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Forssasta
Hammaslahteen
Tämän vuoden helmikuussa Hammaslahteen muuttivat Forssasta
Milja ja Asko Ryynänen sekä lapset Minka ja Aila. Hammaslahteen perhe muutti, kun pitkään Lahdessa viskiä työkseen tehneelle Askolle löytyi työpaikka Heinävedeltä Valamon luostarin
Viinihermannista. Asko käy myös työssä Ilomantsissa Hermannin
Viinitilalla. Hammaslahti on Miljan mukaan sopivasti puolessavälissä Askon työpisteistä.
Askon ja Miljan mielestä lapsille rauhallinen maalaisympäristö
on hyvä kasvupaikka. Hammaslahdessa on myös lapsiperheille
paljon tekemistä kuten hienot leikkipuistot. Lapset käyvät muun
muassa perhekerhossa, muskarissa, virikepäiväkodissa ja satutunneilla. Milja kertoo, kuinka Hammaslahdessa on ollut helppo
tutustua ihmisiin ja lapsillekin on löytynyt kavereita. Kotiäitinä
toimiva Milja suunnittelee töihin paluuta tai uudelleen koulutusta
vasta sitten kun lapset ovat isompia. Nyt perhe odottaa kunnon
talvea, sillä Forssassa lunta ei ollut moneen vuoteen.

Perhe Ryynänen

Hannu Holopainen

Lisää paikallisista palveluista:

www.hammaslahti.fi/hammaslahden-palvelut ja
pyhaselka.pkyrittajat.fi

LuonnonILO –hanke

Käytetään paikallisia palveluita!

Pyhäselän 4H-yhdistyksessä on alkanut LuonnonILO –hanke, joka on saanut rahoituksen Joensuun seudun Leader –yhdistykseltä.
Hankkeen toiminta-alueena on Joensuu, Kontiolahti ja lähiympäristö. Toteutusaika 1.10.2015 – 30.9.2017.
Hankkeen ideana on yhdistää nuoret ja ikäihmiset luonnonantimien ja luontoretkien keinoin. Alasta kiinnostuneita nuoria koulutetaan ja työllistetään ikäihmisten luontoretkien (marja, sieni ja villiyrtti) ryhmien vetäjiksi ja samalla heidät herätellään luonnon antimien
käyttäjiksi. Luonnossa tapahtuvan toiminnan avulla nuoret ja ikäihmiset saavat tutustua toisiinsa paremmin ja näin saada pysyviä
ystävyyssuhteita, jotka rikastuttavat ikäihmisten ja nuorten elämää. Myös alakoululaisille 4-6 luokkalaisille järjestetään marja-, villiyrttija sieniretkiä, sekä annetaan tietoa vieraslajien tunnistamisessa ja hävittämisessä.
Lisätietoja:
Hanketyöntekijä Taru Riikonen, puh. 050 346 2448,
pyhaselka@4h.fi
www.pyhaselka.4h.fi

Terveisiä Hammaslahdesta!
Hammaslahden seudun kyläyhdistys on painattanut uusia postikortteja. Kortissa Suhmuran Santra on saattajansa kanssa
kesäisessä maisemassa. Kortin valokuvan on ottanut Hannu
Holopainen ja piirroksen sekä sommittelun on tehnyt Sari Pitko.
Korttia voi ostaa mm. Hammaslahden kukka- ja hautauspalvelusta, Lastaustie 1.
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Kyläyhdistys
Vuosi 2015
Toukokuussa jo toisen kerran peräkkäin Hammaslahden taajamassa kyläyhdistys keräsi roskia yhdessä kyläläisten kanssa.
Kesäkuussa kyläyhdistys ja Erävoitto järjestivät kouluikäisille
kalastuspäivän Nivan pudotuslaiturilla.
Kesän kohokohta ja yleisö menestys oli heinäkuussa, kun kyläyhdistys ja Höyryraide oy järjestivät höyryjunamatkan Joensuun
ja Hammaslahden välille.
Lokakuussa pidettiin hauskaa Nuorisoseurantalolla olleissa
iltamissa. Iltamien ohjelmasta vastasi Onnenmuruja yhdistys.
Iltamissa kuultiin myös Suhmuran Santra laulettuna italiaksi.

