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Leo Turtiainen 87 vuotta
Leo Turtiainen syntyi Hammaslahdessa tammikuussa 1926. Leon vanhemmat
olivat Juho ja Hilma Turtiainen. Turtiaisen perheeseen syntyi kuusi lasta, joista
Leo on toiseksi vanhin. Juho ja Hilma
perustivat nykyisen Lemmenpolun ja
Ketsuntien risteykseen sekatavarakaupan
ja leipomon 1930-luvulla. Leipomoon
saatiin uuni, kun myytiin kotona kasvatettu sika. Leipomossa valmistuivat
mm. munkit, kukkoset, vesirinkelit, leivät, pikkuleivät ja piparkakut. Kaupassa
myytiin omalla virvoitusjuomakoneella
valmistettua Vichyä ja punaista limsaa.

Joensuuhun sairaalaan, jossa päänahka
ommeltiin kiinni.

Sota-aika ja Armeijassa olo
Leo kertoo, kuinka jatkosodan aikaan
Turtiaisen kaupan lähellä olevassa
metsässä oli majoittuneena rintamalle
meneviä sotilaita ja sotilaiden mukana
oli panssarivaunujakin.
Turtiaisen kaupassa myytiin säännöstelyn takia tavaraa kupongilla. Kuponki
leikattiin asiakkaan kuponkilevystä ja
liimattiin pahville, joka sitten vietiin
kansanhuoltoon. Kaikesta tavarasta oli
puute. Turtiaiset ostivat lumppuja ja lampaanvillaa, jotka toimitettiin tehtaalle ja
tehtaalta saatiin vastaavasti kangasta.
1944 Leo kutsuttiin asepalvelukseen.
Leo oli ensin Taavetissa ja sitten Kokemäen Järilässä. Varsinaisiin taisteluihin
Leo ei osallistunut. Aika kului mm. ilmavartiossa ja desanttien jäljittämisessä.
Suomen ja Neuvostoliiton sodan päättyessä syksyllä 1944 Leo pääsi kotiin.
Vuonna 1945-46 Leo suoritti varusmiespalveluksen Onttolassa ja Möhkön
rajavartiostossa. Varusmiespalveluksessa
Leo oli rykmenttinsä toiseksi paras ampumahiihtokilpailussa. Mieleen painunut
kokemus Leolle jäi asekätköaseiden vartioimisesta Joensuun Peltolassa.

Santran ja Mantan
suvisunnuntai

Leipomotuotteiden myynti
Turtiaiset kävivät myymässä leipomon
tuotteita Nuorisoseuran ja työväentaloilla.
Myyntireissuilla käytiin myös Joensuun
Utrassa Ristisaaren erottelussa, Tohmajärven tiilitehtaalla, Outokummun ja
Joensuun torilla. Leolle jäi kyynärvarteen
muisto, kun hän kaatui polkupyörällä Lotokanmäen kohdalla mennessään
myymään kukkosia ja munkkeja Niemisen tiilitehtaalle. Vaikka pyörä meni
ympäri, niin pyörän tarakalla puulaatikossa olleet leipomukset säästyivät. Leon
matka jatkui, kun verta vuotava haava
sidottiin tien varrella olevassa mökissä.

Kouluaika
Ala- ja yläkoulun Leo kävi 1930-40
-luvulla nykyisen Parkkilantien varrella vieläkin olemassa olevassa entisessä
koulutalossa. Opettajia koulussa tuohon
aikaan olivat Albert ja Hertta Tanskanen,
Aune Partanen, Aino Poutanen ja Mauri Nevalainen. Kouluajasta Leo muistaa
Hammaslahden, Suhmuran ja Saarenkylän poikien väliset joukkotappelut.
Tappeluissa käytettiin apuna keppejä
ja kiviä. Kerran eräs Hammaslahden
poika heitti Saarenkylän poikaa kivellä
päähän sillä seurauksella, että poika makasi maassa tuntitolkulla tajuttomana.
Vakavin haaveri Leolle sattui koulun
hiihtomerkkiä suorittaessa. Hiihtäessä
oksa repäisi päänahan auki. Pää sidottiin koulun lähellä olleessa pappilassa.
Kuumeen noustessa 41-asteeseen tuli kiire lähteä Onni Kinnusen taksilla

