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Kuressaaren keväinen tuulahdus, auringonpaiste, avoin 
ja kimmeltelevä meri, juuri avautuneet kukat sekä aivan 
ihanat puodit, kahvilat ja kylpylät hellivät meitä matkaa-
jia. Kapeat kujat ja vanhat rakennukset muistuttivat aivan 
Keski-Euroopan kaupunkeja. 1300-luvulta peräisin ole-
va, Viron parhaiten säilynyt linnoitus, Piispanlinna valli-
hautoineen, loi historiallista tunnelmaa. Saimme vierailla 
Piispanlinnan sisällä, ja tutustua maan ja kaupungin his-
toriaan. Tutustuimme kaupunkiin ja sen muihin nähtä-
vyyksiin kävelykierroksillamme sekä pyöräillen. Kävimme 
myös taidenäyttelyissä ja kotimuseossa sekä vierailimme 
kouluissa. Seurasimme runokilpailua sekä oppilaiden 
muotinäytöstä, ja saimmepa tutustua myös virolaiseen 
koulutussysteemiin ja osallistua eestin kielen ja jopa kii-
nan kielen alkeiskurssille. 

Parina päivänä teimme retkiä myös muualle Saarenmaa-
han. Pääsimme käymään Saarenmaan ja samalla koko Viron 
eteläisimmässä kolkassa, Sörven niemimaan päässä, Itämeren 
korkeimman majakan luona, jonka huippu kohoaa 52 m:n 

Pyhäselän lukion kulttuurikurssin ensimmäisen ja toisen vuosikurssin 
oppilaat tekivät viikon mittaisen opintomatkan keväiseen Saarenmaahan, 
Viroon. Matka Saarenmaalle, yli kolmen meren, taittui laivan, lautan ja 
pengertien kautta. Viikko Saarenmaan ainoassa kaupungissa, idyllisessä 
Kuressaaressa, sekä retket sisälsivät paljon nähtävää ja ihmeteltävää.

Matka kolmen meren taakse  
– Saarenmaalle

korkeuteen. Kävimme katsomassa lähdettä sekä myös so-
tamuistomerkkiä.

Toisen retkemme teimme Kaalin meteoriittikraatterille, jo-
ka on läpimitaltaan 110 m ja n. 20 m syvä ja tiettävästi nuorin 
kraatteri Euroopassa. Suuntasimme matkamme myös Anglan 
tuulimyllykylään, jossa sijaitsevat Saarenmaan kuuluisimmat 
tuulimyllyt sekä myös aivan saaren pohjoisrannikolle, Pangan 
jyrkänteelle, joka on 21 m merenpinnan yläpuolelle kohoava, 
yli 400 milj. vuotta vanha kalkkikivipengermä.

Aikamme kului rattoisasti. Päivittäisten retkiemme ja oh-
jelmiemme lisäksi meillä oli omaa aikaa tutustua kaupun-
kiin, shoppailla, käydä edullisissa kahviloissa ja kauneus-
hoitoloissa sekä levätä ja rentoutua hotellimme kylpylässä. 
Matkamme oli onnistunut , ja se toi paljon ihania muistoja 
ja uusia kokemuksia. Se virkisti ja antoi uutta potkua lop-
pukevään opiskelu-urakalle. Nyt jaksetaan kesälomaan asti!

Noora Hirvonen, 2A
Renja Turunen, 2A
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Lapsuus Sota-aikana
Aarnolle on jäänyt elävästi mieleen marraskuussa 1939 al-
kanut talvisota, josta poika sai tiedon koulumatkalla vastaan 
tulleelta kyläläiseltä. Sodan takia koulunkäynti keskeytyi ja 
alkoi uudestaan vasta syksyllä 1940.