Sintsolla on uusi ulkoilureitti
Kesäkuusta lähtien pyörinyt Joensuun kaupungin hallinnoima
hanke taajamien ympäristön kohentamiseksi on päättymässä.
Hankkeessa Hammaslahteen saatiin kahdelle linja-autopysäkille
katokset. Lastaustien varrelle rakennettiin torialue ja Sintso-järven
rannalle tehtiin ulkoilureitti. Sintson rannalle on myös rakennettu
tasanne lintujen tarkkailua varten.

Asekätkentä muistotaulu
Viime sotien aikana oli Hammaslahdessa asekätkö Hammaslahdentien ja Kankkurintien kulmauksessa olleessa kauppakiinteistön makasiinissa. Tänä vuonna paikalle pystytetään asekätkennästä kertova muistotaulu.

Kyläyhdistyksen järjestämistä tapahtumista ilmoitetaan kauppojen
ilmoitustauluilla, Siwan parkkialueen ilmoitustaululla, kirjastolla
olevalla ilmoitustaululla ja kyläyhdistyksen kotisivuilla sekä Facebookissa. Kirjaston kirjastovirkailijoille voit jättää kyläyhdistykselle
tulevaa postia.

Hammaslahden seudun
kyläyhdistyksen kotisivut
Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta
www.hammaslahti.fi ja facebook löytyy osoitteesta
https://www.facebook.com/Hammaslahden-seudun-kyläyhdistys-351314758257465/
Tule kyläyhdistyksen sivuille, jossa voit liittyä kyläyhdistyksen
varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi, voit keskustella blogissa ja
tehdä aloitteita sekä antaa kyläyhdistykselle palautetta.
Kyläyhdistyksen hallitus toivottaa kaikille rauhallista joulun odotusta ja onnellista vuotta 2016!
Hannu Holopainen
puheenjohtaja

Aloitteita
Hammaslahtelaiset on tehneet aloitteen kevyenliikenteen väylän ja valaistuksen rakentamiseksi Pyhäseläntielle. Kyläyhdistys on mukana aloitteessa.
Tänä ja ensi vuonna kaupunki suunnittelee kevyenliikenteenväylän ja valaistuksen rakentamista Kaksostien ja Sorsalantien välille. kevyenliikenteenväylä
on pituudeltaan noin 100-metriä ja se helpottaa Sorsalan ja Vuokkolan asuinalueiden ihmisten liikkumista.
Vuonna 2016 kaupunki rakentaa liikenneturvallisuuden parantamiseksi hidasteita Sähkötielle, Pakarilantielle ja Opintielle.

Pyhäselän kunnan historiakirja
Entisen Pyhäselän kunnan historiakirja valmistuu viikolla
49. Kirjaa on saatavana rajoitettu määrä. Kirjaa myydään
Hammaslahdessa ja Reijolassa Oma Säästöpankissa. Kirjaa saa myös Hannu Holopaiselta holopainenhs@outlook.
com p.050 5222 835 Kirjan myyntihinta on 35 €. Kirja voidaan
myös tuoda kotiin.

Höyryjunatapahtuma

Kaikille tarkoitettu Joulunavaus -tapahtuma järjestetään 3.12 klo
18.30 Nuorisoseurantalolla.
Viime vuonna suuren suosion saavuttanut ilotulitus järjestetään
tänäkin vuonna. Uusi vuosi otetaan vastaan 31.12 klo 18.00
Nuorisoseuran talon pihalla.
Hammaslahden kukka- ja hautauspalvelusta on mahdollista ostaa
kyläyhdistyksen painattamia Hammaslahti-postikortteja.
HAMMASLAHTELAINEN
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Runonurkka
Anneli Venäläinen

Ristilukki

Tuntematon pimeä huominen

Miksi tulit meidän elämämme juhlapöytään
Altzheimer, tulit kuokkavieraana
kutsumatta ja salaa.
Veit meiltä kaiken mikä on tärkeää,
menneisyyden ja uskon tulevaisuuteen,
vastineeksi annoit ahdistuksen ja pelon.

