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Santran ja Mantan
suvisunnuntai
Monen vuoden jälkeen uskaltautuivat kylätoimikunnat virittelemään kesäjuhlan
paikkakunnan edustusnaisten tiimoilta. Sateen uhka leijui Honkavaaran Perinnepihan yllä, mutta juhla saatiin kuitenkin läpivietyä pahemmin kastumatta.
Tapahtuma avattiin tsasounan esittelyllä. Tiistaiseuran Paavo Ryhänen on siinä tehtävässä aidoimmillaan. Ekumeenisen hartauden pitivät pastori Liisa Rantala ja kirkkoherra Iiro Suvanto. Siirryttiin hanurinsoiton tahdissa kesäteatterin
katsomotiloihin, jossa viriteltiin yhteislaulut Jorma Kultamaan
säestyksellä. Karjalan heilistä ja Joensuun Ellistä laulettiin.
Rehtori Vesa Tuominen piti historiakatsauksen Santaran ja Mantan taustoihin ja kuinka Santra-valssi syntyi sodan jälkeen. Esa Pakarinen levytti valssin v. 1966 ja nyt se soi
yli kymmenellä kielellä ympäri maailmaa. Vesa Tuominen
kertoili myös professori Unto Kupiaisen merkityksestä Pyhäselälle ja Pohjois-Karjalan Opistolle. Värikäs persoona on
hänkin ollut aikoinaan. Yleisön sytytti Sofia Kortelaisen pirteät esitykset sekä viululla että kanteleella. Ja siskotyttö liikkui näyttämöllä kevyesti tanssin tahtiin. ”Ievan polkka” varsinkin oli yleisön mieleen.
Kuuluttajana toiminut Eero Könönen joutui yllätysrooliin, kun hän tietämättään joutui sketsissä esittämään Terho Könöstä ja melkein satavuotiaan Santran haastateltavaksi. Nyt hän vihdoin pääsi saatollekin ja matka taittui pyöräpotkurilla Autoilijantielle - ei enää Suhmuraan.

Musiikillista ohjelmaa tarjosi vielä Joen Sottiisi ja sitten olikin Santran ja Mantan julistamisen aika.
Suhmuran Santraksi kylätoimikuntien edustajat olivat
valinneet kaikkien tunteman 4H-kerhoneuvojan, Pirjo Poutasen. Ja Mantaksi tuli sairaanhoitaja Margareta Ryden-Kortelainen, Niittylahden kylätoimikunnan puheenjohtaja ja
monien kylätapahtumien järjestäjä. Myös Mulon kyläkirjan tekoon hän on osallistunut. Santraa ja Mantaa tanssitettiin
tutun valssin tahdissa virkavuosilleen, jotka jatkuvat, kunnes
löytyy resursseja seuraavan kyläjuhlan järjestämiseen.
Tarjan tuvassa sai vielä nauttia kakkukahvit ja seurustella
kaukaakin saapuneitten kesävieraitten kanssa. Jorma ja Sofia
järjestivät taustamusiikkia: hanurilla, viululla ja kanteleella.
Sofia Kortelainen soitti äidilleen ”O Värmeland du skönä” ja
se oli osoitus siitä että Ruotsinmaalta tullutkin voi ansioitua
Mulon Mantaksi. Illalla Lemmenlavalla Korsuorkesteri esitti elämänsä ensimmäistä kertaa Santra-valssin,jonka pyörteisiin Poutaset ja Kortelaiset ja muu tanssiväki liittyivät.
Ja hyvin Ami Varjotie valssin osasi esittää...
Järjestelyissä mukana ollut, Eeva Mustonen
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Pyhäselän lukion opiskelijoiden haastattelut
Takarivistä vasemmalta: Paul Korpelainen, Joonas Kasper, Pasi Kekkonen
Eturivistä vasemmalta: Jasmin Koljonen, Renja Turunen, Henna Pölönen

Jutun ovat tehneet
Pyhäselän lukion tutorit

Pasi Kekkonen 1. vuosikurssin opiskelija
1. Miksi tulit opiskelemaan Pyhäselän lukioon?
- Tulin opiskelemaan Pyhäselän lukioon, sillä se sijaitsee
kätevän lähellä kotiani yhdessä kuntosalin kanssa.
2. Miten olet viihtynyt Pyhäselän lukiossa?
- En pidä erityisemmin koulumatkoista, mutta itse koulussa viihdyn hyvin. Pyhäselän lukiossa on mukavan
rento meininki ja opiskelu on mukavaa.
3. Mitä mieltä olet Pyhäselän lukion järjestämästä School
Mover -tapahtumasta?
- Kaiken kaikkiaan oikein hyvä tapahtuma.
4. Kuka on Pyhäselän lukion lempiopettajasi?
- Lempiopettajani on Seppo Stranden.
Jasmin Koljonen 1. vuosikurssin opiskelija
1. Miksi tulit opiskelemaan Pyhäselän lukioon?
- Tulin opiskelemaan Pyhäselän lukioon, sillä en tiedä
vielä tulevaisuuden ammattiani. Lisäksi tänne on
helppo tulla, koska koulu sijaitsee lähellä kotiani.
2. Miten olet viihtynyt Pyhäselän lukiossa?
- Olen viihtynyt oikein hyvin. Kaikki tuntevat toisensa
pienen opiskelijamäärän ansiosta.
3. Mitä mieltä olet SchoolMover -tapahtumasta?
- Tapatuma on mielestäni melko turha, mutta olen kuitenkin silti joka vuosi mukana siinä.
4. Kuka on Pyhäselän lukion lempiopettajasi?
- Lempiopettajani on Marika Karttunen.
Henna Pölönen 2. vuosikurssi, oppilaskunnan pj.
1. Mikä on oppilaskunnan tarkoitus?
- Sen tarkoituksena on vaikuttaa opiskelijoiden kannalta
tärkeisiin asioihin, kuten esim. hyvään oppimisympäristöön ja yleiseen viihtymiseen koulussa.
2. Mitä Pyhäselän lukion oppilaskunta on saanut aikaan?
- Oppilaskunta on hankkinut mm. biljardipöydän, virvoitusjuoma-automaatin ja sohvia lukion aulaan sekä
järjestänyt erilaisia tapahtumia kouluajalla. Lisäksi
oppilaskunta on vaikuttanut lukujärjestyksiin tehden
niistä opiskelijaystävällisempiä sekä opetussuunnitel
maan uudella SPR:n Hertta -ystäväkurssilla.
3. Miten päädyit oppilaskuntaan ja sen puheenjohtajaksi?
- Olin jo yläasteella mukana silloisessa oppilaskunnan
toiminnassa ja halusin jatkaa lukiossa ”uraani”. Koska
minulla oli jo ennestään kokemusta siitä, oli minun
helppoa ryhtyä lukiossa oppilaskunnan puheenjohtajaksi.

