidän omissa asioissamme.
 
Toivoo Osmo

Jämsässä tarvitaan apua! Kirje Timo Soinille 
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KILPAILUN VASTAUKSET:
Edellisessä lehdessä kysyimme, miksi linnuksi Mannine luuli 
varista. Oikea vastaus löytyi jutusta “Sanontoja ja tokasuja” 
sivulta 13 neljännestä kohdasta. Oikea vastaus oli: Pyyksi. 
Oikeiden vastausten joukosta voittajaksi löytyi arvalla Irja 
Ryyppö Jämsänkoskelta.

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

ULKOJÄMSÄLÄINEN

Juhani Lehtola
Tällä palstalla on entisten jämsäläisten kirjoituksia.

Moni varmaan muistaa Lehtolan Jussin, YLEn uu-
tistenlukijan yli neljän vuosikymmenen takaa. TV-toi-
mittaja oli monessa ajankohtaisessa mukana ja vielä 
nytkin voi YLEn arkistoissa käydä verestämässä muis-
tia vaikka katselemalla pitkää lähetystä Linnan juhlista 
vuodelta 1967, jolloin Suomi täytti 50 vuotta. Siellä Ju-
hani Lehtola selostaa taustoja ja tapahtumia tietävän 
täsmällisellä äänellään.

Juhanihan on Säästöpankin Kaipolan konttoria 1950- 
ja -60-luvulla johtaneen Väinö Lehtolan ja hänen vai-
monsa Martan poika. Tällä ulkojämsäläisellä riittää 
vieläkin kiinnostusta koti- ja ulkomaanpolitiikkaan sekä 
yhteiskunnan valtarakenteisiin, vaikka aktii vinen työura 
on jo takanapäin. Jussi käy aika usein mökkeilemässä 
Jämsässä.

Pääkaupunkiseudun linja-autonkuljettajiin kohdistuneiden väkivallantekojen ja muiden viimeaikaisten tapahtumien 
yhteydessä Perussuomalaisten kansanedustajilta on pääkirjoituksissa ja poliittisissa puheenvuoroissa vaadittu rasismin 
ja syrjinnän tuomitsemista ja siitä irtisanoutumista.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tuomitsee kaikkinaisen rasismin ja syrjinnän ja sanoutuu siitä irti.

Tuomitsemme mihin tahansa etniseen, uskonnolliseen, kulttuuriseen, aatteelliseen, kielelliseen tai poliittiseen ryhmään 
kohdistuvan yleistävän tai valheellisen mustamaalauksen ja demonisoinnin riippumatta siitä, edustaako ryhmä enem-
mistöä vai vähemmistöä.

Tuomitsemme yhtäläisesti kaikki hyökkäykset ihmisen fyysistä koskemattomuutta vastaan riippumatta siitä, mitä et-
nistä tai muuta ryhmää uhri ja tekijä edustavat, ja riippumatta siitä, onko teon takana rasistisia motiiveja, muita moti-
iveja, vai ei lainkaan motiivia.

Tuomitsemme kaiken etniseen taustaan, kieleen, kulttuuriin, uskontoon tai vastaavaan seikkaan perustuvan syrjinnän tai 
suosimisen työmarkkinoilla, koulutuksessa ja muissa yhteyksissä.

Vaadimme, että poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikuttajat ja keskustelijat suhtautuvat yhtäläisellä vakavuudella kaik-
keen syrjintään ja kaikkiin väkivallantekoihin, edustivat uhrit sitten enemmistöä tai jotakin vähemmistöä. Kaikkinainen 
epäsymmetrisyys eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden kohtaamien vääryyksien uutisoinnissa ja arvottamisessa lähettää 
vahvan viestin siitä, että ihmisen arvo riippuu hänen taustastaan.

Katsomme yksiselitteisesti, että julkisen vallan on kohdeltava jokaista ihmistä yksilönä, ei etnisen, kulttuurisen tai 
muun vastaavan ryhmän edustajana. Ketään ei pidä missään tilanteessa rangaista tai palkita taustansa vuoksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo tällä kaikkinaisen rasismin, syrjinnän ja väkivallan tuomitsevalla julistuksel-
laan vastanneensa niihin vaatimuksiin, joita sille on median ja poliittisten ryhmien taholta esitetty. Samalla kutsumme 
muut eduskuntaryhmät liittymään ja sitoutumaan tähän julistukseen sekä rankaisemaan niitä jäseniään, jotka sanoin tai 
teoin loukkaavat tässä julistuksessa esitettyjä periaatteita.

Eduskunnassa 25.5.2011
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Perusuomalaisten eduskuntaryhmän julklausuma

Syrjintää, rasismia ja väkivaltaa vastaan

Kuva: Raphael Saulus

JUHANI LEHTOLA
Eläkkeellä oleva Yle:n toimittaja

Pertti Klemola kertoo Juuso 
Walden -elämänkerrassaan 
viimeisestä patruunasta.

Mutta oliko hän viimeinen 
patruuna? Mielestäni ei ol-
lut. Hänen jälkeensä vaikut-
tivat Nesteen Uolevi Raade 
ja Koneen Pekka Herlin. 
Raadella oli mahdollisuu s 
käyttäytyä kuin patruuna. 
Herlinin kohdalla patruu-
nanvalta alkoi jo murtua. 
Nokian Jorma Ollilaa, vaik-
ka olikin suomen suurimman 
yhtiön toimitusjohtaja, ei 
voi da pitää enää patruunana. 
Eikä hän pyrkinyt käyttäy-
tymäänkään kuin patruuna.

Juuso Walden oli värikäs 
ja mahtava persoona, jolla 
oli vaikutusta Suomen tasa-
vallan asioihin. Urho Kek-
konen, joka oli Juuson per-
heystävä, tarjosi Waldenille 
ministerin paikkaa hallituk-
sessa.  ”En ota sitä vastaan. 
Haluan toimia mieluummin 
taustavaikuttajana. Se on li-
säksi huonosti palkattu vir-
ka”, totesi Juuso Walden.

Juuson aikana merkit-
tävimpien valtiovierailuje n 
ohjelmaan kuului lounas 
Valkeakosken Antinkärjessä 
Waldenin luona. Yöpakkas-
ten aikaan, jolloin Suomen 

ja Neuvostoliiton väline n 
kaupankäynti oli jäissä, huo-
lestunut neuvostoliiton suur-
lähettiläs otti yhteyttä Juu-
so Waldeniin: Voisiko vuo-
rineuvos järjestää kotonaa n 
lounaan tai päivällisen. Lou-
nas tai päivällinen järjes-
tyi. Sen aikana suurlähettiläs 
kertoi Neuvostoliiton ratkai-
sun ongelmaan ja pyysi vielä 
vuorineuvosta kertomaan 
eteenpäin eli Kekkoselle, 
mitä lounas- tai päivällispöy-
dässä oli puhuttu.

Ehkä paras esimerkk i pat-
ruunanvallasta on seuraava: 
Vuonna 1956 teki Suomeen 
valtiovierailun Neuvosto-
liiton silloinen president-
ti marsalkka Klim Vorosi-
lov. Presidentin ohjelmaan 
kuu lui lounas Antinkärjessä. 
Valtion rautateiden pääjohta-
ja oli silloin kenraali Roos. 
Iltapäivällä lounaan jatkues-
sa Walden huusi: ”Roos, tule 
tänne. Nyt ei tiedetä, kuinka 
kauan lounas vielä kestää ja 
milloin marsalkka Vorosi-
lovin erikoisjuna lähtee Hel-
sinkiin. Mene ja ilmoita var-
muuden vuoksi Riihimäelle, 
että koko rautatieliikenne 
pysähtyy sinne”. Patruunan 
käskyllä junat pysähtyivät 
Riihimäelle.

Kerron toisen esimer-
kin. Vuonna 1964 vierail i 

Suomessa amerikkalais-
kanadalainen paperivaltuus-
kunta, isäntänä Juuso Wal-
den. Valtuuskunnan lakimie-
henä oli Kennedylle presi-
dentinvaalit hävinnyt Ric-
hard Nixon.

Nixonin takia Marski-ho-
tellin Heikki-kabinettiin oli 
järjestetty lehdistötilaisuus. 
Vieraan saavuttua, oven vie-
ressä oli vapaa tuoli. Juu-
so Walden sanoi Nixonille: 
”Istu tuohon tuoliin”. Vie-
reiseen kabinettiin oli katet-
tu 24 hengen päivällispöytä. 
Hotellin johtaja veti kabinet-
tien välissä olevaa palje ovea 
kiinni, jolloin Juuso huusi: 
”Älkää vetäkö ovea kiinni, 
täältä loppuu ilma”. Hotellin 
johtaja sanoi viereisen ka-
binetin olevan varattu tois-
ta tilaisuutta varten. ”Se on 
varattu nyt minua varten, jät-
täkää ovi auki”, sanoi Juuso 
Walden.

