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Sotilaspoika Juho Puustinen
Sotilaspojat olivat Suojeluskuntien maanpuolustusjärjestö asevelvollisuusikää nuoremmille pojille. Sotilaspojat olivat osa
maanpuolustustyötä. Urheilun ja kasvatuksellisen työn ohessa
he osallistuivat kotirintamalla merkittävällä tavalla esimerkiksi
raaka-aineiden kierrätykseen teollisuudelle ja polttopuun hankintaan. Sotilaspojat toimivat myös pelastustehtävissä ja sotilaallisen
toiminnan aputehtävissä lähetteinä ja viestimiehinä. Vanhimmat,
lähellä asevelvollisuusikää olevat sotilaspojat osallistuivat aseellisiin tehtäviin ilmatorjuntamiehistönä, desanttien etsintäpartiossa
ja vartiomiehinä.
Pyhäselän Rasivaarassa (nykyinen Rasikallio) maanviljelijä
Otto ja Selma Puustisen perheeseen 1927 syntynyt Juho Puustinen muistelee aikaa, jolloin hän oli sotilaspoikana. Juho liittyi
sotilaspoikatoimintaan Rasivaaran koulussa opettaja Heikki Turpeisen kysyessä koulun oppilaita mukaan.

Juho sotilaspoikana 1937-1944
Kesäisin Pyhäselän sotilaspojilla oli Hammaslahden nuorisoseurantalon pihamaalla olevalla kylän urheilukentällä kilpailuja.
Kilpailujen vetäjinä toimivat vääpeli Veikko
Kuronen Tohmajärven Tikkalasta ja Hammaslahdesta Viljo Tahvanainen, Hannes
Kontkanen ja Olli Tosurinen sekä paikallisia nuoria.
Sotilaspoikaleirejä järjestettiin Tikkalan
urheilukentän maastossa. Viikon kestävillä leireillä pojat majoittuivat telttoihin ja
lotat vastasivat muonituksesta. Juho kertoo, kuinka hänelle jäi vuoden 1937 leiri
erikoisesti mieleen. Leirillä oli 40-50, 1017- vuotiaita poikia. Syrjäkylien pojille leirillä oleminen oli mielenkiintoista ja aikakin
kului nopeasti urheilukilpailuissa, uidessa,
palloillessa ja metsäleikeissä. Yövartiossakin oltiin kaksi tuntia kerrallaan vanhemman pojan kanssa. Tikkalassa poikia ohjasivat Kurosen, Tosurisen ja vanhempien poikien
lisäksi Hammaslahdesta kotoisin ollut Eino Olkkonen.
Hammaslahdessa Ohvanan kylällä järjestettiin kesäisin maastojuoksukilpailuja. Vuonna 1938 Juho osallistui kilpailuihin, jossa
osanottajia oli noin kaksikymmentä poikaa ja matkan pituus oli
2 km yhteislähtönä. Juhon kilpailusarja oli 10-12-vuotiaat pojat.
Kilpailun voitti Kalervo Voutilainen, Kauko Voutilainen tuli toiseksi
ja kolmas oli Arvo Sinkkonen. Juho sanoo pettyneensä, kun hän
jäi vuotta nuorempana neljänneksi. Sotilaspojat kisailivat myös
3- ja 5-ottelussa ja talvisin sotilaspojat hiihtivät kilpaa. Juhon kotikylällä Rasivaarassa pojat pelasivat myös pesäpalloa. Poikien
ohjaajana toimi Saarenkylältä kotoisin ollut Heikki Parviainen.
Sota alkaa. Talvisodan alkaessa 1939 sotilaspoikien toiminta
vähentyi ja osa sotilaspojista osallistui lähetin tehtäviin ja siltojen ja rautateiden vartiointiin. Hammaslahdessa kirkontornissa
oli kuulovartiointi ja kylillä ihmiset seurasivat, oliko liikkeellä

