
Vaikka vanha koulu ei ole enää vuosiin ollutkaan opetus-
käytössä,  jäi  sieltä monia hyviä muistoja. Koulun pitkä-
aikaisina työntekijöinä toimineet Kirsti ja Arvi Kokko 
olivat Suhmuran koulun keittäjä-siivooja-talonmiehenä 
vuosina 1959-1974.

Kirsti Pehkonen tuli Juuasta  vuonna 1956 Suhmuran 
koululle kotiapulaiseksi silloisen johtajaopettajan Martti 
Saarelaisen perheeseen. Vuonna 1959 Kirsti oli jo naimi-
sissa Arvi Kokon kanssa tullessaan valituksi Suhmuran 
koulun keittäjä-siivooja-lämmittäjäksi. Ensimmäinen kou-
lun vahtimestari, keittäjä ja siivooja olivat  Anna-Liisa ja 
Mikko Puustinen, joiden jälkeen vähän aikaa tehtävässä 
toimivat Helmi ja Tauno Hyvärinen ja heidän jälkeen tu-
li Liisa Raassina. Arvi Kokosta tuli vuonna 1963 siivooja-
talonmies.

Koulu lämpesi puulla
Kirsti ja Arvi asuivat koululla  huoneen ja keittiön käsit-
tävässä huoneistossa. Keittäjän työpäivä alkoi varhain aa-
mulla uunien lämmittämisellä, puut keittiöön kannettiin 
alakerrassa olevasta puuvarastosta. Koulun keittiössä oli 
puulla lämmitettävät hella, uuni ja kenttäkeittiö, jossa kei-
tettiin keitot, puurot ja vellit. Muita oppilaille tarjottavia 
ruokia olivat mm. jauhelihasta valmistetut makaroni- ja 
perunalaatikko, maksapihvit, pinaatti- ja porkkanaohu-
kaiset sekä ruismarjapuuro. Lauantaisin oppilaat saivat 
puuroa tai rusinasoppaa. Ruokailun yhteydessä tarjottiin 
maitoa ja näkkileipää. 

Koulun lähellä tien varressa sijaitsi maitolaituri, johon 
tulivat meijeriltä maito, voi, juusto ja muut meijerituotteet. 
Kouluruokailu alkoi klo 10.45 ja oppilaat söivät ruokansa 
luokkahuoneissa. Aika ajoin oppilaille tarjottiin välipalana 
esim. jogurttia, hedelmiä ja juureksia.

Kouluruokailun yhteydessä syntyneet ruoantähteet me-
nivät paikallisten maanviljelijöiden eläimille. Astiat pestiin 
käsin. Keittäjän työtä helpotti jääkaapin saanti Suhmuran 
koulun keittiöön vuonna 1968.

Paljon puuhaa
Talonmiehen tehtäviin kuuluivat kou-
lun lämmittäminen, pienet huoltotyöt 
ja pihatyöt. Koulun alakerrassa oli kaksi 
puulla lämpiävää kattilaa, joihin talon-
mies heitteli parin-kolmen tunnin välein 
metrisiä koivuhalkoja. Pannuhuoneessa 
oli kuumalle vedelle tuhannen litran kat-

tila, josta vesi kiersi koulunpuoleisiin tiloihin. Keittäjän ja 
opettajien asuntoihin kuuma vesi ei tullut. Koulunlämmit-
tämisessä oli tauko kesäloman aikana. Talvella talonmie-
helle riitti puuhaa ulkona, kun piti huolehtia lumitöistä 
pelkällä lumilapiolla. Suhmuran koulun siivooja- talon-
miehen toimen lisäksi Arvi Kokko ajoi taksilla kyytejä ja 
piti turkistarhausta.

Kokon perheelle riitti isossa Suhmuran koulussa sii-
voamista, joka päivä lakaistiin lattiat, pyyhittiin pölyt ja 
pestiin opetustaulut. Suurempi siivous tehtiin kouluviikon 
päätyttyä viikonloppuna..

