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Kirjaston uutisia
Kirjastorakennukset juhlivat pyöreitä vuosia

Kirjastot ovat avoinna läpi kesän

Pyhäselän kirjastorakennus Hammaslahdessa on nyt 30-vuotias.
Huhtikuulla 1986 avattu rakennus sai hiukan yli vuosi sitten AVI:n
hankkeen kautta avustusta sisätilojen remontointiin, jota suunniteltiin yhdessä kyläläisten kanssa. Tänä kesänä kirjastorakennuksen julkisivua kunnostetaan ja puhdistetaan. Kunhan julkisivu
on kunnossa, kutsumme asiakkaamme
nostamaan maljan kirjaston tulevillekin
vuosille.
Myös Reijolassa on syytä juhlaan, sillä Reijolan yhteisötalo, rakennus, jossa
Reijolan kirjasto sijaitsee, on syksyllä
jo 10-vuotias. Yhteisötalolla vietetään
muun muassa erilaisia kirjaston organisoimia tapahtumia, kuten Syyshavinoita
25.–27.8.2016. Yhteisötalolla on myös
kuntosali, jonne voi hankkia kulkutunnisteen Pyhäselän palvelupisteeltä,
Reijolan kirjastosta ja Carelicumin palvelupisteeltä. Samalla kulkutunnisteella
eli yhdellä maksulla pääsee myös muille
Pyhäselän alueen kuntosaleille.

Pyhäselän ja Reijolan kirjastot siirtyvät jälleen toukokuun alussa kesäaikaan. Talviajasta hiukan muuttuvilla kesäaukioloajoilla
mahdollistetaan se, ettei kirjaston tarvitse olla kiinni kesäaikaan
henkilökunnan lomien vuoksi. Pyhäselän ja Reijolan kirjastot ovat
siis avoinna koko kesän, myös heinäkuussa. Lisäksi haluamme
tarjota mahdollisuuden käydä kirjastossa myös aamupäivisin.
Hammaslahtelaiset, tiesittehän, että Pyhäselän kirjastossa on sekä kahvi- että vesiautomaatti, joten päivän
lehdet ja uusimmat aikakauslehdet voi lukea kesäaikaan terassilla istuskellen vaikkapa kahvikupposen
kera.

Tervetuloa kirjastoihimme!
Irina Halminen
kirjastonjohtaja

Käytetään paikallisia palveluita!

Kyläyhdistys
Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen hallitus on
valittu vuodelle 2016
Maaliskuussa pidetyssä vuosikokouksessa kyläyhdistyksen
hallitukseen valittiin Puheenjohtajaksi Hannu Holopainen, varapuheenjohtajaksi Hannes Rossi, Sihteeriksi Sari Pitko ja muiksi
hallituksen jäseniksi Reijo Karjalainen, Pertti Hakkarainen, Aarre-Pekka Koivunen ja Milja Ryynänen, joka toimii myös rahastonsekä jäsenrekisterinhoitajana.

Pyhäseläntien kevyenliikenteen väylä ja valaistus
Joensuun kaupunkirakennelautakunta ei puoltanut hammaslahtelaisen Eero Tossavaisen ja 74 muun ihmisen allekirjoittamaa
aloitetta Pyhäseläntien kevyenliikenteen väylän ja valaistuksen
rakentamiseksi. Aloitetta tuki myös kyläyhdistys.
Pyhäseläntie on valtion maantie, jonka tienpitäjänä toimii Pohjois-Savon ELY-keskus. ELY-keskuksen aloitteesta on nyt aloitettu
Joensuun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen.
Tässä suunnitelmassa arvioidaan myös Pyhäseläntien kevyenliikenteenväylää ja valaistusta. Suunnitelma valmistuu talvella
2016-2017.

Elovaaran luonnonsuojelualue
Edellisen vaalikauden kaupunginvaltuutettu Minttu Massisen
valtuustoaloite kaupunginmaalle perustettavasta luonnonsuojelualueesta on toteutunut. Pohjois-Karjalan ELY-keskus teki
päätöksen asiasta maaliskuussa. Elovaaralla on jo vuosia ollut
luontopolkuverkosto ja kaksi laavua.

Joensuun maaseutuohjelma vuosille 2016-2020 on
valmistunut
Viime vuonna aloitettu maaseutuohjelman laatiminen on ollut
kaupunginhallituksen käsiteltävänä 24.4.2016 ja seuraavana
asia tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Maaseutuohjelman valmisteluun osallistui myös asukkaat ja
eri yhteisöt. Keskeisiä asioita maaseutuohjelmassa on maaseutualueiden viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisääminen, asukkaiden vaikuttamisen edistäminen ja yhteisöllisyys.

