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Mustosen polkupyöräliike, arvokas
75- vuotias
Einar Mustonen perusti Mustosen pajan vuonna 1935
nykyiselle Mustosen polkupyöräliikkeen paikalle.
Einar Mustonen osti tuolloin tontin, johon hän rakensi talon sekä sepän pajan. Pajan ahjossa valmistettiin erilaisia työkaluja ja hevosille kenkiä. Erityisesti
sota-aikana oli hevosenkengille menekkiä, sillä lähellä toimi sodassa loukkaantuneiden hevosten hoitopaikka.
1940-luvulla Mustonen myi jo tehdas valmisteisia polkupyöriä, tosin polkupyörien kumit olivat ”kortilla” ja vaikeita saada. Vain erittäin perustellusta syystä kansanhuollosta sai pyörän kumeja hankituksi.
Nykyiset yrittäjät, Aarne ja Eeva Mustonen tulivat jatkamaan kauppaa vuonna 1964 jolloin Aarne pääsi armeijasta. Aarne Mustonen sai oppinsa isältään Einarilta aivan
pienestä pojasta lähtien ollessaan isän töissä mukana.
Mopojen ynnä muiden pienkoneiden korjaus kävi häneltä
näppärästi ja siihen on tullut paljon harjoitusta ja kurssitusta vuosikymmenten aikana. Aikaisemmin tuntiopettajanakin toiminut ja kaupallisen koulutuksen saanut Eeva
tekee töitä edelleen perheyrityksessä.  

hoja. Liikekiinteistöä on pikkuhiljaa vuosien saatossa laajennettu, nykyisiin mittoihinsa se valmistui vuonna 1981.
Mopojen myynnin hiipumisen jälkeen tilalle tulivat polkupyörät kaikkine tarvikkeineen ja vara-osineen.  Mustosen
liikkeestä saa varaosia mopoihin, sahoihin ja polkupyöriin,
vaikkakin osa esimerkiksi Tunturi-mopojen varaosien saatavuudesta on pikkuhiljaa hiipumassa.  Myynnissä olevia
polkupyörämalleja ovat mm. Tunturi, Helkama, Madison
ja Marvill -merkit.   Liikkeen yhteydessä toimii pienkonekorjaamo, jossa koneita korjaa ja huoltaa Juha Murtonen.
Vuodenvaihteeseen ajoittuva kylän ainoa ilotulitemyynti
löytyy Mustosten liikkeestä.

Mopobuumi osana pajan historiaa.

- Aarne on ollut urheilutoiminnassa mukana  jo nuoresta. Hän on harrastanut yleisurheilua, pesäpalloa ja lentopalloa, ja toiminut Pyhäselän Urheilijoiden johtokunnassa,
kertoo Eeva Mustonen.
- Itse olen ollut mukana Lemmenlavan tanssitouhuissa
sekä Pyhäselän Yrittäjien toiminnassa. Pyhäselän Urheilijoiden omistaman Lemmenlavan kiihkeimmät vuosikymmenet olivat 1960 ja -70-luvuilla, jolloin suuret ikäluokat
olivat tanssi-ikäisiä. Tanssi-illat ovat perinteiseen tapaan
olleet sunnuntai-iltaisin ja edelleen virkeästi toimivalla
Lemmenlavalla tanssitaan samalla periaatteella kesäisin,
kertoo puuhanainen Eeva Mustonen.
- Liikkeellämme   on laaja asiakaskunta ja heitä käy
myös  Suomen rajan takaa, sillä palvelua saa myös Venäjän kielellä,  tähdentää kielitaitoinen Eeva Mustonen isäntä
Aarnen myhäillessä vierellä.

