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Mäkikotka Teuvo Koljonen
Kesällä 2015 menehtyi mäkihyppääjä Teuvo Koljonen. Teuvo oli
syntynyt Pälkjärvellä 1935. Suomen ja Venäjän välisen sodan
seurauksena Teuvo muutti vanhempiensa kanssa Enon kuntaan,
jossa vietti lapsuutensa ja nuoruutensa.

Mäkihyppyharrastus
Teuvo harrasti mäkihyppyä jo Enossa. 1950-60 luvulla Koljonen asui
perheensä kanssa Pyhäselän kunnan Nivankylällä. Välillä hänen
elämä oli niin kiireistä, että aikaa ei jäänyt mäkihypyn harrastamiseen. Uudestaan mäkihypyn pariin hän palasi 43-vuotiaana
asuessaan Joensuussa, tuolloin Kontiolahden Lehmon mäestä
hypättyä hyppyä edelsi 28-vuoden hyppäämätön putki. 1970-luvun loppupuolella Teuvo oli suunnittelemassa Pyhäselän kunnan
kanssa hyppyrimäen rakentamista Nivankylän Rauvanvaaralle.

Elämänsä viimeiseen vuoteen asti Teuvo harjoitteli ja hyppäsi
Rauvanvaaralla ja piti mäkeä hyppykunnossa.

Arvokilpailut
Teuvo edusti Pyhäselän urheilijoita ja menestys yhdistetyn ja
mäkihypyn veteraanikilpailuissa MM-tasolla ja Suomen mestaruustasolla sekä muissa kilpailuissa oli vertaansa vailla oleva saavutus. Pelkästään MM-mitaleita Teuvo sai 39 kpl. Ensimmäiset
MM-mitalit hän saavutti 1991 Norjassa pidetyissä kilpailuissa.

Teuvo Koljosen urheilupuisto
Hammaslahdessa on meneillään asemakaavan päivitys.
Hammaslahden seudun kyläyhdistys teki 2016 aloitteen
Joensuun kaupungille hammaslahden koulukeskuksen ympärillä olevan urheilupuiston nimeämisestä Teuvo Koljosen urheilupuistoksi. Ennen kuin aloite tehtiin, kyläyhdistys kysyi lupaa
aloitteen tekemisestä Teuvo Koljosen perikunnalta.
Urheilupuiston nimeämisellä Teuvon mukaan kyläyhdistys
haluaa kunnioittaa Teuvon saavutuksia tulevillekin sukupolville.
Joensuun kaupunginvaltuusto päättää puiston nimeämisestä
tänä vuonna.
Lähde: Kitty Monosen arkisto
Hannu Holopainen

Pyhäselän apteekki

Ma-pe 9-17, la 9-12
Lastaustie 2, Hammaslahti

Käytetään paikallisia palveluita!

SIVULLISET KIRJASTOSSA - päiväsi ovat luetut!
Onni on potkaissut teitä,
hammaslahtelaiset ja reijolalaiset. Teillä on oma
omatoimikirjasto täynnä
luettavaa. Omatoimikirjasto? Kaikki pitää tehdä
itse? Ei, vaan kirjastoa
on mahdollisuus käyttää
myös aukioloaikojen ulkopuolella, aamuisin, iltaisin
ja viikonloppuisin, vaikka
pyhäpäivinä. Omatoimikirjasto tarkoittaa siis pidennettyjä aukioloaikoja – tule
kirjastoon, kun sinulle sopii.
Omatoimisopimuksen allekirjoittanut asiakas pääsee
kirjastokortillaan kirjastotiloihin klo 7-21 vuoden ympäri. Tee sopimus Pyhäselän tai Reijolan kirjastossa, edut astuvat voimaan välittömästi. Omatoimikirjastossakaan ei ole lainauspakkoa; voit lukea
lehtiä, käyttää tietokoneita tai langatonta verkkoa, opiskella jne.
Myös kopiointi ja tulostaminen onnistuvat omatoimiaikana. Älä arkaile; omatoimiasiointi ei tarkoita sitä, että sinun tulee käyttää kirjastoa aina itseksesi, vaan voit käydä kirjastossa aukioloaikoina, ja
lukukärpäsen polttavan pureman tullen piipahtaa paikalle, vaikka
olemme jo sulkeneet ovemme.

