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Sotaorpo 
Helvi Roivas

Helvi Roivas isän ja äidin kuvan kanssa. Kädessä Helvillä on 
4-luokan Vapaudenristi (sururisti), joka annettiin kaatuneen 
lähimmälle omaiselle.

Suomen ja Neuvostoliiton välillä käy-
dyissä talvi- ja jatkosodissa kaatuneilta 
jäi noin 55.000 lasta sotaorvoiksi. Helvi 
Roivas jäi sotaorvoksi 9-vuoti aana. 

Iivari ja Anna- Lyydia Räsäsen perhe muutti Kaavilta 
Hammaslahteen 1930-luvulla. Iivari työskenteli Lotokan-
Nivanjoen uitolla työnjohtajana. Helvi muistaa kuinka 
hän juoksi iloisena siskonsa Sirkka- Liisan kanssa isäänsä 
vastaan kesällä 1941, kun isä tuli käymään kotona pol-
kupyörällä Tuupovaarasta, jossa isän joukko-osasto oli 
valmistautumassa rintamalle lähtöön. Kotiin lähtiessään 
isä oli sanonut  kavereille, että hän lähtee viimeisen ker-
ran käymään kotona, johon toiset olivat sanoneet, ethän 
sinä viimeistä kertaa mene kotiisi. Kotona isä kysyi Helvin 
äidiltä, että odottaako hän lasta. Siihen äiti vastasi: 
“Ei pääse kuin tekemällä.”  
 Iivari Räsänen ei nähnyt kolmatta lastaan Salme Lotta 
Annikkia, sillä hän kaatui heinäkuussa 1941 44-vuotiaana 
Mantsinsaaressa ja haudattiin Pyhäselän kirkon edessä 
olevaan sankarihautausmaahan tammikuussa 1942. Sal-
men toinen nimi Lotta annettiin Lotta-Svärd järjestön 
mukaan.

Elämä oli tiukkaa
Helvi kertoo kuinka isän kuolema muutti perheen elä-
män. Äidille ehdotettiin lasten lähettämistä Ruotsiin, 
mutta hän halusi hoitaa lapsensa itse. Äiti meni taloihin 
töihin ja lapset jäivät kotiin. Pääsiäisen aikaan Helvi ja 
Sirkka-Liisa kulkivat kylillä virpomassa ja saivat palkaksi 
ruokatarvikkeita. Punaiselta Ristiltä saatiin vaatelähetys, 
mutta vaatteet olivat sopimattomia eikä niitä voinut pitää.  
 Kerran äiti oli Tolppasessa töissä ja oli lähtiessään lait-
tanut leipätaikinan valmistumaan. Helvin tehtävä oli lait-
taa leipätaikinaan jauhoja ja lisätä uuniin puita. Äidin tul-
tua kotiin hän valmistaisi ja paistaisi leivät. Kun äitiä ei 
kuulunut niin Helvipä alustikin leivät ja laittoi ne uuniin. 
Leivät olivat Helvin ensimmäiset ja niitä oli seitsemän. 
Polttopuut vedettiin naisvoimin rankoina lähimetsistä 
Nivasta lainatulla hevosella. Helvi kävi koulua Hammas-
lahden, Ohvanan ja Nivan kouluissa. 

Töihin
Ensimmäinen työpaikka Helvillä oli Lotokan Hovilla, jossa 
oli kitkemistä, harventamista ja heinätöitä. Kotonaan Helvi 

piti kerhopalstaa kerhoneuvojan opastuksella. Lantut, 
porkkanat, punajuuret ja muut vihannekset kasvoivat niin 
hyvin, että palsta oli paras palstanhoitokilpailussa. Palkin-
tona oli lammas, joka teki vielä kolme vuonaa. Alaikäisenä 
Helvi oli töissä Hammaslahden rautatieaseman vastapäätä 
olleella sahalla, jossa valmistettiin päreitä. 

