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Panssarivaunun 
kuljettaja Veli Simonen 
Ruben Laguksen 
joukoissa

Suhmurassa asuva Veli Simonen on harvinainen so-
taveteraani, sillä hän on ollut legendaarisen panssa-
rikomentaja Ruben Laguksen joukoissa. 

	 Veli	Simosen	(s.	1925)	sotaretki	alkoi	Joroisista,	jonne	
hän	meni	jalkaväkikoulutukseen		1943.		Keväällä	1944	Si-
monen	sai	Varkaudessa	panssarivaunun	kuljettajan	koulu-
tuksen.	Koulutuksen	kalustona	oli	Vikkers-	panssarivaunu,	
jota	sanottiin	myös	peltiheikiksi.	

 Karjalan kannakselta Lappiin
	 -	Kannaksella	anastettiin	venäläisiltä	panssarivaunuja,	
jotka	olivat	 jääneet	vaurioituneina	 suomalaisten	 ja	venä-
läisten	 linjojen	 väliin.	 Venäläisiltä	 saadut	 vaunut	 olivat	
tyypiltään	T34	 ja	niistä	käytettiin	myös	nimitystä	Sotka.	
Korjausten	jälkeen	vaunut	saatiin	suomalaisten	käyttöön.		
Vaunuja	kerätessä	huomattiin,	että	venäläiset	olivat	kaiva-
neet	 vaunujen	 alle	 omalta	 puoleltaan	 tunneleita	 ja	 käyt-
tivät	 vaunujen	 aseistusta	 suomalaisia	 vastaan,	muistelee	
Veli	Simonen.
	 -	Rauhan	 tultua	voimaan	 syyskuussa	1944	kalusto	 ja	
miehet	 lastattiin	 Lauritsalassa	 junaan	 ja	 lähdettiin	 kohti	
Oulua	häätämään	saksalaisia	pois.	Oulusta	edettiin	majuri	
Mikkolan	johdolla	Inariin	saakka.	Varsinaisia	taisteluja	ei	
ollut,	mutta	 talot	oli	 joko	poltettu	 tai	ammuttu	hajalle	 ja	
tienpuolissa	näkyi	saksalaisia	ja	suomalaisia	kaatuneita.
	 -	Etenemistä	vaikeutti	saksalaisten	tuhoamat	sillat.	Si-
monjoen	 puusillan	 saksalaiset	 onnistuivat	 kuitenkin	 rä-
jäyttämään	vain	puoliksi,	sillä	sillan	alle	saksalaisten	asen-
tamat	lentopommit	eivät	olleet	kaikki	räjähtäneet,	kertoo	
Simonen.

Vaativa T34
	 -	Panssarivaunu	T34	oli	vaativa	ajettava,	kun	ajaminen	
tapahtui	kahden	ohjaus-sauvan	avulla.	Vaunussa	oli	520	
hv	dieselillä	käyvä	moottori.	Aseistuksena	vaunussa	oli	85	
mm	tykki	ja	pikakivääri.	Pikakivääri	kääntyi	45-astetta	ja	