Juuso Waldenin sana oli 
laki. Mitä hän sanoi, siihen 
oli suhtauduttava kuin sää-
dettyyn lakiin. Tänä päivänä 
kuunnellaan mielellään asi-
antuntijan ääntä oli kysy-
myksessä sitten Jorma Ollila 
tai Björn Wahlroos. Mutta on 
ero asiantuntijan lausunnolla 
ja lailla.

Patruuna Walden noudatti 
kaikessa sanomassaan sää-

dettyjä lakeja. Hän oli eh-
dottoman lainkuuliainen 
kansalainen, vaikka hänell ä 
olisi ollut mahdollisuus kier-
tää lakeja. Esimerkkinä ker-
rottakoon, kun Juuso Wal-
den yritti ostaa äitinsä syn-
nyinkodin, Vitikkalan kar-

tanon. Omistaja, ylikonstaa-
peli Hugo Luopa, ei halun-
nut myydä. Asia jäi siihen.

Monet haikailevat patruu-
nan aikoja, patruunanvaltaa. 
Jämsänkoskella ja Kaipo-
lassa työväestö muistelee 
mielellään Juuson aikoja. 

Maailma muuttuu, hyvään 
tai huonoon suuntaan. Sitä 
emme tiedä etukäteen, mihin 
suuntaan. Mutta patruunoita 
ei enää ole olemassa eikä 
patruunanvaltaa.

Patruunan-
valta
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Teksti ja kuvat:
TONI LAITINEN 

Kyllä vain, tässä osassa tu-
tustumme dieselvetureihin 
ja -moottorivaunuihin sekä 
Suomen rautatiehistoriaan. 
Muistakaa kysymykset sar-
jan lopussa!

Dieselvetureiden koko ja 
teho vaihtelee suuresti. 
Pienim pien, ns. pienvetu-
reiden paino saattaa olla 
alle 20 tonnia ja teho luok-
kaa 100–200 hv. Keskiko-
koisten, yleensä neliakse-
listen ja keskiohjaamollis-
ten, usein hyvin monikäyt-
töisten vetureiden paino on 
usein noin 60-75 tonnia ja 
teho 800-2 000 hv ja näitä 
vetureita käytetään usein 2 
tai 3 veturia yhteenliitetty-
nä ns. monikäytössä. Varsi-
naisten, neli- tai kuusiakse-
listen linjadieselvetureiden 
paino vaihtelee suunnilleen 
70 tonnista 130 tonniin (Yh-
dysvalloissa ja Venäjällä jo-
pa 180 tonniin) ja teho on 
yleensä yli 1 800–2 000 hv 
tehokkaimpien vetureiden 
yltäessä aina 4 000:een, 
jotkut jopa 6 000 hv:aan 
pääkoneteholla mitattuna. 
Euroopassa suuria linjadie-
selvetureita ajetaan moni-
käytössä vain harvoin, mut-
ta Yhdysvalloissa on tavalli-
nen käytäntö kytkeä useita, 
jopa lähemmäs kymmenen 
suurta linjadieselveturia 
monikäyttöön, kuten esim. 

”War Bonnet”issa, josta 
myöhemmin lisää. 

Suomalaisia dieselve-
turei ta näkee usein ratapi-
hoilla, toisin kuin eräissä 
maissa: niitä ei näe muul-

loin kuin ajettaessa. Die-
selvetureihin liittyviä rai-
nojakin on tehty, kuten R-
kioskilta lainattavissa oleva 
Unstoppable (ohjaus: To-
ny Scott). Olen muuten kat-

sonut sen, ja voin suositella 
sitä lämpimästi!

Suomalaisista diesel-
vetureista yleisimmät ovat 
Dv 12 ja uudempi Dv 16, 
kuten tuli jo aiemmin mai-

Dv 12 on Suomen kenties yleisin dieselveturi Dv 16:n rinnalla.

Lättähattu poseeraa Dr 13 kanssa.

Kyllä junalla kulkee!

nittua. Dr 16-sarja on si-
joitettu Joensuun ja Oulun 
varikoille, joista käsin niillä 
ajetaan Pohjois-Suomes-
sa sekä Joensuun alueen 
sähköistämättömillä rata-

osilla, sekä Talvivaaran kai-
voksille. Lokakuussa 2007 
Joensuussa aloitettiin ve-
turinkuljettajien koulutus 
Dr 16-vetureihin. Loppu-
vuodesta vetureilla pääs-
tiin jo ajamaan raskaita ta-
varajunia Niiralasta Joen-
suuhun ja Joensuusta Ui-
maharjuun. Oulusta käsin 
niillä ajetaan jonkin verran 
malmijunia Vartiukseen se-
kä yöpikajunia Kolariin. Dv 
16:t valmistettiin vuosina 
1985-1992, kun taas Dv 
12:t puolestaan vuosina 
1963–1984. 

Diesel- ja dieselsähkö-
vetureilla on eroja. Mikä 
on niistä suurin? Dieselve-
tureissa periaate on sama 
kuin autoissa, mutta vain 
mittakaava poikkeaa: Kam-
mioon ruiskutetaan poltto-
ainetta (dieseliä) johon on 
sekoitettu ilmaa, ja män-
tä puristaa seoksen pala-
maan. Minimuotoinen rä-
jähdys kammiossa antaa 
männälle voiman liikahtaa 
taaksepäin. Männän toi-
nen pääty on kiinnitetty voi-
mansiirtolaitteistoon, siirtä-
en voiman akseleihin, jotka 
näin alkavat pyöriä. (Yritin 
selittää asian yksinkertai-
simmalla tavalla).

Dieselsähköveturissa 
puolestaan dieselmoottori 
pyörittää akselia, joka kul-
kee generaattorin lävitse 
tuottaen sähköä. Samaten 
kuten sähköveturi, se siir-
tää sähköenergian mootto-
reihin jotka pyörittävät pyö-
riä. Näin dieselsähköveturi 
pääsee normaalia diesel-
veturia kovempaa. Diesel-
veturit ovat parempia kuin 
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Dm 12 on Pieksämäen asemalla. 

Teksti ja kuvat:
TONI LAITINEN 

Keskiviikkona, 22. kesäkuu-
ta klo 8.00:n ja 11.30:n väli-
senä aikana rouhittiin Kes-
kuskatua Citymarketin tie-
liittymän kohdalta. Urakoit-
sijana oli Lemminkäinen Oy.

Paikalle vaivautui tiejyr-
sin W100, kuorma-auto sekä 

Pölyä ja kuumuutta keskellä katua
velj. Risberg Oy:n etukuor-
maaja harjauslisälaitteella 
varustettuna. Olisipa kuvissa 
ääniraita!

Työkoneet aiheuttivat 
pien tä haittaa muulle liiken-
teelle. Työstetty kohta on 
tarkoitus asfaltoida uudel-
leen.

sähköveturit, sillä sähköve-
turi saa virran ajojohtimes-
ta (virroittimest a, engl. pan-
tograph), jolloin se on koko 
ajan riippuvainen siitä, toi-
sin kuin dieselveturi, jon-
ka kuljettajan tarvitsee vain 
huolehtia, ettei löpö pääse 
loppumaan...

Suomessa on myös 
kompakteja dieselmootto-
rivaunuja kaupunkiliiken-
teeseen, kuten jo museo-
kalustoa oleva Dm 7, ”Lät-
tähattu”, ja käytössä oleva 
Dm 12.

War Bonnet 
Sper Chief oli tarunhoh-
toinen juna, joka vuodes-
ta 1938 korvasi höyryvetu-
reiden vetämät junat Santa 
Fen radalla. Tämä 3580 km 
pitkä rata yhdisti toisiinsa 
Yhdysvaltain itä- ja länsi-
rannikon. Super Chiefin ve-
turia alettiin kutsua nimellä 
War Bonnet (sotapäähine). 
Nimi johtui veturin Santa Fe 
tunnuksesta, joka muistutti 
sotapolulla olevan intiaa-
nin päähinettä. Super Chief 
kulki Chicagosta Los An-

gelesiin kolmessa päiväs-
sä. Sen huippunopeus oli 
140km/h. 

Suomen ratahistoria
pähkinänkuoressa 
Suomessa tehtiin ensim-
mäinen varsinainen eh-
dotus rautatien raken-
tamiseksi vuonna 1849. 
Kyseessä oli hevos rau-
tatiesuunnitelma Helsingis-
tä Turkhautaan. Suunnitel-
ma Helsinki-Hämeenlinnan 
veturirautatiestä valmistui 
vuonna 1851. Päätös ra-

dan rakentamiseksi tehtiin 
kuusi vuotta myöhemmin, 
vuonna 1857. Raidelevey-
deksi valittiin viisi jalkaa eli 
1524 mm, sama kuin tuo-
hon aikaan Venäjän keisa-
rikunnassa yleistynyt raide-
leveys.

