.

.

hammaslahden seudun kyläyhdistys ry www.hammaslahti.fi nro 1/2018

Kevätkaiho
Monelle on varmasti tullut tutuksi vasta puolisen vuotta sitten
perustettu Kukka- ja hautauspalveluliike entisen ”yläkioskin” tiloihin. ( Pyhäseläntie 11) Uudet yrittäjät Mari Venäläinen, 29, ja
Petra Niemeläinen, 26, ovat positiivisesti yllättyneet mukavasta
vastaanotosta Hammaslahdessa. Vastikään nuoret yrittäjät myös
laajensivat toimintaansa ja ostivat Kiteen kukka- ja hautauspalvelun liiketoiminnan.
Molemmilla yrittäjillä juuret ovat lähtöisin Pyhäselästä.
”Vaikka Hammaslahti onkin tuttu molemmille, on huikeaa nähdä
miten lähes päivittäin saapuu uusia asiakkaita liikkeeseemme.”
Venäläinen kertoo. Alavalinta on ollut nuorilla yrittäjillä jo pitkään
mielessä ja tukea yrityksen perustamiseen he saivat yritysneuvojilta, Josekista, Te-toimistosta ja Ketiltä.
”Unohtamatta meidän tukiverkostoa, se on sanoinkuvaamattoman tärkeää.” Niemeläinen muistuttaa.

Suru on osa arkea
Yrittäjät kertovat, että tärkeintä heille on täyden palvelun hautaustoimisto. Meiltä saa kukat, valokuvaukset, vainajan kuljetukset ja
perunkirjoitukset. Pitopalvelu hoidetaan yhteistyössä Heidi Lihavaisen, Pata247:n kanssa. Niemeläinen on entiseltä ammatiltaan
lähihoitaja. ”Sitä on lähihoitajana ollessaankin joutunut kohtaamaan paljon kuolemaa ja surua, joten työssä surun kohtaaminen
ei ole uutta. Myötätunto ja empaattisuus ovat tässäkin työssä
suunnattoman tärkeitä.” Venäläinen puolestaan on koulutukseltaan autonkuljettaja ja käsityömuotoilija. ”Jokaisen suru täytyy
kohdata yksilöllisesti ja jokainen kohtaaminen on yhtä tärkeää.
Nämä kohtaamiset rauhoittavat ja se luottamus tähän työhön on
liikuttavaa. ”

Ilo kulkee käsikkäin surun kanssa
”On ihana nähdä, miten meille on tullut paljon myös muitakin
juhlia. Hääjuhlia, valmistujaisia ja silloin tällöin saamme tehdä
kastajaisiin kukkia. Se on vastapainoa ammatin toiselle puolelle
ja näistä juhlista kyllä iloitsemme.” Yrittäjät kertovat.”Suosittuja
kukkakursseja olemme pyrkineet järjestämään vähintään kerran
kuukaudessa, näistä myös saa sitä iloa arkeen.”
Mari ja Petra

vasemmalta Petra ja Mari

Kesäkauden avajaiset
LAUANTAINA 26.5.2018
klo 10:00-14:00
Kevätkaihon pihassa (Pyhäseläntie 11)
Myynnissä mm.
kukkia, makkaraa, lettuja ja kahvia!
Swipe-tuotteita. Kirpputori.
4H järjestää lapsille kasvomaalausta.

TERVETULOA KOKO PERHEEN KERA!
Järjestämme yhteistyössä:
Hammaslahden seudun kyläyhdistys
Eläkeliiton Pyhäselän yhdistys
Pyhäselän 4H-yhdistys
Kevätkaiho Oy

Käytetään paikallisia palveluita!