- Einar Mustonen oli  monitoimimies ja teki lisäksi muita töitä, hän asensi mm. vesipumppuja taloihin. Mopoja
tuli myyntiin jo 50-luvulla, mutta varsinainen mopobuumi
alkoi 60-luvulla, jolloin alettiin myydä perinteisiä pappatuntureita ja muitakin malleja. Mopo oli yleisin kulkuväline, kunnes autot valtasivat maantiet. Suurimman ”buumin” aikoihin mopoja myytiin enemmän kuin polkupyöriä.
Ensimmäinen Helkaman valmistama mopo oli malliltaan
”hopeasauma”. Tunturi mopoja myytiin aina vuoteen 1986
asti, jolloin mopojen suosio laantui.  Naisten mopolla ajelu vähentyi huomattavasti, kun laki määräsi kypäräpakon.
Siinä menivät naisilla kampaukset sekaisin, naurahtaa Aarne muisteloissaan.
Edelleen toimivaa kylän vanhimpiin kuuluvaa liikettä
luotsaavat Mustoset kauppaavat polkupyöriä, urheilutarvikkeita ja muita pienkoneita, kuten moottori- ja raivaussa-
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Hyvät
hammaslahtelaiset

Katugallup
Hammaslahdessa

Paikallislehden puuttuminen Pyhäselästä on jättänyt
aukon ihmisten tiedonsaantiin.   Paikalliset asiat eivät
useinkaan ylitä suurten lehtien uutiskynnystä.  Luettavanasi oleva Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen toimittama Hammaslahtelainen tuo tietoa hammaslahtelaisesta
elämänmenosta.   Julkaisulle valittu nimi   Hammaslahtelainen on luonnollinen valinta - ollaanhan me ennen kaikkea hammaslahtelaisia.   Hammaslahtelaisen jakelualue
on sama kuin Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen
toiminta-alue. Kyläyhdistys on linjannut toiminta- alueeksi
Hammaslahden taajaman ja sen lähialueen.  Hammaslahti julkaisuun haetaan asioita myös laajemmalta alueelta.  
Hammaslahtelaisen selkärangan muodostavat kyläyhdistyksen toiminnasta kertominen, hammaslahtelainen ihminen ja elinkeinoelämän kuulumiset.  Hammaslahtelaisten
ajankohtaisia tuntoja julkaisussa tuodaan esille gallupin
välityksellä.

Pyhäselkä on kohta kuulunut vuoden ajan
Joensuuhun. Miten se on vaikuttanut elämääsi?

Taloudellisten voimavarojen puitteissa seuraava Hammaslahtelainen ilmestyy viimeistään ensi kesän korvalla.
Kyläyhdistys ottaa mielellään palautetta vastaan julkaisun
sisällön kehittämistä varten.

Hammaslahdessa marraskuussa 2009
Hannu Holopainen

Paranna asumismukavuuttasi
ja säästä samalla energiaa!

Ilmalämpöpumput mallit FD, GE
ja talteen ottava ilmastointikone VL-100.
Jäähdyttää ja lämmittää.
Pohjolan olosuhteisiin suunniteltu.

3 VUODEN TÄYSTAKUU!
Myynti, asennus ja huolto:
Sinitel Oy
Puh. 044 - 259 22 84
anttipirhonen@luukku.com

Anna-Kaisa Vartiainen, Niva
Vastustimme kuntaliitosta. Vallanpitäjä muuttaa kulttuurin ja kielen. Isojen joukossa pienet eivät pärjää. Harmittaa, että kouluja ajetaan alas, mutta Pyhäselän lukiota
ei missään tapauksessa saa viedä meiltä pois! Julkisia palveluja tulisi kehittää ja ehdottomasti säilyttää terveyskeskus palvelut, jotka toimivat meillä hyvin.
Kari, Hammaslahti
Kuntaliitos oli, sanonko mistä. Elämä täällä ei ole mennyt ainakaan parempaan suuntaan. Minulla ei ole mitään
positiivista sanottavaa. Ja kun kaikessa pitää säästää, niin
säästäisivät sitten katuvaloissa.
Jussi Mustonen, Hammaslahti
Minusta on hieno asia, kun
nyt ollaan joensuulaisia. Minä en ole
kokenut mitään haittavaikutuksia tulleen kuntaliitoksen myötä.