Suomessa liikkui ensim-
mäisen kerran höyryveturi, 
nimeltään Ilmarinen (vuo-
desta 1865 nr. 3), välillä 
Helsinki-Pasila 8.8.1861. 
Helsinki-Hämeenlinnan 
rautatie vihittiin käyttöön 
31.1.1862, ja varsinai-

nen säännöllinen, aika-
taulunmukainen henki lö- 
ja tavaraliikenne aloitettiin 
17.3.1862, mikä päivä on 
sittemmin vakiintunut Valti-
onrautateiden (VR) synty-
mäpäiväksi. 

VR:n sähköistämist ä 
suunniteltiin jo vuonna 1903. 
Kesti kuitenkin kuusi vuosi-
kymmentä, ennen kuin le-
veäraiteinen rataverkkom-
me sähköistykseen todella 
ryhdyttiin. Kenttätyöt aloi-
tettiin 1965, ja liikenne en-

simmäisellä sähköistetyl-
lä rataosuudella Helsin-
ki-Kirkkonummi aloitettiin 
26.1.1969, samana vuon-
na, kun Neil Amstrong kä-
veli kuun pinnalla! Virtajär-
jestelmä on 25 kV 50 Hz, ja 
turvaetäisyys kaikista jän-
nitteisistä ratajohdon osista 
kaksi metriä.

Jatkuu ensi numerossa.
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Kirjoita juttu itsellesi rakkaasta aiheesta, johon olet 
perehtynyt enemmän kuin muut. Ota digikameralla 
kuvia aiheesta ja valitse niistä pari kolme ehdokasta. 
Lähetä juttu ja kuvat meille sähköpostilla tai tikulla. 
Julkaisemme sopivat ja maksamme pienen palkkion 
jutun koon ja tason mukaan. 

                      
Osmo Pitkäniemi, päätoimittaja

Lehteemme ovat tervetul-
leita kirjoittamaan kaiken-
ikäiset, myös koulujen oppi-
laat. Ikä ei vaikuta julkaisu-
palkkioihin. 

Meillä on kuitenkin palsta 
erikseen koulujen oppilai-
den harjoitustöiksi luokitel-
taville kirjoitelmille. Tällöin 
juttujen julkaisukynnys on 
pienempi ja samoin palkkio. 

Hinnat  max 70,- / sivu 35,- / ½ sivua 
 min 35,- / sivu 18,- / ½ sivua 

Harjoitustyö koululla 20,- / sivu 10,- / ½ sivua 

Lähetä juttusi mukana tilinumero, johon voimme maksaa palkkion. 
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MUKAVIN TAPA
HANKKIA RENKAAT?

www.vianor.f i

Member of Nokian Tyres
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,1704 e/min (alv. 23 %). 
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,0595 e/min (alv. 23 %).

MUISTA MYÖS MUUT AUTOHUOLTOPALVELUMME!

63€alk.

DEVINO LUX
-vanne

15”

480€ 49€440€

205/55R16
205/60R16 kplalk.

205/55R16 155/70R13

Hinta sis. työt ja
kierrätysmaksutHinta sis. työt ja

kierrätysmaksut
Hintaan
ei sis. työt

Tarjoukset voimassa kesäkuu 2011
loppuun tai kunnes tavaraa riittää.

Kysy
tarjoukset

myös muista

koista!

Avoinna arkisin klo 8 - 17
Lahdentie 131, Jämsä, puh. 010 401 3170

Valtuutettu
-HUOLTO

JÄMSÄNKOSKEN MOTOVARUSTE KY
Pietiläntie 11, 42100 JÄMSÄ

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

kesälauantait suljettu

ILMASTOINTILAITTEIDEN
korjaukset, huollot ja

täytöt myös henkilöautoihin
• Nosturin tarkastukset 25 tm asti

• Valtra ja Teboil -öljyt

Hydrauliikkaletkut,
liittimet ja komponentit

KESÄJUHLA KUHMOISISSA 

 
   

   Kuhmolan kentällä  
   teltassa, Toritie 57 
   
12.7.  klo 19.     
  Aika on täyttynyt 
  puhe, Esa Suojala  
       musiikki,Päivi ja Mauno Maunola 
 
13.7.  klo 19. 
  Ihmeellinen Pelastaja  

 puhe, Esa Suojala   
 musiikki, Päivi Luttinen    

 
14.7.   klo 19.   
  Musiikkijuhla 
  puhe, Esa Suojala 
  musiikki, Heikki Mäntyniemi  
  

Tilaisuuksissa on mukana myös 
paikallisia musisoimassa ja 
kertomassa omasta uskostaan.  

 
TERVETULOA, ODOTAMME SINUA! 

  Järj. yhteiskristillinen ryhmä ja IHA ry 
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- Very hot – todella kuuma, tilitti Lewis Korir voitta-
jan tuo reita tuntemuksia melkein 30 asteen helteessä 
juos   tun matkan jälkeen.

Kysymykseen “Miltä tuntui olla parempi kuin suoma-
laiset?” hän vain naurahti.

Suoritustaan Korir piti onnistuneena.
- Otan yleensä tyytyväisenä vastaan sen, mitä tulee.

Jämsän karnevaaleilla
hiki virtasi katsomossakin

Tommi Evilä tutkimassa ponnistuslankun vahoja kilpailun jälkeen järjestäjien kanssa. Hän jätti protestit 
kahden hyppynsä yliastutuksi tuomitsemisesta, mutta kumpikaan ei mennyt läpi. Tuloksena oli toinen 
sija tuloksella 7,88. Kilpailun voitti Etelä-Afrikan Luvo Manyonga omalla ennätystuloksellaan 8,26.

Turun Urheiluliittoa edustava kenialainen Lewis Korir voitti miesten 10 000 metrin juoksun ylivoimaisesti ajalla 
28:33,27 Jämsän pituuskarnevaaleilla vii me lauantaina.

Pahoittelumme

Viime lehdestä oli jäänyt pois kuvaajan nimi kahdesta kuvasta. Jalkapallonkuvan s. 15 oli ottanut 
Taneli Niinimäki, tuottelias nuori huippukuvaaja, jonka otoksia olemme useasti ennenkin saaneet 
ihailla.

Etukannen kuvan massiivisesta höyryveturista on ottanut Morven. Kuva oli kasvanut niin isoksi, 
että nimi oli lipsahtanut reunan taakse.
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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

•	 Onko	mielessäsi
	 yrityksen
	 perustaminen?
•	 Tarvitsetko	apua
	 kehittämisavustusten
	 hakemisessa?
•	 Harkitsetko	yrityksen
	 ostoa	tai	myyntiä?

OTA YHTEYTTÄ,
SUUNNITELLAAN PARHAAT 

RATKAISUT YHDESSÄ!

www.jamsek.fi
yrityspalvelut@jamsek.fi

puh.	020	638	2470

MYYDÄÄN
1h+kk+kph+parveke

27,5m2 

Jämsän keskustassa

Puh. 045 238 5805
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Uusi Äijä on toiminnan mies
OSMO PITKÄNIEMI

Tiiton Klasu järjestelee seu-
rakunnan miehille mukavaa 
toimintaa saunailtojen ja jou-
lulaulujen merkeissä. Kerran 
vuodessa hän vetää muuta-
man päivän päihdeleiriä Sär-
kisaaressa.

Viime viikolla uudek-
si Jämsän Äijäksi valittu yli-
konstaapeli evp. Klaus Tiitto 
on aloitteellinen ja toimeen 
tarttuva mies. Uimaran-
ta Jämsänjoen varrella Pis-
palassa on yksi näyttö siitä. 
Myös Äijän ja Ämmän valin-
tapaikkana tänäkin vuonna 
toiminut Jämsän Äijän aukio 
on saanut nimensä Tiiton eh-
dotuksesta. Monesti on hä-
nen suustaan kuultu motto: 
”Jos johonkin lähdetään, sii-
hen lähdetään täysillä!”

Klaus Tiitto kasvoi 10-lap-
sisessa perheessä, ja sai jo 
nuorena osansa elämän var-
jopuolista. Sota toi muka-
naan yleistä köyhyyttä ja si-
tä pahensi se, että perheen 
isä kuoli sodan jälkeen Klau-
sin ollessa vasta 7-vuotias. 
Oli puutetta ihan perustarvik-
keista, kuten leivästä ja vaat-
teista. Nuori mies joutui he-
ti vartuttuaan ottamaan ta-
vallista enemmän vastuuta 
myös perheestään ja sisa-
ruksistaan.

Klaus teki kotona metsä-
töitä ja harjoitti maanvilje-

lystä. Varusmiesajan jälkeen 
hän jäi joksikin aikaa armei-
jan palvelukseen. Tämän jäl-
keen koitti nuorisotyön aika 
Suomen nuorisoliiton kiertä-
vänä nuoriso-ohjaajana. Sit-
ten oli Laukaan Pernasaa-
ressa poikakoti, jossa elä-
män varjopoluille ajautuneet 
nuoret miehet saivat myös 
jonkin aikaa apua Klasun jä-
mäkästä ja lempeästä ole-
muksesta.