sillä	voitiin	ampua	ylös	ja	alas.	Miehistön	korvia	mootto-
rin	 melulta	 säästivät	 päässä	 olevat	 nahkakypärät.	 Tykin	
ammukset	 olivat	 sijoitettuna	 telineisiin	 vaunun	 seinälle.	
Rovaniemen	liepeillä	ajoin	tiellä	olleeseen	miinaan,	onnek-
si	 miehistömme	 selvisi	 kuitenkin	 räjähdyksestä	 pelkällä	
säikähdyksellä.	Vaunusta	meni	ketju	poikki	ja	ohjauspyörä	
vioittui.
	 Korjauksen	 jälkeen	 saimme	 	 komennuksen	 Rovanie-
melle.	Hotelli	Pohjanhovin	 lähellä	oli	saksalaisten	asetta-
ma	miinakenttä,	jonka	raivaus	suoritettiin	panssarivaunua	
apuna	 käyttäen.	 Miinat	 olivat	 pienempitehoisia	 henkilö-
miinoja,	joita	sanottiin	myös	hyppyheikeiksi,	kertoo	Simo-
nen	sotaretkeään	muistellen.
	 -	Lapinreissulla	pahin	paikka	sattui,	kun	en	ehtinyt	mii-
nakentältä	 vaunun	kyytiin	 kuskin	 lähtiessä	 liian	 aikaisin	
liikkeelle.	Vaunun	telaketjun	alla	räjähti	miina	ja	minä	len-
sin	maahan.	 Tössäys	 oli	 niin	 voimakas,	 että	minulta	 hä-
märtyi	vähäksi	aikaa	tajunta.	Maasta	noustuani	huomasin,	
että	toinen	miina	oli	kainalossa,	mutta	onnekseni	se	ei	sillä	
kertaa	räjähtänyt,	kertoo	pelastumisestaan	Simonen.
	 Lapin	 sodan	 päätyttyä	 Veli	 Simonen	 suoritti	 varus-
miespalveluksen	 Parolannummella,	 josta	 hän	 vapautui	
joulukuussa	1945.	Elämäntyönsä	Simonen	on	tehnyt	kir-
vesmiehenä,	 toiminut	 kunnan	 luottamustoimissa	 ja	 Suh-
muran	Vekan	puheenjohtajana.	Urheilussa	hän	on	menes-
tynyt	 hiihtäjänä.	 Eläkepäiviä	 vietetään	 kodin	 askareissa	
yhdessä	Aune	-vaimon	kanssa.	Yhteisiä	vuosia	on	kertynyt	
jo	62.	Liikuntakaan	ei	ole	jäänyt	pois,	sillä	nyt	Veli	ja	Aune	
Simonen	käyvät	ahkerasti	kuntosalilla.

Hannu Holopainen

Aune ja Veli Simonen viettävät lokoisia eläkepäiviään Suhmurassa

Hammaslahden seudun kyläyhdistys ry
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KEVÄT-GALLUP

Mitä mieltä olet Hammaslahden 
taajaman yleisilmeestä?

Maire Laakkonen
	 -	Yleisilme	ei	ole	hyvin	miellyttävä.	Liikkeitä	ja	palvelu-
ja	saisi	olla	enemmänkin,	pyöräteitä	kaipaisin	lisää.	Taaja-
man	ilme	on	sekava,	uudet	ja	vanhat	rakennukset	ovat	vie-
rekkäin,	 vanhoja	 täytyisi	 ehostaa.	Kesäksi	 kaipaisin	 lisää	
pensaita	ja	kauniita	kukkaistutuksia.

Eija
	 -	 Yleisilme	 sotkuinen	 eikä	 mitenkään	 houkutteleva.	
Penkkejä,	 joissa	 istuskella	 saisi	 olla	 enemmän.	 Nuorisol-
le	 saisi	 olla	 enemmän	mielekästä	 puuhaa,	 ettei	 tarvitsisi	
pyöriä	vain	tässä	kauppojen	ympärillä.	Se	paljon	puhuttu	
monitoimitalo,	 jossa	olisi	uimahalli,	olisi	 tälle	kylälle	 tar-
peellinen!	Kaupunkiin	ei	ole	niin	helppoa	lähteä,	etenkään	
jos	ei	omista	autoa.

Marita Piipponen
	 -	Ainakin	 tällä	hetkellä	väritön	 ja	ankea,	kaipaa	siisti-
mistä.	Kesäksi	kaipaisin	lisää	kauniita	istutuksia.	Viime	ke-
sänä	taajaman	hoito	oli	huonoa.

Pentti Keronen
	 -	Se	täällä	on	hyvää,	että	kaikki	palvelut	ovat	tässä	lä-
hekkäin,	kaupat	pankit	jne.	Hovinahontien	jätepistettä	kai-
vattaisin	 takaisin,	 se	 olisi	 ollut	 tuiki	 tarpeellinen	 paikka.	
Kaatopaikkajätteen	 vieminen	 on	 hankalaa	 ja	 se	 saattaa	
aiheuttaa	sen,	että	ihmiset	jättävät	roskansa	minne	sattuu.