Kaksostien ja Sorsalantien välisen kevyenliikenteen
väylän rakentaminen
Tänä vuonna kaupunki rakentaa kevyenliikenteen väylän ja
valaistuksen kaksostien ja sorsalantien välille.

Jouluvalot hammaslahden taajamaan
Joensuun kaupunki on aloittanut selvityksen tekemisen jouluvalojen rakentamiseksi Joensuuhun liittyneiden kuntien taajamiin.
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Hammaslahden päiväkoti
Joensuun kaupunki tekee selvitystä Hammaslahteen rakennettavasta uudesta päiväkodista. Jos rakentaminen toteutuu niin
päiväkoti olisi valmis 2017-2018.

Kyläyhdistyksen aloitteita
Kyläyhdistys on tehnyt aloitteet Sorsalan asuinalueelle rakennettavasta leikkikentästä ja Hammaslahden asemakaavan uudistamisesta. Kyläyhdistys esittää asemakaavaan nimettäväksi
viime vuonna edesmenneen Teuvo Koljosen puistoa. Koljonen oli
moninkertainen arvokisamenestyjä mäkihypyssä ja yhdistetyssä.

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.

Pyhäselän historia -kirjaa 1925-2008, on vielä saatavana.
Kirjan sivumäärä on 600 ja sen hinta on 35 €. Kirjaa on
myytävänä Hammaslahden ja Reijolan Oma SP konttoreissa ja Hannu Holopaisella. holopainenhs@outlook.com
Hannu Holopainen
puheenjohtaja

Kyläyhdistyksen hallitus toivottaa kaikille

lämmintä kesää!

Käytetään paikallisia palveluita!

Yritysuutisia
Autohuolto Satuma
Satuma Oy on liittynyt vuoden alusta Autoasi-korjaamoketjuun.
Tämän ansiosta myönnämme asentamillemme varaosille sekä
tekemällemme työlle kolmen vuoden takuun.
Välitämme varaosia tilauksesta ja myymälästämme löytyy monipuolisesti autotarvikkeita, mm. pyyhkijänsulkia, pesuaineita, vahoja, akkuja, öljyjä ja renkaita. Teemme rengastyöt ja tarjoamme
renkaiden kausisäilytystä, lisätietoa nettisivulta: www.satuma.fi.
Saamme nopeasti tilattua myös asiakkaan haluamat vanteet.
Uutena palveluna tarjoamme matkailuautoja vuokralle. Lisätietoa löytyy nettiosoitteesta: www.satuma.fi/vuokraus tai facebook.
com/satumaoy. Vuokrattavaan kalustoon kuuluu myös huollon
sijaisauto, pakettiauto, peräkärry, betonimylly, levyhissi, maantiivistäjä, oksasilppuri ym.
Monimerkkihuollon lisäksi tarjoamme pienkone-sekä ajoneuvoelektroniikkakorjausta ja öljynvaihtohuoltoja. Ajoneuvojen
ilmastoinnin huollot, sisäpesut sekä hajun poistot kuuluvat palveluihimme.
20.5. klo 12-18 ja 21.5. klo 10-15 järjestämme avajaistapahtuman, jolloin voi tuoda autonsa maksuttomalle testiradalle. Testaamme iskunvaimentimet, mittaamme akun, nesteet ja renkaiden
urasyvyyden, tarkistamme pyyhkijänsulkien kunnon sekä täytämme tuulilasinpesunestesäiliön. Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen tuotevalikoimaamme sekä vuokrattavaan kalustoomme!
Autohuolto Satuma, ma-pe 8.30-16.30 Happolantie 16 Hammaslahti puh. 040 717 8276.
Evelace Kotiputiikki, Happy Dog koiran-ja Happy Cat-kissanruuat, Oriflame, Tupperware, Arctic Nutrition-ravintolisät puh. 050
362 4022. www.evelace.fi/satumahonen

HAMMASLAHTELAINEN

3

Käytetään paikallisia palveluita!

Sintson luontopolku
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Vanhat valokuvat kertovat

Käytetään paikallisia palveluita!

Juhlat nuorisoseurantalolla noin 1930-luvulla
Kuvan omistaa Kyösti Tolppanen

Asekätkön muistotaulu sijaitsee Hammaslahdentien
ja Kankurintien kulmauksessa.
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TAITTO Sari Pitko - PAINO LaserMedia Oy, Joensuu