Paljon muistoja
Kirstille ja Arville on jäänyt lämpimiä muistoja koulun 
joulujuhlista. Joulujuhlaa edeltävänä päivänä  oppilaat 
saivat joulupuuroa. Joulupuuroon oli piilotettu manteli. 
Mantelin löytyessä oppilaan lautaselta hän sai pienen pal-
kinnon, joka oli usein karkki. Mukava tehtävä oli täyttää 
yhdessä opettajien kanssa joulujuhlassa koululaisille jaet-
tava joulupussi. Joulupussiin laitettiin omena, karkki ja 

Muistoja Suhmuran koulusta
Suhmuran  koulu aloitti toimintansa 20.8.1954. Koulun 
rakensi urakoitsija Otto Piipponen. Suhmuran koulun 
ensimmäisenä johtajana toimi Lauri Pöllänen. Pitkäaikaisena 
koulun johtajana muistetaan myös Aaron Koskinen. Vuonna 
2002 valmistui nykyinen Suhmuran koulu, jonka johtajana 
toimii Pasi Kettunen. 

Kirsti ja Arvi Kokko Reijolan kodissaan.
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joulupulla. Joulujuhlaa varten koristeltiin myös joulukuu-
si.

Talvella piristystä koulun arkeen toivat  hiihtokilpailut, 
joissa hiihtosuorituksen jälkeen oppilaille maistui kuuma 
mehu ja pulla.

Kokoille jäi  mieleen myös keväisin vietetyt äitienpäivä-
juhlat, joihin oppilaiden kanssa leivottiin pullaa, kakkua ja 

pikkuleipiä. Itse tilaisuuskin oli hieno, esittiväthän koulun 
oppilaat siinä ohjelmaa.

Kirsti ja Arvi Kokon jäädessä pois Suhmuran koululta 
vuonna 1974 koululle tuli keittäjäksi Seija Lavikainen ja 
talonmies-siivoojaksi  Liisa Raassina.

Hannu Holopainen

Lokakuisena lauantaina vietettiin Hammaslahden 
Seurantalolla iltamia, jotka järjestivät Hammaslah-
den seudun kyläyhdistyksen talkoolaiset. Iltamien 
teemana oli ”retro”, johon saivat osallistujat halutes-
saan pukeutua.  Iltamien ohjelmassa nähtiin näytelmä 
”Nettisoppa” jossa seikkailtiin netin arvaamattomassa 
maailmassa.

Illan kohokohtana Miss Retro -kisassa esittäytyi-
vät paikkakunnan kauneimmat naiset; Tyyne, Elviira, 
Martta ja Annikki. Yleisön tehtävänä oli valita kaunein 
ja edustavin nainen ”Miss Retroksi”. Voiton vei Tyyne, 
mallikoulunkin käyneen Elviiran tullessa toiseksi. Kol-
manneksi äänestyksessä valittiin uhkea Annikki. Hän-
nänhuipuksi kisassa jäi Martta, joka pitää mirreistä. 
Kaikki ehdokkaat olivat niin upeita, että yleisön tehtä-
vä oli todella vaikea.

Kuten iltamiin kuuluu,  saimme nauttia tanssimuu-
sikista Timo Hacklinin ja Jari Pulkkisen yhtyeen soitta-
essa lopuksi puolitoista tuntia. 

Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen tavoit-
teena on elvyttää vanhaa iltamaperinnettä ja saada 
toimintaa hiljaiselle kylälle. Tavoitteenamme on järjes-
tää seuraavat iltamat kevättalvella. Kiitokset ahkeralle 
työtiimille sekä ihanalle yleisölle!

Seija Pirhonen

Miss Retro kilpailuiden osanottajat. Vasemmalta 
Elviira, Tyyne, Martta ja Annikki.