Kauppiaana
Varusmiesvelvollisuusajan jälkeen Leo
oli vanhempien kaupassa töissä. 1950-60
-luvulla Turtiaisen perheellä oli sekatavarakaupat Hammaslahden liikkeen

Leo Turtiainen. Taustalla Leon tyttären
taidemaalari Eija Turtiaisen maalaama taulu.

lisäksi Rasikalliossa, Suurkankaassa,
Ohvanassa ja Kiihtelysvaaran Murtojärvellä. Hammaslahdessa oli myös kioski.
Hammaslahteen Turtiaisen veljekset avasivat 1960-luvulla kylän ensimmäisen
tavaratalon. Kaupassa myytiin elintarvikkeiden lisäksi vaatteita, kodinkoneita
ja polttoaineita. Kodinkoneita myytiin
myös lähikuntiin.
Vuonna 1953 Leo ja Terttu menivät
naimisiin ja muuttivat nykyiseen taloon
Hammaslahdentien varrelle. 1970-luvulla Leo ja Terttu avasivat Kukka-,
Grilli-Elintarvikekioskin. Perheeseen
syntyi kahdeksan lasta. Vuodesta 1994
Turtiaisen kauppiasperinnettä Hammaslahdessa on jatkanut Leon poika Jarmo
Turtiainen. Turtiaisen kioskilta saa mm.
elintarvikkeita, grilliruokaa, kukkia ja
puutarhatuotteita. Kioskin valikoimaan
kuuluu Leon valmistamat maakunnan
kuulut munkit ja possut, lihapiirakat, leivät, kukkoset ja muut leipomotuotteet.
Hannu Holopainen

Amerikkalaistyylinen ”kahvimyllytalo” oli Turtiaisen perheen kotina Hammaslahdessa.
Leo Turtiainen on kuvassa toinen poika vasemmalta.
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Hyvis – Haluamme Heille Hyvän Huomisen!
Pyhäselän 4H-yhdistyksessä alkoi Leader-rahoituksella Hyvis-hanke, jonka
tavoitteena on sukupolvien välinen
kohtaaminen ja yhteistyö. Hanke kouluttaa ja työllistää nuoria, sekä järjestää
erilaista toimintaa alueen ikäihmisille
ja tukee arkiapupalveluja. Toimintaalueena on Joensuun entinen Pyhäselän kunta ja lähiympäristö. Hankkeen
toteutusaika on 1.3.2013 – 31.12.2014.
Hyvis-hanke järjestää syksyn 2013 aikana ensisijaisesti nuorille koulutuksia,
mm. hygieniakurssin ja ensiapu1 -kurssin. Uutena palveluna Hammaslahdessa
toimii Atk-neuvonta, jota ohjaa kaksi nuorta. Nuoret myös järjestävät
ikäihmisten palvelutaloihin viriketoimintaa, tavaranvaihtotorin ja kahvion.
Ikäihmisten ja nuorten välillä tapahtuvan yhteistyön on tarkoitus lähentää
eri-ikäisiä ihmisiä ja auttaa nuorta
näkemään elämänkaaren eri vaiheet.
Nuoret puolestaan tuovat ikäihmisille
iloisen tuulahduksen nykymaailman
menosta, opettavat tietoteknillisiä taitoja ja auttavat arjesta selviytymiseen.

Atk-kurssin ohjaajina Aino Puustinen ja Aini Alastalo.

Syksyllä 2013:
• Atk-neuvontaa Hammaslahden palvelupisteellä Santran salissa joka toinen
keskiviikko (vko 43,45,47) klo 15.3017.30. Internetin ja tietotekniikan
opastusta omien toiveiden mukaan.
Neuvonta on maksutonta.