Kotoa pois
Vuonna 1948  Helvi meni naimisiin 17-vuotiaana koto-
naan Hammaslahden Elovaaralla  rääkkyläläisen Toivo 
Roivaan kanssa. Helvin ja Toivon tie vei Rääkkylän kautta 
Joensuuhun, jossa Helvi toimi 34 vuotta keskussairaalan 
keittäjänä ja Toivo oli Joensuun seurakunnalla seurakun-
tamestarina. Helvin rakas harrastus on ollut kansantans-
sit. Helvi ja Toivo saivat neljä lasta, joista kaksi on kuollut.

Hannu Holopainen
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Nuoret näyttivät elokuvia
Pyhäselän 4H-yhdistyksen Mahis-ryhmän 13–17 -vuotiaat 
nuoret järjestivät elokuvailtoja muille nuorille. Hamiksen
Cinema -elokuvailtoja pidettiin kolme kertaa talven 2013 
aikana Pyhäselän lukiolla. Kävijöitä oli yhteensä reilusti
yli sata lasta ja nuorta. Elokuvailtojen yhteydessä oli 
kioski, jossa oli myynnissä mm. Mahis-nuorten ryhmän 
itse tekemiä leivonnaisia.
 Hamiksen Cinema -elokuvaillat ovat ainoaa laatuaan 
Hammaslahdessa, joka tuo kaivattua virkistystä kylälle 
ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa lapsille ja nuorille. 
Mahis-nuoret toteuttivat Hamiksen Cinema -projektia 
reippaalla ja positiivisella asenteella. ”Projektin tekeminen 
on ollut todella hauskaa, rentoa ja mukavaa. Oli hienoa 
tutustua eri-ikäisiin ihmisiin elokuvaillassa ja elokuvail-
lan suunnitteluporukkaan.” Hehkuttaa yksi nuorista.
 Nuorten ryhmä sai elokuvailtoihin rahoitusta Nuor-
ten Akatemialta. Nuorten Akatemia on valtakunnallinen 
järjestö, joka tukee nuorten omaa toimintaa ja siinä oppi-
mista. Toiminta on kohdistettu 13-19 -vuotiaille nuorille. 
Elokuvailtoja avustivat myös Joensuun kaupungin kult-
tuuritoimi ja Lions club Pyhäselkä. Järjestelyissä mukana 
oli Hammaslahden seudun kyläyhdistys. Mahis-nuorten 
ryhmä ja Pyhäselän 4H-yhdistys kiittää kaikkia elokuvail-
loissa käyneitä ja yhteistyökumppaneita! Hyvän menes-
tyksen vuoksi Hamiksen Cinema-elokuvaillat jatkuvat 
syksyllä 2013 loka- ja marraskuussa! Toiveita elokuvista 
voi esittää 4H-toimistolle.

Lisätietoja: Mahis-ohjaaja Taru Riikonen, 
taru.riikonen1@gmail.comPyhäselän 4H-yhdistys, 
Puh. 050 406 2554, pyhaselka@4h.fi
Hamiksen Cinema facebook-sivut:
http://fi-fi.facebook.com/pages/
Hamiksen-Cinema/423848557683835?ref=nf

17. tammikuuta 2013 Pyhäselän lukiolla
vietetti  in lukiolaisten ja yhdeksäsluokka-
laisten kesken hieman erilainen koulupäivä. 

Lukion oppilaskunnan hallitus järjesti kolmatta kertaa
peräkkäin vuosittaisen School Mover -tapahtuman yhteis-
työssä Pyhäselän koulun oppilaskunnan hallituksen 
kanssa. Tapahtuman tarkoituksena oli nostattaa yhteis-
henkeä lukiolaisten kesken sekä yhdistää yläkoulu- ja 
lukioikäisiä. Päivän aikana oppilaat kiersivät erilai-
silla toimintarasteilla, joista kustakin jokainen sai leiman 
School Mover -passiinsa. Päivän päätteeksi vähintään 
neljä leimaa keränneiden oppilaiden kesken arvottiin 
elokuvalahjakortti Joensuun Tapioon. Mukana oli noin 
13 ulkopuolista rastinvetäjää, jotka järjestivät oppilaille 
muun muassa laserammuntaa, sumo-painia, karatea, 
improvisaatiota, erilaisia pelejä, fysiopisteen, lyhyte-
lokuvan ja pinssien tekemistä. Tapahtuma oli kaikin 
puolin oikein onnistunut ja toi vaihtelua sekä piristystä 
kouluarkeen!

