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Uudet kokemukset ja
ystävät sekä koulutuksen
hyödyllisyys kesätöiden
haun ja jatko-opintojen
kannalta saivat Niina
Haran, Veera Härkösen,
Jonna ja Oona
Laakkosen sekä Riina
Pippurin osallistumaan
SPR:n ystäväkurssille.
Kuvasta puuttuvat
kurssin suorittaneet
Hanna Ehrukainen, Siiri
Hartikainen ja Laura
Leppänen.

Pyhäselän lukion ja koulun
oppilaat SPR:n ystävätoiminnassa
Kahdeksan Pyhäselän koulun ja lukion oppilasta saivat Pyhäselän lukion SPR:n ystäväkurssilta
kattavat eväät ystävätoimintaan. Oppilaat kävivät ensin 12 h koulutuksen, jossa perehdyttiin
mm. vapaaehtoistoiminnan arvoihin ja periaatteisiin, ystävätoiminnan käytäntöihin ja
vuorovaikutustaitoihin. Tämän jälkeen nuoret toimivat ystävinä (12 h) Kanervapihan ja
Kotikuistin palvelutaloissa sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla.
Ystävätoiminnassa on ennen kaikkea kyse ajan antamisesta toiselle ihmiselle. Jutustelun ja lehtien lukemisen lisäksi
nuoret leipoivat, pelasivat bingoa ja muistipelejä, ulkoilivat ja kahvittelivat yhdessä laitoshoidossa olevien asukkaiden kanssa.
Vuodeosastolla vapaaehtoistyössä olleen Niina Haran
mukaan parasta kurssissa oli potilaiden kanssa seurustelu,
heidän auttaminen ja tunne siitä, että voi olla iloksi jollekulle toiselle. Laitosten asukkaat odottivat kovasti ystävien
saapumista, koska se toi piristystä heidän arkeen. Nuoret
iloitsivat myös laitosten henkilökunnalta ja vuodeosaston

potilaiden omaisilta saamastaan hyvästä palautteesta. Ajan
viettäminen yhdessä toi hyvän mielen siis myös vapaaehtoistyötä tekevälle. Kokemus oli niin palkitsevaa, että moni mukana olleista nuorista aikoo jatkaa toimintaa Punaisella Ristillä ystävätoiminnassa ja kenties jossakin muussa
tehtävässä tulevaisuudessakin.
Kurssilaiset saavat todistukset koulutuksesta ja ystävätoiminnasta kevätjuhlissaan. Ystäväkurssi on tarjolla pyhäselkäläisille nuorille myös ensi syksynä Pyhäselän lukiossa.
Jaana Luukkanen
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Hammaslahdessa
kunnostetaan virkistyskohteita
Viime kesänä
alkanut Pyhäselän
retkeilyreitistöjen
kunnostaminen on
saanut jatkoa. Tänäkin
kesänä Hammaslahden
seudulla kunnostetaan
virkistyskohteita.
Elovaaralta alkanut projekti kestää puoli vuotta ja työllistää useita
henkilöitä. Rahoitus tulee viime
vuonna säästyneistä retkeilyreitistöjen kunnostamisesta ja maaseudun kehittämisrahoista sekä
Leader-rahoituksesta. Hankkeessa
kunnostetaan myös virkistyskohteita Enon alueella.
Kesän aikana Lotokan-Nivanjoen vesireitti kunnostetaan Pitkospuiden tekoa Elovaaralla. Edessä Jukka Nykyri ja takana Jorma Mustonen.
vesiretkeilyyn soveltuvaksi. Lähtö- ja rantautumispaikoilla olevat
ränsistyneet laiturit, infotaulut ja opasviitat uusitaan sekä joessa kulkua haittaavat pusikot poistetaan. Vesireitin
suunnittelussa on mukana myös Pohjois-Karjalan opiston
opiskelijoita.
Hammaslahti (Joensuu)
Ulkoilijoiden toivomuksesta Hammaslahden ja Elovaaran välille perustetaan uusi polkuyhteys Hoviahontieltä
12.6. Pekkaniskan Pojat
klo 20–01
kaupungin maiden kautta ulkoilualueen reitille.
19.6. Korsuorkesteri
"
Pyhäselän palveluja ja nähtävyyksiä esittelevät tietotaulut ovat vanhentuneet. Uusia infotauluja rakennetaan
26.6. Teuvo Oinas & Kiintotähti
"
Hammaslahden taajamaan ja Honkavaaralle. Lisäksi kylil3.7. Saija Tuupanen & Tornados
"
le pystytetään ilmoitustauluja yhteistyössä kyläyhdistysten
10.7. Tulipunaruusut
"
kanssa.
17.7. Tanssiorkesteri Väliaikainen
"
Kalliojärven retkeilyreitistöä kohennetaan tekemällä
24.7. Tanssiorkesteri Sinitaivas
"
sinne pitkospuita ja reitin laavupaikalle tehdään puuvaja.
31.7. Kari Piironen & Caminito
"
Hannu Holopainen
7.8. Kaija Lustila & Rosette
"
14.8. Rainer Bollström & Graniitti klo 19–24
21.8. Kaija Pohjola & Paratiisi
"
28.8. Markku Aro & Diesel ja
"
Anna-Liisa Räsänen
3.9. Koivunlehtitanssit/ Lemis 50 v.
"
Salamanterit