Pyhäselän 4H-yhdistykseen uusi toiminnanjohtaja
ja Syyshavinat Reijolassa. Yhdistys työllistää vuosittain noin 30
nuorta mm. kerhonohjaajiksi, työpalvelutoimintaan, esim. kahvituksiin, siivouksiin, lemmikkien hoitoon tai nuori voi perustaa
oman 4H-yrityksen. 4H-yrityksiä Pyhäselän 4H-yhdistyksessä on
tällä hetkellä 5 kpl. Yhdistys toteuttaa yhteistyössä Kontiolahden
4H-yhdistyksen kanssa Joensuun seudun Leader -yhdistyksen
rahoittamaa LuonnonILO -hanketta, jonka tavoitteena on yhdistää nuoret ja ikäihmiset luonnossa tapahtuvan toiminnan avulla,
esim. villiyrtti-, marja- ja sieniretkillä. Hankkeen toteutusaika on
1.10.2015 – 30.9.2018.
Pyhäselän 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Hammaslahden
NS-talolla osoitteessa Pyhäseläntie 1, Hammaslahti.
Yhteystiedot:
Puh. 050 406 2554
pyhaselka@4h.fi tai taru.riikonen@4h.fi
Kotisivut: www.pyhaselka.4h.fi
Facebook: Pyhäselän 4H-yhdistys ry
Instagram: 4hpyhaselka

Tulossa:
Pyhäselän 4H-yhdistyksen hallitus valitsi kokouksessaan
13.3.2018 uudeksi toiminnanjohtajaksi Joensuulaisen Taru
Riikosen. Taru on toiminut Pyhäselän 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan viransijaisena viime elokuusta asti. Taru on myös
työskennellyt yhdistyksessä useamman vuoden ajan edellisen
toiminnanjohtajan Pirjo Poutasen opissa.
Lapsena Taru oli aktiivisesti mukana 4H-toiminnassa kerholaisena ja leireillä. 4H työuran hän aloitti v. 2007 iltapäivätoiminnan
ohjaajana Hammaslahdessa ja viimeiset 5 vuotta toimi hanketyöntekijänä yhdistyksen hankkeissa sekä v. 2017 yrittäjyysvalmentajana Suomen 4H-liiton ja Humakin hallinnoimassa Yritetään
yhdessä-hankkeessa. Näiden lisäksi hän on vuosien saatossa
ollut 4H-kerhonohjaaja, työpalvelutyöntekijä, nuorten ryhmien
ohjaaja ja 4H-yritysohjaaja. Olipa hänellä myös oma 4H-yritys.
Koulutukseltaan Taru on merkonomi ja koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjaaja.
Taru on todella iloinen saadessaan työskennellä lasten ja nuorten
parissa sekä kehittää paikallista harrastus -ja järjestötoimintaa.
Pyrkimyksenä on pitää yhdistyksen toiminta jatkossakin yhtä
virkeänä ja kehitellä uutta toimintaa. Yhdistyksen vahvuutena on
pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö paikallisten järjestöjen, koulujen
ja muiden toimijoiden kanssa. Tänä vuonna juhlitaan yhdistyksen 75. toimintavuotta. Pyhäselän 4H-yhdistyksen toimintaan
kuuluu mm. kerhot, retket, kurssit, iltapäivätoiminta Hammaslahdessa ja Niittylahdessa sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen, mm. Koko perheen talvitapahtuma Hammaslahdessa
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la 19.5.

klo 10-14 Kukkolan kevätkiekaus, 4H:lla ohjelmassa 		
kotakahvio ja LuonnonILO -hanke.

la 26.5.

Kevätkauden avajaiset, Kevätkaiho Oy,
4H:lla lapsille puuhaa.

ke 30.5. klo 16-17.30 Kierrätystapahtuma Hammaslahden 		
koululla, mukana LuonnonILO -hanke
ti-pe 5.-8.6. Kesäpuuhis -päiväleiri Ns-talolla Hammaslahdessa
yhteistyössä Joensuun nuorisopalvelun kanssa.
Vko 24

Nuorten kesäkahvila Ns-talolla Hammaslahdessa

ma 11.6. Pyhäselän 4H-yhdistyksen 75 v -juhlat Hammas		
lahden Ns-talolla, samalla vietämme kesäkahvilan
avajaisia!
ti 19.6.

