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K-Market Hammaslahden
uudet kauppiaat
Olemme K-Market Hammaslahden tuore kauppiaspariskunta, Toni ja Henna
Ahonen. Joillekin saatamme olla tuttuja
jo ennestään myös K-Market Reijolan
kauppiaina, jossa olemme olleet kauppiasyrittäjinä nyt n.2 vuotta.
Jatkossa toimimme siis kauppiaina molemmissa toimipaikoissa ja työntekijämme
tulevat myös työskentelemään molemmissa toimipaikoissa. Olemme saaneet lämpimän vastaanoton asiakkailta Hammaslahdessa ja olemme siitä kiitollisia.
Tavoitteenamme on rakentaa K-Market
Hammaslahdesta tasokas ruokakauppa
josta saa kaiken tarvittavan niin arkeen
kuin juhlaan sekä hyvän valikoiman käyttötavaroita. Valikoimatyö on toki vasta alkumetreillä ja tähän toivommekin kovasti
toiveita asiakkailta, mitä valikoimissamme
tulisi olla. Ainakin tuoretta kalaa on toivottu sekä enemmän paikallisia tuotteita ja
tähän olemme reagoineet jo ensimmäisen
viikon aikana. Myös palvelun nopeuteen
tulemme jatkossa panostamaan. Meille
tärkeintä on asiakkaiden palvelu. Reijolassa palveluihimme kuuluu kotiinkuljetus
ja myös Hammaslahti on toimitusaluetta.
Olemme molemmat 35-vuotiaita syntyperäisiä pohjoiskarjalaisia. Henna on
kotoisin Liperistä ja Toni Outokummusta.
Perheeseemme kuuluu 3 lasta: ekaluokkalainen Emma, 5- vuotias Eemeli sekä
3-vuotias Matilda.
Nähdään kaupalla!

Toni Ahonen
kauppias
K-Market Reijola, K347

Käytetään paikallisia palveluita!

Kirjaston uutisia
Hyssh, kuulitko jo tämän?
Kirjastoon vuoden jokaisena päivänä
Oletko jo kirjaston omatoimiasiakas? Omatoimiasiakkaana pääset kirjastoon vuoden jokaisena päivänä myös aukioloaikojen
ulkopuolella. Aivan pian laajennamme omatoimiaukioloaikoja
entisestään, mikä tarkoittaa, että kirjastoon pääsee omatoimisesti klo 7-21 ympäri vuoden. Viikonlopun sanomalehdet ovat
luettavissa tuoreeltaan, perheen kanssa voi vierailla kirjastossa
vaikkapa sunnuntaipäivän ratoksi ja varaukset noutaa silloin kun
itselle sopii parhaiten. Lainaaminen ja palauttaminen on helppoa
auto-maatin avulla. Virkailijat palvelevat edelleen tuttuun tapaan
aukioloaikoina, jolloin asiakas voi lainata myös asiakaspalvelutiskillä. Omatoimikirjastopalvelu on ilmainen lisäpalvelu, joka
laajentaa kirjastojemme aukiolomahdollisuuksia. Se on palvelua
asiakkaan oman ajankäytön ehdoilla. Omatoimisopimuksen voit
käydä allekirjoittamassa joko Pyhäselän tai Reijolan kirjastoissa
paikan päällä. Kysy lisää henkilökunnaltamme!

Videopuheluyhteys Joensuun pääkirjastolle
Monet tärkeät palvelut voidaan tuoda asiakkaan luo edullisemmin ja tehokkaammin videoyhteydellä. Pilottitestaamme kirjastossamme palvelua, joka voi tulevaisuudessa laajentua koskemaan
pankkipalve-luita, Kelaa, terveydenhuoltoa jne. asiointipalveluita.
Kirjastossa on nimittäin marraskuun alusta saakka ollut Sencom
Oy:n toimittama videoyhteyslaite, jolla asiakas voi yhdellä kosketusnäytön painalluksella ottaa videopuheluyhteyden Joensuun
pääkirjastolla päivystävään virkailijaan. Laite on testikäytössä
kirjastossamme juuri omatoimikirjastopalveluiden vuoksi. Jos
kirjastossamme ei ole henkilökuntaa, mutta eNeuvonta-virkailija
on paikalla Joensuussa, voi asiakas saada silti henkilökohtaista
palvelua. Videopuhelun välityksellä voi esimerkiksi uusia lainansa, päivittää yhteystietonsa ja tehdä varauk-sia. Virkailijat eivät
ole kokoaikaisesti tavoitettavissa omatoimiaikana, mutta aina
yhteyden ollessa mahdollinen, avunpyyntö on yhden ilmaisen
puhelun päässä. Kannattaa kokeilla!