Lemmenlava 2011
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Muistoja viime vuosisadan
maaseudulta ja sota-ajalta (osa 1)
Minulla oli tilaisuus haastatella Eeva Lampiota (s. 1919), hän kun asuu naapurissani aivan
Hammaslahden keskustassa. Hänen elämänsä on läpileikkaus paikkakunnan historiasta
Pyhäselän ajalta.
Ensinnäkin täytyy mainita, että Eevaa on haastateltu TVohjelmassa. Ohjelma koski lähinnä pula-aikaa ja kansanhuoltoa. Emme nyt keskity pelkästään siihen, vaan Eevan
elämänkaareen.

Maaseutu elämänympäristönä

Siksi Eevan nuorempi veli Kalle joutui lopettamaan Joensuun lyseon opinnot ja tuli hoitamaan taloa Ohvanaan.
Yksi hauska juttu oli sotaan luovutetusta hevosesta nimeltään Lento. Se tuotiin sodasta pois kun tuli kantavaksi.
Kuitenkin Lento pelkäsi paukauksia niin paljon, että repäisi itsensä riimusta irti, jos sellaisen kuuli.

Pyhäselkä ja Hammaslahti ovat olleet vahvaa maaseuKoulunkäynti, sota ja työ
tualuetta ja niin Eevakin syntyi Ohvanaan Tahvanaisen
maatilaperheeseen 6-lapsisen perheen 3. lapsena, vähän
Sortavalan seminaariin teki Eevan mieli, mutta sitten tuli
itsenäistymisen jälkeen. Koulunsa hän kävi Nivan silloisota ja piti mennä Suomen konttoriopistoon Helsinkiin.
sessa puurakenteisessa koulussa. KouTakaisin tultuaan hän oli aluksi toimislumatka muuten oli 5 km eikä ollut
toapulainen Kansanhuollossa. Jonkin
koulukuljetuksia, teiden aurauksesta
ajan päästä hänet nimitettiin Kansanpuhumattakaan.
huollon johtajaksi Pyhäselkään. TehTahvanaiset olivat muuttaneet
tävänä oli ”jakaa puutetta” antamalla
Hammasjärven Koivurannasta Ohvakortteja, millä sai välttämättömiä elinnaan. Koivurannassa oli nimittäin kivitarvikkeita elääkseen. Maanviljelijät
siä ja hankalasti viljeltäviä peltoja.
ilmoittivat viljellyn pinta-alan, minkä
Eevan nuoruudessa moni asia oli
mukaan tapahtui villan, perunan ja
toisin kuin nykyään. Voi kirnuttiin
maidon luovutus. Ennen kaikkea rinja maito tuotiin Hammaslahden asetamalla piti riittää ruoka. Omaan käytmalle, mistä se vietiin Joensuun meitöön sai jättää tarvikkeita henkilölujeriin. Lehmät oli lypsettävä ajoissa,
vun mukaan. Lienee selvää, että työ oli
jotta maito ehti jäähtyä. Talvella otetajoittain epäkiitollista, sillä saajat eivät
tiin järvestä jäitä, mitkä peitettiin saaina olleet tyytyväisiä pieniin annokhajauhoilla ja niin maito jäähdytettiin.
siin.
Kauppasampo oli Hammaslahden aseEvakoitten saapumista Eeva oli
man läheisyydessä. Puisen rakennukmyös järjestelemässä ja ensimmäinen
sen jälkeen valmistui kivinen Kauptulopaikka oli Hammaslahden asema.
pasampo v. 1929, mikä nykyäänkin
Kansanhuollon johtajaa pidettiin ”kenäkyy Hammaskaaren sillan vieressä. Kenttäposti-postikortti.
vyen työn tekijänä” ja niin myös Eeva
Kananmunat piti tuoda Kauppasamsai tehtäväkseen tehdä 2 x 5m3 koivupoon 5 km päästä korissa jalan, sillä ”hevoskyydissä olis
puumotteja rintamalle. Apua hän sai ja todistuskin siitä on
munat särkynnä”. Kaupassa toimi hauskanniminen Mutallella (=halontekomääräys). 10 km:n maaottelumarssi oli
nanmyyntiosuuskunta Ruoppa.
suosittu ja sekin suoritettiin v. 1941.
Sota sitten lopulta loppui ja Eeva avioitui Tohmajärve1930-luku ja sota
läisen Erkki Lampion (s. 1915) kanssa vuonna 1947. He
rakensivat oman talon ja Eeva siirtyi talon emännäksi. SiiEeva liittyi lottiin senaikaisen käytännön mukaan - maatitä työstä hän sitten jäikin eläkkeelle ja elelee nyt leskenä
lan perhettä kun oli. Aino-sisko ja Kalle-veljen vaimo Eila
Lahjanpuistossa. Hänen lisäkseen 3 sisarusta on elossa.
olivat pikkulottia - nuorempia kun olivat. Aikuiseksi tultuaan Eeva antoi lottalupauksen v. 1938. Erkki-veli (s. 1916)
				