Puutarhakävely Hammaslahdessa, yhteistyössä 		
Pyhäselän sydänyhdistys, 4H-nuorten kahvio

pe 29.6. Kesäretki Kuopioon, kohteena Ikea ja Game center
vko 32

iltapäivätoiminnan syyslukukausi alkaa

to 23.8. ja la 25.8. Syyshavinat Reijolassa
vko 26

harrastekerhot alkavat

Kyläyhdistys
Hammaslahden seudun kyläyhdistys
Maaliskuussa pidettiin kyläyhdistyksen vuosikokous, jossa valittiin
vuodelle 2018 kyläyhdistyksen hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin
Milja Ryynänen, varapuheenjohtajaksi Marko Pitko ja sihteeriksi
Sari Pitko. Muut hallituksen jäsenet ovat Hannu Holopainen ja
Hannes Rossi. Holopainen oli puheenjohtajana sääntöjen määräämän 10 vuoden enimmäisajan. Vuosikokous valitsi Holopaisen
myös kunniapuheenjohtajakseen.
Siun soten valtuusto on päättänyt sosiaali- ja terveyspalveluista
17.4 kokouksessaan. Palveluiden tavoitetila on vuodessa 2030,
palveluihin on tarkoitus edetä myöhemmin tarkentuvan aikataulun
mukaisesti. Hammaslahdessa ei olisi vuonna 2030 enää vuodeosastoa ja Fysioterapiaa, muut palvelut kuitenkin säilyisivät.
Siun soten päätös ei kuitenkaan sido mahdollista maakuntamallia.
Hammaslahden koulusta on valmistunut kuntotutkimus. Kuntotutkimusten mukaan koululla on laajoja kosteusvaurioita. Joensuun
kaupunki on aloittanut korvaavien tilojen etsimisen hammaslahden alakoululaisille ja henkilökunnalle.
Kyläyhdistys on aukaissut uuden tiedoitus kanavan, jonka nimi
on Hammaslahtelaiset, sivujen kautta voit ottaa osaa hammaslahden kehittämiseen.

Toimivatko puhelinyhteydet?
Pätkiikö netti? Näkyykö TV?
Kiinnostaako valokuidun tuomat nopeat yhteydet?
Hammaslahteen ja ympäristössä oleviin kyliin tehtiin talvella
kysely halukkuudesta liittyä valokuituun. Kyselyn perusteella eniten oli kiinnostusta liittyä valokuituun hammaslahden ja nivan
alueella. Liittyjiä tarvitaan kuitenkin lisää, että valokuitu rakennetaan. Valokuidun hintakaan ei nyt päätä pakota. Hammaslahden
taajamaan valokuidun saa hintaan 620 euroa ja Nivaan 1240
euroa, ja näistä hinnoista on vielä mahdollista saada kotitalousvähennys. Myös rivitaloissa asuvilla on mahdollista saada valokuitu.
Valokuitu rakennettaisiin vuonna 2019. Kysy lisää valokuidun toimittajalta kaisanetiltä. www.kaisanet.fi/valokuitukysely-hammaslahtiniva tai asiakaspalvelu@kaisanet.fi tai p. 0800 391 234

Käytetään paikallisia palveluita!

aloitteita Hammaslahden seudun kehittämiseksi. Aloitteita ja terveisiä kyläyhdistykselle voit jättää myös Pyhäselän kirjastolle.
kyläyhdistys on myös Facebookissa.
Kyläyhdistyksen hallitus toivottaa kaikille virkistävää kesää!
Hannu Holopainen

Hammaslahden yleisöilta
kaupunkirakennepalveluista
Pyhäselän palvelupisteen kokoushuoneessa
7.6.2018 klo 18.00-20.00
Yleisötapahtuman aiheena: kadut, tiet, kaavoitus,
kaupungin tontit, ym .kaupunkirakennepalvelut
Paikalla kaupungininsinööri Ari Varonen ja
kaupungingeodeetti Kalle Siven
Tule keskustelemaan ja kuulemaan kylän asioista.
Kahvitarjoilu
Järjestäjät
Joensuun kaupunki ja
Hammaslahden seudun kyläyhdistys