tuntemattomia ihmisiä. Lotat kutoivat talkoilla lapasia rintamalle lähetettäväksi. Lapasissa piti olla
reikä liipaisinsormelle.
1940-41. Juhon mieltä lämmitti kun Suomi voitti
toukokuussa 1941 järjestetyn Suomi-Ruotsi maaottelumarssin.
Marssiin osallistui Pyhäselässä suuri määrä kuntalaisia ja sotilaspojatkin olivat suurella joukolla mukana. Rasivaarassa käveltiin
koululta Koivusiltaan ja takaisin. Juhon mukaan rauhan aikaa
elettiin nuorten keskuudessakin ikävät sotamuistot mielessä, jäihän niin monta tuttua miestä palaamatta kotiin. Vaikka masennus
tahtoi voittaa, niin pellot oli kuitenkin viljeltävä, metsistä puut kaadettava. Työ antoikin voimaa elämään ja uskoa tulevaisuuteen.
Rasivaaran koululla pojat harrastivat suunnistusta. Laji oli uusi
ja aluksi rastit eivät tahtoneet löytyä. Uusi sotakin alkoi ja ihmiset
sanoivat, että tämä sota kestää vain muutaman viikon. Sotilaspojista vanhimmat joutuivat ensin koulutukseen ja sitten rintamalle.
Nuoremmat pojat läheteiksi. Kaikki olivat työvelvollisia ja talkoilla
tehtiin Hammaslahdessa Hyttisen pilketehtaalla häkäpönttöautoihin puupilkettä.
1942-43. Elokuussa
1942 tuli 30 sotavankia Pyhäselkään.
Vangit tulivat maatiloille työvoimaksi.
Puustisen tilalla oli
kahden vuoden aikana töissä 15 vankia.
Vuosi 1944. Elokuussa kerrottiin,
kuinka Suurkankaassa kulkee tuntemattomia miehiä
Eläkepäiviä Juho Puustinen viettää Reijolassa. ja joistakin taloista
oli hävinnyt narulla
kuivumassa olleita vaatteita. Puustisen paimentyttö tuli kertomaan kuinka oli nähnyt kolmen miehen istuvan nuotiolla. Otto
Puustinen soitti Hammaslahden suojeluskunnan esikuntaan
ja suojeluskunnan miehet pidättivät sotilaskarkurit. Tämän tapahtuman seurauksena sotilaspojille annettiin aseita. Juho kävi
hakemassa Suurestakankaasta eräältä vääpeliltä viisi kivääriä,
patruunoita kivääreihin ei kuitenkaan annettu. Suomen ja Neuvostoliiton välille solmittiin välirauhansopimus syyskuussa 1944.
Vuosi 1947. Juho kävi varusmiespalveluksen Kontiorannassa
1947 kranaatinheitinkomppaniassa ja suoritti erikoiskoulutuksen
viestimieheksi.
Perheen perustaminen ja tilasta luopuminen. Juho ja Sirkka vihittiin 1949 ja lapsia maanviljelijäperheeseen syntyi kuusi. Vuonna 1986 tilalla tehtiin Jorma-pojan kanssa sukupolvenvaihdos.
Hannu Holopainen

Käytetään paikallisia palveluita!