ja aihepiirivinkkaukset sekä aukioloaikamme, tapahtumamme ja
näyttelymme.
Tervetuloa kysymään kirjastoasioista, päivitämme samalla myös
vanhat kortit käyttövalmiiksi nopeasti!
Tietoisku: Tuntematon Kimi Räikkönen (Kari Hotakaisen
kirjailema tietokirja) on tällä hetkellä kiihdytellyt varatuimmaksi kirjaksi ohi Enni Mustosen kirjojen, ja lujaa!
Meiltä näitä sivullisia (luettavia sellaisia) löytyy, hyppää siis kulkupelisi kyytiin ja kurvaa Räikkösen lailla kirjastoon!
Irina Halminen, kirjastonjohtaja

Vinkit:
Nettikirjasto: www.vaara.finna.fi
Facebook: Pyhäselän ja Reijolan kirjastot,
seuraathan myös sivua Vaara-kirjastot
Instagram: @vaarakirjastot

Alakoulun muutettua Hammaslahdesta Niittylahteen elomme
Hammaslahdessa on hieman hiljentynyt, joten vetoaisimme teihin; käyttäkää kirjastoa lasten kanssa myös iltaisin ja viikonloppuisin, niin päättäjätkin näkevät, että se on edelleen säilyttämisen
arvoinen palvelu. Lukeminen on lisäksi lapsillekin tärkeä kansalaistaito, selviytymistaito, jota kannattaa pitää yllä. Se avartaa,
kehittää, rikkoo rajoja, virkistää, avaa uusia maailmoja ja tuo mieleen muistoja. Kirjasto ei kuitenkaan ole pelkkää lukemista varten.
Kirjastosta saa kuunneltavaa, katseltavaa, e-aineistoja (kirjoja,
äänikirjoja, lehtiä), pelejä... Meillä on myös erilaisia tapahtumia
ja kerhoja aikuisille ja lapsille… Seuraathan jo ilmoitteluamme
lehdissä, radiossa, kaupoissa, nettisivuillamme ja sosiaalisen
median kanavillamme?
Kirjastomme kuuluu Pohjois-Karjalan yhteisiin Vaara-kirjastoihin,
joita kehitetään jatkuvasti. Voit lainata kaikista Pohjois-Karjalan
alueen kaupungin- ja kunnankirjastoista yhdellä kirjastokortilla.
Palautukset ja varaukset kulkevat kirjastojen välillä pari kertaa
viikossa. Palautuksia voit siten viedä siihen kirjastoon, joka on
kulloinkin sinua lähinnä. Uusin asiakkaille näkyvä uudistus Vaara-kirjastoissa on nettikirjastoamme koskeva muutos. Nettikirjastomme siirtyy osoitteeseen www.vaara.finna.fi. Sivu on käytössä jo nyt, mutta lopullinen siirtymä tapahtuu vuodenvaihteessa.
Uudessa nettikirjastossa voit entiseen tapaan uusia lainoja, tehdä
varauksia, lainata e-aineistoja, maksaa maksusi verkkomaksuna
jne. Nyt voit myös liittää koko perheen tai vaikkapa lastenlasten
kirjastokortit oman korttisi tietoihin ja nähdä niittenkin lainat nettikirjaston kautta. Katso nettikirjastosta myös syksyn kirjavinkit

2

HAMMASLAHTELAINEN

Joulunavaus
28.11. klo 18
Honkavaaran keasäteatterin näyttämöllä
(1 näytös) Liput 5e

Tervetuloa!

Käytetään paikallisia palveluita!

Sankarihautajaiset itsenäisyyspäivänä Pyhäselän kirkossa:
Huolenpitoa loppuun asti
Tämän vuoden itsenäisyyspäivänä jumalanpalveluksessa klo 10
siunataan sankarivainaja Armas Parviainen Pyhäselän kirkossa.
Suomalaiset ja venäläiset asiantuntijat ja harrastajat ovat kauan
tehneet kaivauksia viime sotien taistelupaikoilla.
Sotamies Armas Parviainen kaatui taistelussa Krivillä, Karjalan
kannaksella, 16.9.1942. Tuolloin hän oli 23-vuotias. Taistelussa
kadonneet haudattiin poissaolevana, ja näin myös tapahtui