4. Mitä oppilaskunnassa toimiminen on antanut sinulle?
- Se on antanut minulle mahdollisuuksia vaikuttaa paremmin Pyhäselän lukion ja Joensuun kaupungin asioihin.
Joonas Kasper 2. vuosikurssin opiskelija,
oppilaskunnan hallituksen jäsen
1. Miten päädyit oppilaskunnan hallituksen jäseneksi?
- Päädyin mukaan, kun minua pyydettiin henkilökohtaisesti mukaan vaikuttamaan ja suostuin ehdotukseen.
2. Mitä kehitettävää Pyhäselän lukiossa on?
- Mielestäni lukion ilmapiiriä voisi kehittää vielä lisää ja
opetusta voisi nykyaikaistaa uusilla opetusmetodeilla.
3. Mitä mieltä olet School Mover –tapahtumasta?
- Mielestäni kyseinen tapahtuma vie turhaan lukion
ja oppilaskunnan rahoja. Mikäli Pyhäselän lukio saa
School Moverin ansiosta kuitenkin lisää opiskelijoita,
tulisi tapahtuma mielestäni säilyttää.
4. Kuka on Pyhäselän lukion lempiopettajasi?
- Lempiopettajani on Seppo Stranden.
Paul Korpelainen 3. vuosikurssin opiskelija,
oppilaskunnan hallituksen jäsen
1. Mitä oppilaskunnassa toimiminen on antanut sinulle?
- Olen tutustunut uusiin ihmisiin ja päässyt kiertämään
erilaisissa tapahtumissa.
2. Mitä suunnitelmia sinulla on lukion jälkeen?
- Suunnitelmissani on lähteä opiskelemaan yliopistoon
matematiikkaa.
3. Mitä sanoisit tuleville lukiolaisille tai lukioon lähtemistä
harkitseville?
- Pyhis on paras! (Pyhis = Pyhäselän lukio)
4. Kuka on Pyhäselän lukion lempiopettajasi?
- Lempiopettajani on Urpo Kinnunen.
Renja Turunen 3. vuosikurssin opiskelija
1. Mitä suunnitelmia sinulla on lukion jälkeen?
- Aion lähteä ammattikorkeakouluun opiskelemaan
International Business -linjalle.
2. Mitäs sanoisit tuleville lukiolaisille tai lukioon lähtemistä
harkitseville?
- Lukio on hyvä valinta. Mikäli et tiedä mitä haluat
tulevaisuudessa tehdä työksesi, lukio antaa aikaa miettiä
sopivaa uravalintaa.
3. Kuka on Pyhäselän lukion lempiopettajasi?
- Lempiopettajani on Marika Karttunen.
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Hope-yhdistys
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry on kansalaisten auttamishalusta Suomessa syntynyt sitoutumaton, valtakunnallinen vapaaehtoisjärjestö, jonka avustuskohteena ovat
vähävaraiset lapsiperheet, erilaisia äkillisiä
kriisejä kokeneet perheet sekä kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset Suomessa.
Hope toimii auttamisen kanavana kierrättäen kohteisiin
materiaalista apua (muun muassa vaatteita, leluja, urheiluvälineitä, kodintarvikkeita) sekä tukee lasten harrastusmahdollisuuksia, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus toteuttaa itseään huolimatta perheen sosioekonomisesta asemasta. Lisäksi Hope luo lapsille ilonpilkahduksia arkeen
mahdollistaen lapsilähtöistä vapaa-ajan virkistystoimintaa,
esimerkiksi elokuva- ja konserttikäyntien muodossa.
Hopen paikallistoimijoita on tällä hetkellä kolmetoista ja
lisäksi avustuspaketteja kulkee ympäri Suomen Matkahuollon ja Postin välityksellä.
Hope tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja lastensuojelusektorin kanssa. Yhteiskunnan tuen osoittautuessa riittämättömäksi paikallistiimit ovat konkreettista apua tarvitsevan perheen seuraava kontakti. Hopen kautta perheet voivat
saada apua myös suorin yhteydenotoin. Vaikeudet perheissä ovat moninaisia ja Hope haluaa toimintamallinsa kautta
luoda jokaiselle apua pyytävälle lapselle ja lapsiperheelle valoisamman huomisen.
Vuonna 2011 Hopen apu tavoitti 980 perhettä ja noin 50
lastensuojelulaitosta. Perheiden hätä on käsin kosketeltavaa
ja Hope haluaa tehdä parhaansa, jotta lasten eväät elämään
olisivat tasa-arvoiset.

”Ei millään muulla ole lopultakaan mitään merkitystä
- ei millään - ei yhtään mitään - kuin sillä, että lapsia
rakastetaan.” Tuntemattoman nuoren runo kirjasta Suomalaisen lapsuuden haavat
Haluatko lahjoittaa lapsiperheille?
Kysy lisää Joensuun Hope-yhdistyksen tiiminvetäjä
Minna Taivaiselta joensuu@hopeyhdistys.fi.
Hope-yhdistyksen kotisivut löydät osoitteesta
www.hopeyhdistys.fi.