Tiitto jäi muutama vuosi 
sitten eläkkeelle päätoimes-
taan ylikonstaapelina. Polii-
sin työtä hän ehti tehdä 34 
vuotta. Hengellisen elämän 
hän mainitsee ensimmäise-
nä itselleen tärkeistä asiois-
ta. Ja ystävät. ”Ystävyys an-
taa paljon, mutta ei riitä, et-
tä sitä vain on. Ystävistä on 
myös pidettävä huolta,” sa-
noo Jämsän Äijä vuosimallia 
2011. Ei hullumpaa puhetta 
uudelta keulamieheltä.

Klasusta loistaa aina posi-
tiivisuus. Se näyttää tulevan 
suoraan sisältä. Ei pingotta-
malla tai teeskentelemällä, 
vaan aitona ja ihmisläheise-
nä. Sellaisesta myös kans-
sakulkija saa voimia matkan 
varrelle.

MATTI SOUTUA

Kiskossa pidettiin 28:net tri-
athlonin 1/4 ja 1/8 henkilö-
kohtaiset ja joukkuekisat 
paahtavassa 30 asteen hel-
teessä 2.7.2011. Osanottaja-
määrä kilpailuihin oli ennä-
tysmäinen, n. 350 kilpailijaa. 
Järjestelyt toimivat hyvin ja 
kaikilla oli riittävän kuuma.

Palokuntien SM-triathlon 
kilpailut käydään samaan 
aikaan järjestettävän Kisko-
Triarthlon -kisan yhteydessä. 
Tänä vuonna Kuore veden 
Vpk.n joukkue toi ”pojan” 
kotiin viiden vuoden tauon 
jälkeen. Joukkue oli aivan 
omaa luokkaans a, sillä kak-
koseksi tulleeseen Leppälah-
den Vpk:n joukkueeseen 
oli noin 10 minuutin aika-
ero. Kuoreveden Vpk:n 
joukkueessa olivat mesta-
ruutta hakemassa vanha 
kon kari Matti Soutua 500 
m uintiosuudella (13.53), 

pyöräilyosuuden n. 22 
km vei Jani Westerholm 
(aloitteleva kilpapyöräilijä) 
järjestäjien kellon nakutet-
tua ajan 43.01. Ankkurina 
5 km juoksuosuudelle lähti 
hirmuista vauhtia pitäen sin-
nikäs taistelija Kimmo Kuu-
si, jonka vauhti piti loppuun 
asti, kellon näyttäessä 21.18, 
joten yhteisaika 1.18,12 ri-
itti Triathlonin 1/8 joukkue-
suomenmestaruuteen.

Joukkueen huoltajana ja val-
okuvaajana toimi Vera Nou-
siainen (papan tyttö 10 v.) 
joka hoiti osuutensa erino-
maisesti. Matkalla vitsailtiin 
että eiköhän tuoda ”poika” 
kotiin, sillä onhan edestakai-
nen 700 km matka turha ajaa, 
jos ei ole tavoitteita, mik-
si lähteä kisailemaan. Vuo-
den päästä yritetään lähteä 
puolustamaan mestaruutta. 
Näin sovittiin alustavasti ko-
timatkalla.

Kuoreveden Vpk voitti
SM-tri athlonin joukkuekisan

Kuva: Vera NousiainenAurinkoiset suomenmestarit.
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Jämsekissä autetaan yritys-
toimintaa harkitsevia sekä 
toimivia yrityksiä suunnitel-
mien laatimisessa, laskel-
missa, rahoitushakemusten 
teossa sekä muissa käytän-
nön asioissa. Yritysneuvon-
tapalveluihin kannattaa olla 
yhteydessä jo hyvissä ajoin 
ennen päätöksentekoa yrit-
täjäksi ryhtymisestä. Hyvin 
valmisteltu suunnitelma aut-
taa jäsentämään omaa liike-
ideaa sekä helpottaa mark-

kinoille pääsyä, samoin 
kuin ulkopuolisen rahoituk-
sen saamista yritystoimintaa 
käynnistettäessä.

Starttirahaa sekä Finnve-
ran rahoitusta tai pankkilai-
nan takauksia haetaan ennen 
yrityksen perustamista. Tu-
levan yrittäjän kanssa käy-
dään yhdessä läpi liikeideaa, 
tehdään yhdessä kannatta-
vuuslaskelmat sekä suunni-
tellaan alkuinvestointej a ja 
rahoitusvaihtoehtoja. Neu-

vonnassa selvitetään mm. 
yhtiömuotoon liittyvät asiat, 
laaditaan perustamisasiakir-
jat sekä mahdollisesti tarvit-
tavat viranomaisluvat. 

Mikäli yritystoiminta on 
jo käynnistynyt ja on tul-
lut ajankohtaiseksi laajentaa 
toimintaa uusiin tuotteisii n 
tai palveluihin, kannattaa 
hyödyntää kehittämisavus-
tusmahdollisuus. Konehan-
kintaan tai uuden tuotantoti-
lan rakentamiseen voi Jäm-

sässä saada ELY-keskuksen 
harkinnanvaraista avustusta 
25 % investoinnin määrästä, 
jos investointi tuo uusia työ-
paikkoja, uusia tuotteita se kä 
kasvattaa liikevaihtoa. Myös 
tuotantotilan lämmitys järjes-
telmän muuttamiseksi käyt-
tämään kotimaista energiaa 
on mahdollista hakea ener-
gia-avustusta.

Aina ei kannata perus-
taa täysin uutta yritystä jos 
vaihtoehdoksi löytyy kan-

nattava myynnissä oleva yri-
tystoiminta. Jämsekin Kaup-
pakota – omistajanvaihdos 
palvelun kautta löytyy tietoa 
myytävistä yrityksistä sekä 
mahdollisista ostajista. Jäm-
sekin kautta voidaan kartoit-
taa myös erityisasiantunti-
joiden palveluja onnistuneen 
omistajanvaihdoksen toteut-
tamiseksi.

Yritysneuvojat palveleva t 
ns. Kivikonttorin kiinteis-
tössä arkisin klo 9 – 16 ja

erikseen sovittaessa muina-
kin kellonaikoina. Heinä-
kuun kaksi ensimmäistä viik-
koa on akkujen latausaikaa, 
eli toimisto on suljettu-
na, mutta 18.7. alkaen pa-
laillaan normaaliin arkeen. 
Jämsekin neuvontapalvelut 
ovat Jämsän kaupungin sekä 
Kuhmoisten kunnan tarjoa-
mia maksuttomia palveluja 
kuntalaisille.

Jämsek yrittäjän tukena toiminnan eri vaiheissa

Hannu Weijo suuntii laajasti

OSMO PITKÄNIEMI

Hannu Weijo valmistui eko-
nomiksi Tampereen Yliopis-
ton taloushallinnon linjalta.

Vuosina 1972-73 hän nuo-
rena ekonomina työskenteli 
Itävallassa. Tampereen kau-
pungin eri taloushallinnon 
tehtävissä hän oli vuosina 
1974-88. Jämsään Weijo tuli 
elinkeinoasiamieheksi vuon-
na 1988.

Tuolloin vaikuttavan tren-
din mukaan tännekin vuonna 
1994 perustettiin yrittäjien 
aloitteesta Jämsän seudun 
elinkeinoelämän kehitys-
yhtiö Jämsek Oy, jonka toi-
mitusjohtajaksi tuolloinen 
Jämsän elinkeinoasiamies 
Hannu Weijo valittiin. EU ja 
vuonna 1995 voimaan tullut 

aluekehittämislaki edellytti-
vät tuolloin seutuyhteistyötä 
ja tähän tarpeeseen Jämsek 
vastasi.

”Valtiovallan vuonna 
2005 käynnistämä Paras-
hanke tun tuu lopettavan tä-
män kehityksen. Nyt pyri-
tään yhä suurempiin palve-
luja tuottaviin keskuskun-
tiin, ns. isäntäkuntiin, joiden 
ympärille jää pienempiä 
satelliittikuntia. Mielestäni 
tällä tavalla muodostetut isot 
kunnat ovat usein hankalam-
pia hallita, hallinto etääntyy 
kuntalaisista ja byrokratia 
kasvaa” aloittaa Weijo kun-
takehityksen tilanneanalyy-
sin. Ymmärrän hänen olevan 
aiemman seutuyhteistyömal-
lin kannalla, johon Jämsekin 
syntyminenkin liittyi.

”Loppuvatko sitten Jäm-
sekin kaltaiset kehitysyhtiöt 
ennen pitkää?” kysyn ym-
märtäväisen näköisenä. ”En 
usko siihen. Nämä yhtiöt 
eivät vähene, mutta omista-
japohja muuttuu. Isot kun-
nat jäävät näiden yhtiöiden 
omistajiksi ja pienet ostavat 
niiden palveluja.” valistaa 
Weijo.