Retro-iltamat

Lähde POP-pankkilaisten kanssa
Saarenmaalle lentäen Joensuusta15.–22.5.2011

Matkan hinta 637 €/henkilö

Majoitus Terveyskylpylä Meressä ***, jaetussa kahden hengen 
huoneessa

Hintaan sisältyy 
lennot Finncommin tilauslennolla turistiluokassa Joensuu- 
  Kuressaari -Joensuu
kuljetukset Kuressaaressa lentokenttä-hotelli-lentokenttä
majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa 
puolihoito (aamiainen ja illallinen)
saunan ja uima-altaan käyttö aukioloaikoina
kylpylähoitoja (lääkärin tulokonsultaatio sekä 6. päivänä
  2 hoitoa/päivä)
Piispanlinna ja kaupunkikierros -retki
suomenkielisen oppaan palvelut
juhlaillallisen

Lisämaksusta yhden hengen huone 75,-

Toimi nopeasti, sillä paikkoja on rajoitetusti

Ilmottautumiset 15.12.2010 mennessä
puhelinnumeroon 013-684 6700 tai suoraan konttereihin.
Ilmottautumisen yhteydessä peritään 100,00 euron
varausmaksu / matkustaja.

PYHÄSELÄN PAIKALLISOSUUSPANKKI

SUOSITUT KYLPYLÄMATKAT 
JATKUVAT

Hammaslahden
konttori
Lastaustie 2
82200 Hammaslahti
puh. (013) 684 6700
fax. (013) 684 6719
ma-to 9-16
pe 9-16.30

Reijolan konttori
Reijolantie 1 B
80330 Reijola
puh. (013) 684 6750
fax. (013) 6846759
ma-to 9-16
pe 9-16.30

Joensuun konttori
Rantakatu 26
80100 Joensuu
puh. (013) 684 6770
fax. 013-684 6779
ma-pe 9.30-16.30

Liperin konttori
Keskustie 2
83100 Liperi
puh. (013) 684 6780
fax. (013) 684 6789
ma-pe 9-16

www.pyhaselanop.fi
e-mail: etunimi.sukunimi@pyhaselanop.fi

Y-tunnus 0169886-9
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Kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluvat v. 2010 puheen-
johtaja Hannu Holopainen, varapuheenjohtaja Anja Haa-
taja, sihteeri Seija Pirhonen, rahastonhoitaja Eija Hoikka-
la, Timo Hoikkala, Pertti Hakkarainen, Reijo Karjalainen, 
Hannes Rossi, Tero Kuosmanen, Sinikka Karttunen ja 
Tarja Heinänen.

Kyläyhdistyksen Joensuun kaupungille tekemistä aloit-
teista kaupunki on toteuttanut leikkipuiston Hammaslah-
den päiväkodin läheisyyteen ja koirapuiston Olkkolan-
tielle. Samassa yhteydessä kaupunki rakensi Vuokkolaan 
leikkipuiston. Kyläyhdistys on ollut mukana tekemässä 
aloitetta liikuntahallin saamiseksi Hammaslahteen ja 
Lotokan-Nivanjoen kanoottireitistön kunnostamiseksi. 
Tämän vuoden kyläyhdistyksen  aloitteita ovat matonpe-
supaikan saaminen Hammaslahden seudulle ja Hammas-
lahdesta Rääkkylään menevän maantien päällysteen uusi-
minen.

Hammaslahden taajamaan on tulossa kiertoliittymä ja 
siihen liittyviä liikenneturvallisuutta parantavia järjestely-
jä, joista kyläyhdistys on antanut lausuntonsa.

Hammaslahdessa on hyvät peruspalvelut ja vireä liike-
elämä. Hammaslahden seudulle kannattaakin tulla asu-
maan ja rakentajillekin löytyy hyviä tontteja.

Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen kotisivuilta ja 
kylien ilmoitustauluilta voit seurata kyläyhdistyksen jär-
jestämiä tapahtumia. Kotisivuilla on  Joensuun kaupungin 
palvelut ja paikallisten yrittäjien tarjoamia palveluita. Ko-
tisivujen kautta voit ottaa yhteyttä kyläyhdistykseen, antaa 
palautetta, keskustella blogissa ja tehdä aloitteita Ham-

Hammaslahden
seudun kyläyhdistys

maslahden seudun kehittämiseksi. Aloitteita ja terveisiä 
kyläyhdistykselle voit jättää myös Pyhäselän kirjastossa 
olevaan kyläyhdistyksen postilaatikkoon.