Hope-keräys Hammaslahdessa
Vähävaraisille / kriisilapsiperheille järjestetään keräys
Pyhäselän palvelupisteellä 8.12.2012 klo 10-14.
Tuotavat tavarat ja vaatteet pitää olla ehjiä ja puhtaita.
Tuo lasten ja nuorten vaatteita, leluja,
urheiluvälineitä, kenkiä, turvakaukaloita,
tuttipulloja, kodintarvikkeita ym.
Lisätietoa antaa Hannu Holopainen
puh . 050 5222 835 tai
hannu.holopainen@telemail.fi
Voimme noutaa tavarat myös kotoa!

Mahis - mahdollisuus itää sinussa
Pyhäselän 4H-yhdistyksessä nuoret voivat
toteuttaa omia projektejaan Mahis-tuen
avulla. Nuorten projekti voi olla esimerkiksi teatteriesitys, bändileirin järjestäminen
tai vaikkapa kansainvälistyminen vierailemalla ulkomailla.
Nuorten Mahis- projekteja ohjaa Hammaslahdessa asuva
kasvatustieteiden opiskelija ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
Taru Riikonen. Taru on käynyt Nuorten Akatemian järjestämän Mahis-ohjaajakoulutuksen. Valtakunnallinen järjestö
tukee nuorten omaa toimintaa ja siinä oppimista. Toiminta

on kohdistettu 13-19-vuotiaille nuorille. Nuorten Akatemiassa ohjaajalla tarkoitetaan aikuista, joka toimii nuorten parissa esimerkiksi ryhmän tai kerhon vetäjänä, projektien ohjaajana tai valmentajana. Ohjaaja voi olla opettaja, nuorisotyöntekijä, vapaaehtoistyöntekijä tai kuka tahansa aikuinen,
joka haluaa toimia nuorten kanssa. Mahis-ohjaaja innostaa
nuorten ryhmiä suunnittelemaan itselleen mielekästä vapaa-ajantoimintaa projektimuodossa. Ohjaaja ei ole projektin pomo, vaan tukee nuorten toimintaa ja kunnioittaa heidän omaehtoisuutta.
Hammaslahden Mahis-toiminnasta voit kysyä lisää
Pyhäselän 4H-yhdistyksestä.

4

HAMMASLAHTELAINEN

Hammaslahden seudun kyläyhdistys
Hammaslahden seudun kyläyhdistys
on perustettu vuonna 2008. Kyläyhdistyksen tavoitteena on sääntöjen mukaan edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta, toimia sen asukkaiden
yleisten ja yhteisten etujen valvojana
sekä pyrkiä edistämään kylän asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä edistää palveluiden
säilymistä alueella.

Tiedoksi
Pyhäselän palvelupisteellä on käytössä
uusi liikuntasali. Kaikenikäisille tarkoitettu liikuntasali sijaitsee alakerrassa.
Liikuntasalin vapaista vuoroista ja muusta sen käyttöön liittyvistä asioista
saat lisätietoa Pyhäselän palvelupisteen
neuvonnasta.
Pyhäselän kuntaliitosrahalla on
tänä vuonna kunnostettu Hammaslahden koulun ja Pyhäselän koulun sisäliikuntatiloja. Koulukeskukseen piti tänä
vuonna valmistua kaksi lähiliikuntapihaa, mutta suunnitelmien viivästymisen takia liikuntapihat valmistuvat ensi vuonna. Liitosrahaa käytettiin
myös Pyhäselän palvelupisteen liikuntasaliin, joka sai nimekseen Peilisali.
Kiihtelysvaaran ja Pyhäselän alueella oli tänä kesänä lähivirkistyskohteiden kunnostushanke. Pyhäselässä kunnostettiin Rauanvaaran hyppyrimäki

ja vaaralla kiertävälle luontopolulle tehtiin opasteet. Pyhäselän koululle on
hankittu uudet muistotaulut. Tauluissa
on 163 pyhäselkäläisen sankarivainajan nimet. Muistotaulujen julkistamistilaisuus pidettiin talvella 2012. Tässä
lehdessä on julkistamistilaisuudessa
Heikki J Eskelisen pitämä esitelmä Pyhäselkäläisten miesten sotatiestä.

Tulevia tapahtumia
Perinteinen Hammaslahden joulunavaus järjestetään Hammaslahden
nuorisoseurantalolla torstaina 29.11.
2012 klo 18-20. Tule katsomaan mukavaa ohjelmaa ja nauttimaan Suhmuran marttojen valmistamasta joulupuurosta pientä maksua vastaan.

Käsityöliike Iitikistä on mahdollista ostaa kyläyhdistyksen painattamia Hammaslahti-postikortteja.
Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www. hammaslahti.fi ja blogi
osoitteesta www.hammaslahti.blogit.fi.
Uutta: kyläyhdistys on Facebookissa.
Tule kyläyhdistyksen sivuille, jossa voit
liittyä kyläyhdistyksen varsinaiseksi
tai kannatusjäseneksi, voit keskustella blogissa ja tehdä aloitteita sekä antaa
kyläyhdistykselle palautetta.
Hammaslahden seudun kyläyhdistys toivottaa kaikille rauhallista joulun-aikaa ja onnellista vuotta 2013!
Hannu Holopainen, puheenjohtaja

Kotiseuturetkellä Kiihtelysvaarassa 23.9.2012. Lounaalla Raatevaaran kylätalolla.