Valma Karttunen, Hammaslahti
Olen ollut tyytyväinen elämääni täällä. Kulkuyhteydet
ovat hyvät ja erityisesti terveyskeskus on toiminut hyvin.
Eläkeläisenä olen tyytyväinen, kun perusasiat toimivat. Liikuntahalli ja hyvät liikuntatilat olisivat kyllä tarpeelliset.
Lea Parkkonen, Hammaslahti
Minusta tässä ei ole mitään hyvää näkyvissä, tuntuu siltä kuin palvelut olisivat vain huonontuneet. Lääkäreiden ja terveyskeskuksen palvelut
tulee ehdottomasti säilyttää täällä,
eikä niitä saa poistaa. Olen saanut terveyskeskuksessa aina hyvää palvelua  
ja hoitoa.
Yleisesti toivottiin kunnollisen liikuntahallin ja seniorisalin saamista kylälle. Hyviä hiihtolatuja kiiteltiin. Kehuttiin myöskin hyviä terveyden hoitopalveluja. Joulun avaus
ja joulukuusi olivat myös kiiteltyjen asioiden listalla.
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Milja ja Aarno Eronen ovat tehneet
yhdessä arvokasta työtä Pyhäselän
seurakunnan ja - kuntalaisten hyväksi.

Aarno ja Milja Eronen kodissaan Hammaslahdessa

Kiihtelysvaarasta kotoisin oleva Aarno aloitti työt
Pyhäselän seurakunnassa nimikkeellä seurakuntatyöntekijä. Vuosi oli 1960 ja toimenkuva oli laajaalainen ja monimuotoinen.
Työhön sisältyi tekemistä joka osa-alueella, sillä tuolloin ei vielä ollut monia virkoja.  Nuorisotyö, rippikoulut,
tyttö – ja poika kerhot, partio ja miestyö olivat suurimpia
työsarkoja. Miehille pidettiin raamattupiiriä, joka oli tuohon aikaan suosittua. Nuorille oli tarjolla NKY:n kerhoja.
Partiotoiminta oli voimakasta ja enimmillään Pyhäselän
Eräveikoissa oli 70 poikaa. Kylien tyttö- ja poikakerhojen
suosio oli myös suuri. Työhöni kuului myös viraston paperityöt. 14 vuotta työskentelin seurakunnassa ja sitten
siirryin kunnan palvelukseen, kertoo Aarno Eronen.
Pyhäselän kunnassa aloitin kolmiosaisessa työssä, johon kuului kotipalvelunjohtajuus, perhepäivähoidon ohjaus ja sosiaalitarkkaaja. 80-luvulla työsarkaa tuli jakamaan
muita ammatti-ihmisiä, jolloin jäin hoitamaan perhepäivähoidon puolta. Perhepäivähoito oli yleisin hoitomuoto
kunnes päiväkodit rakennettiin Hammaslahteen ja Reijolaan 80- luvun vaihteessa. Kunnassa tein työni aina eläkkeelle jäämiseeni saakka, jolloin oli vuosi 1998.
- Pidin erittäin paljon molemmista työpaikoistani. Parasta oli töiden monipuolisuus ja monitahoisuus. Vieläkin
silloin kerhoissa käyneet henkilöt tulevat juttusille ja muistelemaan noita aikoja, kertoo Aarno Eronen.