 Sota muutti melkoisesti Kinnusen perheen elämää. Ta-
loon hankittiin pimennysverhot, sillä öljy- ja karbidilamp-
pujen valo ei saanut näkyä ulos. Kinnusen tuvassa kuultiin 
voimakkaita ääniä, kun lentokoneet pudottivat pommin-
sa Joensuuhun. Lentokoneiden lentäminen herätti pelkoa 
myös, koska ajateltiin niiden pudottavan desantteja.

 Taistelujen alettua tuli Kinnuseen sotaa pakoon lähtenei-
tä sukulaisia Kaukolasta. Aarno muistaakin, kuinka jouluna 
1939 ruokapöydässä oli paljon väkeä. 

Yksi muisto Aarnolla on kylämatkasta sukulaisten luokse 
Voudinkylälle. Sukulaisten tuvassa kaikki olivat vihaisia, kun 
radio-ohjelmaa sotki sotapropagandallaan Moskovan Tiltu.

 Maanviljelystä harjoittavassa talossa riitti lapsillekin mo-
nipuolista tekemistä. Oli keittopuiden kantoa ja eläinten hoi-
toa. Mieluisa tehtävä oli keväisin valuttaa koivunmahlaa, jota 

Puhelinasentaja ja maanviljelijä 
Aarno Kinnunen

Hammaslahden Pyöräkössä oleva Kinnusten tila on ollut Kinnusen suvun 
omistuksessa vuodesta 1755. Aarno ja Katri Kinnuselle tila siirtyi vuonna 1959 ja 
he ovat tilan seitsemännet omistajat. Aarno Kinnusen 80 vuoden ikään mahtuu 
monta muistoa ja tarinaa, jotka ovat samalla Hammaslahdenkin historiaa.

käytettiin sahdin teossa. Olipa Aarno mukana kyntötöissä-
kin, kun hän isän apuna ohjasti parihevosia. Lähellä oleval-
la Sintsonjärvellä kalastettiin ja pyydettiin piisamia.

Polkuauto 1940-luvulla
Neuvokkuutta ja teknistä tietämystä Aarno Kinnuselta ja 
naapurissa asuneelta Pentti Nykyriltä ei puuttunut, kun he 
rakensivat 1940-luvun lopulla polkuauton, jota sanottiin 
myös kinneriksi. Kinneri-nimen keksijä oli Sulo Karpio ja 
nimi tulee polven ja kantapään välisestä kinnerjänteestä, jo-
ta polkuautoa poljettaessa käytetään.

 Ensimmäiset polkuautot Suomessa rakennettiin vuon-
na 1946. Idean polkuauton rakentamisesta ja piirustukset 
autoon Aarno ja Pentti saivat Joka pojan askartelulehdes-
tä. Pojat rakensivat polkuauton rungon puusta ja päällys-
tivät sen vanerilla. Autoon tehtiin myös pehmustettu sel-
känojallinen istuin.

 Polkuautossa käytettiin polkupyörän osia. Takana oli yk-
si ja edessä kaksi pyörää. Polkimien ja takapyörän välillä oli 

Polkuautossa Pentti Nykyri ja 
auton vierellä Aarno Kinnunen.
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ketjut ja takapyörässä jarrut. Polkuauton ohjauspyörästä läh-
ti vaijeri raidetankoon, joka käänsi pyöriä haluttuun suun-
taan. Polkuauto kulki kevyesti ja sillä päihitti monen polku-
pyöränkin. Pisimmän matkan polkuautolla Aarno ja Pentti 
tekivät Pyöräköstä Rääkkylän Rasivaaraan maatalousker-
hojen kesäjuhlille.

Omatekoinen kamera
Lasilevykameran tekoon Aarnon opasti Kokeilijain ja Keksi-
jäin kirja. Kameran Aarno valmisti vanerista ja pellistä ja sii-
hen tarvittiin lisäksi rimaa, limaa ja nauloja sekä kumilenkki. 