Käsityöliike
Iitikki 10 v
Irja Mantsisen Käsityöliike Iitikki on
toimi-nut Hammaslahdessa 10 vuotta.
Käsityö-liike aloitti toimintansa vuonna 2002 Lastaustiellä. Nyt liike toimii
Hammaslahdentie 17 olevassa liikekiinteistössä. Käsityöalan koulutuksen
saanut Irja oli pitkään keskussairaalassa lastenhoitajana ennen yrityksen perustamista. Iitiikistä saa ompelutarvikkeet, neulelangat, kankaat ja muut käsitöissä tarvittavat tarvikkeet. Liikkeessä on myytävänä paikkakuntakortteja
sekä Pyhäselkä- ja Hammaslahti-ni-

Käsityöliike Iitikissä työharjoittelija
Paula Soininen ja Irja Mantsinen

mellä olevia sukkia, paikallisten tekijöiden käsitöitä ja esineitä, jotka sopivat lahjoiksikin. Irja tekee myös vaatteiden ja kodintekstiilien korjausom-

pelut sekä vetoketjun vaihdot ja lahkeiden lyhennykset. Toiveita voi esittää
kankaista ja muista myytäväksi otettavista tuotteista. Käytetään oman kylän
palveluja niin palvelut kylällä säilyvät.
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Kirjastomuistio
Tiesitkö, että lainata voi kaikenlaista,
muutakin kuin kirjoja::
* Energiamittarin sähkölaitteidesi energian kulutuksen
mittaamiseen
* ISOTEKSTISIÄ kirjoja, selkokirjoja , äänikirjoja,
musiikkia, elokuvia ja jopa erilaisia pelejä sekä pikalainoja yhden viikon laina-ajalla
* muistelulaukkuja ja perinnelaukkuja tai pyytää meiltä
niiden esittelyä vaikka omaan harrastuspiiriisi
* aikakauslehtiä kahden viikon laina-ajalla, uusin nro on
luettavissa kirjastossa
* lainaus onnistuu samalla kortilla kaikista seutukirjaston
toimipisteistä, joihin kuuluvat myös kirjastoautot, joista
siis voivat lainata muutkin kuin koululaiset ja palauttaa
voit samoin mihin tahansa toimipaikkaan

*

*

*

*

Mitä kaikkea voit tehdä kirjastossa
paitsi lukea, viihtyä ja opiskella:

*

* voit käyttää kirjaston tietokoneita ja tulostaa niiltä
(0,40/sivu ja värituloste 1e/sivu)
* voit tuoda oman tietokoneesi ja käyttää hyväksi
langatonta verkkoamme
* voit kuunnella musiikkia langattomilla kuulokkeilla
* voit tutustua kirjaston palveluihin osallistumalla ja/tai
pyytämällä ryhmällesi opastusta ja käyntiä
* voit saada kirjastokäynnilläsi lainaksi silmälasit, jos
omat unohtuivat kotiin
* voit tuoda omia kirjojasi kirjanvaihtopisteeseen ja ottaa
sieltä mukaasi jonkin muun teoksen
* voit ostaa poistokirjoja alkaen 0,20, poistohyllyssä myös
jonkin verran muuta materiaalia
* voit ostaa kassin (muovisen tai kankaisen (0,20 ja 3,00)
tai vaikka muistilehtiön(3,50)
* voit osallistua tilaisuuksiimme;
marraskuussa Kurahousukirahvin esitys lapsille:

*
*

PURKKIPURKKIPURKKI ma 19.11. klo 14 ja
joulukuussa Minnan satutuokio 13.12 klo 9.30,
esitykset myös Reijolassa 20.11. ja 10.12.
voit osallistua lukupiiriin kuukauden viimeisenä
maanantaina klo 17 (Reijolassa kuukauden ensim
mäisenä maanantaina klo 10)
voit tutustua näyttelyihin ja varata näyttelytilaamme;
marraskuussa Huiling&Kirsikoti.Tunnelmia Kiinasta ja
Suomesta; joulukuussa Hammaslahden koululaisten
töitä. Reijolassa joulukuussa valokuvanäyttely
voit varata aineistoa mistä tahansa seutukirjaston kir
jastosta (noutamattomasta varauksesta pyydämme 1
euron ja kaukolainat maksavat 1 euron)
voit hankkia kirjastosta oman pin-koodin ja sen avulla
voit itse hoitaa uusintojasi ja tehdä varauksia netin
kautta jokunen.jns.fi
voit tehdä toivomuksia ja aloitteita kirjastolle palaute
laatikkoon, netin kautta tai henkilökunnalle
voit kopioida 0,40/sivu joko A4 tai A3 kokoisena
voit käyttää lastenrattaita tai rollaattoria (Reijolassa ei
rollaattoria)

Tiesitkö myös, että
*
*
*
*

voit saada kotipalvelua, kysy sitä meiltä!
voit pyytää noutopalvelua, kysy henkilökunnalta
kirjastosta löytyy kotiseutuosasto (Pyhäselkä)
voit tutustua kotisivujemme kautta ajankohtaisiin
tapahtumiin, palveluihin ja meneillään oleviin
mielenkiintoisiin asioihin seutukirjasto.jns.fi
Kysy, jos et löydä, me neuvomme ja etsimme tietoa, suosittelemme lukemista, vinkkaamme ja nostamme aineistosta
esiin erilaisia aiheita pieniksi näyttelyiksi, joista myös saa
lainata.
TERVETULOA Pyhäselän ja Reijolan kirjastoon!