Pentti Keronen ja Marita Piipponen

Kyläyhdistyksen	 kotisivut	 valmistuvat	 toukokuussa.	 Ko-
tisivujen	 toteutuksesta	 vastaa	 Pohjois-Karjalan	 ammatti-
korkeakoulun	 opiskelija	 Kata	 Kähärä.	Katan kotisivujen 
osoite on www.graphic-cake.com.	 Hammaslahden	 seu-
dun	kyläyhdistyksen	kotisivujen	osoite	on	www.hammas-
lahti.fi
	
Hammaslahtelainen-lehdessä	 on	 uusi	 kyläyhdistyksen	
logo.	Logon	on	suunnitellut	opiskelija	Kata	Kähärä.	Logon	
rakennustarpeiksi	 valittiin	 Pyhäselän	 kunnan	 vaakuna.	
Pyhäselkä-järven	aallot	ja	hauki.	Hauki	ja	aallot	kuvaavat	
Hammaslahti-nimen	syntyä.	Perinteen	mukaan	Hammas-
lahti	 on	 saanut	 nimensä	 lähellä	 sijaitsevasta	 lahdesta	 ja	
sen	rannalta	löydetyistä	hauen	pääkallon	hampaista.
	
Hammaslahden	kesätapahtuma	on	lauantaina 31.7.2010 
alkaen klo 13.00.	Koko	perheen	kesätapahtuma	järjeste-
tään	Hammaslahden	urheilukentällä	ja	lemmenlavalla.	Oh-
jelmassa	on	mm.	Hammasharjan	heittokilpailu.
	
Ruskaretki järjestetään 3.10.2010.
	
Kyläyhdistyksen	muusta	 toiminnasta	 ilmoitetaan	 kyläyh-
distyksen	kotisivuilla	ja	ilmoitustauluilla.
	

Hammaslahden	seudun	kyläyhdistyksen	jäseneksi	on	help-
po	liittyä.	Voit	ottaa	yhteyttä	kyläyhdistyksen	hallituksen	
jäseniin	tai	käydä	täyttämässä	jäsenkaavakkeen	Pyhäselän	
kirjastossa,	jonne	voit	sen	samalla	jättää	kyläyhdistyksen	
postilaatikkoon.	 Laatikkoon	 voit	 jättää	myös	 aloitteita	 ja	
muita	 terveisiä.	 Jäseneksi	 voit	 liittyä	myös	kyläyhdistyk-
sen	kotisivuilla.

Kesän	 aikana	 Joensuun	 kaupunki	 peruskorjaa	 Hammas-
lahden	päiväkodin	lähellä	olevan	leikkipuiston.	Kokonaan	
uusi	 leikkipuisto	 tulee	 Vuokkolaan.	 Vanha	 koirapuisto	
Seo-huoltoaseman	takana	uusitaan.

Pyhäselkään	on	perustettu	koirayhdistys.	Käy	katsomassa	
Pyhäselän	koirayhdistyksen	toiminnasta	koirayhdistyksen	
kotisivuilla.

Tule mukaan koirapuiston puuston raivaustalkoisiin 
lauantaina 22.5.2010 klo 9.

Kiitos Hammaslahtelaista tukeneille yrittäjille!

Kyläyhdistyksen toimintaa vuonna 2010
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Hammaslahden SEO palvelee koko perhettä