Vanhaa Hammaslahtea

Hammaslahden kukka- ja hautaustoimistosta, Hautaustoimisto
Kevätkaihosta 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. 050 522 2835.
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

Alareunassa kulkee Sammontie ja sen varrella, näkyy entinen
Kauppa-Sammon rakennus ja kadun toisella puolella on Helluntairukoushuone

HAMMASLAHTELAINEN
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Käytetään paikallisia palveluita!

Käytetään paikallisia palveluita!

Pyhäselän palvelupiste
Pyhäselän palvelupiste palvelee osoitteessa Lastaustie 2.

Palvelupisteestä monenlaista palvelua
Viljo Roivas
02.09.1940 – 15.11.2016

Meillä voit

• asioida kaupungin palveluihin liittyvissä asioissa, hakea ja palauttaa lomak-		
keita ja hakemuksia sekä saada tietoa palveluista ja päätöksenteosta
• maksaa Joensuun kaupungin lähettämät laskut ilman palvelumaksuja 		
kuin myös SiunSoten laskut, mm. terveysasema, erikoisterveydenhuolto
ja P-K:n pelastuslaitoksen laskut.
• tutustua Pyhäselän aluetta koskeviin kuulutuksiin ja nähtävillä oleviin 		
asiakirjoihin, kaavakarttoihin ja suunnitelmiin
• käyttää maksutonta nettipistettä ja tulostaa asiointiin liittyviä papereita

Meiltä voit ostaa

• maaseutualueiden liikuntatilojen kausikortin sekä liikuntapaikkojen kul
kutunnisteen sekä varata liikuntahallivuoron
• A4 ja A3 kopioita mustavalkoisina tai värillisinä
• Vanhan Tohmajärven historia –kirjoja
• Kalliojärven kierros –karttoja
• Elovaaran ulkoilualueen karttoja
• Lotokan –Nivanjoen vesireitin karttoja

Meiltä saat

• matkailuesitteitä, karttoja ja tapahtumatietoja

Vasemmalta Helmi, Kaarina ja Kalevi

Hammaslahden parturikampaamo Kampakammarissa uusi omistaja
Tämän vuoden alussa parturi-kampaamo Kampakammarissa
Hammaslahdessa (Lastaustie 1) tapahtui omistajan vaihdos.
Uusi omistaja on Tiina Haavisto. Hän työskenteli Kampakammarissa aiemmin noin 3 vuotta sitten sopimusyrittäjänä.
Kampakammarin aiempi omistaja Pipsa Airaksinen työskentelee edelleenkin Kampakammarissa osa-aikaisesti.
Pipsan ja Tiina lisäksi yrityksessä työskentelee Minna.
Tiina Haavistolla on myös toinen parturi-kampaamoliike
Kiihtelysvaarassa, Hiuskammari.
Pipsan ja Minnan työskentely Kampakammarissa antoi
Tiina Haavistolle mahdollisuuden perustaa parturi-kampaamon Kiihtelysvaaraan. Hiuskammari on palvellut syksystä
2017 alkaen. Hiuskammari palvelee 3 päivänä viikossa,
ma, ke ja pe, ainakin toistaiseksi, kertoo Tiina Haavisto,
mutta myös tiistaisin ja torstaisin sopimuksen mukaan.
Hammaslahdessa Kampakammari palvelee ma-pe joustavin
aukioloajoin. Kampakammarin ja Hiuskammarin palveluihin
kuuluu parturi-kampaamopalveluiden lisäksi ripsienpidennykset sekä Kampakammarissa uutena palveluna ripsien kestotaivutukset.
Tervetuloa palveltavaksi kumpaiseenkin liikkeeseen.