Bobrikovin kuusi
Mikko ja Kaarina Martikaisen pihamaalla
on harvinainen kuusi. Kuusi on istutettu
vuonna 1904 Nikolai Bobrikovin kuoleman
johdosta.
Bobrikov toimi Suomen kenraalikuvernöörinä vuosina
1898-1904. Hänet muistetaan Suomen ja Venäjän yhtenäistämispolitiikan ajamisesta ja hän oli yksi ensimmäisen sortokauden pääarkkitehdeistä. Kuusen istutti 1904 tilalla asunut seminaarilainen Antti Koljonen. Koljonen laittoi puuhun Bobrikovin kuolemasta kertovan laatan vuonna 1954.
Mikko Martikainen ja Bobrikovin kuusi
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Yritysuutisia
Pyhäselän apteekki
on muuttanut
Pyhäselän apteekin uusi osoite on
Lastaustie 2, POP-Pankin talo.
Apteekki on muuttanut sen 84 vuoden historian aikana kuusi kertaa. Nykyisessä paikassa asiakastila on suurempi ja tilan isot ikkunat ja korkealla oleva sisäkatto tuovat apteekkiin valoa ja tilan tuntua.
Aika oli ajanut ohi apteekin entisen toimintamallin. Uusi tila mahdollistaa nykyajan vaatimukset täyttävän asiakaspalvelun. Reseptintoimituspisteessä farmaseutti tai proviisori toimittaa asiakkaalle reseptilääkkeet sekä opastaa
lääkkeiden käyttöön liittyvissä asioissa. Samassa paikassa
asiakas voi maksaa myös tarvitsemansa itsehoitotuotteet.
Reseptintoimituspisteet mahdollistavat rauhaisan asioinnin
apteekissa sähköisen reseptin tehdessä tuloaan myös Joensuuhun. Itsehoitotuotteiden ostajille apteekissa on oma kassa.

Pyhäselän apteekin uudet toimitilat. Kuvassa apteekkari
Riitta Aalto-Setälä. Asiakkaana Hannu Holopainen.

Toivotan kaikki tervetulleiksi tutustumaan asuinpaikkansa
uuteen, valoisaan apteekkiin!
Riitta Aalto- Setälä,
apteekkari

Puusepänliike
Artepari
Rasikummun koulu Rasintie 2 on saanut
uudet asukkaat. Koululla on lokakuusta
lähtien toiminut puusepänliike.
Yrittäjinä koululla toimivat artesaani-puusepät Tuula Halttunen ja Antti Timonen. Yritys aloitti toiminnan Joensuun
Käpykankaalla vuonna 2008. Puusepänpajassa valmistuvat
mm. keittiön- ja kylpyhuoneen kalusteet, portaat, huonekalut ja julkisten tilojen kalusteet. Kalusteita tehdään myös
asiakkaiden toiveiden mukaan. Kaupungin vilinästä muuttanut yrittäjäpariskunta viihtyy Rasikummussa, onhan täällä luonto lähellä ja lapsillakin tilaa leikkiä.
Arteparin toiminnasta saa lisää tietoa heidän kotisivuiltaan, jotka löytyvät osoitteesta www.artepari.fi ja www.
facebook.com/puusepanliike.
Puusepänliike Arteparin yrittäjät
Antti Timonen ja Tuula Halttunen
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Satuma Oy /
Satuma-Tech Oy
Honkavaaralla Happolantie 16:ssa on
toiminut kahden vuoden ajan Satu Mähösen ja Markku Karvosen perheyritys.
Tietotekniikkakoulutuksen omaavalta Markku Karvoselta
saa Atk-tuki- ja huoltopalvelut sekä oheislaitteet. Tietokoneiden huoltoon kuuluu myös virusten poistot ja ohjelmistojen päivitykset. Saatavana on myös Web-sivujen suunnittelua ja toteutusta.
Yrityksestä saa asennettuna valvontakamerat ja hälytysjärjestelmät. Tietoliikenneongelmiin on 3G ja 4G sekä
Wlan-antennien myynti ja asennus. Pihan muokkaukseen
löytyy minikaivuri ja isommat työt hoidetaan monitoimisella kaivurikuormaajalla. Rakentaminen ja remontointi kuuluu palveluvalikoimaan.
Uusimpana palveluna on lokakuussa avattu autohuolto.
Autohuollossa tehdään kaikki autoihin liittyvät huollot ja
korjaukset, kolarikorjauksia ja maalausta lukuunottamatta. Uusimpien autojen tarpeisiin on vikakoodien luku ja vikadiagnoosien teko täysin tietokonepohjaisella järjestelmällä. Bensa-autoihin on pakokaasupäästömittaukset ja OBDtestit. Autohuollossa myydään ja asennetaan myös vanteet
ja renkaat uusilla koneilla. Pienet hitsauksetkin onnistuvat,

Satuma ja Satuma-Tech -liikkeen yrittäjät
Satu Mähönen ja Markku Karvonen

sekä veneiden perämoottoreiden korjaukset. Katso lisää
palveluista www.satuma.fi -osoitteesta.
Hoitovapaalla olevalla farmaseutti Satu Mähösellä on Tupperware-astioiden ja Oriflame-tuotteiden edustus ja myynti. Astioita sekä ihon-, kauneuden- ja hyvinvointituotteita voi käydä ostamassa paikan päältä tai tilata puhelimella
ja sähköpostilla. Tuotteita tullaan mielellään esittelemään
kotiin tai muuhun sovittuun paikkaan. Satu Mähönen, puh.
050 362 4022, satumahonen@hotmail.com.
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Pyhäselän miehet sodassa
163 pyhäselkäläistä kaatui
viime sodissa, 162 miestä
ja yksi lotta. Pääosa kunnan
miehistä taisteli sekä talviettä jatkosodassa Laatokan
Karjalassa ja Itä-Karjalassa,
muutamia joutui myös
Lapin sotaan.
Talvisodassa 39-40 kaatui 35 pyhäselkäläistä sotilasta, jatkosodassa 41-44
huomattavasti enemmän, noin 120.
Kesän ja syksyn 41 hyökkäysvaihe vaati
raskaimmat uhraukset: 64 kaatunutta.
Asemasota vuoden 42 alusta kesäkuun
alkuun 44 vaati 26 kuntamme miehen
hengen ja perääntymisvaihe kesä-syyskuussa 1944 vielä 30:n. Lapin sodassa
syksyllä 44 ja keväällä 45 kaatui puolenkymmentä Pyhäselän miestä. Aivan tarkkoja lukuja ei asiakirjoista pysty päättelemään.
Talvisodassa Pyhäselän miehiä kaatui eniten, 12, erillinen pataljoona 12:ssa.
Erillinen pataljoona 22:ssa henkensä
menetti 6 Pyhäselän sotilasta. Pitäjämme miehiä taisteli jonkin verran myös
jalkaväkirykmentti JR 69:ssä Kollaalla.
Jatkosodassa suurimmat tappiot
olivat JR 9:ssä, 32 kaatunutta pyhäselkäläistä. JR 8:ssa tuntemattoman sotilaan rykmentissä, 24 kaatunutta ja JR
51:ssä 18 kaatunutta. Jonkin verran Pyhäselän miehiä kaatui myös JR 30:ssä ja
3. prikaatissa. Tykistössä menetti henkensä muutama sotilas, samoin ryhmä Oinosen ratsujoukoissa. Kaatuneita oli yli 40:ssä eri yksikössä tai joukko-osastossa, valtaosassa näistä tosin
vain yksi tai kaksi Pyhäselän sotilasta.
Eniten pyhäselkäläisiä uhreja vaatineet päivät sattuivat syksyyn 1941. Säämäjärvellä Itä-Karjalassa kaatui 25. elokuuta 1941 JR 8:n riveissä viisi Pyhäselän miestä. 8. elokuuta 1941 Uukuniemen Latvasyrjässä vastaavasti neljä JR
9:n riveistä ja Orsegan aseman lähellä
Petroskoita 28. syyskuuta 1941 neljä JR
51:ssä taistellutta Pyhäselän sotilasta.
JR 9:ää komensi jatkosodan alussa 1941 eversti August Kuistio, JR 8:aa
eversti Pietari Autti ja JR 51:stä eversti Aarne Sainio. Nämä rykmentit ja