Veera Härkönen ja Henna Pölönen

Pyhäselän lukiolla oli School Mover -tapahtuma ja näytettiin elokuvia

Suosittu laserammunta oli haastavaa, mutta hauskaa. 
Kuvassa Simo Jeskanen ja Meri Kettunen. 
Kuvan otti Armi Pirinen
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Olen ikinuori, 73v. Minulla on 5 lasta, 
9 lapsenlasta ja 10 lapsenlapsenlasta. 
Rakastan koruja, meikkejä, korko-
kenkiä ja kauniita vaatteita, olen aina 
rakastanut ja tulen aina rakastamaan. 
Minulla on hormonilääkitys, sanovat 
että se hidastaa vanhenemista! Kun 
lääkärit ehdottavat että luovuttaisin 
jo, olen sanonut heille että olen päät-
tänyt vielä kuolinvuotellanikin huu-
taa hoitajaa vaihtamaaan laastarin.
 Kotini on maalla pienessä kylässä 
jossa kaupassa olen ainoa joka menee 
ovesta huulet ja silmät meikissä. 
Minusta on hauskaa olla erilainen 
mummo. Mutta sitten eräänä päivänä 
kun menin ulos talon nurkan takana 
seisoi omituinen, pelottava pieni har-
maa nainen. Sanoi olevansa vanhuus 
ja tulleensa laittamaan minut ruo-
tuun, nauroin kirkkaan, muka nuo-
rekkaan naurun, en halunnut ajatella 
että pienen pieni vanhuuden särö rik-
koi äänen helinän. Päätin alkaa taiste-
lun nuoruuden puolesta.
 Olin varma että muutto kaupun-
gin kirkkaaisiin valoihin, ihmisten 
ja liikenteen vilinään pitäisi mielen 
valoisana ja iloisena. Onhan minulla 
sairauksia jotka ovat koettaneet lan-
nistaa iloisen optimistini. Kun läksin 
mieheni kanssa kokeilemaan kau-
punkielämää. Meillä oli mukana iso 
muovikassi että saimme kaikki lääk-
keet mahtumaan mukaaan. Yli kol-
mekymmentä vuotta olemme yhdessä 
vaeltaneet, itkeneet ja nauraneet.
 Ensimmäinen yö kaupungissa.  
Heräsin siihen kun putosin sängystä. 
Takaisin peiton alle kiivetessäni ajat-
telin kipeää kylkeäni hieroen että ei 
koskaan kotona ole käynyt näin, ei 
siellä maalla.Toinen yö. Sama tarina 
toistui, laitoin patjan alle tyynyn 
jolloin nukuin kuin kehdossa josta 
en päässyt putoamaan. Kolmena 
yönä putosin, lopulta sänky armahti 
minua, taas ajatus että tätä ei koskaan 
maalla!
 Shoppailua kaupungissa. Astuin 
tavaratalon ovesta mielessäni ne 
monet ihanat jutut mitä olin ajatel-
lut ostaa heti kun pääset tekemään 
löytöjä. Selkäni ja lonkkani lopetti-
vat ostokseni alkuun. Mieheni käsi-
varressa roikkuen pääsin tilapäi-
seen, väliaikaiseen kotiimme. Vähän 
ennenkuin pääsimme kolmanteen 