Timo Hoikkala
meni suojeluskuntaan ja joutuikin sitten sotaan. Hän sai
kuolettavan osuman 1944 ja lisäksi isä Antti kuoli 1945.
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Hammaslahtelaisia sodassa
‒ Kirjeitä sieltä jostain
Suomen ja Neuvostoliiton välillä käydystä talvisodasta on kulunut 71 vuotta. Sota kesti 105
päivää. Sodan seurauksena Suomi menetti Neuvostoliitolle 11 prosenttia maa-alueistaan ja
toiseksi suurimman kaupunkinsa Viipurin. Hammaslahtelainen Kaarlo Mustonen ei ehtinyt
nähdä talvisodan päättymistä, sillä hän kaatui 22.2.1940 Karhumäessä. Toisen kirjeen on
lähettänyt Hammaslahdesta jatkosotaan lähtenyt Vilho.

Tyyne ja Einari!
16.2.1940
Kiitos kirjeestänne ja onnentoivotuksestanne. En ole teille
ennemmin kirjoittanut, sillä olen luullut, että luette minun
kotiin kirjoittamani kirjeet tai saatte niissä ainakin terveiseni.
Hyvin täällä olen voinut. Pienintäkään sairautta ei ole
minulle sattunut koko aikana. Asumme nyt teltassa ja vieressä on pommisuojat.
Voin vakuuttaa, että me kyllä kestämme ja kestämme hyvin. Tämän tietää ryssäkin ja sen tähden se koettaa pommeillaan lamauttaa ensiksi siviilirintaman. Jos se siinä onnistuisi, olisi meidän tuho hetken asia. Tässä hommassaan
ryssä ei kylläkään koskaan onnistu. Sillä me uskomme varmasti, että siviilirintama on kanssamme yhtä mieltä siitä,
että "tämä maa ei koskaan sortua saa".
Kuuno Puustinen on tässä vieressä ja käskee laittaa terveisiä Teille. Parhaat terveiseni Teille molemmille ja tytöllenne sekä kaikille tutuille. Voikaa hyvin
Kaarlo
J.K. Minut on t.k. 10 p:nä ylennetty res. Kersantiksi.
Sama

Kaarlo Mustonen

Sisko hyvä

Lue Johanneksen ilmestyskirjan 13 luku 5 jae- Lue sitten
koko luku läpi sekä edelleen. Mitäs ajattelet? Eikö se käy
juuri meidän aikaamme? Vasta kirjoitinkin sinulle pitkän
kirjeen, joten tämä jää lyhemmäksi.

29.12.1942
Kiitos kirjeestäsi, siinäpä olikin asiaa. Hyvinhän täällä
joulu meni kaikkine herkkuineen, oli meilläkin kuusi kynttilöineen sitten vielä aattona saimme kuin joululahjaksi yhden Tapiolan karjasta pakkeihin porisemaan, joten voit arvata, että nälkää ei ollut, ruskikin oli aivan hiljaa. Kuules
johtui mieleeni eräs asia, joka on askarruttanut mieltäni.