Ihmettelen tuota suurten 
kokonaisuuksien hallintaa, 
mutta Weijo on tottunut ajat-
telemaan tällä tavalla eikä se 
tunnu olevan hänelle yhtään 
hankalaa. Sen hän myöntää, 
että käytännön toteuttamisen 
hallinta on jo selvästi vaike-
ampaa.

”Parhaimmillaan meil-
lä oli 2000-luvun alussa yli 
20 työntekijää sen aikaisten 

useiden pienten EU-projek-
tien johdosta. Nyt henkilös-
tön määrä on 10. Työtä olisi 
paljon enemmän kuin pysty-
tään tekemään.” sanoo Han-
nu Weijo.

”Yritämme saada tänne 
investointeja myös kansain-
välisiltä yritysmarkkinoilta 
pääasiassa Invest in Finlan-
din kautta, mutta koko Suo-
men alueella niitä on tänä 
päivänä tosi vähän. Vielä 
pari vuotta sitten oli kiinnos-
tusta, mutta viime vuonna 
koko Suomeen perustettiin 
vain noin 150 uutta ulko-
maista yritystä. Nämäkin 
tulivat pääosin suoraluontei-
silta aloilta kuten kauppa tai 
palvelutoimialat. Teollisuus-
investointeja ei ole ollut yh-
tään. Niitä ei ole edes IIF:n 
listoilla” tiedottaa Weijo.

”Tämä johtunee suurelta 
osalta Suomen energiaveron 
tasosta, joka on korkea mui-
hin maihin nähden. Energia-
veroa nostettiin vuoden 2011 
alusta. Ruotsissa energia-
veroa ei peritä ollenkaan ja 
suurissa maissa Saksassa ja 
Ranskassa energiavero kor-
vataan paljon energiaa käyt-
täville teollisuusyhtiöille.”

Ekonomi on perehtynyt 
hyvin maailmantalouteen ja 
on helppo uskoa näiden syi-
den todennäköisyyteen, kun 
kuuntelee Weijon maltillista 
pohdintaa.

”Jämsä on maamme noin 
6:nneksi suurin energian-
kuluttaja suurten paperiteh-
taitten vuoksi. Jämsänjoki-
laakson paperiteollisuudelle 
energiaveroa aiheuttaa vuo-
sittain 14 miljoonan euron 
lisäkustannuksen, mikä vas-
taa noin 300 henkilön palk-
kakustannuksia vuosittain. 
Työpaikkojen säilymisen ja 
uusien syntymisen edistä-
misen vuoksi teollisuuden 
toimintaedellytykset täytyy 
pitää kunnossa Suomessa”, 
analysoi Weijo.

Jämsek Oy eli Jämsän seudun kehitysyhtiö on 
Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan omis-
tama osakeyhtiö.

Jämsek perustettiin v.1994 seudun yhteiseksi al-
uekehittämis-, elinkeino- ja matkailupalveluyh-
tiöksi. Yhtiön hallituksessa ovat osakaskuntien 
edustajien lisäksi mukana seudun teollisuuden, 
pk-yritysten, matkailun sekä työvoimakoulutuksen 
edustajat.

Jämsekin perustehtävänä on toimialueellaan toi-
mia elinkeinoelämän kehittäjänä.Tässä tarkoituk-
sessa yhtiö neuvoo yrittäjäksi aikovia ja ryhtyviä 
henkilöitä sekä yrityksiä, välittää niille koulutus-
ta, konsultointia, muita yrityspalveluja ja tuottaa 
matkailupalveluja sekä edistää alueen yritysten 
ja kuntien välistä yhteistyötä ja yhteismarkkinoin-
tia sekä yhdessä kuntien kanssa hoitaa kuntien 
elinkeino- ja aluepolitiikkaa.

Jämsekin tehtävänä on myös toimia seudun inno-
vaattorina ja aluekehittäjänä sekä uusien avauk-
sien tekijänä seudun kehittämistyössä. 

Jämsek valmistelee, käynnistää ja hallinnoi yri-
tysten- ja aluekehittämishankkeita (ns. EU-projek-
teja), hoitaa yritysten sijoittumispalvelua, seudun 
elinkeino- ja aluepoliittista edunvalvontaa maakun-
nan ja valtakunnan tasolla sekä neuvoo EU-tuki-
asioissa.

Jämsekin arvot:
Osaava henkilöstö
Hyvä palvelu
Vastuullisuus ja innovatiivisuus

Lähde: www.jamsek.fi

Jämsekin 
esittely

•	 Onko	mielessäsi
	 yrityksen
	 perustaminen?
•	 Tarvitsetko	apua
	 kehittämisavustusten
	 hakemisessa?
•	 Harkitsetko	yrityksen
	 ostoa	tai	myyntiä?

OTA YHTEYTTÄ,
SUUNNITELLAAN PARHAAT 

RATKAISUT YHDESSÄ!

www.jamsek.fi
yrityspalvelut@jamsek.fi

puh.	020	638	2470
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Kaikkiko kunnossa?
HEIMO NUPPONEN
Professori (emer.)

Onko suomalaisten koulu-
laisten kunto nykyisin huo-
nompi kuin aikaisemmin? 
Olen vuosien varrella joutu-
nut toistuvasti vastaamaan 
tähän kysymykseen. Kysy-
jän – toimittajan, hallintoih-
misen, opettajan, vanhem-
pien – oletusarvona näyttää 
useimmissa tapauksissa ol-
leen, että näin on tapahtu-
nut. Kunto olisi suorastaan 
romahtanut. Kysymykseen 
olen vastannut lähes aina 
vastakysymyksillä: Mitä tar-
koitat kunnolla? Onko ky-
seessä fyysinen kunto? Mi-
hin vertaat kuntoa, kun näin 
kysyt? Onko kyse keskimää-
räisestä vai kaikkien koulu-
laisten kunnosta? Milloin 
kunto on huono? Mitä mer-
kitystä on kunnolla koulu-
iässä? Näiden kysymysten 
jälkeen kysyjä näyttää jou-
tuneen hämmennyksen val-
taan. Selvitetäänpä asiaa hie-
man.

Suomalaisten koululaisten 
kunnosta huolestui ensim-
mäisenä presidentti Kekko-

nen 1970-luvun alussa kuul-
tuaan Turun yliopiston pro-
fessorin Kaarlo Hartialan 
esitelmän opiskelijoiden – 
ei siis koululaisten – kun-
non heikkenemisestä.  Syn-
tyi koululaisten kuntokam-
panja, jonka seurauksena 
kehitettiin mm. koululaisten 
kuntotestit, peräti kahtena 
eri versiona. Toisella näistä 
testikokoelmista tehtiin en-
simmäinen valtakunnallinen 
koululaisten kuntotutkimus 
vuonna 1976. Asia unoh-
tui, mutta vain väliaikaises-
ti. Tuosta 1970-luvun ”ko-
husta” lähtien on koululais-
ten kunto noussut toistuvasti 
otsikoihin. Useimmiten on 
päivitelty koululaisten kun-
non romahtamista sillä tun-
netulla ”musta tuntuu” -pe-
riaatteella. Puolustusvoimi-
en amerikkalaisen Cooperin 
merijalkaväen sotilaille ke-
hittämällä juoksutestillä mit-
taama varusmiesten juoksu-
kestävyys oli pitkään ainoa 
luotettava kunnon seuranta-
tieto. Se osoitti kunnon las-
kua tällä yhdellä kunnon 
osa-alueella, kestävyydessä.

Onkin syytä hieman valot-

taa alussa esittämääni ky-
symystä: Mitä kunnolla tar-
koitetaan? Fyysinen kunto 
voidaan jakaa karkeasti nel-
jään eri ominaisuuteen: kes-
tävyyteen, lihasvoimaan, no-
peuteen ja notkeuteen. Kun 
puolustusvoimien julkaise-
mat tiedot osoittavat nuor-
ten miesten kestävyyden las-
keneen, onko näin käynyt 
muille kunto-ominaisuuksil-
le? Vastausta tähän kysy-
mykseen lähdettiin selvittä-
mään koululaisten kuntotus-
kimuksen uusinnalla vuonna 
2001. Sen yksi päätulos oli 
toki se, että koululaisten kes-
tävyyskunto oli heikentynyt 
keskimäärin dramaattisesti. 
Lihasvoiman lasku oli po-
jilla selvempää kuin tytöillä, 
nopeus oli jopa parantunut ja 
notkeus oli pysynyt suunnil-
leen ennallaan. Keskeisin tu-
los oli kuitenkin, että kunto-
erot oppilaiden välillä olivat 
kasvaneet. Koululaisten jou-
kossa oli siis entistä enem-
män huono-, mutta samall a 
myös hyväkuntoisia. Ja näin 
oli käynyt kaikissa kunto-
ominaisuuksissa. Nyt jos 
koskaan hälytyskellojen oli-
si pitänyt soida niin koulu-

laitoksessa kuin muutenkin 
yhteiskunnassa. Tarkempaa 
tietoa koululaisten kunnon 
muutoksista 1970-luvult a 
2000-luvulle on saatavis-
sa lähiaikoina julkaistavas-
ta Pertti Huotarin väitöskir-
jasta. 