Kyläyhdistyksen hallitus ottaa mielellään vastaan kaik-
kea Hammaslahteen ja entiseen Pyhäselän kunnan aluee-
seen liittyviä valokuvia ja muistitietoa. 

Joulukuussa on mahdollisuus ostaa  kyläyhdistyksen 
painattamaa Hammaslahti- postikorttia kyläyhdistyksen 
hallituksen jäseniltä.

Hammaslahden seudun  joulunavaus järjestetään 
1.12.2010 alkaen klo 17.30 Pyhäselän paikallisosuus-
pankin piha-alueella. Joulunavauksessa on ohjelmaa ja  
joulupukkikin vierailee. Tilaisuudessa tarjotaan mehua ja 
pipareita. Kyläyhdistys myy kahvia ja makkaraa sekä jär-
jestää arpajaiset. Joulunavauksen lopuksi on ilotulitus.

Hammaslahden nuorisoseura ry järjestää nuorisoseu-
rantalolla joulumyyjäiset 11.12.2010. Pöytävarauksia 
otetaan vastaan puh. 050 4315 348. 

Lämpimät kiitokset Hammaslahtelaista ja joulunavaus-
ta tukeneille yrittäjille! 

Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen hallitus toivot-
taa rauhallista joulun aikaa ja hyvää ensi vuotta.

Hannu Holopainen

Hammaslahden seudun kyläyhdistys tulee ensi vuonna toimineeksi  kolme vuotta. Vuosien 
kuluessa kyläyhdistys on järjestänyt monenlaisia tapahtumia ja tehnyt useita aloitteita. 
Vakiintunutta kyläyhdistyksen toimintaa ovat Hammasharjan heittokilpailu,  ruskaretki ja 
Hammaslahden seudun joulunavaus.
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Talo sijaitsi 1970-luvun alkuun Hammaslahden Nuoriso-
seuran taloa vastapäätä ja kiinteistörekisteriin talo oli 
merkitty Väänälä-nimellä.

Talon omisti v. 1873 syntynyt Juho Väänänen yhdessä 
Eriikka o.s Karttusen kanssa. Heille syntyi yhdeksän lasta, 
joista Eino, v. 1895, Väinö, v. 1897 Aune, v. 1899 Elina, v. 
1900 Juho, v. 1903 Uuno, v. 1904 Tauno, v. 1907 Matti v. 
1910 ja Vilho, v. 1912.

Eino Väänänen muutti v. 1916 Sortavalaan josta pala-
si Hammaslahteen v. 1918. Hän toimi ensin n. 20 vuotta 
liikeapulaisena ja perusti kotitalonsa yhteyteen sekatavara-
kaupan, jota piti 6 vuotta ja sen jälkeen kahvilaa 4 vuot-
ta. Lapsista Väinö palveli konduktöörinä Kontiomäessä 
ja osallistui SM-tasolla pyöräilykilpailuihin. Isäni Tauno 
Väänänen toimi 1930 lopulla kuorma-auton kuljettajana 
Lieksan Osuusmeijerissä, jossa tutustui Kauhajoelta Lipe-
riin meijeriköksi tulleeseen äitiini Helmiin o.s. Lahti. He 
solmivat avioliiton ja ensimmäinen lapsista syntyi 1939 
Leila, joka kuitenkin kuoli kahden päivän päästä synty-
mästään. Minä synnyin n helmikuussa v. 1940. Isäni toimi 
jossakin vaiheessa taksiautoilijana, josta muistona on va-
lokuva.

Suomessa syttyi sitten marraskuussa v. 1939 talvisota 
jonka jälkeen isäni rajajääkärinä Lieksan rajavartiostossa. 
Vuoden 1941 – 1942 hän sairastui keuhkokuumeeseen ja 
kuoli 12.1.1942 Lieksan sotilassairaalassa. Minä ja äitini 
muutimme Hammaslahteen isäni vanhempien taloon. Ta-
lossa sijaitsi silloin mm. kirjasto, puhelinkeskus, sekä suu-
tarinliike. Lisäksi talon takapihan puolella oli paikallispo-
liisin tarpeita varten ns. putkatilat.