• Ensiapu1 -kurssi tulossa marraskuussa, seuraa nettisivuja.
Lisätietoja hankkeesta ja ilmoittautumiset kursseille: Taru Riikonen,
hanketyöntekijä, Puh. 045 158 7889
tai pyhaselka@4h.fi.
www.pyhaselka.4h.fi/hyvis-hanke/

Kirje isältä sieltä jostain
Rakkaani, sydämellinen kiitos kirjeestä,
sain sen tänään. Olen terveenä, yskä vaan
on se tavallinen vaiva näissä oloissa. Kyllä sinä olit kirjoittanut kauniin kirjeen
sillä niin se on että kiintymyksemme
tähän maailmaan ja suuri rakkaus
toisiimme on suurempi kuin rakkaus
Jumalaan ja se tuo tämän suuren ikävän tässä vaikeassa elämän vaiheessa.
Jospa Jumala auttaisi meitä täydelliseen
uskoon, pyrkikäämme siihen rakkaani
niin saamme rauhan sielullemme sillä
hän on luvannut iankaikkisen elämän
jokaiselle joka uskoo häneen, elämän
jossa ei ole mitään pahaa, jos uskomme niin ei kuolemakaan pelota.
Me elämme täällä entisen tapaan odottaen ratkaisua tähänvaikeaan tilanteeseen,
koskaan ei tiedä milloin lähtö tulee.
Rakkaani, ole rauhallinen äläkä usko
huhuja sillä niissä on varmaan paljon

väärää tietoa. Rakkaani, olisi paljonkin kirjoittamista mutta olen nyt
niin väsynyt kun on pitänyt valvoa
niin paljon ja sydänkin antaa viestejä olemassaolostaan.
Olen pyytänyt Jumalaa suojelemaan
teitä rakkaani, pientä kultaista tyttöämme, sinua ja tätä rakasta isänmaatamme.

Itsenäisyyspäiväkin taas tulee, minulle se on aina itkunpäivä. Ikävä ei katso
ikää. Kun Finlandia soi niin itken takuuvarmasti, muutun aina pikkutytöksi
joka olisi halunnut tuntea isän rakastavan sylin.
Isä pääsi minua katsomaan kun olin
kahden viikon vanha. Sen jälkeen hän
katosi rintamalla.
Anneli Venäläinen

Arvo Ja Hanna Suhonen. Arvo Suhonen katosi
7.12.1939 Näätäojalla Suojärvenkunnassa.
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Ollako vai eikö olla?
Hammaslahden koulun mäeltä katsottuna maailma näyttää juuri sellaiselta
kuin se on. Syksyisen harmaa usva peittää koko mäen aika ajoin niin, ettei sitä
tietäisi olevankaan olemassa. Hieman
samansävyisiä ovat olleet ajatukset taas
tänä syksynä erityisesti lukion osalta.
Olemme lehdistä lukeneet olevamme
jälleen kapupungin lakkautuslistalla.
Joku saattaisi ajatella, että sehän on jokavuotinen tilanne. Vuosikausiahan on aina
sopivasti syksyllä, ennen 9. luokkalaisten yhteishaun aikaa, uutisoitu lukion
lakkauttamishanke.
Tällä kertaa asiaan liittyy myös hanke,
mikä muuttaa koulun olemassaolon
perusteita. Nyt on vielä voimassa kaupunginvaltuuston päätös, jonka mukaan
lukio-opetus Pyhäselän lukiossa jatkuu,
jos koulussa on 20.9. (=tilastointipäivä)
vähintään 20 ensimmäisen vuosikurssin
oppilasta ja koko koulussa vähintään 55
oppilasta. Pyhäselän lukion aikuislinjaa
eli vankilalukiota ei millään tavalla oteta
siinä tarkastelussa huomioon ikään kuin
sitä ei olisikaan. Tällä hetkellä siellä on
18 aikuisopiskelijaa. Lukion oppilasmäärä oli tänä vuonna vankilaopiskelijat
mukaan lukien 109.
Uusi tavoite on se, että em. 20/55
säännöstä luovuttaisiin ja tilalle tulisi
ns. yksikköhinta eli euroa / oppilas. Siinä
tarkastelussa ei mikään alle 200 oppilaan
lukio pärjää isommilleen. Sitä varten
valtio antoi kunnille ns. pienlukiovaltionosuutta. Sitä ei enää tulevaisuudessa
makseta. Pyhäselän lukio maksaa Joensuun kaupungille noin 150.000 € enemmän kuin Lyseon lukio tai Niinivaaran
lukio tai Yhteiskoulun lukio.
Se suunnilleen sama summan minkä
Pyhäselän kuntakin maksoi verorahoista valtionosuuksien lisäksi pitääkseen
lukionsa toiminnassa. Nyt lukio ei ole
enää kunnan ainoa ja lisäksi se on kunnan
pienin. Vaikkakin sillä on vaativa erityisaikuis-kasvatukseen liittyvä toimintansa
laajennus, ei se näytä riittävän. Onhan
koko vankilankin toiminnan jatkuminen
kyseenalaistettu! Kysymys on asioista,
jotka kerran menetettyinä ovat lopullisesti menetettyjä. Siksi pitäisi malttaa
ja harkita päätöksiä tehtäessä.
Meille 1960–luvulla koulua käyneille
ei tavoitteena oleva kaupungin lukioiden määrä ole uutta. Silloin oli olemassa
poikalyseo, tyttölyseo, normaalikoulun
lukio ja Pielisjoen Yhteiskoulu. Kaikki