Pyhäselän kirjaston
remonttikuulumisia
Edellisessä Hammaslahtelaisessa kerroinkin jo hiukan Pyhäselän
4H-kerholaisia. Minna Nirkko on käynyt vetämässä suunnittelupakirjaston tulevasta remontista. Remontin mahdollistaa osaltaan
joja ja haastattelemassa asiakkaitamme myös kirjaston ulkopuoKirjasto kohtaamispaikkana -hanke (Aluehallintovirasto), jonka
lella, muun muassa seurakunnan kesälomakerhossa, yläkoululla
yhtenä osana on nimenomaan tilojen kehittäminen. Yksi oleellija lukiolla. Pajoissa lapset ja nuoret tekivät piirtäen ja haluamiaan
nen osa Joensuun seutukirjaston kokoelmapoliittisia linjauksia on
lehtileikekuvia käyttäen kuvakollaaseja lempikirjastonsa sisustukollut aineistojen esittelyn kehittäminen sekä tilojen muuttaminen
sesta, rakensivat pieniä pahvisia lukumajoja ja sisustivat ne sekä
pois varastokäytöstä muuhun toimintaan. Tähän pyritään myös
tekivät kenkälaatikkokirjastoja, joiden sisustukseen sai käyttää
Pyhäselässä. Kirjastomme on jo vanha ja sen tilat ovat mukautukangaspaloja, tapettia, kuvia ja muita materiaaleja, kuten jääteneet ajan mittaan tulleisiin muutoksiin. Tämä ei kuitenkaan poista
lötikkuja. Lapsilta ja nuorilta kysyttiin Ilta kirjastolla -tapahtumien
sitä faktaa, että toimimme edelleen vanhoissa puitteissa, jotka eija askartelutuokioiden yhteydessä lisätietoja heidän lempipaikoisvät välttämättä enää nykyisellään aina toimi. Sisustussuunnittelija
taan kirjastossa ja pyydettiin heitä merkkaamaan niitä kirjaston
Minna Nirkko onkin pyrkinyt selvittämään, mitä asiakkaamme kaipohjapiirrokseen. Suosituimmat lukupaikat löytyivät useimmiten
paavat kirjastotilan heille tarjoavan, millainen on heidän unelmarauhallisista nurkkauksista.
kirjastonsa. Tätä hän on tehnyt haastattelujen, havainnoinnin, kyselyiden ja toimintapajojen avulla, aina asiakaslähtöisesti. Hienoja
kehitysideoita, palautetta ja toiveita ovat meille välittäneet tavalliset kirjastonkäyttäjät kaikista ikäluokista, koululaiset ja opiskelijat,
4H-kerholaiset, seurakunnan kesälomakerholaiset, perhekerhon
äidit ja lapset, Sydänyhdistyksen jäsenet, erityisryhmät, kerhoja
ja muuta toimintaa kirjastolla vetävät henkilöt sekä galleriatilan
näytteilleasettajat. Nyt on
aika purkaa tuloksia.
Viime keväänä kirjastossa oli esillä Mieluisin
lastenosasto -kuvakysely. Kirjaston kautta saatujen palautteiden lisäksi
vastauksia saatiin ylä© Kuva: Minna Nirkko
koululla ja lukiossa toteu© Kuvat: Minna Nirkko
tettujen kyselytuokioiden
kautta. Vastauksia tuli yhteensä 290. Mieluisimpia elementtejä
Kaikkien käytettyjen menetelmien ja kohderyhmien kautta saalöytyi Mikkelin kaupunginkirjaston lastenosastolla otetusta kuvastiin hyvin samankaltaisia tuloksia. Kirjastolle toivotaan mukavia,
ta, joka valikoitui useimpien vastaajien ykkössuosikiksi. Pehmoipehmeitä lukupaikkoja, joissa voi viettää aikaa tai lueskella yksin
set säkkituolit, värikkyys ja poikkeuksellinen hyrrätuoli miellyttivät
tai ystävän kera, mattoja ja muita pehmeitä materiaaleja, värikvastaajien silmää.
kyyttä, monimuotoisuutta, lämmintä tunnelmaa ja kodikkuutta.
Pyhäselän kirjastossa kesän ajan esillä ollut Mieluisin lukuVastauksissa korostuu myös käytännöllisyys: tilojen esteettöpaikka -kysely kartoitti vastaajien
myys, opasteiden selkeys ja lapsiperheiden huomioiminen (lasajatuksia lukusalin tai lukupaikan
tenosaston sijainti, vaipanvaihtopaikka, ulkovaatteiden säilytyssuhteen käsitellen muun muassa
paikka). Monet ovat toivoneet parannuksia kirjaston tarjoamaan
melutasoa ja lukupaikan sisustusta.
näyttelytilaan ja sen sijaintiin. Lisäksi monissa toiveissa on pyyTähän kyselyyn vastasi 74 henkilöä,
detty kirjastoon vesi- tai kahviautomaattia. Hymyilyttävin toive oli
joista noin kolmannes oli yli 20-vuotikuitenkin kolajuomaa tarjoileva suihkulähde.
aita. Mukavimmat lukupaikat löytyivät
Minna Nirkko on hahmotellut henkilökuntamme kanssa kirvastaajien mielestä kuvista, jotka oli
jaston pohjapiirrokseen uuden sisustuksemme ja
otettu Rikhardinhyllyjärjestyksemme suuntaviivoja. Galleriatila tukadun kirjastossa © Kuvat: Minna Nirkko
lee muuttumaan kerhotilaksi. Lastenosasto siirtyy
Helsingissä (vatulevan kerhotilan viereen. Lehdet säilyvät nykyisemmalla) ja Hasellä paikallaan ja varmistamme, että lukupaikaskunilan kirjastossa
ta vanhemmat voivat seurata lastensa touhuja
Vantaalla (oikeallastenosastolla nykyistä vaivattomammin. Nuorille
la). Suosikkilukupaikka oli vasemmalla olevan
tulee oma osasto nykyisen lastenosaston tilalle. Nykuvan kodikas nurkkaus ja eniten positiivisia
kyisen käsikirjaston lasiseinä puretaan ja kirjastoa
mainintoja (suosituin, toiseksi suosituin) keräsi
laajennetaan avautuvaan tilaan niin, että tietokirjat
oikeanpuolimmainen värikäs lukupaikka keinusiirtyvät lähemmäs tulevan nuortenosaston puolta ja
tuoleineen.
kaunokirjat lähemmäs asiakaspalvelutiskiä. NäyttePyhäselän lapset ja nuoret ovat päässeet
lyille järjestetään tilaa kirjaston aulaan. Rauhallisia
suunnittelemaan unelmakirjastojensa sisustuslukupaikkoja sijoitetaan ympäri kirjastoa. Parhailta useampaan otteeseen. Kirjastossa on käylaan suunnittelemme kirjaston asiakaspalvelutiskiä.
nyt sisustussuunnittelupajoissa alakoululaisia ja
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Pyrimme saamaan tiskistä samaan aikaan
käytännöllisen ja kompaktin. Se tulee pienenemään nykyisestä hiukan ja sen ergonomia paranee sähkösäädöillä. Joensuun
kaupungin Jokikadun työpaja on käynyt
hakemassa osan huonekaluistamme kunnostukseen ja tuunaukseen. Työpajan
avulla säästämme suuren summan: työ
on ilmaista, vain tarvikkeista laskutetaan.
Tämä on pienen budjetin projektimme
suuri helpotus.
Tarkempi remonttiaikataulu selviää toivottavasti aivan lähiaikoina, kun saamme
asiasta arvion kiinteistöpuolelta. Pyrimme
siihen, että saisimme suurimmat muutokset tehtyä joulukuussa noin kahden viikon
aikana. Tämän ajan kirjasto olisi kiinni ja
aineistolla pitemmät laina-ajat. Sen jälkeen jatkaisimme pieniä sisustuksellisia
viilauksia kirjaston ollessa avoinna. Tiedotamme kirjaston kiinniolosta heti, kun
aikataulu varmistuu. Kun koko urakka on
valmis vuoden 2015 puolella, toivotamme
teidät vielä erikseen tervetulleiksi uudistuneeseen kirjastoomme.
Irina Halminen
kirjastonjohtaja