Linssi kameraan löytyi ukin silmälaseista. Kamera herät-
ti kiinnostusta hammaslahtelaisessa valokuvaaja Miikkulai-
sessakin, joka kävi kameraa ihmettelemässä ja  valmisti Aar-
non kameralla ottamat kuvat.

Näytelmiä Henkisessä kerhossa
Aarnon harrastuksiin kuului myös Pyöräkön ja Haavan-
pään taloissa pidetty henkisten harrastusten kerho, jossa 
nuoret harjoittelivat näytelmiä ja kansantanssia. Kerho oli 
maatalouskerhon järjestämä ja kerhon vetäjänä toimi Ur-
ho Tauriainen.

 Henkisten harrastusten kerho järjesti iltamia Hammas-
lahden ja Rääkkylän Rasivaaran nuorisoseurantaloilla.

Puhelimista ammatti Ja harrastus
Vuosina1951-52 Aarno oli varusmiespalveluksessa Kontio-
rannassa esikuntakomppanian viestiosastolla. Aarno kävi 
myös aliupseerikoulun ja suoritti sotilasradiosähköttäjän 
tutkinnon. 

Aarno kertoo, että viestiosastolla saadusta puhelinkoulu-
tuksesta oli hyötyä, kun hän meni ensin pätkätöihin Ham-
maslahden Puhelin oy:lle,  kunnes pääsi 1953 firmaan 
vastaavaksi asentajaksi. Aarnosta tuli neljän pitäjän alue-
asentaja, kun Hammaslahden puhelin sulautui Joensuun 
seudun puhelimeen. 

Puhelinasentajana Aarnolle sattui kerran paha tilanne, 
kun hän puhelinpylvääseen noustessaan unohti kiinnittää 
pylväsvyön ja jäi roikkumaan pylväskenkien varassa pää 
alaspäin. Jotenkin Aarno muistaa päässeensä pylväskengis-
tä irti ja pudonneensa pää edellä lumihankeen.

Naimisiin Aarno ja Katri menivät vuonna 1956 ja per-
heessä on kolme lasta. 

Maanviljelijä ja yliasentaja Aarno Kinnunen jäi Telekare-
lialta eläkkeelle vuonna 1990.

Aarno Kinnusen eläkepäivät kuluvat kotiaskareissa ja ti-
lan maisemanhoitotöissä. Harrastuksena hänellä ovat puhe-
limet ja puhelinalaan liittyvät laitteet.

Hannu Holopainen

Kuvassa Aarno Kinnunen.

kankaat · neulelangat · käsityö- ja 
askartelutarvikkeet · paikalliset käsityöt

TERVETULOA!

Hammaslahdentie 17
Puh. 013-741 015

AVOINNA
MA 10-17
TI-PE 9-17

LA 9-13

Tabletit pyhäselän lukioon
Pyhäselän lukio valittiin mukaan Joensuun kaupungin 
lukioiden oppikirjaton opetus hankkeeseen. Hankkeen 
tavoitteena on toteuttaa opetusta tablet-laitteita hyö-
dyntäen. Tablet-laitteet saadaan lukioon kevääksi 2013.
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Valokuitua,  
kiitos!
Tavallistenkin kotitalouksien tarve nopeille ja luotettaville 
yhteyksille kasvaa koko ajan. Monenlaiset palvelut siirty-
vät verkkoon, ja edellyttävät nopeampaa ja luotettavampaa 
tiedonsiirtomuotoa. Nykyiset kuparikaapelit ja langatto-
mat verkot eivät tulevaisuudessa enää riitä kasvavan tieto-
liikenteen ja kehittyvien sähköisten palveluiden edellyttä-
miin tiedonsiirtonopeuksiin. 