Milja Eronen tuli Pyhäselän seurakuntaan seurakuntasisareksi samoihin aikoihin kuin Aarnokin.
- Olen koulutukseltani diakonissa, johon kuului sairaanhoitajan koulutus. Työni oli monimuotoista: Pidin
tyttökerhoja, pyhäkoulua, nuorisopiiriä ja partiotoimintaa.
Pyhäselän Sinisotkissa oli parhaillaan 100 tyttöä ohjattavana. Päässä piti olla paljon ideoita eri piireihin vietäviksi,
hymyilee Milja.
- Lisäksi oli kerhoja vanhuksille, ompeluseuroja ja
opintokerhoja. Aamuisin pidin normaalia sairaanhoitajan
vastaanottoa ja kävin myös kotikäynneillä. Erilaiset seurakunnan leirit Hietajärvellä olivat ihanaa aikaa, niitä muistelemme lämmöllä.
- Täytyy sanoa, että työni oli monin tavoin antoisaa ja
tutustuin ihmisiin, näin heidän oli helpompi tulla juttelemaan minulle. Ennen pidettiin kotiseuroja kylillä. Siten kylän ihmiset pääsivät kokoontumaan yhteen. Diakoniatyön
merkitys on nykyisinkin sama: Viedä apua sinne minne
muu apu ei yllä sekä levittää Jumalan sanaa, kuten lähetyskäskyssä muistutetaan. Tässä työssä on kirkko ollut
uranuurtajana, Milja Eronen sanoo.
Milja ja Aarno Eronen viettävät eläkevuosiaan mieluisten harrastusten parissa joita ovat mm. puutarhanhoito ja
matkailu ja monet muut touhut. Milja toimii mukana laulukuoro Sävelsiskoissa ja Aarno toimi luottamustoimissa
seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajana peräti 18
vuotta.  Kaksi aikuista tytärtä ja vävy tuovat iloa ja rikkautta elämään.
      Seija Pirhonen
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Hammaslahden seudun kyläyhdistyksestä
Hammaslahden seudun kyläyhdistys sai alkunsa
2008 tehdystä Hammaslahden seudun kehittämissuunnitelmasta. Kyläyhdistyksen perustamisasiakirja on allekirjoitettu 17.4.2008. Hammaslahden taajamassa on aikaisemmin ollut kylätoimikunta, joka
on päättänyt toimintansa. Uudelle kyläyhdistykselle
olikin olemassa selvä tarve. Kyläyhdistyksen toimintaa ohjaa kesällä 2008 valmistunut kyläläisten tekemä kehittämissuunnitelma ja kyläyhdistyksen toimintasäännöt sekä kyläläisiltä tuleva palaute.
Sääntöjen mukaan kyläyhdistys on puoluepoliittisesti
sitoutumaton.  Hyväksyttyjen sääntöjen mukaan Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää
kylän/kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja
yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä,
kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä,
harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä  sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Hammaslahden kesätapahtuma 2009

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- kylän etujärjestönä muun muassa osallistuu kylää
koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan
kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri
organisaatioissa.
- tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viran
omaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän
kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja
ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Kyläyhdistyksen jäsenistö koostuu kyläläisistä. Kyläyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen.
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Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Vuodelle 2009 jäsenmaksut ovat varsinaiselta jäseneltä 5 €, kannattajajäsen/yksityinen henkilö 20 € ja kannattajajäsen/yhteisö tai yritys 50 €.
Jos haluat liittyä kyläyhdistyksen jäseneksi tai kannattajajäseneksi, ota yhteyttä kyläyhdistyksen hallituksen
jäseniin tai käy Hammaslahden kirjastolla täyttämässä jäsenkaavake, jonka voit samalla jättää kirjastossa olevaan
kyläyhdistyksen aloitelaatikkoon.   Aloitelaatikkoon voit
tuoda terveisiä kyläyhdistykselle, terveisesi voi liittyä mihin vaan katsomaasi asiaan, terveisesi voit jättää myös nimettömänä.