Itsenäisyyspäivän etkot
ja muut tapahtumat kirjastoissa
Jokaisessa Joensuun kirjastossa juhlitaan Suomen 100-vuotista
itsenäisyyttä ennakkoon joko virallisilla etkoilla eli ennakkojuhlilla
tiistaina 5.12.2017 tai muutama päivä aiemmin Joensuu-viikon
(29.11.-6.12.2017) aikana. Reijolan kirjasto ja Reijolan nuorisotila järjestävät yhteisen
juhlan 4.12.2017 ja Pyhäselän kirjastossa juhlitaan
5.12.2017. Reijolassa on
ohjelmassa muun muassa
yhteistä pelaamista, askartelua ja glögitarjoilua. Pyhäselässä on Hammaslahden
koulun taidenäyttelyn avajaiset ja koululaisten musiikkiesitys, liikuntapalveluiden
kirjastokiertueen tarjoamaa
taukojumppaa kirjan kera,
glögitarjoilu sekä sinivalkoisen paperikukkakimpun askartelua. Lisäksi molemmissa
kir-jastoissa on esillä kirjanäyttely, ”Kirjallinen kattaus itsenäisen
Suomen vuosikymmeniltä”.
Kirjastoissamme on muulloinkin kaikille asiakkaillemme avoimia
toistuvia tapahtumia, kuten satutunteja, kirjoista ja muusta elämänmenosta keskustelevien kirjapiiriporukoiden kokoontumisia
ja lukukoirien käyntejä. Lisäksi järjestämme erilaisia teematapahtumia ympäri vuoden; muun muassa pelipäivät ja muut lasten ja
nuorten tapahtumat, elokuvanäytökset Reijolan yhteisösalissa,
askartelutapahtumat ja muistelutuokiot värittävät arkeamme. Pyhäselän kirjasto on jälleen mukana myös helmikuisessa Hammaslahden koko perheen talvitapahtumassa ja Reijolan kirjasto
puolestaan perinteisesti vuosittain järjestämässä Syyshavinoita.
Poikkea käymään ja kysy lisää toiminnastamme!

InfoTV kertoo paikallisista tapahtumista

Pyhäselän kirjasto: www.vaarakirjastot.fi/pyhaselka
Reijolan kirjasto: www.vaarakirjastot.fi/reijola

Pyhäselän ja Reijolan
kirjastot
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Vaarakirjastot

Sekä Pyhäselän että Reijolan kirjastoihin hankitaan näytöt ja minitietokoneet sähköisten tapahtumamainosten esittämistä varten.
Nämä infoTV:t laitetaan esille Pyhäselässä kirjaston asiakaspalvelutiskin läheisyyteen, Reijolassa yhteisötalon aulaan. Ne kertovat asiakkaillemme paikallisista, ajankohtaisista tapahtumista
toimijoiden omien mainosten avulla. Kirjasto investoi televisioiden
ja niitä ohjaavien minitietokoneiden hankintaan Hammaslahden
kyläyhdistyksen aloitteesta. Toivomme, että alueella toimivat
yhdistykset ja järjestöt lähettävät meille tapahtumamainoksiaan
entistä runsaammin myös sähköisessä muodossa, jotta saamme infoTV:t aktiiviseen käyttöön. Muistattehan, että kirjasto on
muutenkin kätevä väylä tiedottaa paikallisista tapahtumista. InfoTV-laitteiden käyttöönotto tapahtuu viimeistään tammikuussa
2018.