kerrokseen kaaduin ja satutin 
polveni, en päässyt ylös kuin mie-
heni nostamana. Se siitä ihanasta 
shoppailumatkasta!
 Kulttuuria sitä kaipaavalle. Teatte-
riin kaupungintalolle, nyt täyttyy vii-
mein suuri haaveeni. Olin aivan yksin 
ja kun näytös loppui tilasin taksin, 
sanoin väärän osoitteen ja huomasin 
pian olevani aivan vieraan porraskäy-
tävän edessä. Minulla oli vain ohut 
takki eikä hattua ja hanskoja ollut 
ollenkaan. Paniikki alkoi hiipimään 
selkärankaani pitkin, en osannut näp-
päillä edes poikani numeroa. Lopulta 

poikani haki minut ja pääsin turvaan 
pyörryksissäja jalat aivan poikki! 
Kun sitten seikkailumme kaupungissa 
loppui ja menimme kotiin, olin aika 
kurjassa kunnossa. Tasapaino oli huo-
nontunut kaatumisieni takia ja selkä 
oli todella kipeä. En kaipaa kaupun-
gin vilinään, nautin kun saan nähdä 
lintujen aamiaisruokailua ikkunan 
takana ja kuunnella niiden kevään 
ylistyslaulua. Pieneen punaiseeen rol-
laattoriini ja rakkaani käteen nojaten 
kuljen kohti sitä kuuluisaa auringolas-
kua. Tervetuloa vanhuus!

Anneli Venäläinen

Puhelinasentaja ja maanviljelijä 
Aarno Kinnunen

Polkuautossa Pentti Nykyri ja 
auton vierellä Aarno Kinnunen.

Hammaslahdessa on aloitettu peltotyöt

Vanhat valokuvat kertovat

Oi nuoruus.
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Kyläyhdistyksen hallitus on valittu 
vuodelle 2013. Puheenjohtajana toi-
mii Hannu Holopainen, varapuheen-
johtajana ja rahastonhoitajana Anja 
Haataja, sihteerinä Sinikka Kinnu-
nen, muut jäsenet ovat Hannes Rossi, 
Seija Pirhonen, Liisa Mähönen, Lee-
na Partanen ja Taru Riikonen, joka 
toimii myös jäsenrekisterinhoitajana. 
Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenten 
yhteistiedot: www.hammaslahti.fi

Entisen Pyhäselän kunnan 
historiaa ryhdytään kirjoittamaan
Pyhäselän kunnan historian teke-
mistä varten on perustettu historia-
toimikunta, johon kuuluvat Hannu 
Holopainen pj., Vesa Tuominen, 
Pekka Ikonen, Eero Könönen, Helena 
Tahvanainen, Margareta Ryden-Kor-
telainen ja Tapio Hämynen. Kirja-
hankkeessa on mukana myös Mulo-
Niittylahden ja Hammaslahden seu-
dun kyläyhdistykset. Kirjan pääkir-
joittaja on Itä-Suomen yliopiston 
tutkija Jani Karhu. Kirja valmistuu 
2015-2016.
 Historiatoimikunta kerää kirjan
kirjoittamista varten aineistoa. Onko 
sinulla antaa lainaksi esim. Pyhäse-
län kunnan koulujen oppilaskuvia 
tai kuntaan liittyviä valokuvia, kir-
jallista aineistoa, yhdistysten tai jär-
jestöjen pöytäkirjoja tai asiapaperei-
ta ym. Kirjan tekemiseen on saatu 
rahoitusta Karjalaisen kulttuurin 
edistämissäätiöltä. Sinäkin voit tukea 
kirjan tekemistä lahjoittamalla rahaa 
Hammaslahden seudun kyläyhdis-
tyksen/Pyhäselkä-kirja pankkitilille.
Tilinro: FI05 4785 0010 0449 34. 
Lisätietoja voit kysyä:
Hannu Holopainen p. 050 5222 835 
tai holopainenhs@outlook.com

Mielenterveyskuntoutujien 
palvelukoti
Hammaslahteen Olkkolantien ja 
Hammaslahdentien kulmaukseen 
valmistuu tämän vuoden aikana 
mielenterveyskuntoutujien palvelu-
koti. Palvelukodin tehostetuista pal-
veluista ja palveluasumisesta vastaa 
hoivapalveluyritys Mikeva Oy. Palve-
lukotiin tulee 26 asiakaspaikkaa ja se 
työllistää noin 20 henkilöä.