Polkuautossa Pentti Nykyri ja
auton vierellä Aarno Kinnunen.

Puhelinasentaja ja maanviljelijä
Aarno Kinnunen
Viimeinen voitelu siellä jossakin.
Kuvan omistaja Juha ja Paula Korhosen arkisto.

Pyhäselän miehet niiden mukana pysyivät Itä-Karjalassa koko jatkosodan
ajan. JR 9 vartioi asemasodan vuoden
42-44 kaikkein itäisimmässä tukikohdassa Ostassa, JR 8 Syvärin eteläpuolella Pertjärvellä. JR 8:n riveissä taisteli asemasodan alkuvaiheessa 69 Pyhäselän miestä. Reserviläisrykmentti
JR 51 lakkautettiin pian hyökkäysvaiheen päätyttyä talvella 42, kun vanhimpia ikäluokkia alettiin kotiuttaa. JR 9 ja
JR 51 kuuluivat eversti Antero Svenssonin 7. divisioonaan, joka sai lisänimen
Kalpa. Se oli Savo-Karjalan miesten yksikkö. JR 8 puolestaan taisteli eversti
Kaarlo Heiskasen 11. divisioonassa, joka tunnettiin nimellä Iskevä kiila.
Kun tässä on sivuttu armeijan yksiköitä, lienee paikallaan kertoa niiden
miesmääristä: divisioonassa oli noin
16 000 miestä, rykmentissä 3 600, pataljoonassa reilut tuhat ja komppaniassa noin 200.
Ja jos joku miettii rykmenttien numerointia, armeijamme oli luonut omaperäisen järjestelmän. Rauhanajan prikaatista muodostettiin liikekannallepanossa divisioonan kantayksikkö, ja
se sai saman numeron kuin oli prikaatilla - esim. Ylämyllyn yksiköstä tuli JR
8. Sen jälkeen numeroon lisättiin lu-

ku 21 eli 11. divisioonan muiden rykmenttien numerot olivat 29 ja 50.
Suomalaiseen taktiikkaan kuului joustava yksikköjen alistaminen. Divisioonat vaihtoivat keskenään rykmenttejä rykmentit pataljoonia ja pataljoonat
komppanioita. Usein perustettiin myös
tilapäisiä taisteluosastoja. Niin ikään
Suomen armeijan yksiköiden kolmijakoisuus perustui käytettyyn taktiikkaan: kaksi yksikköä oli etulinjassa,
kolmas reservissä.
Sota-ajan joukko-osastot koottiin saman alueen miehistä. Poikkeuksia olivat varusmiesrykmentit, joita olivat myös JR 8 ja JR 9. Niissä oli sotilaita joka puolelta Suomea – kuten Väinö
Linnan mestariteos Tuntematon sotilas
todenmukaisesti kertoo– ja ne heitettiin parhaina joukko-osastoina yleensä hyökkäyksen kärkeen. Näissä varusmiesrykmenteissä taas I ja II pataljoona olivat nuorten miesten yksiköitä,
III pataljoona koostui pääasiassa vanhemmista reserviläisistä.
Suuri osa Pyhäselän kaatuneista
oli varsin nuoria miehiä, alle 30-vuotiaita. Ammateiltaan he olivat valtaosin maanviljelijöitä ja maatilan poikia. Myös työmiehiä oli joukossa, mutta varsinaisia herroja ei kunnan sana-
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karivainajissa ollut. Yksi talvisodassa
kaatuneista vänrikeistä oli ammattisotilas.
Pyhäselän kirkon edessä sankarihaudassa lepää monia samannimisiä
miehiä, tuttuja pyhäselkäläisiä sukuja:
8 Hirvosta, 5 Tahvanaista, 5 Puustista ,
5 Kauppista, 5 Kinnusta, 5 Parviaista, 5
Simosta, 4 Sorsaa, 4 Voutilaista, 3 Karhua, 3 Kervistä, 3 Rautiaista, 3 Räsästä,
3 Soinista, 3 Vatasta
Pyhäselän kaatuneista yksi oli kapteeni, maanviljelijä Väinö Korhonen
Nivasta. Hän taisteli ja kaatui Syvärin takana Bulajevassa JR 50:n riveissä.
Henkensä sodissa menetti kuusi pitäjän vänrikkiä, joista yksi oli Erkki Tahvanainen Ohvanasta. Aliupseereita eli
alikersantteja, kersantteja ja ylikersantteja kaatui 27. Miehistöä eli sotamiehiä
ja korpraaleita oli valtaosa kaatuneista, noin 130. Miesten lisäksi kaatui yksi
Pyhäselän lotta Vieno Kauppinen.
Pyhäselän pienen kunnan antamat
ihmisuhrit olivat varsin raskaat. Pitäjässä tuskin oli perhettä, josta ei olisi yhtään sukulaista, ystävää tai tuttavaa kaatunut. Kuntamme panos sota-aikana oli merkittävä myös rautatien, rautatieaseman ja ammusvarikon muodossa. Sotien aikana joukkoja
ja tavaraa kuljetettiin Pyhäselän kautta
valtavat määrät. Liikekannallepanossa
kesäkuussa 41 monet sotilasyksiköt purettiin junista Hammaslahden aseman
lähistöllä. Jatkosodan hyökkäysvaiheess Hammaslahden varikolla oli ammuksia ja muita sotatarvikkeita jopa 7
000 tonnia eli 7 miljoonaa kiloa. Niiden räjähtäminen olisi tuhonnut koko
kylän.
Pyhäselässä Niittylahden kansanopistolla toimi jatkosodan alussa Karjalan armeijan esikunta. Karjalan armeija oli noin 100 000 miehen voimaryhmä, joka perustettiin kesäkuussa 41
Laatokan Karjalan ja Itä-Karjalan valtaamiseksi. Tämän puolustuvoimienn
suurimman yhtymän komentajana toimi yleisesikunnan päällikkö kenraali
Erik Heinrichs.
Suomen armeijan ylipäällikkö sotamarsalkka Mannerheim lähimpine miehineen vieraili Niittylahdessa