Tervetuloa kirjastoihimme!		

Irina Halminen
kirjastonjohtaja

Käytetään paikallisia palveluita!

Pyhäselkä ja Hammaslahti
100-vuotta sitten
Suomi täyttää 100 vuotta ja pitkin vuotta on juhlittu merkkipäivää
mitä erilaisin tapahtumin, seminaarein, kirjoituksin ja julistuksin.
Saman teeman puitteissa on hyvä jatkaa. Tämä lyhyt essee perustuu 18.5. 2017 Hammaslahdessa pitämääni esitelmään Suomi
100, Pyhäselkä ja Hammaslahti.

Satavuotias Suomi
Vuonna 1917 meitä suomalaisia oli noin 3,1 miljoonaa. Jos oli
kansakunta vasta ponnistamassa itsetietoisuuden ja itsenäisyyden alttarille nuoruutensa voimassa, niin nuorta oli itse kansakin.
Puolet suomalaisista oli alle 25-vuotiaita ja lapsia syntyi paljon,
alle 14 vuotiaita oli 35 % väestöstä. Nykyään tuo luku on 17
%. Elinikää noilla lapsilla oli odotettavissa keskimäärin vajaaksi
viisikymppiseksi, eikä tuon iän ylittäneitä tuohon aikaan niin paljoa ollutkaan. Väestöpyramidi vuodelta 1917 muistuttaa lähinnä
tontun hiippalakkia tai purjevenettä, leveä alhaalta ja jyrkästi
suippeneva ylöspäin.
Kaupungit olivat pieniä ja maaseutumaisia, vuonna 1910 84 %
väestöstä asui maaseudulla, eikä luku kovin paljoa ehtinyt ennen
itsenäistymistä laskea, varsinainen kaupungistuminen alkoi vasta
toisen maailmansodan jälkeen. Elanto saatiin maasta ja metsistä.
Maa-ja metsätalous toi leivän pöytään noin 66 % suomalaisista,
teollisuuden osuus oli tässä vaiheessa vasta 12 %. Maatilat olivat
pieniä ja usein vuokralla, vuonna 1912 Suomessa oli 151500
vuokratilaa, joista 55 000 oli torppia. Itsenäisiä tiloja oli 110 000.
Ennen kaikkea Suomi, Pyhäselän seudut ja Hammaslahti olivat
osa Venäjän keisarikuntaa, joka kävi yhä hankalammaksi muodostuvaa sotaansa Saksaa ja Itävalta-Unkaria vastaan. Tsaarin valta natisi liitoksissaan, sillä raskaat ja huonosti sujuneet
sotavuodet olivat vieneet pohjan tsaarin suosiolta. Helmikuun
vallankumouksena tunnetussa vallanvaihdossa Nikolai II luopui
vallasta ja väliaikainen hallitus siirtyi johtoon. Tämä oli kuitenkin
vain esisoittoa lokakuun suuremmille tapahtumille, bolsevikkien
valtaannousulle, Venäjän irtautumiselle sodasta ja myös Suomen
itsenäistymiselle.
Suomi itsenäistyi 6.12.2017 ja Venäjän kansankomissaarien
neuvosto antoi hyväksyntänsä 31.12.1917. Levottomat ajat näkyivät myös Suomessa, erilaisia lakkoja järjestettiin vuoden aikana
noin 500.

Samaan aikaan Pohjois-Karjalassa
Pohjois-Karjalan maakunnasta ei vuonna 1917 ollut virallisessa
mielessä vielä tietoakaan. Seudun alueet olivat osa 1831 perustettua Kuopion lääniä. Väestön määrästä maakunnan alueella
saa käsityksen tarkastelemalla vuoden 1920 tilastoja, jolloin ihmisiä seudulla asusti noin 139 000. Elinkeinorakenne vastasi
pitkälle kansallisia tunnuslukuja mutta oli vielä enemmän maatalouteen painottuvaa, 82 % sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta.
Kaupunkeja maakunnassa oli vain yksi, 1848 perustettu Joensuu.
Puoluepoliittisesti Pohjois-Karjala oli jakaantunut kolmeen leiriin.
Vuoden 1917 vaaleissa sosiaalidemokraattien kannatus oli 47,3
%, yhtyneiden suomalaisten puolueiden 31 % ja maalaisliiton 21
%. Työväen liike oli aktiivinen myös maakunnassa, Joensuussa
marssittiin ja osallistuttiin syksyn yleislakkoon. Elintarvikkeista oli