Suhmuran ja Vehkapurontien 
kunnostaminen
Vehkapuron ja Hammaslahden seu-
dun kyläyhdistys on tehnyt v. 2011 
aloitteen Suhmuran ja Vehkapuron-
tien perusparantamiseksi ja uudel-
leen päällystämiseksi. Suunnitelma 
tien kunnostamiseksi on valmistu-
nut, mutta rahoitusta tien kunnos-
tamiseksi ei saatukaan tälle vuodelle.

Hammaslahden Joulunavaus 29.11.2012 NS-talolla

Kyläyhdistyksen tekemiä aloitteita
Kevyenliikenteen väylän ja valais-
tuksen rakentamiseksi on tehty aloite 
Rääkkyläntielle Haukilammentien ja 
Ohvanantien välille. Hammaskaari-
sillan päässä olevan hidasteen loiven-
tamisesta Sepäntien ja Suonmaantien 
kohdalla on tehty aloite. Pyhäselän-
tien ja Nuutilantien kohdalla olevan 
hidasteen loiventamisesta on tehty 
aloite. Aloite on tehty myös kol-
men odotus katoksen saamiseksi 
linja-autopysäkeille Hammaslahden 
taajamassa.

Tulevia tapahtumia
Perinteiset kaikenikäisille tarkoitetut 
Hammasharjan heittokilpailut järjest-
etään Hammaslahden urheilukentällä 
3.8.2013. Ilmoittautuminen alkaa 
klo 12 ja heittämään päästään klo 13.

Syyskesällä on kanootti- ja kumi-
lauttaretki Lotokan-Nivanjoelle sekä 
opastettu sieniretki.

Käsityöliike Iitikistä on mahdollista 
ostaa kyläyhdistyksen painattamia 
Hammaslahti-postikortteja.

Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät 
osoitteesta 
www. hammaslahti.fi ja blogi osoit-
teesta www. hammaslahti.blogit.fi.  
Uutta:
kyläyhdistys on Facebookissa. Tule 
kyläyhdistyksen sivuille, jossa 
voit liittyä kyläyhdistyksen varsi-
naiseksi tai kannatusjäseneksi, voit 
keskustella blogissa ja tehdä aloit-
teita sekä antaa kyläyhdistykselle 
palautetta.