Tiedän, että jo uusi aamu voi viedä
sinut luotani, ehkä kysyt aamulla
kuka minä olen, etkä tunne lapsiammekaan.
Ehkä olet muuttunut täysin erilaiseksi.
En enää pelkää. Olen elänyt täydellisen
elämän rinnallasi, saanut kokea rakkauden,
joka ei tule monen osaksi.
Mitä siitä, vaikka et tuntisi minua enää,
tarinamme on ainutlaatuinen, ja
muistot kantavat minua ja antavat
voimaa kulkea eteenpäin.

Sinä rakennat uhreillesi labyrintin, josta he eivät
koskaan pääse pois. Aluksi he etsivät epätoivoissaan
ulospääsyä, yrittävät löytää tien muistoihin menneestä,
ja suunnitelmat tulevaisuuden haaveista.
Sinä kudot kuitenkin aina uuden verkon,
Jonka läpi ei pääse.
Lopulta tuhoat kaiken.
Olet saanut uhrisi.

Matka
Ikävöin sinua rakkaani vaikka olet lähelläni,
vaikka kätesi on kädessäni.
Minun James Deanini, Marlon Brandoni ja Tauno Paloni.
Minun 16-vuotiaan herkän tytönsieluni unelmien prinssi.
Sinä et tullut kylätietä valkoisella ratsulla
hevosen kaviot kopsuen,
tulit punaisella traktorilla,
seisoin tien vierellä sydämeni hakatessa
halkeamaisillaan
Nyt katson sinua sydämessäni suru ja onni.
Minun voimakas mieheni, jonka kädet kaatoivat suuria
puita, samat kädet jotka eivät koskaan olleet liian
väsyneet ottamaan vastaan rakkauttani.
Tänä päivänä, nyt kun pesen sinun vanhaa vartaloasi
omilla ryppyisillä käsilläni hellästi, että en satuttaisi sinua.
Tänään, kun istumme yhdessä ja katselemme valokuvia
menneistä ajoista, kun yritän palauttaa mieleesi ihmisiä
ja asioita matkamme varrelta, tänään kun sanot minulle
monta kertaa päivässä kuinka paljon rakastat, itken
onnesta kun et ole vielä unohtanut minua,
yhdessä koetamme löytää
tien entiseen aikaan, menneeseen maailmaamme.

PYHÄSELÄN PALVELUPISTEELLÄ
Hammaslahdentie 2

Voit maksaa kaupungin laskuja ilman palvelumaksua,
noutaa lomakkeita ja jättää niitä sekä ilmoittaa tapahtumista. Pisteellä nähtävillä kaupungin kuulutukset,
maksuton netti ja paljon muuta hyödyllistä.
Käy tutustumassa: www.joensuu.fi/pyhaselka
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Yöllä kello 23.20
Ihmeellinen tunnelma. Katson hämärtyvään yöhön.
Kaunista, pihanurmikko on täynnä valkoapiloita.
Pieneltä mäeltä valuu sinisten lupiinien putous
pihaan saakka, valkoiset ruusut reunustavat pihaa.
Sydäntä särkevän kaunista.
Hämärä syvenee ja luonto on aivan hiljaa, yksikään
lintu ei laula, pesät ovat tyhjenneet.
Seurasin pienten ystävieni lähdön pari viikkoa sitten.
Seisoin ikkunassa niin kauan, kun viimeinenkin
pikkuinen tintti jätti pesän. Ihmettelen, että miksi
minulla oli niin surullinen olo, miksi nyt on epämääräinen
pelko, jota en osaa selittää. Olen pohjattoman surullinen.
Käyn vielä luonasi, olet jo mennyt nukkumaan, silitän hiuksiasi.
Meidänkin kesämme on kohta päättynyt.
Mutta olihan kesämme kaunis, lämmin ja aurinkoinen,
sadettakin oli sopivasti.
Kiitos yhteisestä matkastamme rakkaani.

Runot ovat Anneli Venäläisen tänä vuonna ilmestyneestä runokirjasta Muistatko Rakkaani. Runokirjaa on myytävänä Joensuussa
Suomalaisessa kirjakaupassa.

Käytetään paikallisia palveluita!