Kyläyhdistys kerää perinnetietoa
Kyläyhdistys kerää kaikkea Hammaslahteen ja entisen
Pyhäselän kunnan alueeseen liittyvää talteen.   Jos sinulla on esim. koulukuvia, valokuvia hammaslahtelaisista tai
pyhäselkäläisistä ihmisistä, rakennuksista tai maisemista,
kyläyhdistys ottaa ne mielellään vastaan.   Valokuvistasi
kyläyhdistys voi myös teettää kopioita, jolloin alkuperäiset
kuvat palautetaan.   Kyläyhdistyksen toimesta sinua voidaan myös tulla haastattelemaan, jos sinulla on muistitietoa Hammaslahden tai Pyhäselän elämänmenosta menneiltä vuosikymmeniltä. Valokuvasi voit viedä Hammaslahden
kirjastossa olevaan kyläyhdistyksen postilaatikkoon tai
ilmoittaa niistä kyläyhdistyksen hallituksen jäsenille, laita
myös mukaan yhteystietosi.
Haluatko tukea Hammaslahden seudun kyläyhdistystä?  
Kyläyhdistyksen tilille voit lahjoittaa haluamasi summan
rahaa. Lahjoittamasi raha käytetään Hammaslahden kylän
kehittämiseen.
Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen tilinumerot ovat:
Kiihtelysvaaran osuuspankki  504772-217403
Pyhäselän paikallisosuuspankki  478500-13005

Hammaslahden seudun
kyläyhdistyksen toiminta 2009
Kyläyhdistyksen hallitus 2009: Hannu Holopainen puheenjohtaja,   Anja Haataja varapuheenjohtaja ja jäsenrekisterinhoitaja, Eija Hoikkala sihteeri ja rahastonhoitaja
ja muina jäseninä Hannes Rossi, Tero Kuosmanen, Pertti
Hakkarainen ja Reijo Karjalainen.

Tiina Holopainen ja Reija Pöllänen 2009

Aloitteita
Maaliskuussa kyläyhdistys teki yhdessä Pyhäselän eläkkeensaajien kanssa aloitteen Pyhäselän entisen kunnanviraston valtuustosalin käytöstä yhdistyksien ja järjestöjen
käyttöön.   Aloite hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja
nyt on mahdollista käyttää kunnanvaltuustosalia ilman
korvausta. Aika käytölle on varattava Pyhäselän palvelupisteestä.

Maaliskuussa kyläyhdistys teki aloitteen Hammaslahden taajaman leikkipuiston rakentamiseksi. Aloite on saanut kaupungin tuen ja leikkipuisto päiväkodin lähellä olevassa puistossa uusitaan.
Syyskuussa tehtiin aloite taajaman katuvaloista. Aloitteessa esitetään, että katuvalot olisivat sammutettuina
kaksi tuntia lyhyemmän ajan kuin nyt ovat.  Aloite on vielä
käsittelyssä.
Syyskuussa kaupunki pyysi kyläyhdistykseltä lausuntoa
Joensuun kaupungin metsänhoidon linjauksesta. Annetun
lausunnon mukaan Hammaslahden taajama on metsäinen
ja pusikoitunut. Taajama halutaan nähdä puistomaisena.  
Koulukeskuksen ympärillä olevilla lähiliikunta- ja virkistysalueilla sekä kuntoradalla on kyläyhdistyksen mielestä
pidättäydyttävä avohakkuilta.   Kyläyhdistys piti tärkeänä
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myös sitä, että Elovaaran lähivirkistysalueella ei saa tehdä
avohakkuita.
Kyläyhdistyksestä on myös oltu yhteydessä kaupunkiin taajaman koirapuiston kunnostamisesta. Koirapuiston
kunnostaminen on kaupungin ohjelmassa ensi vuonna.
Lokakuussa kyläyhdistys oli mukana seitsemän muun
yhdistyksen kanssa allekirjoittamassa esitystä kaupunginhallitukselle Hammaslahteen tulevasta miljoonan euron
kuntaliitosrahan kohdentamisesta.   Allekirjoittajien mielestä kuntaliitosraha pitää käyttää Hammaslahden koulukeskuksen puutteellisten sisäliikuntatilojen rakentamiseen
ja koulukeskuksen piha-alueen kunnostamiseen.
Joulukuussa 2008 kyläyhdistys teki aloitteen Savo-Karjalan tiepiirille Hammaslahden taajaman nykyisen Pyhäseläntien ja Suhmurantien kevyenliikenteen väylän ja valaistuksen rakentamiseksi. Savo-Karjalan tiepiiri antoi tämän
vuoden tammikuussa aloitteeseen kieltävän vastauksen.