Rakennusvalvonnan palvelut
• Tarkastusrakennusmestari Risto Herranen on paikalla
keskiviikkoisin klo 8.30 – 11.30, p. 0500 278 332.
Maaseutupalvelut
• Maaseutuasiamies Nina Hiltunen paikalla
ti-to 9-15, puh. 040 167 7143, nina.hiltunen@liperi.fi

Sosiaalipalvelut
• Täydentävän toimeentulotuen hakemukset postitettava Joensuun kanta		
kaupungin aikuissosiaalityöhön: Siun Sote, toimeentulotuki,
Torikatu 17, 2 krs., 80100 Joensuu
• Sos.tt. Leena Karvonen (ma-ti, parill. viikoilla ke, ajanvarauksella).
Puhelinaika ja ajanvaraus ma-ke klo 9-10, p. 013 330 5753,
leena.karvonen@siunsote.fi
• Sos.tt. Pasi Siponen (to, pe, parittoman viikon keskiviikko
p. 013 330 5998
• Sos. ohjaaja Sirpa Pylkkänen (Kiihtelysvaara, Heinävaara, Niittylahti, 		
Reijola) Puhelinaika ja ajanvaraus ma-pe 9-10, p. 013 330 5348,
sirpa.pylkkanen@siunsote.fi
Toimeentulotuki haetaan kirjallisesti Kelasta netin kautta sähköisesti tai
hakukaavakkeita saa: Pyhäselän palvelupiste (Lastaustie 2), Kiihtelysvaaran palvelupiste (Aprakkatie 2) ja Kelasta Koulukatu 24 Joensuusta.
Täydentävät toimeentulotukihakemukset jätetään 1.6.2018 alkaen
osoitteeseen: Joensuun sosiaalitoimisto, Torikatu 17 2krs. 80100 Joensuu.
Kelan palvelunumero toimeentulotukiasioissa: p 020 699207 klo 8-16.

Kokoustilat
• Palvelupisteeltä varattavissa alakerrasta kokoustilat (n. 30-40 henk.). 		
Käytettävissä tietokone sekä videotykki. Keittiön käyttömahdollisuus.
Päivitetty 09.05.2018
Lähetä palautetta

Yhteystiedot

PYHÄSELÄN PALVELUPISTE
Lastaustie 2
82200 Hammaslahti

Mirjami Piiroinen
Toimistosihteeri
Puh. 0503109482
mirjami.piiroinen@joensuu.fi

Avoinna
ma-pe klo 9-15
Puh. 013 337 7388
pyhaselka.palvelut@joensuu.fi

Laura Hiltunen
Toimistosihteeri
Puh. 0504410233
laura.hiltunen@joensuu.fi

HAMMASLAHTELAINEN
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Kirjaston uutisia

Omatoimikirjasto

- Laajentaa aukioloaikoja, kulku kirjastoon mahdollista klo 7-21
eli myös kirjaston ollessa muutoin suljettuna
- Voit lainata, palauttaa, lukea lehtiä, käyttää nettiä, tulostaa, kopioida jne.
- Toimii päivittäin ympäri vuoden, tarvitset vain ilmaisen kirjastokortin
- Tee sopimus kirjastossa (Pyhäselkä/Reijola)
- Henkilökunta palvelee aukioloaikoina, kuten ennenkin!

Kirjastosta saatavat nettitunnukset

- Lainojen uusinta ja varausten tekeminen netissä
- Maksujen (yli 1 euro) maksaminen verkkomaksuina
- E-aineistojen ilmaiskäyttö

E-aineisto

- Ilmaisia e-kirjoja ja e-äänikirjoja
- Toimii tunnuksilla, jotka saat kirjastostasi pyytämällä

Kokoelma ”kelluu”

- Kun palautat toisen kirjaston aineistoa, se jää nykyisin palautuskirjastoonsa
- Voit siis löytää meiltä vaikkapa Kontiolahden kirjaston kirjoja, se ei ole virhe!
- Kelluminen monipuolistaa kirjaston kokoelmaa ja vähentää kirjojen kuljettamista,
myös luonto kiittää
- Ilmaisilla varauksilla voit myös itse vaikuttaa kirjastosi kelluvaan kokoelmaan
- Voit varata aineistoa maksutta jo ennen sen julkaisupäivää

Tunnetko jo kirjastosi palvelut?