Karjalan armeijan esikunnassa heinäkuussa 41 suurhyökkäyksen alkaessa.
Vierailusta on otettu laajasti levinnyt
valokuva, jossa Marski seurueineen on
laskeutumassa kansanopiston portaita. Mannerheimin mukana Pyhäselänvierailulla oli mm. hänen lähin miehensä kenraali Airo. Kuva on esim. Vesa Tuomisen mainiossa kirjassa Pyhäselän partailta.
Kun esikunta siirtyi etenevien joukkojen perässä itään, Niittylahteen tulivat sotilasapteekki ja lääkintävarikko,
syyskuussa 44 vielä kenttäsairaala.

Minne vei jatkosodassa
Pyhäselän miesten sotatie?
Pitäjämme miesten rykmentit JR 8, JR 9
ja JR 51 taistelivat Laatokan Karjalassa
ja Itä-Karjalassa. JR 8:n taistelujen taival
tunnetaan hyvin Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaasta. Heinäkuussa 41
rykmentti eteni Korpiselästä Laatokalle: JR 8 taisteli mm. Saarivaarassa, Havuvarassa, Kaatiovaarassa, Prolanvaarassa ja Jänisjoella. Sieltä rykmentti
heitettiin Mantsin- ja Lunkulansaaren
maininnousuja torjumaan.
Lepovaiheen jälkeen rykmentti
marssi elokuussa Hyrsylän mutkaan ja
taisteli Itä-Karjalan puolella Veskelyk-
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sessä ja Tsalkissa, mursi puna-armeijan puolustuksen Sotjärven-Säämäjärven kannaksella. Tähän taisteluun liittyy elo-syyskuun vaihteessa rohkea ja
raskas suokoukkaus, joka on kuvattu
Tuntemattomassa todenmukaisesti.
Eteneminen jatkui taistellen kohti Äänisjärveä ja Petroskoita, josta suomalaisaikana 41-44 käytettiin nimeä
Äänislinna. Syyskuussa JR 8 taisteli
mm. Kutismajoella, Prääsässä, Pyhäjärvellä, Suojunjoella ja Vilgassa. Äänislinna vallattiin lokakuun alussa,
mutta kaupungissa rykmentti sai olla
vain kaksi viikkoa.
Lokakuun puolivälissä 41 JR 8 siirrettiin Syvärinsuulle ja sitten suuren
virran taakse. Se osallistui koviin talvitaisteluihin Gorassa ja Pertjärvellä kuten myös venäläisten ankaran keväthyökkäyksen torjuntaan huhtikuussa
42. Asemasodan ajan rykmentti taisteli ja vartioi rintamaa Pertjärvellä kesäkuuhun 44 saakka.
Asemasodan vuosina 42-44 sotilaiden arki oli korsujen rakentamista, taisteluhautojen kaivamista ja kunnostamista, vartiointia, partiointia, koulutusta ja jonkin verran myös puhdetöitä. JR
8:lla oli oma soittokunta ja sotilaskoti.
Säännöllisesti pyörivät kotilomat olivat
hyvin tärkeät mielialan kannalta.

Polkuautossa Pentti Nykyri ja
auton vierellä Aarno Kinnunen.