	 -	Halusimme	kokeilla	ruuan	myyntiä	ja	lounasruokailua	
ja	se	onkin	koettu	tarpeelliseksi	 täällä,	kertoo	huoltoase-
man	emäntä	Paula	Yljälä.	Valmistamme	itse	päivittäin	tuo-
reet	kahvileivät	 ja	arkisin	meiltä	saa	kunnon	kotiruokaa.	
Vuosi	 sitten	 ryhdyimme	 leipomaan	 pizzaa	 yhteistyössä	
Pizzapoikien	kanssa,	jotka	ovat	joensuulaisia	alan	yrittäjiä.		
Heiltä	saimme	hyvät	neuvot	ja	ohjeet	alalle.	Pitsoissamme	
onkin	runsaasti	täytettä	niin,	että	suurikin	nälkä	varmasti	
lähtee,	nauraa	Paula	emäntä.	Valikoimiimme	kuuluvat	 li-
säksi	veikkauspalvelut,	johon	saimme	luvat	ja	koneet	reilu	
vuosi	sitten.	Lisäksi	meillä	on	C-anniskeluoikeudet	eli	sii-
deri,	olut	ja	lonkero	juomat	niin	paikan	päällä	nautittuna	
kuin	mukaan	ostettuna	pullotavarana,	lisää	Paula.
	 Jari	 Yljälä	 toimii	 Hammaslahdessa	 omassa	 kiinteistö-
huolto	 yrityksessään,	 huoltoaseman	 erilaisten	 puuhien	
lisäksi.	

	 -Varsinaista	autojen	korjauspalvelua	meillä	ei	ole,	kun	
en	 itse	 ehdi	 niitä	 tekemään,	mutta	 bensiinin	 ja	 polttoai-
neen	myynnin	lisäksi	autoihin	on	saatavana	öljyt	ja	muut	
autonhoitotarvikkeet,	kertoo	isäntä.
	 Paula	ja	Jari	Yljälä	ovat	olleet	tyytyväisiä	yrittäjyyteen,	
sillä	työtä	on	mukavasti	molemmille.	Välillä	saamme	pitää	
vapaatakin,	sillä	meillä	on	kaksi	vierasta	työntekijää.	Yrit-
täjyyden	hyviä	puolia	on	se,	että	siinä	saa	toimia	vapaasti	
ja	tehdä	niin	kuin	itsestä	tuntuu	mukavalta,	toteavat	Yljä-
lät.
	 Hammaslahden	Seo	on	mukava	kohtaamis-	ja	rupatte-
lupaikka,	 jossa	 tutut	 tapaavat	 toisiaan.	 	Kesäisin	avoinna	
on	suosittu	ulkoterassi.	Grilliruuat	ja	pizzat		saa	kätevästi	
tilaamalla	myös	mukaan!

Seija Pirhonen

Hammaslahden SEO huoltoasema tarjoaa monipuolista palvelua. Yrittäjät Paula ja Jari Yljälä 
olivat moniala osaajia jo ryhtyessään huoltoaseman yrittäjiksi vuonna 2006. 

Paula ja Jari Yljälä ovat kehittäneet Seo- huoltoasemaa monipuoliseksi
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Hammaslahden nuoret 
viihtyvät Koivulassa

Joensuun nuorisotoimi tarjoaa 
Hammaslahdessa Koivulan ti-
loja nuorten käyttöön maanan-
tai ja tiistai iltaisin. Koivulassa 
aikaansa viettävät nuoret ovat 
iältään 13-19 vuotiaita.