Milloin sitten kunto on huo-
no? Yksiselitteistä vastaus-
ta on mahdoton antaa. Kes-
tävyyskunnossa ratkaisu on 
ehkä selkein. Jos ei jaksa 
tehdä päivittäisiä askareita, 
ei jaksa kävellä, saati sitten 
juosta, pyöräillä ja uida tai 
hengästyy pienimmästäkin 
rasituksesta. Lihasvoimassa-
kin voidaan määritellä joi-
takin kriteereitä. Pitäisi pys-
tyä riippumaan hetken aikaa, 
nostamaan päivittäin tar-
vitsemansa esineet lattialta, 
nousemaan makuulta istual-
leen vatsalihasten voimalla 
joitakin kertoja, polkemaan 
polkupyörällä lievään ylä-
mäkeen tai jotakin vastaa-
vaa. Tarvitaanko nopeutta? 
Nykyisessä nopeatempoises-
sa elämänmenossa varmaan-
kin, mutta mitään kynnyksiä 
tähän ei voitane osoittaa. En-
tä notkeus. Meitä suomalai-

sia miehiä moititaan jäykik-
si, kankimaisiksi kaikkosik-
si. Kansainväliset vertailut 
eivät kyllä tue tätä väitettä, 
joskin jo kouluiässä on ha-
vaittavissa notkeuden vähe-
nemistä erityisesti pojilla. 
Varmaa on, että notkeutta tu-
lee vaalia, muuten on odotet-
tavissa selkä- ja hartiaseudun 
vaivoja aikuisiässä. Venytte-
lyä päivittäin, arvoisat mie-
het ja mikseipä naisetkin!

Onko koululaisten kunnol-
la merkitystä? Sen väheksy-
jät viittaavat siihen, että kun-
to ei varastoidu. Jopa monet 
lääkärit kuuluvat tähän kou-
lukuntaan. On totta, että lii-
kunnan vähentyessä tai jopa 
loppuessa kunto, erityisesti 
lihaskunto laskee yllättävän 
nopeasti.

Siksi onkin välttämätöntä, 
että koululiikuntaa, joka on 
ainoa kaikkia kouluikäisiä 
koskeva liikunnan muoto, 
olisi vähintään kolme ker-
taa viikossa vähintään yk-
si tunti kerrallaan. Näin ei 
tällä hetkellä ole, sillä tut-
kimuksista tiedämme, että 
yksittäinen oppilas liikkuu 

koulun liikuntatunnilla kes-
kimäärin korkeintaan puolet 
tunnin kestosta (n. 20 min). 
Kun useimmin liikuntatun-
teja on koulussa kaksi tun-
tia viikossa, on koululaisen 
liikunnan määrä koulun lii-
kuntatunneilla keskimäärin 
40 minuuttia viikossa. Mikä 
huikea ero tarpeeseen verrat-
tuna! On tietenkin totta, että 
osa koululaisista liikkuu li-
säksi välitunneilla (alakou-
lussa), koulumatkoilla (pait-
si ns. kyyditysoppilaat) ja 
urheiluseuroissa. Useat tut-
kimukset kertovat kuitenkin, 
että näitä seuroissa liikkuvia 
on korkeintaan puolet ikä-
luokasta ja heidän määrän-
sä laskee rajusti murros iässä. 
Sanomattakin on selvää, että 
nykylapsilla ja -nuorilla huo-
mattava osa vapaa-ajasta ku-
luu tietokoneen ja television 
ääressä sekä kännykkää näp-
päillen. Kun tätä vertaa em. 
kuntotietoihin, ei ole ihme, 
että kuntoerot oppilaiden vä-
lillä ovat huikeat.

Kunnon merkitystä voi tar-
kastella myös siten, että ver-
rataan kouluikäisten kunnon 
ennustetta aikuisikään. Ovat-
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ko hyväkuntoiset kouluiässä 
hyväkuntoisia myös aikui-
sena? Lasse Mikkelssonin 
2000-luvun alussa tekemä 
väitöskirja osoittaa, että näin 
on. Tosin ennuste ei ollut ko-
vin vahva, mutta noin 25-30 
prosenttia aikuisiän kunnos-
ta selittyi kouluiän kunnolla. 
Voidaan siis varmuudella sa-
noa, että kunnolla kouluiäs-
sä on merkitystä kunnolle ai-
kuisiässä.

Onko asuinpaikalla merki-
tystä koululaisten kunnolle? 
Ainakin 1970-luvulla teh-
dyssä tutkimuksessa näin 
oli. Hyvää kuntoa selitti asu-
minen maaseudulla. Nyt-
temmin suhde on saattanut 
kääntyä päinvastaiseksi. Ai-
nakin asutuskeskuksissa asu-
vat lapset ja nuoret liikkuvat 
aktiivisemmin kuin maaseu-
dulla asuvat. Yksi selitys voi 
olla liikuntamahdollisuuk-
sien erot ja koulukyydityk-
set, jotka vievät maaseudulla 
asuvien vapaa-aikaa. Eivät-
kä koulukyyditykset aina-
kaan vähene pienten koulu-
jen lakkautusaallon edelleen 
jatkuessa. 1970-luvulla voi-
tiin myös osoittaa hyvä- ja 
huonokuntoisten oppilaiden 

kouluja ja paikkakuntia. Mi-
ten on asia Jämsässä tänään? 
Sitä emme varmuudella tie-
dä. 2000-luvun ensimmäisi-
nä vuosina tehtiin kolmessa 
Jämsän seudun koulussa ver-
tailu valtakunnallisiin tietoi-
hin koululaisten kunnosta. 
Tuolloin arvioitiin, että Jäm-
sän seudun oppilaat olivat 
vähintään koko maan kou-
lulaisten keskitasoa. Olisiko 
syytä tehdä vastaava vertailu 
Jämsässä tänään?

Lopuksi
Kuten aiemmin viittasin, osa 
koululaisista on erittäin hy-
vässä kunnossa. Viikonvaih-
teessa oli Jämsässä loikka- 
ja juoksukarnevaalit. Pau-
nun urheilukentällä oli maan 
juoksija- ja hyppääjäkermaa 
myös kouluikäisistä. Muiste-
lin omia kouluaikojani, kun 
hyppäsin seivästä ja juoksin 
1000 metriä kyseisessä pai-
kassa. Totesin suorituspaik-
kojen ja -välineiden olevan 
nyt toista luokkaa kuin sil-
loin. Näin hienoja suorituk-
sia ja kovakuntoisia nappu-
loita, jotka juoksivat taatusti 
kovempia aikoja ja hyppä-
sivät ainakin metrin pidem-
mälle kuin minä silloin. Oli 

tiukkoja kisoja ja toisaal-
ta myös suuria eroja tässä 
huippusuorittajienkin jou-
kossa. Mieltä jäi askarrutta-
maan moni asia, ehkä pääl-
limmäisenä se, että useampi 
kuin yksi kilpailija (tyttö-
jä) puhkesi äänekkääseen it-
kuun maaliin tultuaan. Onko 
kilpailu liian totista, vaati-
vatko vanhemmat ja valmen-
tajat liikaa 10–12-vuotiail-
ta, aloitetaanko tehovalmen-
nus liian aikaisin, antaako 
media vääristyneen kuvan 
ja esimerkin monta kertaa 
päivässä toistuvine tulosoh-
jelmineen ja rahaodotuksi-
neen? Kaikesta huolimatta 
tapahtumasta jäi positiivinen 
yleismaku. Mieleen jäi var-
sinkin 12-vuotiaiden poiki-
en 1000 metriä, jonka voitti 
Elmo Kekkonen. Velvoittava 
nimi! Mikä lie ollut vanhem-
pien tekemän nimenvalinnan 
takana? Toivottavasti Urho 
Kekkosen kuuluisin liikunta-
lausahdus: Kaikki syyt, jotka 
estävät meitä säännöllisesti 
liikkumasta, ovat tekosyitä. 
Tämän kun saisi iskostetuk-
si muidenkin kuin karnevaa-
liin osallistuneiden lasten ja 
nuorten mieliin.
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Nimimerkki OTI

“Tieto lisää tuskaa”, niin sa-
notaan. Teinivuosistaan vart-
tuneemmat ovat jo hyvin to-
dennäköisesti törmänneet tä-
män sanonnan todenmukai-
suuteen. Lisääntyvä tiedon 
määrä lisää myös tietoisuutta 
vielä tuntemattoman tiedon 
määrästä ja olemassaolost a, 
mikä jo itsessään edistää 
turhautumista - pelikentän 
suu rentuessa tuntee olevan-
sa vielä entistäkin pienem-
pi. Tämän lisäksi vielä tieto, 
jota ei olisi välttämättä edes 
halunnut tietää.