Valokuitukaapeli tuo mukanaan monenlaisia palveluita: 
yhdellä yhteydellä hoituvat niin televisio, puhelin kuin in-
ternet-yhteydetkin. Verkon kautta voidaan tuottaa monen-
laisia terveys- ja hyvinvointipalveluita sekä kotihoidon että 
iäkkäiden ihmisten kotona asumisen tueksi. Valokuituyhteys 
antaa myös mahdollisuuden etätyöskentelyyn ja opiskeluun 
ja tukee yritys- ja elinkeinotoimintaa tarjoamalla tehokkaan 
ja häiriöttömän tiedonsiirtoväylän. Nopeat yhteydet mah-
dollistavat myös liikkuvan kuvan siirtämisen, jota tarvitaan 
mm. videoneuvotteluiden ja kuvapuhelinyhteyden sekä tur-
va- ja valvontapalveluiden tuottamiseksi. 

Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö 
ry. tiedottaa valokuituasioista ja selvittää valokuituverkkoon 
liittymisen halukkuutta Sadan megan kyläilloissa ja muissa 
tapahtumissa Pohjois-Karjalan alueella osana maakuntalii-
ton hallinnoimaa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -han-
ketta.  Lisätietoja: Suvi Kaljunen, 045 7731 0170, suvi.kalju-
nen@msl.fi  ja www. satamegaa.nettisivu.org .

Lähde Ruunaan koskille
EräVoitto järjestää vauhdikasta menoa myös Ruunaalla, 
jossa kosket lasketaan kumilautoilla. Sinne on suunnit-
teilla koko päivän retki sunnuntaina 17.6. Retkipäivään 
kuuluu kuljetukset, koskenlasku kumilautoilla, muurik-
kaletut, hiillosmakkarat, nokipannukahvit/tee/mehu.

•	 Hinta aikuisilla 65€ ja lapsilla 5-12v 40€
•	 Linja-autokuljetus Hammaslahdesta klo 10  

ja paluu n. klo 18.00.        
•	 Sitovat ilmottautumiset 31.5. mennessä  

puh. 0500 377480. 

www.eravoitto.fi

 

 



HAMMASLAHTELAINEN 5

Lemmenlava 2012
Hammaslahti (Joensuu)

3.6. Teuvo Oinas & Kiintotähti klo 20–01
10.6. Tiina Ruuska & Rosette "
17.6. Anne Härkönen & Blue Notes "
24.6. Markus Kokkonen & Helminauhaa "

1.7. Tulipunaruusut "
8.7. Sanna-Mari Titov & Palapeli "

15.7. Korsuorkesteri "
22.7. Harri Kuokkanen & Rolexsi "

29.7. Pekkaniskan Pojat "
5.8. Kari Piironen & Caminito "

12.8. HURMA klo 19–24
19.8. Nalle Lehtonen & Tulinen trumpetti, "

solisteina Pepe Ehnroth ja Antti Toivola
26.8. Saija Tuupanen & Kunnon Miehet "

2.9. Maria Tyyster yhtyeineen. "
Auvo ja Ulla Jeskanen.

Yritysuutisia

Jeskasten mehuasema ja Mantsin Makie
Pyhäselän alueen ainoa mehuasema löytyy Hammaslah-
den Honkavaaralta, jossa mehuasema on toiminut vuo-
desta 2001. Auvo ja Ulla Jeskasen omistamalla mehuase-
malla asiakkaiden marjoista ja omenista tuorepuristetaan 
mehua ja omasta mehiläistarhasta saadaan myytäväksi 
hunajaa. 

Mantsin Makie
Viime vuonna mehuaseman toiminta laajeni, kun Jeska-
set ostivat Ilomantsissa vuodesta 1987 toimineen Mantsin 
Makien liiketoiminnan. Mantsin makien tuotevalikoi-
maan kuuluvat maakunnan marjoista valmistetut mehut, 
hillot ja hyytelöt. Saatavana on myös marjajauheet ja 
maustesuolat. Tuotteiden myyntiä varten Jeskasilla ei ole 
myymälää, mutta sopimuksen mukaan niitä voi kysellä 
paikanpäältäkin. Mantsin makien valmistamia marjatuot-
teita on saatavana Hammaslahdesta S-marketista,  Joen-
suun Rantakadun Sokoksen S-marketista ja Ilomantsin S-
marketista. Ulla Jeskasen mukaan mehuja ja hilloja menee 
ympäri Suomea ja niitä myydään erilaisissa myyntitapah-
tumissa.