	 Hammaslahdessa	 nuorten	 va-
paa-ajan	 viettopaikkoja	 ovat	 mm.	
Koivula	 ja	Nuorisoseurantalo.	Nuo-
ret	 ovat	 sisustaneet	 Koivulan	 itse.	
Koivulassa	on	mukavaa	tavata	kave-
reita,	viettää	yhteistä	aikaa	ja	oleilla	
vaan.	 Yhdessä	 huoneista	 sijaitsee	
biljardipöytä,	jossa	käydään	ankaria	
kilpailuja.	Olohuoneeseen	on	 tuotu	
sohvia	 ja	 telkkari.	 Tietokoneen	 ja	 netin	 käyttömahdolli-
suuskin	 on	 tarjolla.	 Nuorten	 toimintaa	 valvoo	 Joensuun	
kaupungin	nuoriso-ohjaaja	Johanna	Pirhonen
	 Eräänä	 maanantai-iltana	 Koivulassa	 oli	 nuoria	 muka-
vasti	 paikalla.	 Pääsin	 kurkistamaan	 nuorten	 maailmaan	
ja	sain	jututtaa	heistä	14-vuotiasta	Janettea,	16-	vuotiasta	
Marjutia,	18-	vuotiasta	Karria	ja	14-	vuotiasta	Aleksia.
Mikä	Hammaslahdessa	on	kivaa?	–	No,	Turtsin	kioski,	Ro-
hat,	kuntosalit,	kirjasto	niin	ja	tietysti	kesällä	Lemmenlava.	
Hei,	 eipäs	unohdeta	Aseman	kuppilaa,	 lisää	 joku	nuoris-
ta.	–	Hammaslahti	on	paras	kylä	ikinä,	tämä	on	Joensuun	
pääkaupunki,	 toteaa	 naurava	 joukko	 yhdestä	 suusta.																																																																		
Koivulasta	puhuttaessa	kaikki	ovat	yhtä	mieltä	siitä,	että	
tämä	on	viihtyisä	paikka.	Yhteishenki	on	hyvä	 ja	kävijöi-
den	määrä	on	lisääntymään	päin.	
	 Entäs	epäkohdat	tai	muut	korjattavat	asiat	kylällä?	
-	Nuo	luistelukopit	saisivat	olla	auki	niin	ja	nämä	nuoriso-
tilat	saisivat	olla	avoinna	joka	ilta,	kun	ne	keskiviikkoisin	
ja	perjantaisin	eivät	ole,	innostuvat	nuoret.	Viikonloppui-
sin	ei	aina	oikein	ole	järkevää	tekemistä	ja	discoja	voisivat	
kyllä	järjestää.		Jonkinlaisia	tapahtumia	voisi	olla	nuorille,	
heittää	joku	väliin.	Suurempia	murheita	eivät	nuoret	osaa	
luetella,	 vaan	 he	 ovat	 melko	 tyytyväisiä	 Hammaslahden	
tarjoamiin	palveluihin.

Nuoriso-ohjaaja Johanna Pirhonen 
viihtyy nuorten parissa
	 -	Nuorten	kanssa	tehdään	yhdessä	jotain	kivaa	ja	välil-
lä	askarrellaankin.	Tarjolla	on	pientä	purtavaa	ja	erilaisia	
pelejä	voi	pelata.	Illat	ovat	sujuneet	hyvin	ja	säännöt	ovat	
kaikkien	 tiedossa.	 Joskus	 järjestetään	 retkiä	 kaupunkiin	
mm.	 keilahallille.	 Mäkeäkin	 on	 joskus	 talvisin	 laskettu,	
heittää	 iloinen	Johanna.	 	Vieraasta	näyttää	siltä,	että	oh-
jaaja	on	nuorten	parissa	tykätty	ja	arvostettu	henkilö,	yh-
teistyö	on	saumatonta.
	 Poistun	 pimeään	 iltaan	 ja	 mietin	 miten	 hienoa,	 että	
nuorille	on		tällainen	valvottu	kokoontumispaikka.	Allekir-
joittanutta	keltainen	talo	muistuttaa	lähinnä	siellä	 joskus	
palvelleesta	 hammaslääkäristä.	 Suussani	 tuntuu	melkein	
amalgaamipaikkojen	maku	ja	korvissa	poran	surina,	mutta	
se	oli	joskus	kauan	sitten..

Seija Pirhonen

	

Haastattelun nuoret vas. Marjut, Janette, Aleksi ja Karri. 
Taustalla nuorten tekemää taidetta.