Hannu Holopainen, puheenjohtaja

Avajaiset 29.4.2013 klo 9-18
Lastaustie 1, 82200 Hammaslahti
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Kirjastokesää
Kirjasto on auki kesällä normaaliin tapaan. Poikkeuksia-
kin on eli perjantaina suljemme jo kello 15 toukokuun 
alusta alkaen (talven 17 sijasta) ja avataan klo 10. 
22.7.  alkava viikko pidetään suljettuna peruspesujen ja
muiden korjaustöiden vuoksi. Pyhäselän kirjastossa  voi 
myös kesällä kuulua pauketta, koska luvassa on uusi katto. 
Ympäristöäkin myllätään uuden ulkoliikuntapaikan vuoksi.
 Reijolan kirjasto palvelee läpi kesän ja aukiolomme 
ovat samat molemmissa paikoissa.
 Kesämuusikot saapuvat jälleen viihdyttämään alku-
kesästä ja eiköhän heitä näy kirjastojenkin tiloissa soitte-
lemassa. Näyttelyt pyörivät galleriassa ja kirjanäyttelyitä 
järjestetään kaiken aikaa. Galleriaan on tulossa vapaaopis-
ton tekstiilitöitä kesäkuussa ja elokuussa Riitta Lappalaisen 
Koti ja kierrätys -teeman ympärille koostuva näyttely. Hei-
näkuuksi saamme Sari Muikun töitä teemalla Äiti – tytär.
 Suositut lasten satuhetket jatkuvat taas syksyllä ja Las-
ten Joensuu, joka on muuttunut ympärivuotiseksi, ilmoit-
taa netissä tapahtumistaan www.jns.fi/lastenjoensuu.
 Seutukirjaston varaukset ovat edelleen maksuttomia, 
mutta jos syystä tai toisesta varattua aineistoa ei haeta-
kaan, perimme euron. Kaukolainapalvelu on puolestaan 
maksullista, mutta hinnat eivät päätä huimaa siinäkään. 
Varaus on 1 €/kpl. Kuljetus kuljettaa ja saamme sen kaksi 
kertaa viikossa, joten seudulta tulee aika nopeasti haluttua 
tavaraa ja tietenkin sitä myös lähtee samassa tahdissa.
 Vaihtokirjahylly toimii ja poistoja saa ostaa pilkkahin-
taan. Uutuuksia ja uusia kirjoja ja muuta aineistoa hanki-
taan melko tasaisesti läpi vuoden vaikka määrärahat ovat-
kin kiristyneen talouden vuoksi jonkin verran tippuneet. 
Ethän unohda myöskään mahdollisuutta antaa palautetta. 
Nimellä varustetun tai nimettömän palautteen, toiveen tai 
ehdotuksen voi tehdä palautteita varten olevaan laatikkoon 
tai tietenkin myös henkilökunnalle tai kotisivuille. Palaut-
teisiin vastataan myös etenkin, jos jätät yhteystietosi.  

Hyvää ja kaunista kesää toivotellen,Kaisu K

Pihojen risujen ja pensaiden oksien keräyspäivät 
11.5. ja 18.5. klo 12-15

 osoitteessa Lemmenpolku (entinen kaatopaikka)
Keräyspaikalle ei saa tuoda muuta kuin puhtaita risuja ja 

oksia (ei orapensaan oksia). Kumpaisenakin keräyspäivänä 
paikalla opastaja. Tuodusta kuormasta veloitetaan 2 €.
Lisätietoja antaa Hannu Holopainen p. 050 5222 835 

tai holopainenhs@outlook.com

Keräyksen järjestää Hammaslahden seudun kyläyhdistys

The LittleBigMusic     
Ohjelma- ja konserttitoimisto   www.littlebigmusic.net
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Yritysuutisia

Katariinan Jalkahoiva
Hammaslahteen Lastausti e 1 on avatt u 
jalkahoitola Kampakammarin yhteyteen. 

Jalkahoitolan yrittäjänä toimii jalkojenhoidon ammat-
titutkinnon suorittanut Katri Laakkonen. Katrilla on 
myös pitkäaikainen kokemus Hammaslahden terveysase-
man vuodeosastolla perushoitajana työskentelemisestä. 
Jalkojen hoito on tarkoitettu kaikenikäisille. Hoitolassa 
on käytössä uudet laitteet ja välineet. Jalkahoitolasta saa 
jalkojen hoidon lisäksi mm. jalkojen asento- ja liikku-
vuustutkimuksen sekä neuvontaa ja ohjausta. Käytössä on  
jalkapeili. Katrin voi tilata koti- ja laitoskäynnille. 
Jalkojen omahoidosta kiinnostuneille on tarjolla ohjaus-
tilaisuuksia. Jalkahoitolalla on joustavat palveluajat, 
voit varata itsellesi parhaiten sopivan ajan. Jalkojen 
hoidossa tarvittavat tuotteetkin saat Katrin liikkeestä.