Noin v. 1943 – 1945 muistan, että isäni veli Vilho näytti 
Hammaslahden Nuorisoseuran talossa elokuvia ja talos-
sa järjestettiin myös tansseja, joissa soitti mm. Könönen.  

Nuorisoseuran talon yläkerrassa asui myös paikallinen 
poliisi. Muistan, kun olin laittanut itselleni ns. rähinärem-
min ja leikin poliisia. Läheisestä pensaasta löysinkin juo-
puneen naisen jota koetin kuljettaa em. putkatiloihin ja 
kun siinä en onnistunut, hain oikean poliisin avuksi.

Jatkosodan aikaan Hammaslahden asemalle tuotiin 
sotilasjunilla sotilaita, jotka marssivat Väänälän talon ohi 
kohden itärajaa. Muistan, kun marssirivistön sivussa nah-
kasaappainen upseeri marssi ja löi tahtia nahkasaappaansa 
varteen.  Väänälän talon länsipuolella Hammaslahden ase-
man suunnassa oli tienristeys, josta sotilaat irrottivat mm. 
Joensuun suuntaa opastavat tienviitat.

Äitini toimi isäni kuoleman jälkeen Hammaslahden 
Kansanhuollossa. Samaan aikaan isäni sisko Elina toimi 
postivirkailijana Tikkalan rautatieasemalla. Vuonna 1946 
äiti solmi avioliiton Messukylän vt. asemapäällikkö Eero 
Kakkosen kanssa ja muutimme Tampereelle. Vuonna 1961 
minut nimitettiin Tampereen poliisilaitoksen konstaape-
liksi ja v. 1998 jäin eläkkeelle rikosylikonstaapelina.

Kalevi Väänänen

Kadonnutta Hammaslahtea
Monen saattaa olla vaikea tunnistaa, 
missä tämä talo on ollut Hammaslahden 
keskustassa.

Eino Väänäsen ruoka- ja sekatavarakauppa sijaitsi 
osoitteessa Lastaustie 1 ja toimi noin 1926-1930. Kuva on 
1920-luvulta.

Moottorisahat, mopedit, polkupyörät ja
ruohonleikkurit ym. sekä pienkoneet ja varaosat

huoltaa ja korjaa Hammaslahdessa

Pyhäseläntie 9, Hammaslahti. Puh. 0400-226 460
PYÖRÄ- JA PIENKONE JUHA MURTONEN
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Paljon hyvää valoa
Miten paljon valoa

päivissä joita pitkä yö pitelee sylissään:
lumen ja pilvien haurasta hohdetta
jossa mieli lepää kiireen keskellä.

Ja joskus aurinko yllättää,
avaa pilvien portit

ja viettää kanssamme
keskipäivän kirkasta juhlaa.

Illan kynttilänvalossa
löydämme kaipauksen ja rauhan,

muistamme kauas.
Suljen silmät, 

näen saunalyhdyn valon pihapolulla
ja äidin käden sitä kantamassa.

Kenen käsi kantaa valoa nyt?
Nyt on tämä aika, nämä valot.

Meidän maailmamme on toinen,
kaukana ja lähellä,

pieni ja suuri, usein vaikea ymmärtää.
Mutta meillä on siinä tämä paikka,

se on kokoisemme
ja me saamme sisustaa sen
paikaksi jossa viihdytään,

jossa kuljetaan lämpimin askelin
ja ollaan toiselle läsnä.

On paljon hyvää valoa, se riittää.
Ilo tulee ilmaiseksi mukaan
kun muistamme kutsua sen, 

sillä on ystävän katse.

Eeva Tikka

Joulusaunassa
Laitettiin jouluaattona sauna lämpiämään.

Lisäsin puita hiljalleen.
Rupes jo vähän lämpiämään.

Par tuntia mie lämmitin.
Ensin saunaan män naiset.

Pikkasen oltuaan tulivat jo pois.
On kyllä löylyy, sanoivat.
Sit myö miehet mentiin,
lisättiin heti puita lissee.

Vastat haudottiin kiukaan päällä.
Tul vastoista niin hyvä tuoksu.