Puh.  013-737 3511 Kiihtelysvaara
 013-741 749  Pyhäselkä
 

Puh.  013-684 6700 Hammaslahti
 013-684 6750 Reijola
 013-684 6770 Joensuu
 013-684 6780 Liperi
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	 RC-	 harrastajien	 toimitilat	 sijaitsevat	 Hammaslahden	
vanhalla	paloasemalla,	jossa	oman	pienoismallin	rakente-
lun	lisäksi	lajiin	voi	tutustua	simulaattorin	avulla.
		 Yksi	yhdistyksen	puuhamiehistä	on	Pertti	Tuttavainen.
-	Harrastus	 sopii	melkein	kaiken	 ikäisille,	mukana	onkin	
väkeä	aina		9-58	ikävuoden	väliltä.	Harrastukseen	mukaan	
tuleminen	 on	helppoa,	 sillä	 uudet	 jäsenet	 opastetaan	 al-
kuun	ihan	kädestä	pitäen.	Lajin	aloittaminen	ei	ole	kallista,	
alkuun	pääsee	jo	muutamalla	kympillä.	Harrastuksena	RC	
on	monipuolinen	 ja	siinä	oppii	 rakennustekniikan	 lisäksi	
sähkö-	 ja	radiotekniikkaa	 ja	 tutuksi	 tulee	polttomoottori-
kin,	kertoo	Tuttavainen.

Pyhäselän RC-Harrastajat 
innostaa nuoria mukaan

	 Pyhäselän	RC-harrastajien	toimitiloissa	onkin	liidokki-
en	 ja	 pienoislentokoneiden	 lisäksi	 radio-ohjattuja	 autoja,	
veneitä	 ja	helikoptereita.	Yhdistyksellä	on	pienoismallien	
lennättämiseen	 oma	 kenttä	 kesäisin	 Pyhäselän	 Sarakan-
kaassa	 ja	 pienois-autojen	 ajattamismahdollisuus	 kerhoti-
lan	 edustalla	 sekä	 lähettyvillä	 olevalla	 soranottopaikalla.	
Pyhäselän	 RC	 harrastajat	 toivovat	mukaan	 kaikkia,	 joita	
harrastus	 vähänkin	kiinnostaa.	Toimitalolla	on	keskiviik-
koisin	kerhoilta.	Tervetuloa,	mukaan	voi	tulla	milloin	vain,	
toivottaa	Pertti	Tuttavainen.

Hannu Holopainen

Pertti Tuttavainen esittelee kerhotiloja

Pyhäselän RC-yhdistys on perustettu 2007 ja toiminnan tarkoituksena on edistää radio-ohjattavien pienois-
mallien harrastusta Pyhäselässä ja lähikunnissa sekä saada lisää uusia henkilöitä monipuolisen toiminnan 
pariin
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Palveleva kirjasto 
palveluksessanne
	 Joensuun	seutukirjasto,	joka		aloitti	toimintansa	vuoden	
2007	alussa,	on	tehnyt	mahdolliseksi	sen,	että	Pyhäselän	
kirjasto	ja	Reijolan	kirjasto	ovat		mainitusta	vuodesta	asti	
olleet	avoinna	 läpi	vuoden.	Kesäkatkoja	ei	 siis	 tule	 tänä-
kään	 vuonna	 ja	 aukiolomme	 ovat	 toukokuun	 alusta	 elo-
kuun	loppuun		ma-to	13	–	19	ja	pe	10-15.	Lauantaisin	ei	
olla	talven	tapaan	auki	touko-	elokuun	aikana.
	 Pyhäselän	 (=Hammaslahden)	 kirjasto	 ainoa	 kirjasto	
pääkirjaston	ohella,	joka	yleensä	pitää	oviaan	lauantaisin	
auki.	Koska	Pyhäselkä	toimii	oikeastaan	aluekirjastona	kä-
sittäen	Kiihtelysvaaran	ja	Reijolan,	ovat	myös	näiden	kir-
jastojen	 henkilökunnat	 tuoneet	 apuaan	 lauantaivuorojen	
järjestelyissä..
	 Reijolan	kirjasto	on	avoinna	talven	tapaan	ma-to	13-19	
ja	pe	10-15.	Juhannusaattona	olemme	kaikki	kiinni	ja	sitä	
edellisenä	päivänä	ovet	ovat	auki	10	-15.