Ruskaretkellä

Kyläyhdistyksen virkistystoiminta 2009
Vuoden alussa kyläyhdistys järjesti  tanssit ja retken Jakokosken tähtitornille. Maaliskuussa oltiin järjestämässä
Pyhäselällä jäähiihtoa yhdessä muiden yhdistyksien kanssa.
Heinäkuussa aurinkoisessa säässä pidettiin Lemmenlavalla ja urheilukentällä jo toisena kesänä  Hammaslahden
kesätapahtuma. Tilaisuudessa heitettiin hammasharjaa ja
uutena lajina oli eläkeläisten pyöräpotkurikilpailu.
Lokakuussa lähdettiin Elovaaralle ihailemaan ruskaista metsää. Ruskaretkipäivän aamu oli kuitenkin sateinen
ja pelotti osan osallistujista kotiin. Retken alkaessa taivas
kuitenkin pidätti sateensa ja ruskaretki vietiin onnistuneesti  päätökseen.
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Ajankohtaista
Hammaslahden joulunavaus järjestetään tiistaina
1.12.2009 Lastaustiellä olevien liikekiinteistöjen pihaalueella.
Ohjelmassa on
klo 10 alkaen torimyyntiä
klo 16.00 alkaen amerikkalaiset pienhevoset.
klo 17.30-19.00 tarjotaan glögiä ja pipareita
Pääjuhla alkaa klo 18, jossa esiintyy joukko Hammaslahden koulun oppilaita.   Jari Pulkkinen laulaa ja laulattaa
yleisöä. Päätteeksi on ilotulitus!

Joulunavauksessa on mukana joulupukki ja muori!
Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen tukemiseksi arvotaan pääjuhlassa viljapossun juhlakinkku ja viisi kahvipakettia.  Arvontalipukkeita saa ostaa joulunavauspäivänä
ja pääjuhlan aikana.
Tervetuloa kyläyhdistyksen jäsenet ja kyläläiset Hammaslahden kylän kehittämis- ja kuulemisiltaan torstaina
3.12.2009 klo 18.00 entisen kunnanviraston alakerran
kahvioon. Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja
evästämään kyläyhdistystä!

Hammaslahtelaisen julkaisemista ovat tukeneet!
Karjalan Leipätori Markku Otranen
kukot- piirakat- pyöröt- vatruskat ym. Karjalaiset Herkut
Puh. 0400 374 758
Karelian lihajalosteen tuotteet
Grillimakkarat, Hirvimakkarat. Lihasäilykkeet,
Hyytelöt, Palvikinkut.
Puh. 0500 577 551
Mattovaljakko KY
Puh. 0500 576 958
www.mattovaljakko.fi

Turtiainen Grilli. Kukka. Elintarvike.
Auringonkukan siemen 25 kg 19,90.
Pähkinää, kauraa.
Vuokraelokuvat 1 e vrk.
Joulukortit ja postimerkit.
Karpaloita- Puolukkasurvosta.
Haapasientä ja pakastevastoja.
Joulutorttuja ja kotileipää.
Puh. 013-741390
050-524 1275
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DIVISION LCD-TV
dvd-soittimella
myös akkukäyttöön

Puh. 013-737 3511 Kiihtelysvaara
013-741 749 Pyhäselkä
013-717 906 Heinävaara

19"

22"

279,-

299,-

Pyhäselän KoneKärki
Puh. 013-684 6700
013-684 6750
013-684 6770
013-684 6780

Hammaslahti
Reijola
Joensuu
Liperi

Kankaat
Käsityö- ja askartelutarvikkeet
Paikalliset käsityöt
Tervetuloa!
Hammaslahdentie 17 • Puh. 013-741 015
Avoinna
Ma 10–17 • Ti-Pe 9–17 • La 9–13

Hammaslahti • Puh. 013-741 955