sodan ja epämääräisten olojen vuoksi välillä pulaa, tämä heijastui
myös maaseudulle. Hammaslahdenkin Honkavaaralla paheksuttiin marraskuussa 1916 voin hinnalla keinottelijoita ja pahoiteltiin
huonoa maidon saantia.

Entä sitten Pyhäselkä ja Hammaslahti?
Pyhäselän kunnan osalta tilanne oli samanlainen kuin tänäänkin, kuntaa ei ollut. Vuonna 1917 Pyhäselkä oli kuitenkin jo oma
seurakuntansa. Pyhäselän seurakunta oli erotettu omakseen
29.11.1911. Kunnallishallinnollisesti alueet olivat edelleen osa
Kiihtelysvaaran kuntaa, eikä oma seurakuntakaan käytännössä
omien asioiden ajamista edistänyt. Seurakuntien erottaminen ei
saanut loukata silloisten viranhaltioiden etuja ja oikeuksia, tämä
tarkoitti sitä, että Kiihtelysvaaran kirkkoherra hoiti myös Pyhäselän asioita virasta luopumiseensa saakka 1923.
Väestöä Kiihtelysvaarassa oli noin 7500, joista noin puolet sijoittui Hammaslahden, Mulon ja Vuodinkylän alueille. Näistä alueista seurakunta koostui ja ne muodostivat pohjan myös tulevalle
kunnalle. Verollepantavaa maata seurakuntaan kuului 21,9343
manttaalia. Kirkko sijaitsi edelleen Kiihtelysvaarassa, mutta kuntakokousten paikka oli 1915 pitkällisten riitojen jälkeen sovittu
neljän vuoden jaksoksi Hammaslahteen.
Pyhäselkä koostui kahdesta keskeistä kylästä, Mulosta ja Hammaslahdesta. Mulossa sijaitsi paikkakunnan kulttuurinen keskus
Niittylahden opisto ja Hammaslahdessa Kiihtelysvaaran tärkein
rautatieasema. Pyhäselän kylät olivat enemmän maatalouteen ja
peltoviljelyyn suuntautuneita kun Kiihtelysvaaran kylissä painopiste oli metsävaltaisuudessa. Noin 78 % Kiihtelysvaaralaisista sai
elantonsa maa- ja metsätaloudesta, samaa voi olettaa Pyhäselän
puolen asukkaista.
Kaksi paikallista erikoisuutta olivat runsas sekatyömiesten määrä ja toisaalta uskonnolliseen elämään liittyvä baptismi. Tilastoissa on seudulle merkitty huomattavasti enemmän sekatyömiehiä
kuin moniin naapurikuntiin. Taustalla voi olla erot tilastoinnissa tai
sitten kaupungin läheisyys toi Mulon ja Hammaslahden seudulle
enemmän markkinoita sekatyömiesten palveluksille. Baptismi
oli pohjana sittemmin Herran kansana tunnetulle uskonnolliselle
liikkeelle. Tuolloin 20 % Pohjois-Karjalan baptisteista asui Hammaslahdessa.
Hammaslahti oli Kiihtelysvaaran väkirikkain kylä. Ennen rautatien tuloa 1890-luvulla kylän asutus oli keskittynyt Saarenkylälle
ja nykyään Kuusenjuurena tunnetulle alueelle. Aseman seutu oli
vielä 1890-luvulla hyvin syrjäinen ja harvaan asuttu, mutta tämän