olivat kantakaupungin alueella. Silloin
oli Hammaslahden ja kaupungin välillä
ainakin seitsemän lättähattupysäkkiä ja
junat kulkivat. Jos nykyiset suunnitelmat
toteutuvat sellaisenaan on 2015 lähtien

olemassa Yhteiskoulu lukio, Lyseon
lukio ja Normaalikoulun lukio. Eikä
junia pysähdy, tuskin bussit kulkevat.
Tervetuloa 1960-luku !
Jorma Kuikka

Uhkakuvista huolimatta lukiossa vietettiin iloista nenäpäivää.

Vanhat valokuvat kertovat
Polkuautossa Pentti Nykyri ja
auton vierellä Aarno Kinnunen.

Puhelinasentaja ja maanviljelijä
Aarno Kinnunen
Suhmuran koulun vihkiäiset 28.11.1954

4

HAMMASLAHTELAINEN

Elokuussa vietettiin Pyhäselän Kirjaston johtajan Kaisu Kärnän läksiäisiä. Kaisu on kuvassa neljäs vasemmalta.

Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen
kuudes toimintavuosi on lopuillaan.
Tänä vuonna kyläyhdistys on tehnyt
aloitteet kevyenliikenteen väylän ja
valaistuksen rakentamisesta Rääkkyläntielle Haukilammentien ja Ohvanantien
välille ja kahden hidasteen loiventamisesta Hammaslahden- ja Pyhäseläntiellä.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ei kuitenkaan hyväksynyt aloitteita.
Kyläyhdistys oli mukana elokuussa Pyhäselän kirjastolla järjestetyssä
Osallistu, vaikuta-tapahtumassa. Tapahtumassa kyläyhdistys järjesti kyläkyselyn.
Kyselyn mukaan kyläläiset toivovat
Hammaslahteen lapsille ja nuorille
tekemistä ja tiloja. Hammaslahden
keskustaan toivottiin kukkaistutuksia.
Vastausten mukaan luonto nähtiin
kylämme rikkaudeksi.
Touko- ja lokakuussa kyläyhdistys
järjesti entiselle Hammaslahden kaatopaikalle pihajätteen keräyspäivän.

Kuntaliitosrahan käyttäminen
Kuntaliitosrahakohteet ovat valmistumassa. Kuntaliitosrahaa on käytetty
Hammaslahden ja Pyhäselän koulun
liikuntasalin remontteihin ja kalus-

tamiseen ja näiden koulujen uusiin
liikuntapihoihin, terveysasemalla olevan
kuntosalin kalustamiseen, kunnanviraston
alakerrassa olevan kahviotilan muuttamiseen liikuntatilaksi ja kunnanviraston
alakerrassa olevien kahden huoneen
muuttamiseen kankaankudontatilaksi.
Rahaa käytettiin sisäliikuntavälineisiin
Hammaslahden ja Pyhäselän koululle.
Hammaslahden koululla on myös uusi
kuntosali.

Matonpesupaikka
Olkkolantien varrella paloaseman ja
koirapuiston välissä on matonpesupaikka, jonka kaupunki rakensi tänä kesänä.
Matonpeseminen on ilmaista. Kyläyhdistyksellä on sopimus kaupungin
kanssa matonpesupaikan hoitamisesta.
Hammaslahden ja Vuokkolantien
risteysalueen turvallinen ylitys
Kaupunki on suunnittelemassa Vuokkolantien ja Hammaslahdentien ylityksen
parantamista. Suunnitelmaan kuuluu
Vuokkolantielle tuleva kevyenliikenteenväylä. Kaupungin lisäksi hanketta
rahoittaa ely-keskus.