Sydämmellisin terveisin
Vilho
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Hammaslahden
seudun kyläyhdistys
Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen hallitus on valittu vuodelle 2011. Hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Hannu Holopainen, varapuheenjohtajana ja jäsenrekisterinhoitajana
toimii Anja Haataja ja sihteerinä Tero Kuosmanen. Muut hallituksen jäsenet ovat Hannes
Rossi, Timo Hoikkala, Sinikka Karttunen, Seija Pirhonen, Tarja Heinänen, Liisa Mähönen,
Sinikka Kinnunen ja Eija Hoikkala, joka hoitaa myös rahastonhoitajan tehtävät.
6.8.2011 kyläyhdistys järjestää kaikenikäisille tarkoitetun
hammasharjanheittokilpailun Hammaslahden urheilukentällä. Syksyllä tehdään ruskaretki Elovaaran uudelle ulkoilualueelle. Koko perheen Hammaslahden seudun joulunavaus pidetään marraskuun lopulla.

Pyhäselän kuntaliitosrahasta

Pyhäselkä sai kuntaliitosrahaa 1,5 milj. euroa, josta on
käytetty Karjalanradan tasoristeyksien poistamiseen
300.000 €. Pyhäselän virkistyskohteiden kunnostamiseen
rahaa käytetään kahtena vuonna 64.000 €. Kuntaliitosrahaa käytetään vielä tänä vuonna Hammaslahden taajaman
liikennejärjestelyihin 200.000 €. Helmikuussa kaupunginhallitus päätti, että Pyhäselän kuntaliitosrahaa ei käytetä
Hammaslahden liikuntahallin rakentamiseen.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kuntaliitosrahan 936.000 euron käyttämisestä Hammaslahdessa
tehdään yhteistyötä koulujen henkilöstön ja Hammaslahdessa toimivien yhdistyksien kanssa.
Yhteistyökokous kaupungin virkamiesten ja yhdistyksien kanssa kuntaliitossavustuksen kohdentamisesta Hammaslahdessa pidettiin maaliskuussa. Kokouksessa päätettiin, että kuntaliitosavustusta käytetään koulukeskuksen
sisäliikuntatilojen kunnostamiseen, koulujen liikuntapihojen rakentamiseen, seniorikuntosaliin sekä Pyhäselän
lakkautettujen koulujen lähiliikuntapaikkoihin.

Oletko myymässä rakentamiseen sopivaa maata? Ilmoita maasta kyläyhdistykselle, niin laitamme ilmoituksen
kyläyhdistyksen kotisivuille.
Käsityöliike Iitikistä on mahdollista ostaa kyläyhdistyksen painattamia postikortteja. Postikortteja voi kysyä
myös kyläyhdistyksen hallituksen jäseniltä.

Tule keskustelemaan blogiin

Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät
osoitteesta www.hammaslahti.fi ja blogi osoitteesta www.
hammaslahti.blogit.fi. Kotisivuilta löydät muun muassa
Joensuun kaupungin palvelut ja Hammaslahden seudun
yrittäjien palveluita. Kotisivujen kautta voit liittyä kyläyhdistyksen jäseneksi tai keskustella blogissa, tehdä aloitteita
ja antaa kyläyhdistykselle palautetta.
Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen toimittama
kylälehti Hammaslahtelainen ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Hammaslahtelainen jaetaan joka talouteen Hammaslahden taajamaan alueella ja lähiympäristössä.
Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen hallitus toivottaa kaikille hyvää kesää!
Hannu Holopainen
puheenjohtaja

Tukea ja uusia kohteita

Kyläyhdistys on päättänyt antaa avustusta Pyhäselän lukion ykkösluokkalaisille.
Hammaslahden koirapuisto on valmistunut. Koirapuiston löydät Olkkolantien varrelta paloaseman vierestä.
Hammaslahden päiväkodin taakse on viime kesänä valmistunut leikkipuisto ja pallokenttä. Uusi leikkikenttä on
myös Vuokonmutkassa.

Vuokrattavaa ja myytävää

Tarvitsetko tilaa kokoontumisiin tai juhliin? Kysy Hammaslahden nuorisoseurantaloa Jukka Kuosmaselta,
jukka.kuosmanen@keittiopiste.fi.