Kyl myö tunti kylvettiin ja vastottiin.
Tul niin raukee olo ja hyvä joulumieli.

Kalevi Mononen

Hevosella joulukirkkoon
Jouluna lähettiin joulukirkkoon hevosella.

Hevoset käytiin tallista. Valjastettiin.
Vällyt laitettiin. Mukaan heiniä ja jauhoja.

Sit sitä vaan lähdettiin.
Tultiin kirkon pihaan.

Pihal ol paljon hevosta myös ihmistä.
Toiset menivät jo kirkkoon.

Hevosille annettiin heiniä ja jauhoja.
Niin kirkossa soi jouluvirret.

Pappi luki jouluevankeliumin,
niin saarna loppui ja kirkkoväki tuli ulos.

Toiset toivottivat hyvää joulua.
Niin kotimatka alkoi joulun viettohon.

Kalevi Mononen
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Auringon kultainen säde
Luontaishoitola
Tämän vuoden heinäkuusta alkaen  Pyhäselän palvelupis-
teen alakerrassa on toiminut luontaishoitoja tarjoava yri-
tys. Yrittäjä on luontaishoitaja-diplomivyöhyketerapeutti 
Pirjo Neuvonen. Luontaishoitolan monipuolisissa palve-
luissa ovat mm, vyöhyketerapia, aromihieronta, kuivakup-
paus ja intialainen päähieronta. Hoitojen lisäksi Neuvonen 
opastaa asiakkaita ravintotietouteen. Aukioloajat suunni-
tellaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja luontaishoitoja 
on mahdollista saada kotiinkin. Asiakkailta tulevan pa-
lautteen mukaisesti Pirjo on valmis kouluttautumaan uu-
siinkin luontaishoitopalvelumuotoihin. Ensi vuoden uusi 
hoitomuoto on kuumakivihieronta!

Fysio Apu Pyhäselän 
Hemmotteluhoitola
Kosmetologin palveluja saa nyt Hammaslahdessa. Vuo-
desta 1992 Hammaslahdessa toiminut Fysio Apu Osmo 
Kiiski laajensi toimintaansa hemmotteluhoitoihin. Ajatus 
uuden hoitolan perustamisesta tuli Kiisken mukaan asi-
akkailta, jotka ovat toivoneet Hammaslahteen erityisesti 
jalka- ja kasvohoitolaa. Liiketoiminnan laajentamiseen 
tarjoutui mahdollisuus, kun  Kiisken nykyisten tilojen vie-
restä vapautui huoneisto. Kiisken hemmotteluhoitolassa 
työskentelee kosmetologi Minna Hällfors. Jalka-, kasvo- ja 
käsihoitojen lisäksi hemmotteluhoitolassa tarjotaan mui-
takin kauneuteen liittyviä hoitoja. Ensi vuonna hoitolasta 
saa rentouttavaa kuumakivihierontaa!

Hiusstudio parturi-kampaamo
Vuonna 1994 parturi-kampaajaksi valmistunut Katja 
Koljonen on hankkinut oman liikehuoneiston Hammas-
lahteen. Katja tunnetaan Hessun Hiuspuodin yhteydessä 
toimineena yrittäjänä. Hiusstudiolle tilat löytyi samasta 

liikekiinteistöstä. Hiusstudiosta saa parturi-kampaamo-
palveluiden ohella ripsien ja kulmien ehostukset ja vär-
jäykset. Hiusstudio on auki maanantaista perjantaihin ja 
sopimuksen mukaan. Katja toivottaa tervetulleeksi asioi-
maan liikkeeseen ja lupaa tarjota asiakkailleen kahvit.