LAINOJEN UUSINTA
Muistathan, että voi uusia lainasi paikan
päällä kirjastossa, nettikirjastossa ja puhelimitse. Laina-aika umpeutuu eräpäivänä
kirjaston sulkeutuessa. Jos oma kotikirjastosi on jo ehtinyt sulkeutua, voit uusia
lainat myös puhelimitse toisen, avoinna
olevan Vaara-kirjaston kautta. Nettikirjaston kautta uusiessa laina-aika umpeutuu
vuorokauden vaihtuessa. Nettikirjastotunnukset saat kirjastosta. Kysy lisätietoa!
Yhteystiedot: Pyhäselän kirjasto 0503156596, pyhaselankirjasto@jns.fi;
Reijolan kirjasto 050-3156597, reijolankirjasto@jns.fi

AUKIOLOAJAT

Pyhäselän ja Reijolan kirjastot ovat
avoinna 30.4.2015 saakka seuraavasti:

ma-to 13–19
pe 10–17

arkipyhien aattopäivinä 10–15

Lisätietoja Pyhäselän kirjaston
remontista sekä Pyhäselän ja
Reijolan kirjastojen tapahtumista löydät nykyisin myös
Facebookista: http://www.facebook.com/
pyhaselankirjasto
Käythän tykkäämässä! Sivuja voit seurata
myös ilman Facebook-tiliä tai tilille kirjautumista.