Armas Parviainen

Armas Parviaisen kohdalla. Hänen hautakivensä on ollut vuodesta
1942 Pyhäselän kirkon edessä olevassa sankarihautojen rivissä.
Tämän vuoden aikana löydettyjen sankarivainajien joukosta osa
on pystytty varmuudella tunnistamaan ja Armas Parviainen on
yksi heistä Hautaaminen kirkkomaahan on seuraava vaihe.
Kaveria ei jätetä, näin sanottiin sotien aikana. Konkreettisesti
tämä tulee näkyviin meillä itsenäisyyspäivänä. Yhdessä omaisten, puolustusvoimien, seurakunnan, Joensuun kaupungin ja eri
järjestöjen kanssa sotamies Armas Parviainen lasketaan sotilaallisin kunnianosoituksin sankarihautaan, jossa hänen nimensä
on ollut jo 76 vuoden ajan. Pitkä oli hänen kotimatkansa, mutta
elämä on yllätyksellistä.
Itsenäisyyspäivänä vietämme harvinaista juhlapäivää, jossa on
jumalanpalveluksen jälkeen keittolounas ja juhlapäivän kahvit
kaikille tarjolla. Päivätilaisuudessa on mahdollista kuulla lisää
niistä vaiheista, joiden keskellä Pyhäselän alueen palvelukseen
kutsutut liikkuivat ja taistelivat viime sotiemme aikana.

Tervetuloa mukaan itsenäisyyspäivänä
klo 10 alkavaan harvinaiseen juhlapäivään!

Ville Ojala
Pyhäselän seurakunnan kirkkoherra

VUOKRATAAN
Hammaslahden keskustassa
2h + k + s 46 m²
Lisätiedot:
Jani Niemeläinen, 050 540 3211
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Hammaslahdessa juhlittiin
20 vuotista
iltapäivätoimintaa
Pyhäselän 4H-yhdistys aloitti iltapäivätoiminnan vuonna 1998,
koska kunta poisti sen omasta toiminnastaan. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille turvallista ja toiminnallista
ajanviettoa ohjaajien kanssa koulupäivän päättymisen jälkeen.
Aluksi iltapäivätoimintaa järjestettiin Reijolassa viitenä päivänä
viikossa, Hammaslahdessa kahtena päivänä viikossa ja Rasivaarassa sekä Suhmurassa kerran viikossa. Siihen aikaan ohjaajina
toimi Kerttu Miettinen ja oppisopimusopiskelija Anneli Immonen,
jonka työalueisiin kuuluivat Reijolan, Suhmuran ja Rasivaaran
iltapäivätoiminta.

Kuvassa vastuuohjaaja Taina Mononen

Iltapäivätoiminta aloitti ensimmäisen vuotensa ilman ulkopuolista
rahallista tukea, rahoitus tuli ainoastaan iltapäiväkerholaisten
osallistumismaksusta.
Vuonna 1999 syksyllä iltapäivätoiminta sai paikallistukea Pohjois-Karjalan liikunnan kautta, jonka avulla järjestettiin Vipuihin
vipinää -hanke. Samaan aikaan myös Niittylahdessa järjestettiin
iltapäivätoimintaa Pyhäselän 4H-yhdistyksen kautta. Vuonna
2000 järjestettiin Lystiä liikunnasta -iltapäivätoimintaa yhteistyössä Pohjois-Karjalan liikunnan kanssa.
Vuoden 2001 jälkeen Pyhäselän kunta osti iltapäivätoiminnan
Pyhäselän 4H-yhdistykseltä vuosittain tehtävällä avustussopimuksella. Joensuun kuntaliitoksen myötä v. 2009 Pyhäselän
4H-yhdistyksen iltapäivätoiminta piti tauon ja samalla Reijolan
iltapäivätoiminta päättyi.
Vuodesta 2010 asti Joensuun kaupunki on ostanut iltapäivätoiminnan Pyhäselän 4H-yhdistyksesltä vuosittain tehtävällä avustussopimuksella. Keväällä 2018 Hammaslahden koulu lakkautettiin ja myös Hammaslahden iltapäiväkerhon kohtalo oli avoinna.
Onneksi tilat saatiin Pyhäselän kirjastolta ja Hammaslahden
iltapäivätoiminta voi jatkua.
Tällä hetkellä Pyhäselän 4H-yhdistyksen järjestämät iltapäivätoiminnan pisteet ovat Hammaslahdessa Pyhäselän kirjastolla ja
Niittylahden koululla koulupäivisin klo 12-17. Kerholaisia on 40
hlöä, pääsääntöisesti 1-2. luokkalaisia. Vastuuohjaajien lisäksi
kerhoissa on työskennelleet aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajia,
lähihoitajia, koulunkäynninavustajia sekä oppisopimusopiskelijoita, työharjoittelijoita eri oppilaitoksista ja työkokeilijoita.
Iltapäivätoiminnan 20 vuotista taivalta juhlittiin to 1.11.2018
Pyhäselän kirjastolla. Mukana oli nykyisiä ja entisiä kerholaisia
ja heidän vanhempiaan sekä entisiä iltapäivätoiminnanohjaajia.
Pyhäselän 4H-yhdistys kiittää kaikkia iltapäivätoiminnan tukeneita, kerholaisia, vanhempia ja ohjaajia!
Taru Riikonen
Toiminnanjohtaja
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Rivitalohuoneisto
3H + K + S 71 m²
Hammaslahti, Rinnekuja
Vapautuu heti.
Siisti kunto. Kaukolämpö. Palvelut lähellä.
Hinta 59.000 €
Tiedustelut: 050 569 4542 tai 040 775 2990