Hammasharjanheittokilpailut 2010.
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Katajan Jukka Keskisalo osallistui PyU:n Kunniakierrosjuoksuun Hammaslahden kentällä vuonna 2007. Muita juoksijoita
eturivissä: Sauli Törmänen, Hannes Rossi, Ulla Kakkonen, Eero ja Karla Könönen sekä Maija Törmänen.

Kunniakierroksella
tukea nuorisourheiluun
Perinteinen Kunniakierros-kuntotapahtuma pidetään Hammaslahden kentällä keskiviikkona
8. kesäkuuta klo 18 alkaen. Tänä vuonna 30-vuotisjuhliaan viettävällä tapahtumalla kerätään
varoja Pyhäselän Urheilijoiden nuorten yleisurheiluun, joka on perinteisesti ollut valtakunnan
kärkiluokkaa.
Joensuuhun liittymisen myötä kunta-avustus lakkasi, joten seuraväki joutuu nyt hankkimaan kaikki toiminnassa
käytettävät varat itse.
Kunniakierros on ylivoimaisesti tärkein tulonhankkimislähde, johon jokainen voi osallistua tukemalla tapahtumaa pienellä summalla tai lähtemällä itse keräämään
tukijoita kunniakierroslistoille, joita saa PyU:n kunniakierrospäälliköltä Päivi Varikselta, p. 050 5644959 tai
yleisurheilujaoston puheenjohtajalta Eero Könöseltä, p.
050 530 6794.
Samoille henkilöille voit myös ilmoittaa tukisummasi,
jos ja kun lähdet mukaan tukemaan kunniakierroksen
kautta lasten ja nuorten urheilua.

Mahdollisimman monen hammaslahtelaisen ja entisen Pyhäselän alueella asuvan toivotaan myös tulevan
mukaan itse tapahtumaan. Näin saadaan aikaiseksi hieno
tunnin juoksu-/kävelytapahtuma, johon on tulossa mukaan myös valtakunnan kunniakierrospäällikkö Harri
Merta ja mahdollisesti myös takavuosien superkerääjä ja
valtakunnan kaikkien aikojen parhaiten tukieuroja kasannut Kyösti Kakkonen, joka on luvannut tänä vuonna
neljän vuoden tauon jälkeen kantaa taas kortensa kekoon.
Eero Könönen
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Yritysuutisia
Tarja Tuulikki Tuupasen viisi vuotta Hammaslahdessa
Liitoskujalla toiminut Kukka- ja hautauspalvelu Tuulikki
on muuttanut uusiin tiloihin. Uudet tilat löytyvät POPpankin toimitalosta osoitteesta Lastaustie 2. Kukka- ja
hautauspalveluiden lisäksi liikkeestä löytyy monipuolinen
lahjatavaravalikoima. Liikkeen palveluihin kuuluu myös
kukkien ja kynttilöiden vienti haudoille. Tilausten mukaan kukkia viedään kotiinkin.
Hammaslahden apteekki on saanut uuden omistajan.
Maaliskuusta lähtien apteekkarina on toiminut Riitta Aalto-Setälä.

AVOINNA
MA 10-17
TI-PE 9-17
LA 9-13

kankaat · neulelangat · käsityö- ja
askartelutarvikkeet · paikalliset käsityöt

TERVETULOA!
Hammaslahdentie 17
Puh. 013-741 015

Tarja Tuupanen liikkeessään.
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Moottorisahat, mopedit, polkupyörät ja
ruohonleikkurit ym. sekä pienkoneet ja varaosat
huoltaa ja korjaa Hammaslahdessa

PYÖRÄ- JA PIENKONE JUHA MURTONEN
Pyhäseläntie 9, Hammaslahti. Puh. 0400-226 460

TAKSIPALVELUT
P & P. PAKARINEN

741 300

1+8 täydellinen invavarustus  1+4 henkilöauto

Avoinna
Ma−pe 9−17
La 9−13
Muina aikoina
sopimuksen
mukaan.

Jalkahoito ▪ Kasvohoito ▪ Erikoiskasvohoito
Kulmat & ripset ▪ Käsihoito ▪ Käsiparafiini
Rakennekynnet ▪ Ihokarvanpoisto vahalla ▪ Hieronnat
Fysio Apu Pyhäselän Hemmotteluhoitola
Rinnekuja 3A1, 82200 Hammaslahti ▪ puh. 045 2581 213