Ei voi kuitenkaan olla to-
teamatta, että täysi tietämät-
tömyyskin on omiaan “lisää-
mään tuskaa” ihmisen elä-
mässä: luku- ja kirjoitustai-
to etunenässä. Nykyaikaise n 
elämisen peruspilareita on 
osata nämä asiat ja paljon 
muutakin päästäkseen osaksi 
toimivaa yhteiskuntaa, vielä 
yleiseen elämiseen tarvit-
tavista perustiedoista, kuten 
ravinnonhankinnasta, puhu-
mattakaan. Toisaalta mo-
ni naiiviksi kutsuttu henkilö 

vaikuttaa iloiselta ja huolet-
tomalta, mikä siten taas tu-
keekin teoriaa tiedon ker-
ryttämästä tuskan taakasta. 
Amerikkalaisetkin toteavat: 
“Ignorance is bliss”, vapaas-
ti käännettynä “tietämättö-
myys on autuus.”

Kaikkea tietoa ei kukaan ih-
minen kykene sisäistämään 
ja käsittelemään, minkä 
vuoksi on mahdotonta 
arvioi da kaikkitietävän yk-
silön tuskan ja auvon määrää 
ja näiden keskinäistä suhdet-
ta. Voisi kuvitella, että kai-
ken tietävänä asioiden mer-
kitykset menevät solmuun 
ja arvomaailma mahdotto-
maksi käsittää. Esimerkkinä 
tästä nyt käytettäköön vaikka 
maailmansotia: hirvittävät 
ajanjaksot maailman histori-
assa. Silti pistää miettimään, 
miten ne vaikuttivat samalla 
puolella taistelleiden maiden 
keskenäiseen yhteistyöhön 
ja ystävyyssuhteisiin sodan 
loputtua? Entä vaikutukset 
vielä pidemmällä aikavälillä, 
tulevaisuudessa? Vaikea sa-
noa, kun ei tiedä. Itse en vält-
tämättä haluaisikaan tietää.

Mikä sitten on se täydelli-
nen tiedon määrä? Onko 
jossain se kultainen keski-
piste, joka olisi hyvä saa-
vuttaa, muttei ylittää maksi-
moidakseen onnellisuuten-
sa? Tämän selvittäminen on 
vaikeaa jo pelkästään siksi, 
että eri maissa, eri alueilla ja 
eri ammateissa tarvitsee eri 
tietoja ja eri määrän. Mikään 
globaali sääntö ei siksi liene 
mahdollinen, mutta luulisi 
edes jonkinlaisen arvio n ol-
evan käsityskykymme ta-
voitettavissa.

Ihmisten yksilölliset erot te-
kevät arviosta mahdottoman 
tehtävän. Siksi uskon tuon 
kultaisen keskipisteen sijain-
nin jäävän jokaisen ihmisen 
itse löydettäväksi. Tätä voisi 
kuvailla patikkaretkenä, jota 
varten valmistautuu elämän 
varrella. Tietoa kuvatkoon 
eri tarvikkeet ja esineet, joita 
pakkaat reppuusi retkellä 
käytettäviksi. Tietyt tavarat 
tarvitset pelkästään selvitäk-
sesi elossa, kuten vesipul-
lon ja kohteen mukaan vali-
tut vaatteet. Toisia esineitä ja 
tarvikkeita tarvitset päästäk-

sesi valitsemaasi kohteeseen, 
eli itse matkaan. Joillain 
tavaroilla tyydytät sinulle 
henkilökohtaisia tarpeitasi, 
kuten vaikka huuliharppu, 
jonka soittamisesta nautit, ja 
jonka soittaminen rauhoittaa 
mieltäsi. Näin jatkaen jokai-
sella ihmisellä tulee olemaan 
erilaiset, täysin omakohtai-
set varusteet, kuitenkin joi-
denkin välttämättömyyk-
sien pysyessä samoina. Toi-
silla voi olla hyvinkin pal-
jon yhtäläisyyksiä, osalla 

hädin tuskin yhtään. Toisilla 
on enemmän tavaraa, toisil-
la vähemmän, ja vaikuttime-
na vielä varusteiden paikalli-
nen saatavuus ja laatu. Val-
mista kaikille sopivaa pak -
kausohjetta ei tule koskaan 
olemaan, ainakaan se ei tule 
toimimaan.

Näin ollen: jos tiedät omat 
mieltymyksesi ja kykysi, tie-
dät mitä aiot elämälläsi teh-
dä, mitä tulet mahdollisesti 
sen varrella kohtaamaan ja 

Kultainen keskipiste
tarvitsemaan, ja tämän jäl-
keen keräät tuon tarvitsema-
si tiedon, varmistat sen laa-
dun ja laajuuden ja - ehkä 
tärkeimpänä - karsit turhan 
tiedon pois selkääsi rasitta-
masta... on sinulla erittäin 
hyvät mahdollisuudet löytää 
oma kultainen keskipisteesi. 
Jos näin ei kuitenkaan käy, 
niin ei hätää: elämä on täyn-
nä yllätyksiä. Ties vaikka 
löytäisit Afrikan tähden - ar-
vokas sekin!

© Desiree Flameheart 2011
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Kosketelkaa toisianne

Aukaisen ulko-oven, huh, mikä lämmin, 
kostean hautova pölläys, eteeni tupsahti.
Naamani pelkästä ajatuksesta, vinoon rupsahti.
Kuinkahan moni tähänkin helteeseen kupsahti.

Lämpömittarin luokse, melkein juoksen.
Mittariin vilkaisen, melkein kiljaisen.
Näen lukeman varjossa suuren, 
silmälasini likaiseksi luulen.
Makean naurun takaani kuulen.

Mittariin vilkaisen toisen kerran,
näyttääkin mokoma, taas saman verran.
Hiki pintaan karahtaa,
naamani taas ryppyyn valahtaa.

Ajattelenpa asiaa vielä toisen kerran,
joka hikipisaran valuessa,
pudotan painoani hitusen verran.
Kun tämän muistaisin seuraavankin kerran.

Tämä ajatus aivoissa kauan ei pysy,
miksi näin kuumaa, sitä mielessäni kysyn.
Valitus, huokaus, suustani lipsahti,
sohvalle tämä "eukko" vesilasin kanssa kipsahti.

Juo paljon vettä, ajatus hokee,
muuten menee taju, olet tajuton, sokee.

Vesisadetta tämä "eukko" jo oottaa.
Mokoma, minkä tempun teki,
sadekuurot tämän paikan ohi lenkin heitti
ja minullakos keitti.

Tämä on vasta toinen kolum-
ni, jonka elämäni aikana kir-
joitan. Hyvä lukija, vai uskal-
lanko olla rohkea ja sanoa 
hyvät lukijat, niin, ehkä teitä 
on useampi kuin allekirjoit-
taneen äiti. Minä tunnen jo 
niin suurta luottamusta Teitä 
kohtaan, että haluan an-
taa itsestäni tarkan ja lyhy-
en analyysin, jonka pohjal-
ta voitte tekstejäni tuumailla:  
En ole aggressiivinen, mutta 
olen henkisesti äkkipikainen, 
ajoittain hyvin itsekeskei nen, 
Peter Pan -syndroomast a 
kärsivä, angstinen, stres-
saantunut tunnevammainen 
puupää! Totta joka sana.

Tämänkertainen tarinani ker-
too siitä, kuinka tällainenkin 
stressaantunut puupää voi 
törmätä hetkeen, yhteen ai-
noaan hetkeen, jolloin kaikki 
turha huutaminen sulaa yh-
teen hymyyn ja kaikki paha 
pyyhkiytyy pois. On vain iloa!

Ja tarinaan: Eräänä päivänä 
(olen aina halunnut kirjoittaa 
tarinan joka alkaa noilla sa-
noilla!!!) postin mukana tuli 

kutsu häihin. Ei liene yllätys, 
että en pidä minkäänlaisis-
ta juhlista. Voitte kuvitella, 
millaisen sisäisen myllerryk-
sen kutsukirje sisälläni ai-
heutti. En voinut moneen 
päivään ajatella mitään muu-
ta kuin saatua kutsua. ”Miksi 
minutkin kutsuttiin?” ajatte-
lin. ”Enhän ole tavannut mor-
siamen kuin kolme kertaa ja 
sulhasta en koskaan”. No, 
tämä on avioliiton mukanaan 
tuomia lisäetuja, pakollisia 
sellaisia.