Joensuun seutukirjasto, Juuan kunnankirjasto ja Valtimon kunnankirjasto ovat
nyt Vaara-kirjastot. Vaarakirjastot-sivulta
löydät nettikirjaston (lainojen uusinta, varaukset jne.), kaikkien Vaara-kirjastoihin
kuuluvien kirjastojen yhteystiedot ja tapahtumat, ajankohtaista kirjastotietoa, kirjavinkkejä, haastatteluja ja paljon muuta!
http://www.vaarakirjastot.fi

Poikkeusaukioloajoista (esimerkiksi juhlapyhien aikaan, remonttiin liittyen) tiedotetaan kirjastossa ja nettisivuilla sekä
Facebookissa.

Hyvis hanke tekee hyvää

Reijolan kirjaston kokoushuoneessa päivittäneet älypuhelimia,
tabletteja ja asentaneet tulostimia tietokoneisiin jne. Kiitos kuuluu
ohjaajille, kävijöille ja kirjaston väelle joustavasta palvelusta.

Pyhäselän 4H-yhdistyksen Hyvis-hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Hanketta rahoitti Joensuun Leader-yhdistys. Hankkeen
tavoitteena oli kouluttaa ja työllistää nuoria 13–28-vuotiaita. Lisäksi tavoitteena oli myös, että nuoret järjestävät ikäihmisille ja
muille asukkaille erilaista viriketoimintaa ja tapahtumia, sekä tukea arkiapupalveluja. Hyvis-hanke onnistui tavoitteissaan hyvin.
Hankkeen aikana 4H järjesti paikkakunnalla useita kursseja
nuorille ja aikuisille mm. Ensiapu I, 4H-Yritys-, dog-sitter- ja hygieniakurssit. Koulutuksista nuoret ja aikuiset saivat uusia työelämävalmiuksia.
Yhtenä hankkeen huippuna oli keväällä järjestetty Maalaistohtori Kiminkisen ”Riemun kiusaukset” luento Pyhäselän koulun
oppilaille ja toinen luento ikäihmisille. Kuulijakuntaa oli runsaasti
molemmissa tilaisuuksissa ja toivottavasti hyviä elämänoppeja
jäi reppuun kotiin viemiseksi.

Joulukuun 2. pv on Kotipihan päivätoiminnan ja Joensuun Hoivaja palveluyhdistyksen Autoilijantien asukkaiden yhteinen pikkujoulu, jossa Hammaslahden koulun 4 lk oppilaat käyvät laulattamassa ikäihmisiä.
Tulossa on vielä hätäensiapu kurssi (8 h) 10–11.12.2014 klo 16–
20 molempina päivinä, mikäli vähintään 8 hlö ilmoittautuu kurssille. Kouluttajana toimii Pyhäselän SPR:stä Leila Lappalainen.
4H:lla on tarkoituksena hakea hanketukea myös jatkossa uudella ohjelmakaudella, vähän samoin ideoin kuin Hyvis-hanke oli.
Mikäli kiinnostus herää, voi ilmoittautua yhteistyökumppaniksi.
Ystävyys ei ikää katso!

Kesällä kuukauden ajan toiminut Cafe Viola Reijolan puutarhalla
antoi neljälle nuorelle työelämän ja asiakaspalvelun oppia oikeassa työympäristössä. Yhdelle nuorelle vahvistui ammatinvalinta
tämän työn kautta, halu tehdä jatkossakin asiakaspalvelu työtä. Lisäksi 4H-Yrittäjät Team Kesti ja Unelmaleipurit työllistyivät
myös, koska heiltä ostimme kaikki kahvileivät Cafe Violaan.
Hammaslahdesta aloitettu ikäihmisten maksuton ATK-neuvonta sai paljon kiitosta ja hyvää palautetta. Vapaaehtoiset nuoret
aloittivat syksyllä 2013 neuvonnan Pyhäselän palvelupisteellä ja
Hammaslahden ja Reijolan kirjastolla. Syys- marraskuun 2014
ajaksi kaksi lukiolaisnuorta palkattiin jatkamaan ATK-neuvontaa.
Syksyn 2014 ajan tiistai-iltaisin parin tunnin ajan ovat nuoret

Kuvassa 4H-Yrittäjiä, Cafe Violan työntekijöitä ja
Yrittäjien aamukahvin kävijöitä mm. kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.
HAMMASLAHTELAINEN
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Kyläyhdistys

Viime vuonna suuren suosion saavuttanut ilotulitus järjestetään tänäkin vuonna. Uusi vuosi otetaan vastaan 31.12. klo 18
Nuorisoseuran talon pihamaalla.