Yritysesittelyjä

1 Luontaishoitolassa Pirjo Neuvonen käsittelee Joni Neuvosta. 2 Hiusstudiossa Katja Koljosen asiakkaana Eija Harinen.
3 Hemmotteluhoitolassa Minna Hällfors, Osmo Kiiski ja mukavalla hoitotuolilla Sirkka Niiranen. 4 Autonasentaja Marko Piiroinen.
5 Pentti Hyttinen ja kiinteistönhoitotehtäviin rakennettava aura-auto alumiinilavalla. 6 Työntouhussa pienkoneasentaja Juha Murtonen.
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Fysio Apu Pyhäselän Hemmotteluhoitola
Rinnekuja 3A1, 82200 Hammaslahti ▪ puh. 045 2581 213

Avoinna
Ma−pe 9−17
La 9−13
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Ficon oy - vahvaa
osaamista Suhmurassa
Joensuun Suhmurassa toimii yritys, jollaista ei ole toista 
Joensuun alueella.  Ficon oy on perustettu 1998. Toimiti-
loissa kehitetään ja valmistetaan kiinteistönhuoltotöissä 
tarvittavia laitteita. Yritys suunnittelee tuotteensa asiak-
kaiden tarpeiden mukaisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat 
pick-up-autoon asennettavat lumiaurat, hiekansirottimet 
ja alusterät. Paketti- ja pick-up-autoon sekä perävaunuihin 
yrityksessä asennetaan myös itse valmistettua painepesu-
laitteistoa, joka on ollut erittäin suosittu kiinteistöhuolto-
yrityksissä. Ficon oy:n perustaja Pentti Hyttinen kertoo 
yhtiöllä olevan alihankintatöitäkin mm. puutavaranostu-
reiden osakokonaisuuksia. Hyttisen yritys työllistää ko-
koaikaisesti 4-5 työntekijää. Yrityksen tuotteet menevät 
ympäri Suomea kaupunkeihin, kuntiin ja kiinteistönhoi-
toyrityksiin sekä koneurakoitsijoille. Pentin mukaan yri-
tyksessä  panostetaan tulevaisuudessakin omaan tuoteke-
hittelyyn ja otetaan huomioon asiakkailta tuleva palaute.

Autohuolto M. Piiroinen
Hammaslahden autohuoltopalveluihin on saatu uusi yri-
tys, jossa autoja huoltaa autonasentaja Marko Piiroinen. 
Uusi autohuoltamo löytyy osoitteesta Haukilammentie 
30, Hammaslahti. Autohuoltamosta saa mm. määräaikais-
huollot, katsastuskorjaukset, öljynvaihdot, alustanmas-
saukset ja sähkövikojen korjaukset. Korjaamolla tehdään 
myös korikorjaukset ja hitsaukset. Piiroinen toivottaa ter-
vetulleeksi tutustumaan Hammaslahden uuteen autohuol-
tamoon. 

Pyörä- ja pienkone
Juha Murtonen
Pyöräliike A. Mustosen yhteydessä pitkään toiminut Pyö-
rä- ja pienkone Juha Murtonen on vuokrannut Mustosen 
toimitilat ja jatkaa Hammaslahdessa pienkoneiden kor-
jausta ja pienkoneiden varaosien myyntiä. Myynnissä on 
edelleen mopojen, polkupyörien ja metsurin tarvikkeet 
sekä pienkoneiden öljyt. Tilauksesta Murtoselta saa pien-
koneitakin. Pienkonekorjaamon muuhun valikoimaan 
kuuluu mm. potkurit ja niiden tarvikkeet, jääkairan vaih-
toterät ja kävelysauvat. Murtonen teroittaa myös luistimet. 
Käynti Murtosen liikkeeseen tapahtuu korjaamon puolel-
ta. Murtosen liike on avoinna arkipäivisin.

Muina aikoina 
sopimuksen 
mukaan.



kankaat · neulelangat · käsityö- ja 
askartelutarvikkeet · paikalliset käsityöt

TERVETULOA!
Hammaslahdentie 17

Puh. 013-741 015

AVOINNA
MA 10-17
TI-PE 9-17

LA 9-13

Vielä kerran ovet auki!

Kiitämme asiakkaitamme

Ilotulitemyynti 27.−31.12.2010 klo 8.30−17

vuosina 1974 −2010 ja toivotamme Pyörä- ja 
Pienkone Juha Murtoselle onnea ja menestystä!

HAMMASLAHTELAINEN8

TAKSIPALVELUT
P & P. PAKARINEN

741 300
1+8 täydellinen invavarustus  1+4 henkilöauto