jälkeen kehittyi nopeasti. Vuoden 1915 henkikirjaan Hammaslahteen oli merkitty 97 tilaa/taloa. Kunnan keskukseen Kiihtelysvaaran kirkonkylälle taloja oli merkitty vain 10.
Rautatien tulo oli Hammaslahden kehityksen kannalta ratkaisevaa. Kasvanut ihmis- ja tavaraliikenne vahvisti kylän taloudellista
ja henkistä itsetuntoa. Aseman kautta lastattiin paljon puutavaraa
ja seudun kauppaliikkeiden tavaraliikenne tapahtui pitkälti aseman kautta. Uusien tuulien myötä Postikonttori siirrettiin Honkavaaralta maantienvarresta asemalle ja toipa vilkastunut elo kylään
kaupan, majatalon sekä sahan. Lisääntynyt taloudellinen toiminta sai paikalliset liittymään osuustoimintaan ja Hammaslahden
osuuskassa perustettiin 1906.
Ensimmäisiä kauppaliikkeitä seudulla olivat Juho Holopaisen,
Antti Simosen, Pekka Suhosen ja Osuusliike Kauppa-Sammon
liikkeet. Aseman lähelle rakennettiin nuorisoseuran talo 1915 ja
työväentalo 1912.
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Käytetään paikallisia palveluita!
Kohti sisällissotaa
Suojeluskuntatoiminta Pyhäselän alueella alkoi tiettävästi marraskuussa 1917, jolloin Nivassa pidetyssä kokouksessa päätettiin perustaa salainen kylää puolustava suojeluskunta. Virallinen
suojeluskunnan perustaminen aloitettiin 8.12. Hammaslahdessa
järjestetyssä kokouksessa, kaikkiaan miehiä tuli kuulumaan Hammaslahden ja Mulon suojeluskuntiin noin 90. Hammaslahden suojeluskunta oli hyvin aktiivinen, sen perustajina ja vetäjinä toimivat
maanviljelijä Eemil Korhonen ja asemapäällikkö Otto Larinen.
Tiedot Hammaslahden punakaartista ovat hyvin hatarat, Mulon
punakaartiin kirjattiin keväällä 1918 kuuluneeksi 44 nimeä. Pyhäselän alueen työväenyhdistyksissä oli noin 100 jäsentä, mutta
liikehdintä 1917 oli varsin maltillista.
Pyhäselkäläisistä valkoisista meni rintamalle vapaaehtoisena
noin 40 miestä ja keväällä 1918 järjestettyjen asevelvollisuuskutsuntojen myötä vielä 100 miestä lisää. Kaiken kaikkiaan
Kiihtelysvaaralaisia valkoisia kuoli 10 ja punaisia neljä. Pyhäselkäläisiä valkoisia kaatuneita oli kuusi, joista etenkin Kaarlo
Lintulan kaatuminen herätti voimakkaita tunteita.Pyhäselästä ei
lähtenyt ketään Saksaan jääkäreiksi, eikä pyhäselkäläisiä punaisia tiettävästi teloitettu keväällä 1918. Kolme Etelä-Suomessa
toiminutta pyhäselkäläistä ilmeisesti pidätettiin. Hammaslahdessa
oli ollut varsin rauhallista, ilmeisesti osaksi jämäkän nimismies
Zimmermanin ansiosta. Vaikka suukopua käytiin, ei suurempaa
katkeruutta paikkakunnalle jäänyt.