Mennyttä ja tulevaa 2014
Toukokuussa kyläyhdistys ja kyläläiset tempaisivat keräämällä
taajamasta runsaasti roskia.
Tänä vuonna Joensuun kaupunki päällysti pahoin rappeutumaan päässeet Paavontien sekä Kuusenjuurentien alkupään ja
Hoviahontielle saatiin lisää katuvaloja.
Kahtena kesänä kaupunki on raivannut pahoin pusikoitumaan
päässyttä Hammaslahden taajamaa. Kyläyhdistys oli kyläläisten
kanssa raivaamassa rautatieasema-alueen vesakoita. Rautatieaseman lähellä oleva sotaan lähteneiden muistomerkin ympäristö
on myös raivattu.
Elokuussa Sisustustalo Hoviahon ja kyläyhdistyksen yhdessä
järjestämä Aseman päivä keräsi runsaasti osallistujia. Päivän
aikana oli mahdollisuus ostaa sisustustalon ja muiden kauppiaiden tuotteita ja tutustua vanhoihin kulkuneuvoihin. Lapsille oli
poniratsastusta.
Tänä vuonna ei järjestetä joulunavausta. Uutena tapahtumana
kyläyhdistys ja Hammaslahden nuorisoseura järjestävät kaikenkansan myyjäiset keskiviikkona 3.12. klo 12-20. Joulupukkikin
tulee ostoksille.
Aseman päivä

Paikallisia aloitteita Joensuun kaupungille
Valtuustoaloite on tehty rivitalojen rakentamiseksi Hammaslahteen ja taajaman torialueen kunnostamiseksi sekä iltatoiminnan
järjestämiseksi Hammaslahden seudun nuorille. Lisäksi on tehty
aloite kesäaikaisesta leikkikenttätoiminnasta Hammaslahdessa.

Pyhäselän kunnan historiakirja
Pyhäselän kunnan historiakirja valmistuu ensi vuonna. Kirjaan
tarvitaan valokuvia. Onko sinulla lainata valokuvia tai tiedätkö
kenellä olisi esimerkiksi seuraavia valokuvia. Koulukuvia, kuvia
Hammaslahden kaivokselta, Suojeluskunta ja Lotta kuvia sekä
sota-aikaan liittyviä kuvia, maanviljelyskuvia, kuvia Reijolan ja
Hammaslahden taajamasta, kuvia Hammaslahden asemarakennuksesta ja muista Pyhäselän alueen rautatie henkilökunnan
asuin rakennuksista. Tarjoa muitakin kuvia osoitteeseen holopainenhs@outlook.com

Suhmuran Santra on löytynyt
“Vuosikymmeniä on pohdittu miltä Suhmuran Santra näyttää.
Vuosien etsimisen jälkeen on tavattu ihmisiä, jotka hyvin muistavat Santran. Näiden Santran aikalaisten kuvausten mukaan
Sari Pitko on piirtänyt lehden etusivun ylälaidasta kurkistavan
Santran. Kokovartalokuva Santrasta on nähtävänä kyläyhdistyksen sivuilla.”
Käsityöliike Iitiikistä ja Hammaslahden kukka- ja hautauspalvelusta on mahdollista ostaa kyläyhdistyksen painattamia Hammaslahti-postikortteja.
Kyläyhdistyksen järjestämistä tapahtumista ilmoitetaan kauppojen
ilmoitustauluilla, Siwan parkkialueen ilmoitustaululla, kirjastolla
olevalla ilmoitustaululla ja kyläyhdistyksen kotisivuilla. Kirjaston
kirjastovirkailijoille voit jättää kyläyhdistykselle tulevia terveisiä.

Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen kotisivut
Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.hammaslahti.
fi Tule kyläyhdistyksen sivuille, jossa voit liittyä kyläyhdistyksen
varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi, voit keskustella blogissa ja
tehdä aloitteita sekä antaa kyläyhdistykselle palautetta.
Kyläyhdistyksen hallitus toivottaa kaikille hyvää itsenäisyyspäivää, rauhallista joulun odotusta ja onnellista vuotta 2015 !

Hannu Holopainen
puheenjohtaja
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Runonurkka

PYHÄSELÄN PALVELUPISTEELLÄ,

Hammaslahdentie 2
Voit maksaa kaupungin laskuja ilman palvelumaksua, noutaa lomakkeita ja jättää niitä. Pisteellä nähtävillä kaupungin
kuulutukset, maksuton netti ja paljon muuta hyödyllistä.
Käy tutustumassa: www.joensuu.fi/pyhaselka

Tulin isäksi
Oli tuhiseva nyytti sylissäin,
siinä oman lapseni näin.
Lasta katselin kyynelsilmin.
Näin kaunista koskaan ennen,
ollut kokenut minä en.
Tyttö osasi sitten jo juosta vastaan.
taas katseli isä siinä lastaan.
Oli lapsella silmät kuin äidillänsä,
sama sininen ilo silmissään.
Oli kuin äidinsä, tyttö hän.
Kasvoi tyttönen murrosikään,
Ei meinannut kelvata mikään.
Niin äiti ja tytär yhdessä vain,
Isän heitä palvomaan sai.
Oli kuin äidinsä, tyttö hän.
Vuodet on menneet ja sylissä taas
minä pientä nyyttiä pitellä saan.
Teki ukin minusta tyttärein.
Pienen pojan syliin tyttären vein.
Oli kuin äidinsä, tyttö hän.

Joulun viettoa lapsuudesta
vanhuuteen
Lipeäkala saavissa liossa,
eteisen pimeässä nurkassa.
Äidin leipoma lahjapulla
pienestä kääröstä löytyi.
Voi kuinka hyvälle se
lapsen suussa maistui.
Paljain jaloin pirttiin juostiin
joulusaunasta.
Kovin iloisia oltiin puhtaasta paidasta.
Oli jännitystä, odotusta, aisakellon
kilkatusta
reessä siellä kirkkotiellä.
Mielikuva seimestä
jouluvirsien soidessa.
Oli kuusi ja kynttilät siinä.

Elmi Karjalainen

Oli kiirettä, kiukkua, kinkun tuoksua.
Lahjaostoksilla ihan kilpajuoksua.
Kynttilät haudoille tuotiin.
Näin joulutunnelma luotiin.
Oli silloin lapsilla kystä kyllä
ja parhainta vaatetta kaikkien yllä.
Radiossa lauloivat jouluyöstä.
Kävi joulunlaitto kyllä työstä.
Oli kuusi ja kynttilät siinä.
Ei kilkata kellot kirkkotiellä.
Mut seimenkuva on muistossa vielä.
Verkkaiset askeleet vie hautojen luo.
Siellä jo nukkuvat rakkaimmat nuo.
Ehtiikö lapsemme muistamaan meitä.
Jouluna luoksemme ootamme heitä.
Nyt kun vapaana oomme työstä,
saamme itse laulaa jouluyöstä.
Oli kuusi ja kynttilät siinä.
Elmi Karjalainen

Tunnista valokuva

Onko kuvassa 1940 -luvun koululaisia Sarakankaassa.
Jos tiedät jotakin kuvasta ilmoita:
holopainenhs@outlook.com
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Käytetään paikallisia palveluita!