Kyläyhdistys
Hammaslahden alakoulun oppilaat on siirtyneet käymään koulua Niittylahden opiston tiloihin. Hammaslahden alakoulu tullaan
purkamaan.
Pyhäselän yläkoulusta on valmistunut kuntotutkimus. Sisäilmatutkimusta ei vielä ole koululla tehty. Korjataanko yläkoulu myös
alakouluksi vai saadaanko kylälle uusi koulurakennus ei vielä
tiedetä.
Hammaslahden punttisalille on tulossa tila kaupungin omistamasta kiinteistöstä Paavontiellä. Punttisalin aukaisemisesta ei
ole vielä tietoa.

Käytetään paikallisia palveluita!

Joulumyyjäiset
Perjantaina 7.12.2018
klo 10-14.00
Hammaslahden nuorisoseurantalolla
Pöytävaraukset:
holopainenhs@outlook.com tai
050 5222 835

Kyläyhdistys on aukaissut uuden tiedoituskanavan, jonka nimi on
Hammaslahtelaiset, sivujen kautta voit ottaa osaa hammaslahden
kehittämiseen.

Tule myymään ja ostamaan

Hammaslahti-aiheisia postikortteja on mahdollisuus ostaa
Hammaslahden Kukka- ja Hautaustoimistosta, Hautaustoimisto
Kevätkaihosta ja Elintarvike- ja Grillikioski Jarmo Turtiaiselta.

Järjestää
Hammaslahden seudun kyläyhdistys

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.

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 kotisivuilta www.
hammaslahti.fi ja kylien ilmoitustauluilta voit seurata kyläyhdistyksen järjestämiä tapahtumia. Kotisivujen kautta voit ottaa yhteyttä

Kyläyhdistyksen hallitus toivottaa kaikille rauhallista
joulunaikaa ja menestystä vuodelle 2019
Hannu Holopainen

Vanhaa Hammaslahtea
Hammaslahtea ennen Hammaskaari-siltaa

HAMMASLAHTELAINEN
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Tule käymään Pyhäselän palvelupisteellä!
Palvelupisteellä on monenlaista palvelua:
Meillä voit

• asioida kaupungin palveluihin liittyvissä asioissa, hakea 		
lomakkeita ja hakemuksia (esim. asuntohakemuskaavak-		
keet, toimeentulotukihakemukset, ehkäisevät ja täydentävät 		
toimeentulotukihakemukset) ja palauttaa kaupungille kuuluvia
lomakkeita ja hakemuksia sekä saada tietoa palveluista ja 		
päätöksenteosta
• maksaa Joensuun kaupungin lähettämät laskut ilman palve-		
lumaksuja 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

Toimistosihteerit
Petro Nevalainen ja Anne Keränen

Meiltä voit ostaa
• maaseutualueiden liikuntatilojen kausikortin sekä liikuntapaik-		
kojen kulkutunnisteen 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

Meiltä voit varata kokoustilat
• Palvelupisteeltä varattavissa alakerrasta kokoustilat
(n. 30-40 henk.)
• Käytettävissä tietokone ja videotykki.
• Keittiön käyttömahdollisuus.