Kier ros ”Tietokor ttelissa”
Pyhäselän kirjasto, Opettajantie 3 A, Hammaslahti
Koulujen kupeessa, kylän yhteisessä tietokorttelissa
www.vaarakirjastot.fi, www.facebook.com/pyhaselankirjasto

Kesälläkin tapahtuu

- Kerhotilassa pienille lapsille ”Meriseikkailu” – tuo lapset leikkimään
ja lainaamaan kuvakirjoja merenelävistä ja merirosvoista
- Taidenäyttelyitä: veistoksia, koruja, valokuvia, maalauksia…
- Avoinna läpi kesän, omatoimisopimuksella joustavammat aukioloajat
- Tule hakemaan kesälukemista tai viettämään aikaa

Muutakin kuin kirjoja

-

Sanomalehtiä, aikakauslehtiä – säästä tilauksissa!
E-Press-lehtipalvelu – lue useimmat suomalaiset sanomalehdet netissä!
Konsolipelejä ja lautapelejä
E-aineistoja
Musiikkia, elokuvia, äänikirjoja, jumppaohjevideoita, karaokelevyjä ym. mukavaa

- Pohjois-Karjalan yleiset kirjastot yhdessä
- Sama kortti käy kaikkiin kunnan- ja kaupunginkirjastoihin

!
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AVOINNA

Kesäaukioloajat (2.5.–15.8.)
MA & KE 13–19
TI & TO 10–16
PE 9–15
Omatoimisopimuksen tehneille avoinna klo 7-21 joka päivä!

Käytetään paikallisia palveluita!

Kesäkirpparit

Hammaslahden torilla
lauantaisin
16.6.
7.7.
28.7.
klo 10.00 - 13.00
Säävaraus
Ilmoittautumiset
Hannu Holopainen, p. 050 522 2835

HAMMASLAHTELAINEN
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Honkavaaran perinnepiha
Tunnelmalliset juhlat
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A

Varaukset p. 050 575 4028

www.honkavaaranperinnepiha.fi
info@honkavaaranperinnepiha.fi

Metalliromun
keräys
Hammaslahdessa
Romunkeräys järjestetään
Hammaslahden torilla
(Lastaustie)

8.6.
klo 18.00-20.00

Vastaanotetaan metalliromun
lisäksi myös autonrenkaita
vanteen kanssa tai
pelkät vanteet,
sähköliedet,
pyykinpesukoneet ja
mikroaaltouunit
Tiedustelut
Hannu Holopainen
P. 050 522 2835

Kassapalvelua
joka
arkipäivä

Mietitkö
pankin vaihtoa?

Tervetuloa tyytyväisten asiakkaiden
suomalaiseen pankkiin.
Meillä saat paikkakunnan parasta pankkipalvelua. Voit nostaa
ja tallettaa rahaa sekä maksaa laskusi konttorissa joka arkipäivä.
Digitaalisissa kanavissamme hoidat raha-asiasi missä ikinä liikutkin.
Pankin vaihtaminen on helppoa. Hoidamme puolestasi kaikki
siihen liittyvät asiat: tilit, kortit, lainat ja sijoitukset.

Tervetuloa käymään tai varaa aika
omasp.fi tai p. 020 764 0600.

omasp.fi

Oma Säästöpankki
Lastaustie 2, Hammaslahti
Siltakatu 16, Joensuu

Puhelun hinta lankapuhelimesta 0,0828 €/puh. + 0,07 €/min ja matkapuhelimesta 0,0828 €/puh. + 0,17 €/min.
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