EräVoitto 
Yritys tarjoaa yksityisille ja yrityksille seikkailu- ja elämys-
palveluja.

Ohjelmistoon kuuluu mm. kalliolaskeutumiset, korikii-
peilyt, melonnat kanooteilla, koskenlaskut kumilautoilla, lu-
mikenkäretket, erätaidot  ja vaellukset. Lisäksi nuotioruo-
kailut nokipannukahveineen.

Yrityksen  on perustanut Voitto Alastalo vuonna 2010.
Hammaslahden lähialueella voidaan toteuttaa useita eri 

aktiviteettejä. Lähialueen melontareittinä on kunnostettu 
Lotokan-Nivanjoki. Täällä melotaan kanooteilla tai samoil-
la kumiveneillä, joita käytetään koskenlaskussa. Kumivenee-
seen mahtuu 6-10 henkilöä, jolloin mukana voi olla aivan 
pikkulapsista seniori-ikäisiin asti. 

Mainioita lumikenkäily- ja patikointipaikkoja on mm. 
Elovaara, Rauanvaara sekä Kalliojärvi.

Jonna ja Voitto Alastalo Lotokan- Nivanjoella.
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Hammaslahden
seudun kyläyhdistys
Hammaslahden seudun kyläyhdistys on perustettu vuon-
na 2008. Huhtikuussa pidetyssä vuosikokouksessa kyläyh-
distyksen hallitukseen vuodeksi 2012 valittiin puheen-
johtajaksi Hannu Holopainen, varapuheenjohtajaksi Anja 
Haataja, sihteeriksi Timo Hoikkala, rahastonhoitajaksi Ei-
ja Hoikkala ja muiksi jäseniksi Hannes Rossi, Seija Pirho-
nen, Sinikka Kinnunen ja Liisa Mähönen.

Kyläyhdistyksen tavoitteena on sääntöjen mukaan edistää 
kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elin-
kelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteis-
ten etujen valvojana. Pyrkiä, edistämään kylän asukkaiden 
viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä edistää 
palveluiden säilymistä alueella.

Kyläyhdistyksemme toiminta ajatusta tukee Joensuun kau-
punginvaltuuston viime vuonna hyväksymä Kantavat siivet 
-päästrategian päivittäminen. Strategiapäivityksessä nostet-
tiin esille kärkihankkeita, joista yksi on Asukastoiminnan ja 
osallistumisen edistäminen. Kaupungin asukas- ja kyläyhdis-
tysten sekä maaseudun kehittämisen yhdyshenkilönä toimii 
kaupungissa maaseudun kehittämispäällikkö Aaro Piipponen.

Kyläyhdistyksen tekemiin  
aloitteisiin tulleita vastauksia
Kyläyhdistyksen 2010 tekemään aloitteeseen matonpesupaikan 
saamiseksi Hammaslahden kaupunginosaan on tullut vastaus. 
Joensuun kaupunki rakentaa matonpesupaikan vuonna 2013.

Tiedoksi
Hammaslahden terveysasemalla on tänä vuonna aloitta-
nut kaksi uutta lääkäriä. Terveysasemalla on nyt viisi lää-
käriä , joista osa tekee lyhyempää työpäivää. 
•	 Hammaslahden kiertoliittymään on tulossa tänä kesänä 

teos, jonka on suunnitellut Pohjois-Karjalan Ammatti-
korkeakoulun opiskelija. Teoksen rakentaa ja pystyttää 
Joensuun kaupunki.

•	 Koiranjätöksille kaupunki on laittanut keräysastian. As-
tia sijaitsee Lastaustien varressa POP-pankin kohdalla lii-
kennemerkkiin kiinnitettynä. Keräysastioita on tarkoitus 
saada lisää.