Kirjastossa tapahtuu
	 Näyttelytilamme	on	tällä	hetkellä	varattu	lähes	vuoden	
loppuun	 saakka.	 Tilaa	 voi	 varata	 kirjastonjohtajalta	 suo-
raan	puh.	013-2676259		tai	kirjastosta	013-256269.	Tu-
levan	kesän	näyttelyitä	ovat	Katarina	Volotisen		”Premier”		
alkaen	14.6.avajaisineen		ja	Sari	Penttisen		maalausten	ja	
pehmojen	näyttely	elokuussa..	Toukokuussa	saamme	näh-
täväksemme	Kuvataidekoulun	kevätnäyttelyn.
	 Lasten	 Joensuun	 satutunteja	 on.	 Hammaslahdessa	 to	
6.5.klo	9.30	ja	10.30.	Reijolassa	esitykset	ovat	7.5.	klo	9	

ja	10.		Tapahtumia	voi	käydä	kurkkaamassa	myös	sivuil-
tamme	http://seutukirjasto.jns.fi.	Sivuilla	kerrotaan		koko	
seutukirjaston	ajankohtaisista	 asioista.	 	 Sieltä	 	 voi	 tutkia	
myös	 uutta	 kotiseutuopetuspakettiamme,	 jonka	 nimenä	
on	”Mistä	mie	oon	kotoisin”.	 	Pyhäselän	museon	esineitä		
pakattiin	 kahteen	 matkalaukkuun	 ja	 oheen	 valmistettiin	
kirjastollista	materiaalia.	Laukut	kiertävät	Pyhäselän		kou-
luissa	ja	päiväkodeissa	ja	niitä	voi	varata	kirjastosta.	Tulos	
on	yhteistyötä	Pohjois-Karjalan	Museon	kanssa	ja	on	he-
rättänyt	mielenkiintoa	myös	muualla	Suomessa.
	 Kotipalvelua	on	myös	viritelty	viimeisen	vuoden	aikana	
yhdessä	Joensuun	ikäneuvola	Ruori-hankkeen	kanssa.	.
Kotipalvelun	piiriin	 voi	 tulla	henkilö,	 jolla	 ei	 ole	muuten	
mahdollisuutta	 päästä	 omin	 voimin	 kirjastoon.	 Hänelle	
voidaan	 toivomusten	 mukaan	 varata	 kirjoja,	 äänikirjoja	
tai	mitä	nyt	asiakas	toivookin	ja	toimittaa	ne	hänelle	joko	
kotipalvelun	kautta	tai	sopimuksen	mukaan	muilla	tavoin..	
Tässä	asiassa	voi	ottaa	yhteyttä	kirjastovirkailija	Saila	Iko-
seen,	joka	voi	lähemmin	valaista	asiaa.	Tästä	ja	muista	pal-
veluistamme	 	 tullaan	 kertomaan	 jossain	 vaiheessa	myös	
entisen	 kunnantalon	 	 Ankkurin	 Napissa.	 Siellä	 on	myös	
saatavana		.kotipalvelumme		ilmoittautumislomakkeita	
	 Kirjaston	 käsikirjastossa	 on	 uutena	 toimintamuotona		
Nuorisotiedotuspiste	 pääkirjaston	 Luna	 -pisteen	 malliin.	
Paikasta	 löytyy	nuorille	 ajankohtaista	 tietoa	 terveydestä,	
asumisesta,		tapahtumista	ym.	Pyhäselän	piste	sai	nimek-
seen	TÖPSELI	ja	paikasta	on	tehty	nuorten	näköinen	soh-
vineen	 ja	 tyynyineen	 sekä	 Pyhäselän	 koulun	 oppilaiden	
suunnittelemine	seinäkuvineen.