Pyhäselän kirjastolle uusi johtaja
Pyhäselän kirjaston johtaja Kaisu Kärnä
on jäänyt eläkkeelle. Uusi johtaja Irina
Halminen aloittaa työt 1.12.2013.
Joulunavaus
Joulunavaus järjestetään tänä vuonna
1.12. klo 15 Hammaslahden nuorisoseurantalolla. Ohjelman lisäksi on pientä
korvausta vastaan joulupuuro. Joulunavauksen yhteydessä ei ole ilotulitusta.
Ilotulitus järjestetään 31.12.2013 klo
18.00 Nuorisoseuratalon pihassa.
Käsityöliike Iitikistä ja Hammaslahden kukka- ja hautauspalvelusta on
mahdollista ostaa kyläyhdistyksen painattamia Hammaslahti-postikortteja.
Kyläyhdistyksen järjestämistä
tapahtumista ilmoitetaan kauppojen ilmoitustauluilla,
Siwan parkkialueen ilmoitustaululla,
kirjastolla olevalla ilmoitustaululla ja
kyläyhdistyksen kotisivuilla. Kirjastolla
on kyläyhdistyksen postilaatikko, johon
voit jättää kyläyhdistykselle terveisiä.
Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät
osoitteesta www. hammaslahti.fi ja
blogi osoitteesta www. hammaslahti.
blogit.fi. Tule kyläyhdistyksen sivuille,
jossa voit liittyä kyläyhdistyksen varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi, voit
keskustella blogissa ja tehdä aloitteita
sekä antaa kyläyhdistykselle palautetta.
Hammaslahden seudunkyläyhdistyksen hallitus kiittää yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta ja
toivottaa kaikille hyvää ensi vuotta.

Kyläyhdistys järjesti 17.11.2013 retken Heinäveden Valamoon. Liikennöitsijänä toimi Taksi ja Tilausajot
Hannu Pakarinen Rääkkylän Niemisestä.

Hannu Holopainen, puheenjohtaja
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Yritysuutisia
Parturikampaaja,
kynsiteknikko
Tiina Haavisto
Lastaustie 1 olevassa liiketalossa Kampakammarin tiloissa on
monipuoliset palvelut. Tilan entisten yrittäjien kampaajamestari Pipsa Airaksisen ja Jalkahoiva Katri Laakkosen lisäksi
on heinäkuussa aloittanut yrittäjänä parturi-kampaaja Tiina
Haavisto, joka on myös koulutettu kynsiteknikko.
Parturi-kampaamopalvelujen lisäksi Tiina tekee hiustenpidennyksiä ja tuuhennuksia. Hiustenpidennyksissä käytetään
korkealaatuisia tuotteita. Tiinan toinen ja paikkakunnan ainut
palvelu, on rakennekynsien tekeminen ja kynsien kaunistaminen. Tämä voi olla mm. Kynsien geelausta ja lakkausta.
Tiinan kertoman mukaan rakennekynnet sopivat erityisesti
henkilöille, joilla on esim., lohkeilevat ja hauraat kynnet.

Oikealla Tiina Haavisto

Tiina palvelee sopimuksen mukaan myös aukioloajan
ulkopuolella.

Hiuspuoti J&H
Heinäkuusta lähtien on Lastaustie 4 olevassa Parturi-Kampaamossa ollut uudet yrittäjät. Entiset yrittäjät Heikki ja Hellevi
Hyvärinen lopettivat kesäkuussa. Uutta ilmettä saaneessa
tiloissa toimivat yrittäjinä Hammaslahden kylällä asuvat
parturi-kampaajat Jenni Eskelinen ja Henna Lehikoinen.
Liikkeestä saa parturi-kampaamopalveluiden lisäksi
hiustenpidennykset, tuuhennukset ja parranajot sekä lahjakortit ja kotihoitotuotteet. Hoidoissa käytetään korkealaatuisia Paul Mitchell-tuotteita ja Osis-muotoilutuotteita.
Jenni ja Henna palvelevat arkisin klo 9-17 ja sovittaessa
muunakin aikana. Uuden Hiuspuodin puhelinnumero on
säilynyt entisenä.