•	 Karjalan Heili-lehtiä on saatu S-Marketille, josta lehden 
voi noutaa. 

•	 Hammaslahden ja Rääkkylän Rasivaaran välinen maan-
tie päällystetään tänä kesänä. 

•	 Kuntaliitosrahoilla rakennetaan tänä kesänä Pyhäselän 
koulun pihaan ja Hammaslahden koulun vieressä oleval-
le alueelle liikuntapihat. Pyhäselän koulun liikuntasaliin 
ja Hammaslahden koulun tiloihin tehdään liikunnan har-
rastamista parantavia muutostöitä. Kuntaliitosrahaa käy-
tetään myös lakkautuneiden Nivan, Rasikummun ja Veh-
kapuron koulun kaupungille jääviin lähiliikuntapihoihin.

Tulevia tapahtumia
•	 Leikkimielinen kaikenikäisille tarkoitettu Hammasharjan 

heittokilpailu järjestetään tänä vuonna joko heinä- tai elo-
kuussa, tarkempi ajankohta selviää myöhemmin.

•	 Kalliojärvelle ja Lotokan-Nivanjoelle järjestetään retki elo- 
tai syyskuussa.

•	 Käsityöliike Iitikistä on mahdollista ostaa kyläyhdistyksen
•	 painattamia Hammaslahti-postikortteja.

Käy kurkkaamassa Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen 
kotisivuja, sinne on päivitetty paljon uutta tietoa. Kotisivuil-
ta löydät tietoa muun muassa Hammaslahden palveluista.

Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www. ham-
maslahti.fi ja blogi osoitteesta www. hammaslahti.blogit.fi 

Hannu Holopainen
puheenjohtaja

Kyläyhdistyksestämme

Kyläyhdistyksemme vuosikokous oli maaliskuussa ja jäse-
nistöä hallitusten jäsenten lisäksi oli paikalla vähänlaisesti. 
Toivomme, että joiltakin jäseniltämme riittäisi halukkuut-
ta myös aktiivisempaan toimintaan. Hallituksen jäsenet 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan kyläyhdistyksen 
jäsenistä, joten hallituksen jäsenyys ei välttämättä vaadi 
pidempää sitoutumista, jos yhdistystoiminta ei olekaan 
mieleistä tai elämäntilanne muuttuu. Erityisesti nuoria ja 
lapsiperheiden edustajia kaivataan tuomaan toimintaan 
omia ajatuksiaan ja ideoitaan.

Yhdistyksemme toiminta on monipuolista ja se on ollut var-
sin aktiivista. Aloitteiden ja erilaisten tapahtumien lisäksi olem-
me järjestäneet myös vanhan ajan iltamia eri teemoilla kolme 
kertaa, viimeisin tämän vuoden maaliskuussa. Nyt näyttää sil-
tä, että jatkoa näille ei ole tulossa vähäisen kävijämäärän takia. 
Meillä ohjelman tekijöillä on ollut hauskoja hetkiä iltamaoh-
jelmien harjoituksissa, mutta kuten kaikki ymmärtävät itsensä 
hauskuttaminen ei tällä tavoin ole kannattavaa.

Nykyisen hallituksemme jäsenistä suurin osa on ”junan-
tuomia”, jollaisena myös itseäni pidän kolmenkymmenen 
Helsingissä vietetyn vuoden jälkeen.

Erilaiset elämän kokemukset ja monenlaiset vahvuudet 
tuovat oman mausteensa kyläyhdistystoimintaamme. Ha-
luamme rohkaista muitakin mukaan yhdistyksemme toi-
mintaan, se on antoisaa, tosin se vie jonkun verran aikaa. 
Mielestäni voi vapaa-aikaansa huonomminkin viettää kuin 
tekemällä vapaaehtoistyötä oman kylän parhaaksi. 