Yritysuutisia
Hiusstudio

Vasemmalla Henna Lehikoinen, oikealla Jenni Eskelinen

Hiusstudio parturi-kampaamo on muuttanut uusiin väljiin tiloihin
Lastaustie 4:ssä. Uusi toimitila sijaitsee liikekiinteistön kulmassa.
Parturi- kampaaja Katja Koljosen tilat sai myös uudet kalusteet.

Hiuspuoti

Katja Koljonen

Parturi- Kampaamo Hiuspuoti on muuttanut Lastaustie 4-liikekiinteistöstä Lastaustie 1: een. Uudessa remontoidussa paikassa sijaitsi aikaisemmin apteekki. Joulukuussa Hiuspuotiin tulee
parturi- kampaajaksi opiskeleva henkilö, jolta saa edullista hiustenkäsittelyä.

Hammaslahden kukka- ja hautauspalvelu
Liikkeen palvelut on siirtyneet Lastaustie 4:stä, tien toisella puolen olevaan liikekiinteistöön Lastaustie 1. Margit Holappan omistamasta liikkeestä saa edelleen hautajaisissa tarvittavat palvelut ja pitopalvelun. Uutena asiana hautaustoimistossa on palveluiden ja
tuotteiden hinnaston näkyminen asiakkaille.

Margit Holappa
HAMMASLAHTELAINEN
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Säkä-Vaaput – Kalaa Säkällä

Käytetään paikallisia palveluita!
A-P Jussila

Hammaslahdessa asuvalla A-P Jussilalla on yritys, joka valmistaa kalastuksessa tarvittavia vaappuja. Kalastusta pienestä asti
harrastaneen Jussilan ensimmäiset vaaput valmistuivat kolme
ja puoli vuotta sitten omassa vaatekomerossa. Nyt yrityksellä on
omat tilat, jossa vaappuja tehdään käsityönä ja koneet ovat vain
apuna.
Jussilan vaaput käyvät jokaiselle vesityypille ja värivaihtoehtojakin löytyy 30-kymmentä. Asiakas voi myös itse tilata haluamansa
värin vappuun. Säkä-vaaput on suunniteltu erityisesti kuhalle ja
hauelle, mutta vaapuilla on saatu hyvin taimentakin.
Kalastuspiireissä vaaput on hyvin tunnettuja ja neljä kalastuskilpailussa kiertävää venekuntaa käyttää Jussilan vaappuja.
Säkä-vaappu on toimintansa alusta asti ollut mukana tukemassa lasten ja nuorten kalastuksen harrastamista antamalla muun
muassa palkintoja järjestettäviin kalastustapahtumiin.
Säkä-Vaappuja voi ostaa netistä ja Kajaanissa olevasta Jahti-välineestä.
Nettiosoite on www.saka-vaaput.fi

Graafista suunnittelua
Pitko Design on Sari Pitkon elokuussa aloittama yritys, joka tarjoaa graafista suunnittelua ja kuvittamista monenlaisiin tarpeisiin.
Yrityksille Pitko Design voi tehdä mm. logoja, esitteitä, flyereita,
mainoksia, nettisivuja, käyntikortteja ja yritysilmeiden luomista.
”Yritys antaa itsestään positiivisen kuvan, jos sillä on yhtenäinen ja huoliteltu ilme kaikissa yrityksen materiaaleissa” sanoo
joulukuussa graafiseksi suunnittelijaksi valmistuva Sari Pitko.
Yksityiset voivat ottaa yhteyttä, vaikka kutsujen suunnittelun tai
perhejuhlien kuvaamisen merkeissä. Kevään koittaessa on hyvä
aika alkaa miettiä kesähäiden sekä valmistujaisten kutsuja.
Yhteyden saat sari@pitkodesign.fi
tai nettisivujen kautta www.pitkodesign.fi

Pitko Design -nettisivuilta voi tilata vaikka joulukortteja
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Vanhat valokuvat kertovat

Käytetään paikallisia palveluita!

Hammaslahtelaisia hiihtämässä 1932
Kuva: Kyösti Tolppanen

HAMMASLAHTELAINEN
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TAITTO Sari Pitko - PAINO LaserMedia Oy, Joensuu