Kampakammari on 
uudistunut
Hammaslahdessa toimiva Kampakammari on uudistu-
nut. Parturi-Kampaamo on maalattu pirteillä väreillä ja 
kalustettu uusilla asiakasystävällisillä kalusteilla. Tuoteva-
likoima on monipuolistunut, hiustenhoidossa on käytössä 
myös Allergia- ja Astmaliiton suosittelemia hajusteetto-
mia tuotteita ja oheneville hiuksille on uusi hoitosarja. 

Pizzeria Rohat
Pyhäseläntiellä toiminut Pizzeria Rohat on muuttanut 
osoitteeseen Lastaustie 4. Pizzeriasta saa mm. pizzat, 
kebabit, kana-annokset, falafelit, salaatit ja juomat.
Rohat on auki ma-la 11-21 su 12-21. 

Katri Laakkonen ja asiakkaana on Jenni Eskelinen

Kampaajamestari Pipsa Airaksinen ja Marja Tevio

Pizzeria Rohatin omistaja Yusuf Keles

Satuma Oy, AD-Autokorjaamo Hammaslahti
Liityttyään AD-korjaamoketjuun vuoden 2013 alusta Satuma Oy tarjoaa myymilleen ja asentamilleen alkuperäisvaraosille 
2 vuoden takuun koskien myös työsuoritteita. Myös uusien autojen takuu säilyy niitä huollettaessa AD-korjaamossa.  
Rengastyöt ja -myynti kuuluvat palveluihin, samoin tuulilasin kiveniskemien korjaus. Bensa-autojen pakokaasumittaukset, 
vikadiagnosointi, sähkötyöt sekä hitsaukset onnistuvat myös. Toukokuun aikana palveluvalikoima täydentyy ilmastoinnin 
huolloilla. Nopea ja joustava palvelu, aikoja löytyy tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Katso koko palveluvalikoima osoitteesta: www.satuma.fi  ja varaa aikasi numerosta: 040 717 8276

Satuma Oy edustaa myös Tupperware-ja Oriflame-tuotteita sekä uutena premium-laatuisia Happy Dog-koiranmuonia. 
Lisätiedot Satu Mähönen 050 362 4022
Satuma-Tech Oy tarjoaa saman katon alla valvontakameroita ja hälytysjärjestelmiä asennuksineen, tietokonehuoltoa, 
mokkulalisäantenneja sekä tv-antenneja ja atk-tarvikkeita. 
Tervetuloa palveltavaksi Honkavaaralle, osoitteeseen Happolantie 16!
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Säännöt: 
Kilpailuaika 1.5.-30.9.2013
Aihealueet: 
1. ElämääHammaslahdessa  
2. Luonto ympärillämme 
Yksi kuva /aihe/ kuvaaja

Kuvien lähettäminen: osoitteeseen 
holopainenhs@outlook.com viim. 30.9.2013  
hyvälaatuisina jpeg-tiedostoina. Toimita 
kuvien mukana henkilötietosi sekä tieto, 
kumpaan kahdesta aihealueeseen kuva liittyy.

Muut säännöt: Kuvien pitää olla kilpaili-
jan ottamia. Kuvat ei saa olla aiemmin 
julkaistuja. Kuvien tulee olla otettu kil-
pailuaikana. Kuvankäsittely on sallittu 
vain kuvan rajaamiseksi sekä valoisuu-
den/ kontrastin osalta.

Voittajan valitseminen:Kummankin 
aihealueen voittajan valitsee Hammaslah-
den seudun kylä-yhdistys, valokuvaaja/
videokuvaaja Reijo Väisänen ja Arto Pii-
roinen Joensuun Helioksesta.

Palkinnot: Kummankin aihe-alueen 
voittaja saa 80 € lahjakortin Joensuun 
Helios-valokuvausliikkeeseen. 

Kuvien käyttöoikeus: Hammaslah-
den seudun kyläyhdistyksellä on 
oikeus julkaista kilpailuun lähetet-
tyjä kuvia kuvaajan tiedoilla var-
ustettuna esim. nettisivuillaan, 
näyttelyissä ym. 
Kuvaajalla on täydet tekijänoikeudet 
ottamiinsa kuviin.