Satuma Oy:n
Evelace-kotiputiikki
Satuma Oy:n Evelace-kotiputiikki on palveleva ja asiantunteva Evelace-jälleenmyyjä. Tuotteita löytyy koko perheelle,
esimerkiksi nyt ajankohtaisia mikrokuitukerrastoja, joissa
mitoitus on suomalaiselle vartalotyypille sopiva. Pitkisten
lahkeet on suunniteltu siten, että niiden käyttäminen vaikkapa
varrellisissa urheilujalkineissa on mahdollista. Saumarakenne
on matala, joten tuotteet sopivat niin urheiluasusteiden kuin
farkkujenkin alle.
Monipuolisessa Evelace-mallistossa on laajat kokovalikoimat.
Putiikissa saat henkilökohtaista palvelua Evelace-tuotteista,
juuri sinun toiveidesi ja makusi mukaan. Pidän myös esittelyjä asiakkaiden ja yhteisöjen luona, jopa henkilökohtaiset
esittelykäynnit onnistuvat Joensuun seudulla.
Ota yhteyttä ja pyydä esittely tai sovi putiikki-käynti:
Satu Mähönen 050 362 4022, satumahonen@hotmail.com,
Happolantie 16, Hammaslahti. Tervetuloa!

Henna Lehikoinen ja Jenni Eskelinen
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Asiaa
yrittäjältä
Hautaustoimistosta
Hammaslahden kukka-ja hautauspalvelu palvelee myös Kiihtelysvaaralaisia
siellä hautaustoimiston lopettettua toimintansa. Joensuussa tapahtuvat hautaukset hoidamme kilpailukykyisin
hinnoin kaikille uskontoryhmille.
Omaisilla jotka ryhtyvät järjestelemään
hautausasioita voi olla käsitys siitä,
että oman paikkakunnan palvelut ovat
kalliimpia kuin kaupungin hautauspalvelvelujen hinnat. Johtuen osaksi bonusmainonnasta, jota me emme halua emmekä
voi eettisistä syistä tehdä. Olemme Hautaustoimistojen jäsenliike joten kyseiset
mainonnat eivät ole sallittuja.
Tervetuloa tutustumaan palveluihin ja
toivotan hyvää Joulun aikaa!
Margit Holappa

Hammaslahden
kukka- ja hautauspalvelun yhteydessä
4.11.2013 alkaen

Matkahuollon
asiamiespiste.
Lastaustie 4, Hammaslahti
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Terveyttä jaloillesi!
Jalkahoidot • Yksilölliset silikonortoosit
Jalkapeili • Jalkojen hieronta
ORTIT
LAHJAK
ITOKOTIHO T
E
TUOTTE
perushoitaja, jalkojenhoidon at
Katri Laakkonen p. 045 142 9444

Parturi-kampaamopalvelut

ammattitaidolla UUSIN IDEOIN
Rakennekynnet, geelaukset, Ripsien ja kulmien
kestovärjäykset, Hiuspidennykset ja tuuhennukset.

kampaajamestari Pipsa Airaksinen
parturi-kampaaja, kynsiteknikko Tiina Haavisto

p. 013-741 057

JOUSTAVAT PALVELUAJAT! KÄY TAI VARAA ITSELLESI SOPIVA AIKA!

Kuntokammarilaiset toivottavat

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2014!

Fysioter apeutit :

Tiina ja Jari Ruotsalainen
(013) 747 127 / 040 776 555 2
Lastaustie 2, 82200 Hammaslahti

www.kuntokammari.fi

X-HM11-K
stereo-sarja

159,KODINKONEET
HAMMASLAHTI 013-741 955
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Lastaustie 1, Hammaslahti
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Joulukankankaita • Yksilölliset joululahjat

Hiusstudio

parturi-kampaamo
Katja Koljonen
parturi-kampaaja
Lastaustie 4
82200 Hammaslahti
www.LKL.fi

050 5011 351

.2013
17.12 uuro
p
Joulu 9-15
klo

KOTIKYMPPI OY
• Rakennusinsinööripalvelut
• Rakennus- ja remonttipalvelut
• Kiinteistö- ja pihahuolto
P. 044 563 9261

Taitto ja paino: LaserMedia Oy, Joensuu

kotikymppi.fi