Viikko vaihtui seuraavaan ja 
seuraavaan ja lopulta vaih-
tui kuukausikin, ja ajatus 
häistä hautautui kaiken ar-
kisen alle. Aivot onneksi 
prio risoivat asioita, muuten 
minunkaltaisen olisi mahdo-
tonta elää, aina vain tule-
vat ”koettelemukset” mie-
lessä.    Viikkoa ennen häitä 
vaimo ohimennen kysäisi, 
onko mi nulla pukua häihin 
ja mitä viemme hääparille 
lahjaksi? Se kaikki jo onnel-
lisesti unoh tamani putkahti 
aivojen kovalevyn sisuksista 
suoraan näyttöruudulle.

Ensin kolmen tunnin kipui-
lu saadakseni itseni kasaan 
ja sitten kiltisti vaimon helläl-

Kuuman kesän
huokailuja

lä ohjauksella vaatekaapille 
kokeilemaan pukua. Puku 
jota on viimeksi käytetty vii-
si vuotta sitten, jonka jälkeen 
paino on saattanut hieman 
heilahtaa ylös- tai alaspäin. 
Häveliäisyyssyistä en paljas-
ta mihin suuntaan, mutta to-
si, yllätys, puku ei sovi!

Seuraavana aamuna kii-
reellä paikalliseen ”herrai n 
vaatehtimoon”. Istuvaa pu-
kua ei tahtonut millään löy-
tyä, mutta löytyyhän se kun 
tarpeeksi sovittaa. Myös uu-
si valkoinen kauluspaita piti 
hankkia kun edellinen, n iin 
se, joka vielä sopi päälle, 
oli rasvaisten ruokatahro-
jen pilaama. Ei minulla ole 
porsaan pöytätapoja, suu 
vaan falskaa. Lisäksi var-
muuden vuoksi uusi solmio, 
silkkisolmio. Menin kassalle 
ja maksoin, todellakin mak-
soin. Järkyttävä määrä eu-
roja yksien häiden takia. 
”Lähetän n iille laskun. Kyllä 
ne saa maksaa kun kerran 
minut ovat kutsuneet,” sa-
dattelin mielessäni. Ääneen 
en uskaltanut, kun oli vaimo 
matkassa.

Mitä häälahjaksi? Nykyään on,
käsittääkseni, keksitt y lah-

jalista. Tämäpä avioo n me-
nevä pari ei halunnut mi tään 
lahjalistaa, vaan kaik ki lah-
jat oli annettava sydä mestä. 
Oli itse keksittävä, millä lah-
jalla heidän avioliittoaan kun-
nioittaa. Tämäkin riesa, mitä 
vikaa siinä lahja listassa on? 
”On heillä sitte n uudessa yh-
teisessä kodissa kivaa, kun 
on keittiön pöydällä 10 mo-
nitoimikonetta,” naureskelin 
hieman ivallisee n sävyyn.

Lopulta suuri päivä koitti. 
Lähdimme varhain liikkeelle, 
koska ajomatka oli pitkä. On-
neksi oli helle ja autossam-
me ei ole ilmastointia. Kii-
tos!!!!  

Kirkko. Hetken hiljaisuuden 
jälkeen tulee Kuulaa tai Men-
dehlssonia. Aivan sama. Ih-
meellisiä ikkunamaalauksia! 
Pappi aloittaa kyselemään 
”tahtomisia”. Katson hääpa-
riin päin. Ja he, vuorotel-
len ilmoittaen seurakunnan 
edessä ilmoittavat tahtovan-
sa toisensa. Katsoen silmiin, 
hymyillen.

Tässä vaiheessa tunnen iho-
ni kihelmöivän, polvet jo-
tenkin tutisevat ja silmät ovat 
oudon sumuiset. Poistues-

Säleverhoilla ikkunat peitin,
mokomat ajatukset mielestäni
heitin ja kunnon kahvit keitin.

Käännettiin autonnokka suuntaan toiseen,
ei annettu aikaa valitteluun moiseen.
Maisema vaihtui, kuuma,
helteinen ilma mielestä haihtui.

Mieli iloinen hyvä, ajatus mielessä syvä,
tyytyä korkeimman antamaan säähän,
tätä yritän takoa omaan päähän,
toivon sen pysyvästi sinne jäävän.

Tuli yllätys suuri,
kun ajatukseen uuteen opin juuri.
Ukkos, sadepilviä taivaalla näin,
kiitosmielin niitä katsomaan jäin.

Ruokatauolle pysähdyttiin,
ukkosen jyrinän kuulin,
auton jyrinäksi aluksi luulin,
mutta sadekuuron ihanan korviini kuulin.

Mitäpä voidaan ilmoille näille,
kuumille, helteisille säille.

1.7.2011

Eija Suikki

sani kirkosta, katson vielä 
kirkon lasimaalauksia, jotka 
auringonvalossa ovat hehku-
van värikkäitä, sanalla sa-
noen kauniita. Ulospäästyä-
ni katselen vieraita.  Tutut ja 
tuntemattomat sulassa so-
vussa juttelevat niitä näitä. 
Sama tunnelma jatkuu koko 
häävastaanoton myöhään 
yöhön.

Palstatila loppuu!! Pitää tii-
vistää. Mitä itse opin ja mitä 
haluan Teille kertoa. Tässä 
tulee:  Holle Holopaisen tv-
persoona Frank Pappa ta-
pasi lopettaa ohjelmansa 
tokaisuun kosketelkaa toi-
sianne. Niin hyvät lukijat, 
kosketelkaa toisianne, ais-
tikaa läheisissänne niin hy-
vät kuin pahat päivät, ja 
eläkää heidän kanssaan 
avoimin mielin, niin silloin 
opitte tuntemaan myös it-
seänne ja näette, miten tur-
hanpäiväisellä kiukuttelulla 
ei saa kuin harmia itselleen. 
Viikon paha olo voi pyyhki-
ytyä pois yhdellä hymyllä.  
Sii s kosketelkaa toisianne!

PS. Koskettelulla tarkoitan 
henkistä koskettelua, ei 
mennä lääppimään puolitut-
tuja räpylät ojossa!!!!
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Katse eteenpäin

OSMO PITKÄNIEMI

SwasiFestissä sunnuntai-
na 3.7. Kelhän takapihal-
la oli menoa ja meininkiä. 
Tapahtumia oli paljon pit-
kin päivää ja niillä kerät-
tiin rahaa lähetystyöhön 
Swasimaassa Afrikassa. 
Illalla seitsemän jälkeen 
pastori Harri Niemelä piti 
vakuuttavan puheen Kris-
tuksesta ja suuren Armah-
duksen merkityksestä.

Puheen aikana kävi aika 
kova hälinä yleisön jou-
kossa, mutta onneksi vah-
varit olivat tarpeeksi iso-
lla. Lettuja myytiin euron 
kappale.

Noin klo 19.35 astui laval-
le Katse, kuusihenkinen 
poikabändi, joka nykymit-
tapuun mukaan soittaa kai-
keti kevyttä rokkia mutta 
jota joskus olisi voinut 
pitää heavynä. Katse oli 
sopivasti tähän konserttiin 
julkaissut esikoislevynsä, 
joka kulki demon nimellä, 
mutta täytti jo hieman an-
karammat laatuvaatimuk-
set. Levyllä oli kolme poi-
kien itsensä sanoittamaa, 
säveltämää ja sovittamaa 
laulua. Ja kaikki tämä kol-
mella eurolla!

Paul Rytkösen rumputyy-
li sopi erinomaisesti näi-
hin kappaleisiin, varsinkin 
nopeat osuudet saivat 
miehen liekkeihin. Nik-
las Grönvall soitti hieman 
erikoisempaa keytarria, 
josta saa aidon sähkökita-
ran äänet mutta jossa on 
pianokoskettimisto. Joel 
Reinikaisen sormia totteli 
perinteisempi sähkökitara 
ja Levi Pitkäniemi soit-
ti bassoa. Aki Kola osasi 
kos kettimet.

Aarne Mannerin esiinty-
minen oli vakuuttavaa. La-
vaesiintyminen toi uutta 
syvyyttä myös hänen lau-
luunsa. Yhdellekään rip-
pikoululaiselle ei jäänyt 
epäselväksi, mistä kirjas-
ta luomiskertomus soitet-
tiin, luettiin ja laulettiin . 
Käsien tapautukset ja jopa 
varmuutta ja yhteistunto a 
luovat nyrkin heilutuk-
set elävöittivät koko het-
keä niin, että aikakaan 
ei päässyt pysähtymään. 

Laulajan ja soittajien kas-
voilta loisti levollisuus ja 
terve itsetunto.

Hienoa, että nuoret har-
rastavat ja kehittävät it-
seään. Musiikki on yksi 
niitä väyliä, joilla voi ke-
hittää itseään myös sielun 
tasolla. Kaikki arvokas ei 
ole tietoa. Elämä on mo-
nipuolinen lahja.