Lopuksi

Kuva: Pekka Kontkanen

Itsenäisyytemme juhlavuosi on tuonut mitä erilaisempia tilaisuuksia pohtia historiaamme ja sen eri vaiheita. Mitä on Suomi, suomalaisuus ja miten niitä pitäisi tulkita? Pyhäselän ja Hammaslahden historia on oma kurkistusikkunansa historiaamme. Rautatien
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tuleminen oli merkkitapaus lukemattomilla paikkakunnilla pitkin
Suomea, kunnat ja seurakunnan itsenäistyivät vauhdilla juuri samaan aikaan Pyhäselän kanssa. Sotavuodet, elinkeinorakenteen
muutokset, sodan jälkeinen siirtolaisuus, hyvinvointivaltion vaiheet ja viimeaikainen kasvavien kaupunkiseutujen vahvistuminen
ovat löydettävissä myös Pyhäselän ja Hammaslahden historiasta.
Suomalaisuuden, pyhäselkäläisyyden tai hammaslahtelaisuuden pohtiminen alkaa usein samoista tekijöistä. Mistä olemme
tulleet, mitä olemme suhteessa toisiin ja jos me olemme me ja
nuo niitä toisia, miten raja vedetään? Vaikka Hammaslahden
historia on helposti yhdistettävissä suurempiin kehityslinjoihin,
ihan samalla tavalla sen historia kumpuaa myös paikallisesta ja
yksilöllisestä ainutlaatuisuudesta. Tärkeää on ymmärtää, että
kysymys on eri tasojen yhteispelistä, tähän asti kirjoitettujen tarinoidemme samanaikaisuudesta, kuten maantieteilijä Doreen
Massey on asian ilmaissut.
Historiantutkimuksen kautta pystymme saamaan jonkinlaisen
käsityksen Suomesta tai Hammaslahdesta 100 vuotta sitten.
Kuva ei ole lähimainkaan täydellinen, saavutamme vain sen mitä
käytettävissä olevista lähteistä pystymme tulkitsemaan. Olennaista kuitenkin on, että yritämme ja mitä paremmin menneisyyttä ymmärrämme, sen paremmat edellytykset meillä on nykyisyytemme
ja seuraavan 100-vuotiskauden varalle.
Kirjoittaja Jani Karhu on historiantutkija ja
Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja
Käytetty kirjallisuus ja lähteet
Pyhäselkä 1925-2008 (2015)
Pyhäselän partailla (1995)
Samanaikainen tila (2008)
www.stat.fi
www.itsenaisyys100.fi

Kyläyhdistys

Käytetään paikallisia palveluita!

Hammaslahden seudun kyläyhdistys
Pyhäselän lukio
Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2011, että lukiokoulutuksen
aloittaneiden lukumäärä pitää olla vähintään 20 ja lukion opiskelijoiden kokonaismäärä vähintään 55-oppilasta, että lukion toiminta
jatkuu. Pyhäselän lukiossa on yhteensä 62 oppilasta, ja tänä
syksynä lukiossa aloitti 12-oppilasta.
Lukiokoulutuksen oppilaiden määrä lasketaan joka vuosi 20.9.
jos opiskelijamäärä ei täytä yllä olevia kriteerejä hyvinvointilautakunta päättää kyseisen vuoden marraskuun kokouksessaan
oppilaaksi oton lopettamisesta. Koulun mahdollisesta lakkauttamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Pyhäselän lukiolla oli 1.11
keskustelu ja kuulemistilaisuus koulun tulevaisuudesta.
Seuraavaksi hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa 28.11 pitämässään kokouksessa. Hammaslahden seudun kyläyhdistys
pitää tärkeänä ,että Pyhäselän lukion toiminta jatkuu edelleen ja
lukiolle annetaan mahdollisuus kehittää toimintaansa.

Hammaslahteen jouluvalot
Hammaslahteen Lastaustien varrella oleviin kaupungin omistamiin valopylväisiin suunnitellaan jouluvalaistusta. Valtuustoaloitteen pohjalta edennyt hanke toteutuu marras-joulukuun aikana.
Valtion teiden varsilla oleviin valopylväisiin ei saa valoja ripustaa.

Toimivatko puhelinyhteydet? Pätkiikö netti?
Näkyykö TV? Kiinnostaako valokuidun tuomat
nopeat yhteydet?
Vuosia sitten on tehty valtuustoaloite valokuidun saamiseksi
Joensuun kylille. Hanke ei kuitenkin silloin edennyt. Nyt Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Maaseudun sivistysliitto on lähtenyt
ajamaan valokuitua asiaa. Hammaslahden nuorisoseurantalolla
pidettiin valokuitutilaisuus 16.11. Tilaisuudessa oli tarjolla tietoa
valokuidun monipuolisista hyödyistä ja paikalla oli myös valokuidun tuottaja Kaisanet. Tilaisuuden jälkeen perustettiin työryhmä
jonka tehtävänä on viedä asiaa eteenpäin.