Varapuheenjohtaja
Anja Haataja 
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Vastaa kyläkyselyyn
Hammaslahden seudun kyläyhdistys,  Honkavaaran seudun kyläyhdistys ja Ohvana- Pärnän kyläyhdistys kysy-
vät asukkaiden mielipiteitä. Tulleita vastauksia kyläyhdistykset käyttävät kylien kehittämistyössä. Vastaa lehdessä 
olevaan kyselyyn. Kaikkien kupongin palauttaneiden kesken arvotaan yksi 50 € arvoinen lahjakortti paikalliseen 
ruokakauppaan. Voit palauttaa kupongin nimettömänäkin, mutta silloin et voi osallistua arvontaan. Palauta vastaukse-
si 31.5.2012 mennessä Pyhäselän kirjastolla olevaan Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen postilaatikkoon.

Kyläkysely

Nimi ja yhteystiedot  (jos osallistut arvontaan)

Ikä: 

Millä kylällä asut? 

Mikä kylälläsi on hyvin?

Mitä kylälläsi pitäisi kehittää/parantaa? 

Mitä harrastuksia, tapahtumia ym. haluaisit kylällesi?

Miten kyläläisiä voitaisiin mielestäsi aktivoida osallistumaan kylän yhteiseen toimintaan?

Haluatko osallistua kylätoimintaan ja miten haluat osallistua (jätä yhteystietosi)?

Mistä saat tiedon kylälläsi olevista tapahtumista?

Missä kylälläsi olevista tapahtumista pitäisi tiedottaa?

Mitä muuta haluat sanoa?

Kiitos vastauksistasi! Lisätietoja antaa Hannu Holopainen, p. 050-522 2835, hannu.holopainen@telemail.fi
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Moottorisahat, mopedit, polkupyörät ja
ruohonleikkurit ym. sekä pienkoneet ja varaosat

huoltaa ja korjaa Hammaslahdessa

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

Jalkahoito ▪ Kasvohoito ▪ Erikoiskasvohoito ▪ Kulmat & ripset 
Käsihoito ▪ Käsiparafiini ▪ Jalkavyöhyketerapia  

Kynsien geelilakkaus ▪ Ihokarvanpoisto vahalla ▪ Hieronnat

Fysio Apu Pyhäselän Hemmotteluhoitola / Kosmetologi: Niina Saarelainen
Rinnekuja 3A1, 82200 Hammaslahti ▪ puh. 045 2581 213

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

PYHÄSELÄN PAIKALLISOSUUSPANKKI 
Lastaustie 2, 82200 Hammaslahti / p. 013-684 6700

Maakunnan puolesta!
Paikkakunnan oma pankki maksoi viime vuoden tuloksesta 
jäsenasiakkaille lisäosuuspääomalle 3,2 % koron!
Tule Sinäkin paikalliseen pankkiin ja koe hyviä taloushetkiä.

Jokainen polunhaara vaikuttaa jollain tavalla talouteesi. POP Pankin asiakkaana saat 
kunnon varusteet elämäsi suurten ja pienten tavoitteiden saavuttamiseen. 
Sovi POP Taloushetkestä pankkisi kanssa. Tutustu lisää kotisivuilla.

www.pyhaselanop.fiAidosti lähellä ihmistä

PYHÄSELÄN PAIKALLISOSUUSPANKKI
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Jokainen polunhaara vaikuttaa jollain tavalla talouteesi. POP Pankin asiakkaana saat 
kunnon varusteet elämäsi suurten ja pienten tavoitteiden saavuttamiseen. 
Sovi POP Taloushetkestä pankkisi kanssa. Tutustu lisää kotisivuilla.

Aidosti lähellä ihmistäAidosti lähellä ihmistä

Fysioterapeutit:

Tiina ja Jari Ruotsalainen

Lastaustie 2, 82200 Hammaslahti
(013) 747 127 / 040 776 5552