HAMMASLAHDEN SEUDUN KYLÄYHDISTYS JULISTAA VALOKUVAUSKILPAILUN

Unelmaleipurit
 Leivomme suolaiset ja makeat leivonnaiset

  sekä juhlaan että arkeen
 Ota yhteyttä ja suunnittelemme Sinulle

sopivan tarjoilun!

Unelmaleipurit@gmail.com
 050 341 7713 / Minna ja Alisa

Hope- yhdistys
Hope- Yhdessä & Yhteisesti ry on kansalaisten 

auttamishalusta Suomessa syntynyt  sitoutumaton, 
valtakunnallinen vapaaehtoisjärjestö, jonka 

avustuskohteina ovat vähävaraiset lapsiperheet, 
erilaisia äkillisiä kriisejä kokeneet perheet sekä kodin

ulkopuolelle sijoitetut lapset Suomessa. 

Haluatko lahjoittaa lapsiperheille?
Hope-yhdistyksellä on tällä hetkellä huutava 
pula lasten kevätulkoiluvaatteista, kuravaat-

teista, hanskoista sekä kumisaappaista. 
Lahjoitettavien vaatteiden ja tavaroiden 

pitää olla puhtaita ja ehjiä. 
Kysy lisää Joensuun Hope- yhdistyksen tiimin-vetäjä 

Minna Taivaiseltajoensuu@hopeyhdistys.fi 
tai Anne Nuutinen Puh. 044 5544147 

www.hopeyhdistys.fi
Pyhäselän alueella lahjoitetut tavarat noutaa 

Hannu Holopainen  P. 050 5222 835  tai 
holopainenhs@outlook.com. 

Hiusstudio
parturi-kampaamo

Katja Koljonen
parturi-kampaaja

Lastaustie 4
82200 Hammaslahti

050 5011 351

Fysioterapia ja hierontapalvelut

FYSIO KipuApu
V.M. KOSTAMO

Myös kotikäynnit ja akupunktio

Puh. 747 142  /  0400 225 270

VUODESTA 1803

Niemisentie 514
82290 Nieminen
RÄÄKKYLÄ

tel./fax +358 (0)13 664 184
mob +358 (0)500 773 632

isanta@niemishovi.fi
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Margit Holappa
P. 013-741 081    050 596 4380

Taitto ja paino: LaserMedia Oy, Joensuu 

KAHVIO-HUOLTOASEMA
HAMMASLAHTI

Avoinna arkisin
lauantaisin

Sunnuntaisin

6.00-19.00
8.00-19.00
9.00-16.00

• Elintarvikkeita • Oluet ja siiderit• Kesäte rassi • Veikkaus
• Arkisin lounas • Pizzaa ja grilliruok aa myös mukaan

p. 013 741 650  / 0500 672 523

MATKAHUOLTO

AD-autokorjaamo Hammaslahti
Happolantie 16

ma-pe 8-16        www.satuma.fi     040 717 8276

AURINGON KULTAINEN SÄDE
LUONTAIS-JA JALKAHOITOLA

Jalkahoidot, Jalkojentutkimukset, Jalkojen hieronta, 
Suojaavien ja korjaavien silikonien valmistus
31.5.2013 ASTI JALKAHOIDOT OPPILASTYÖNÄ 25e

Vyöhyketerapia, Kumikuppihieronta, 
Kuivakuppaus ym. hoitoja. Soita ja kysy!
KOTIKÄYNNIT, LAHJAKORTIT, 
LUENNOT JA OHJAUSTILAISUUDET.

Terveisin Pirjo Neuvonen
Perushoitaja, Luontaishoitaja,Diplomivyöhyketerapeutti,
Valmistun nyt 31.5.2013 Jalkojenhoidonammattitutkinnosta.

Sammontie 6, Hammaslahti, P. 044 3511 677
TERVETULOA!

www.poppankki.fi/pyhaselka