Hammaslahdessa rakennetaan uutta päiväkotia jonka on määrä valmistua syksyllä 2018. Vuokkolantien ja hammaslahdentien
kulmaukseen on rakenteilla nuorille tarkoitettu hoitokoti joka valmistuu myös 2018.
Hammaslahden kukka- ja hautaustoimistosta ja Elintarvike- ja
Grillikioski Jarmo Turtiaiselta on mahdollisuus ostaa Hammaslahti
aiheisia postikortteja.

Pyhäselän kunnan historia 1925-2008 kirja
Pyhäselän kunnan virallista historia kirjaa on vielä saatavana.
Kirjan myynti hinta on 25 euroa. Kirjaa on myytävänä Hammaslahden Oma SP konttorissa ja Hannu Holopaisella.
holopainenhs@outlook.com tai p. 0505222835
Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen kotisivuilta www.hammaslahti.fi ja kylien ilmoitustauluilta voit seurata kyläyhdistyksen
järjestämiä tapahtumia. Kotisivujen kautta voit ottaa yhteyttä kyläyhdistykseen, antaa palautetta, keskustella blogissa ja tehdä
aloitteita Hammaslahden seudun kehittämiseksi. Aloitteita ja terveisiä kyläyhdistykselle voit jättää myös Pyhäselän kirjastolle.
kyläyhdistys on myös Facebookissa.

Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen hallitus
toivottaa rauhallista joulun aikaa
ja hyvää ensi vuotta!
Hannu Holopainen
puheenjohtaja

Puhelinkeskus.
Tunteeko kukaan kuvassa olevat henkilöt?
Kuva: Tolppanen
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Yritysuutisia

Käytetään paikallisia palveluita!

Talohuolto Pekka Suhonen
Pekka Suhosen talohuolto on toiminut hammaslahdessa 2-vuotta.
Suhosen talohuollosta voi tilata kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen
sisäremontit ja ulkotyöt sekä kaivinkone ja traktorityöt. Talohuollon
toimenkuvaan kuuluu myös kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen
valvonta ja huolto. Talohuolto palvelee sopimuksen mukaan myös
iltaisin ja viikonloppuisin.

www.talohuoltosuhonen.fi / 0505814569

Lisää paikallisista palveluista:

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

Tunnelmallisia
pimeneviä iltoja!
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Käytetään paikallisia palveluita!

Koko perheen talvitapahtuma jälleen helmikuussa
Talvikauden suurimpia tapahtumia Hammaslahdessa on koko
perheen talvitapahtuma, jota vietämme jälleen lauantaina
24.2.2018. Tapahtuma sijoittuu Hammaslahden koulukeskuksen
ympäristöön eli yläkoululle, koulujen piha-alueille ja kirjastoon.
Aiempina vuosina ohjelmassa on ollut pelaamista, askartelua,
moottorikelkka-ajelua, poniratsastusta, kasvomaalausta, ongintaa, mäenlaskua ja paljon muuta yhteistä kivaa tekemistä! Poliisija paloautokin ovat olleet paikalla tutustuttavissa.
Voit laittaa omat ohjelmatoiveesi suunnitteluporukalle Pyhäselän
4H-yhdistyksen, seurakunnan tai kirjaston henkilöstöjen kautta.
Talvitapahtuman tiedotussivun löydät myös Facebookista, joten
pa-lautetta ja toiveita voit laittaa lisäksi Facebook-viestillä.
Nähdään talvitapahtumassa!

Hammaslahden talvitapahtuma
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Käytetään paikallisia palveluita!

Joulunavaus Honkavaaran teatterilla
5.12. klo 18-20.
Sisäänpääsy 5e, Tervetuloa!
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TAITTO Sari Pitko - PAINO LaserMedia Oy, Joensuu