Lämpimästi tervetuloa palvelevan kirjaston 
palveluiden pariin toivottaa 
kirjastonjohtaja Kaisu Kärnä



HAMMASLAHTELAINEN HAMMASLAHTELAINENHAMMASLAHTELAINEN HAMMASLAHTELAINEN 7

Lemmenlava 50 vuotta

	 Ensi	 vuonna	 Pyhäselän	 Urheilijain	 LEMMENLAVA	
täyttää	 jo	50	vuotta.	Täysin	 talkoovoimin	pyöritettävällä	
kesälavalla	touhutaan	jo	täysillä.	Maaliskuulla	lavalla	jär-
jestettiin	KOIRANÄYTTELY,	missä	paikalla	oli	n.	400	hän-
nänheiluttajaa.
	 Seuran	 naisliikuntajaosto	 pitää	 siellä	 JUMPPAILTOJA	
maanantaisin	10.5.	lähtien	ja	20.5.	lähtien	alkavat	torstai-
iltaisin	ZUMBAKURSSIT.
	 8.5.	 MLL	 järjestää	 lavalla	 perinteisen	 LASTENTAVA-
ROIDEN	KIRPPUTORIN.	
	 Kaikelle	 kansalle	 vapaat	 SIIVOUSTALKOOT	 pidetään	
15.5.	Vasara-	 ja	 lapiomiehillekin	 löytyy	hommia.	Talkoo-
väelle	 keitetään	 kahvit	 ja	 jaetaan	 vapaaliput	 tansseihin	
työpalkaksi.
	 Kesän	 aikana	 lavaa	 vuokraavat	 erilaiset	 järjestöt	 juh-
liinsa	 ja	 tapahtumiinsa.	 On	 ollut	 myös	 yksityishenkilöit-
ten	juhlia:	häitä	ja	syntymäpäiviä.	Ensi	kesänä	jo	kolmatta	
kertaa	lavaa	tarvitaan	kyläyhdistyksen	HAMMASHARJAN	
heittokisoissa.	Jo	useana	kesänä	on	tanssittu	urheiluseu-
ran	 sponsorin	PYHÄSELÄN	PAIKALLISOSUUSPANKIN	 jä-
sentanssit.
	 Lemmenlavan	 kesätöihin	 (talkoohengessä)	 mahtuu	
vielä	esim.	 lipunmyyjiä	 ja	kanttiiniapulaisia	töihin.	Lavan	
vuokrauksesta	ym.	muista	asioista	voi	kysellä	PyU:n	sih-
teeriltä	Eeva	Mustoselta	puh.	013-741	001.

LEMMENLAVA 2010

23.5.	 Helluntaitanssit	–		 klo	19-24	
	 yksinlaulun	opiskelijat	
25.5.				 Pirjo	Koivulan	Tanssikurssi	 klo	18-22	
6.6.	 Susanna	Heikki	&	Karavaani	 tanssit	alkaa		
	 	 klo	20
13.6.	 TULIPUNARUUSUT	 	 ”
20.6.	 Amadeus	Lundberg	orkestereineen	 	 ”
27.6.	 Harri	Kuokkanen	orkestereineen	 	 ”
4.7.	 Teuvo	Oinas	&	Kiintotähti	 	 ”
11.7.	 Päivi	Nieminen	&	Polar	 	 ”
18.7.	 Marko	Tuovinen	orkestereineen	 	 ”
25.7.	 PEKKANISKAN	POJAT	 	 ”
28.7.								Pirjo	Koivulan	Tanssikurssi			 klo	18-22
1.8.	 KORSUORKESTERI	 	 ”
8.8.	 Pepe	Enroth	&	Foxset	 	 ”
15.8.	 Risto	Nevala		 tanssit	alkaa		
	 orkestereineen			 klo	19	
22.8.	 Eki	Jantunen	&	Mutkattomat	 	 ”
29.8.	 Kari	Piironen	&	Caminito	 	 ”
4.9.										POP	-	TANSSIT

	 Tervetuloa!																																																														
	 Pyhäselän	Urheilijat	ry

Kankaat
Käsityö- ja askartelutarvikkeet

Paikalliset käsityöt

TerveTuloa!

Hammaslahdentie 17  •  Puh. 013-741 015

AvoinnA
MA 10–17  •  Ti-Pe 9–17  •  LA 9–13
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Mattovaljakko KY
Puh.	0500	576	958

www.mattovaljakko.fi