Puhelinasentaja ja maanviljelijä
Aarno Kinnunen
Mantsinsaaren valtauksen jälkeen 1941, oikealla kapteeni Väinö Korhonen.
Kuvan omistaja Juha ja Paula Korhosen arkisto.
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Pyhäselän miesten rykmentit JR 8 ja
JR 9 kävivät myös asemasodan aikana monia pienehköjä taisteluja, ja tappioita tuli myös tykistökeskityksissä ja
tarkka-ampujien napsiessa varomattomia miehiä kuten Hauhian Tuntemattomassa sotilaassa.
JR 8:n komentaja vaihtui monta kertaa. Kesäkuussa 42 Autti sai divisioonan, ja hänen tilalleen tuli eversti Hannes Raikkala. Joulukuussa 42 komentajan tehtävässä aloitti everstiluutnantti, myöhemmin eversti Yrjö Tikka. Hän ei ollut yhtä hyvä sotilas kuin
Autti vaan häntä pidettiin pikkumaisena ja muodollisena tärkeilijänä. Linnan Tuntemattoman sotilaan tarkastava eversti, joka joutuu riitaan vartiossa
olevan Rokan kanssa, voisi hyvin olla
Tikka.
Syvärin takaa JR 8 aloitti perääntymisen kesäkuun puolivälissä 44., jolloin se siirrettiin 7. divisioonaan. Kovat
viivytystaistelut läpi Itä-Karjalan jatkuivat heinäkuun lopulle, jolloin rykmentti oli peräytynyt Loimolan lähelle. Syyskuun lopulla välirauhan solmimisen jälkeen yksikkö vetäytyi nykyiselle rajalle. Jatkosodan loppuvaiheessa
eversti Tikka erotettiin, ja JR 8:aa komensivat everstiluutnantti K. O. Riitesuo ja everstiluutnantti Viljo Laakso.
JR 8:n nuorimmat sotilaat joutuivat
evl. Laakson komennossa vielä Lapin
sotaan. Rykmentti taisteli Ruotsin rajan
tuntumassa ja eteni loka-marraskuussa
44 Tornionjokivartta Käsivarteen.
JR 9 ja JR 51 aloittivat hyökkäyksensä heinäkuussa 41 JR 8:n eteläpuolella Tohmajärven-Kiteen alueelta. Heinä-elokuun aikana JR 9 valtasi
Laatokan Karjalan kyliä: Iljalan, Kirkkolahden, Kontio-Leppälahden, Rytyn,
Kirjavalahden, Helylän, Leppäselänä,
Latvasyrjän, Vieremän ja Otsoisen.
Elokuun lopun ja syyskuun alun aikana rykmentti teki pitkän jalkamarssin Sortavalasta Uomaan, Tulemajärven ja Vieljärven kautta Kotkatjärvelle
Itä-Karjalaan. Sieltä se eteni taistellen
syyskuun loppupuolella Kaskanaan,
Nirkkaan, Tarsepoliin, Latvaan, Sarriin
ja Petäjäselkään Ääniselle. Rykmentti
kääntyi etelään ja raivasi tietä kohti Syväriä pitkin Äänisen rantaa.
6. lokakuuta ylitettiin Syväri, ja siihen

sisältyi rykmentin vakavin kriisi. Ensimmäisellä yrityksellä 5. lokakuuta
aamuyöllä suuri osa kärkipataljoonan
miehistä juoksi metsään. Toisella kerralla seuraavana aamuyönä miehet eivät lähteneet karkuun mutta kieltäytyivät nousemasta veneisiin. Vasta kolmas
yritys onnistui iltapäivällä 6. lokakuuta.
Ostaan rykmentti saapui 10. lokakuuta 41 ja pysyi siellä puolustusasemissa kesäkuun puoliväliin 44. Syystalven 41 aikana JR 9 joutui koviin taisteluihin lohkollaan, kun venäläiset yrittivät heittää sen takaisin. Hyökkäysvaiheessa rykmentin tappiot olivat
raskaat, yli 2 000 miestä.
Toukokuun lopussa 43 rykmentin
komentajaksi tuli eversti Bertel Ikonen.
Perääntyminen Itä-Karjalasta JR 9
aloitti 17.6.44 Äänisen rantatietä Äänislinnaan, sieltä Prääsään, Nirkkaan,

Vieljärvelle, Tulemajärvelle, Käsnäselkään, Pitkärannan U-asemaan ja Loimolan taakse. Välirauhan jälkeen rykmentti joutui syyskuun lopulla 44 rajavartiostoksi Kiteen-Tohmajärven alueelle. 4. joulukuuta 44 mennessä koko
rykmentti oli kotiutettu.
JR 9 ei päässyt koko jatkosodan aikana lepoon. Rykmentin miehille sotataivalta kertyi noin 2 400 kilometriä, ja
suuri osa siitä tehtiin jalkaisin marssien
– oli vain joitakin lyhyitä auto- ja junakuljetuksia.
Pyhäselän miehet taistelivat sodissamme 1939-45 kunniakkaasti, urhoollisesti ja uhrautuvasti, mistä kertovat vakuuttavasti kirkon pihan lukuisat
sankarihaudat.
Heikki J. Eskelinen,
tietokirjailija

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

Puhelinasentaja ja maanviljelijä
Aarno Kinnunen
Pyhäselän keskikoululaisia kuuntelemassa kunnanvaltuuston kokousta 1968.
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Musiikkiliikuntaa
Pyhäselän palvelupisteen peilisalissa
Pidätkö tanssimusiikista?
Haluaisitko sinäkin tanssia?
Kaija Hyvärinen ohjaa lattarimusiikin tahtiin
bailatinoa. Bailatinossa et tarvitse paria vaan ryhmä
tanssii ohjaajan mukana.
Valssi ja tangokin onnistuu ilman paria.

Jos musiikkiliikunta kiinnostaa,
ota yhteyttä Kaija Hyväriseen puh. 044 517 3236.

Torikatu 28 b, 80100 Joensuu
p. 044 092 0672
mm. Kasvo- ja jalkahoidot
Klassinen hieronta
Aromaterapia
Relain-magneettiterapiahoito
Tuotteet: Jurlique, Darphin, Lakshmi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2013!

G4210 SCU

3-tasoinen astianpesukone
s
tarjou

699,-

Made in Germany

Testattu kestämään jopa 20
vuotta kotitalouskäytössä!

HAMMASLAHTI 013-741 955

Hiusstudio

parturi-kampaamo
Katja Koljonen
parturi-kampaaja
Lastaustie 4
82200 Hammaslahti

050 5011 351

KODINKONEKAUPPAA
20 VUOTTA
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Margit Holappa
P. 013-741 081

050 596 4380

Taitto ja paino: LaserMedia Oy, Joensuu