Yritysuutisia
Hammaslahden
kukka- ja hautauspalvelu
Hammaslahden kukka- ja hautauspalvelu palvelee Joensuun
lisäksi Kiihtelysvaaran ja Liperin alueella. Hautajaisjärjestelyt
voidaan tehdä tilauksesta ja maksuttomana myös perinteisen
hautaustoimistossa käynnin sijaan omaisen kotona tai jossain
muussa sovitussa paikassa. Margit Holappan liikkeestä saa kaikki
hautajaisissa tarvittavat palvelut ja liikkeen pitopalvelu järjestää
muistotilaisuuksien lisäksi esimerkiksi syntymä-, kaste-, rippi-,
hääjuhlat ja pikkujoulu tilaisuudet.
Liikkeen palveluihin kuuluu myös hautakivien välitys ja kivien
puhdistukset sekä nimien korjaukset.
Kukkakaupan puolelta saa hautajaisissa tarvittavat kukkalaitteet
ja seppeleet. Kauppa myy muun muassa adresseja, leikkokukkia,
kynttilöitä ja lahjaesineitä.

Margit Holappa liikkeensä edessä

Clean Cart Oy

Kahvila ja lounaspalvelut

Åke Lihavainen perusti vuonna 1979 Itä-Suomen Hiekkapuhallus
ja Maalaus Oy:n, jonka toimialana oli maalaus- ja pinnoitustyöt.
Vuonna 2002 alan vaihdoksen myötä yrityksen nimi muutettiin
Clean Cart Oy:ksi ja yritys alkoi tarjota raskaankaluston pesupalveluita. Pesulapalvelut toimii edelleen Joensuussa osoitteessa
Lukkotie 9.

Tänä vuonna liikenneasemalla on uusittu sisäpinnat ja keittiö.
Kahviosta saa omassa keittiössä valmistettua monipuolista lounasruokaa, grilliruokaa ja uutuutena myös pizzaa. Palveluihin
kuuluu myös Veikkaus ja Toto-pelit, joita voi seurata paikanpäällä
Toto-TV.stä. Keittiöremontti mahdollisti pizzan ottamisen tuotevalikoimaan. Pizzapohjasta saadaan tasalaatuinen ja erinomainen
uutta teknologiaa edustavalla pizzaprässillä. Gulfilla toimitaan
asiakaslähtöisesti ja pizzojakin muokataan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Vanhan huoltoaseman kuntoon laittaminen on
ollut pitkä prosessi. Seuraavaksi uusittavana olisi tiskilinjasto ja
asiakaspuolen kalusteet.
Gulfilla tapahtuu:) 17.11 alkaen gulfilta saa aamupalaa. Tarjolla
mm. puuro, piirakat, leikkeleet, vihannekset, mehu kahvi ja tee.
Gulf Honkavaara järjestää myös 12.11 ensimmäistä kertaa raaputusiltamat. Tarkoituksena on kerätä iso potti, jolla raaputamme yhdessä arpoja. Osallistua voi vaikka ei pääsisikään paikalle.
Tapahtumaan on ennakkoilmottautuminen. Tapahtuma on ollut
suosittu ja jos kiinnostusta riittää niin vastaavia iltoja voidaan järjestää vaikka jopa viikottain.

Gulf Honkavaara
Vuonna 2008 Clean Cart Oy laajensi toimintaansa huoltoasemapalveluihin. Pyhäselän Honkavaaralle. perustettiin Suomen
ensimmäinen Gulf liikenneasema. Clean Cart Oy on perheyritys
jossa Åken lisäksi toimii hänen tyttärensä Heidi Lihavainen. Liikenneasemalta saa polttonesteiden ja autotarvikkeiden lisäksi
kahvila ja ruokapalveluita. Clean Cart Oy toimii myös Itä-Suomen
Gulf-öljytukkuna sekä Autoracing-kilpa-autotarvikkeiden jälleenmyyjänä.

Krista Kotkajuuren
asiakkaana Pipsa Airaksinen

Gulf Honkavaara on aktiivisesti Facebokissa. FB.stä löytyy kaikki
tiedot päivitettyinä kaikista tapahtumista ja toiminnoista. Myös
joka viikon ruokalista päivitetään facebookiin.

Kampakammari
Pipsa Airaksisen Parturi- kampaamo Kampakammarissa on uutena palveluna ripsienpidennykset ja niiden huoltaminen. Ripsien
pidennyksiä tekee elokuussa liikkeessä aloittanut parturi-kampaaja Krista Kotkajuuri. Krista tekee myös rakennekynsiä ja kynsien kaunistamista.
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Lisää paikallisista palveluista:
www.hammaslahti.fi/hammaslahden-palvelut
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