Pyhäselän palvelupisteen yhteydessä
toimivat myös rakennusvalvonnan palvelut,
maaseutupalvelut ja sosiaalitoimisto.
• Tarkastusrakennusmestari Risto Herranen on paikalla
keskiviikkoisin klo 8.30 – 11.30, p. 0500 278 332.
• Maaseutuasiamies Nina Hiltunen paikalla ti-to 9-15,
puh. 040 167 7143, nina.hiltunen@liperi.fi
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Taksi J. Pakarinen Oy

TAKSI

Suurkankaantie 95, 82200 Hammaslahti

Puh. 0400 174 290

Käytetään paikallisia palveluita!

Yritysuutisia

Scandic Keittiö Oy on perustettu vuonna 2015 ja nyt toiminut
reilun 3-vuotta. Yrityksellä on 2 omistajaa, josta vain Atso
Hassinen on mukana päivittäisessä toiminnassa. Yritys työllistää nyt yhden vieraan asentajan ja joitakin toiminimiyrittäjiä
satunnaisesti.
Me keskitytään pääasiassa sisäpuolen remontteihin ja siinä
ollaan ykkösiä! Meillä on kokemusta erilaisista remonteista
jo yli 1000 kohteen edestä. Meidän kalusteita löytyy myös
julkisista paikoista, esimerkiksi Helsingin messukeskuksesta.
Toiminta alueena meillä on Itä- ja Etelä-Suomi. Kalustetoimituksia tehdään kuitenkin koko Suomeen ja tietenkin kilpailukykyiseen hintaan. Meillä on tässä Liitoskuja 1 toimisto, jossa on
mallikeittiö ja joitakin tuotteita esillä mitä pääsee hypistelemään
ihan livenä. Toimisto on avoinna vain sopimuksen mukaan,
koska pyritään pitämään kulut kurissa myös henkilökunnasta
ja siirretään se mieluummin asiakkaan hintaan.
Uutena tulokkaana meillä löytyy Pihla Ikkunat ja Ovet, jotka
huokuu kotimaista laatua ja osaamista.
Netissä pääsee tutustumaan myös vähän meidän tarjontaan
osoitteessa www.keittiökaupat.fi
Meille ei ole liian pieniä tai suuria töitä. Se mitä tehdään,
niin tehdään kunnolla. Meillä on laaja yhteistyöverkosto eri
yrittäjien kanssa, joten hommaan kun hommaan löytyy tekijät.
Eli,
jos lattian rajassa vetää
– > Soita meille.
Keittiö- tai muut kaapit kaipaa uudistusta
– > Soita meille.
Lattia, katto tai seinä pitäisi uusia
– > Soita meille.
Jos tarviit kesäksi terassin, uuden oven tai ikkunan
– > Soita meille.
Meille siis voi soittaa aina!

050 447 5277

HAMMASLAHTELAINEN
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2019!

Kaikki hyvä on lähellä.
JOS EI LÖYDY NIIN HOMMATAAN!
Tiesitkö, että tilaamme toiveidenne mukaisesti tuotteita
kauppamme hyllyille? Jos meiltä puuttuu joku suosikkituotteesi,
kerro se kassalla. Kirjaamme sen ylös ja tilaamme,
jos se suinkin vain on mahdollista.

TERVEISIN KAUPPIAASI
HENNA JA TONI

VAAJAKOSKI
HAMMASLAHTI

5%

Mahdollinen
lisäkorko.
Ei kuluja*

Palvelemme myös Rääkkylässä!

Turvallisuus ja
tuottomahdollisuus
samassa paketissa

Muutoksia
palveluaikoihin
OmaSp Hammaslahden konttorissa 1.12.2018 alkaen:
Kassapalvelumme on auki ma ja to
9.00-12.00 ja 13.00-16.00
Tapaamiset ajanvarauksella ma-pe klo 9.00-16.00

OmaTuottoTalletus 2/2018
Myyntiaika 5.11. - 17.12.2018
Oma Säästöpankki Oyj:n konttoreissa.
OmaTuottoTalletus on turvallinen, vaivaton
ja kuluton kolmen vuoden määräaikainen talletus.
Minimimerkintä on 1000 euroa ja talletuksen eräpäivä 20.12.2021.
Osakekori: Sampo Oyj, Nordea Bank Abp ja Elisa Oyj.
Varaa sinulle sopiva palveluaika omasp.fi tai soita 020 764 0600.
*Talletusaika on 18.12.2018-20.12.2021. Kiinteä vuotuinen korko on 0 %, mutta talletukselle maksetaan
talletusajalta 4-5 % lisäkorko, mikäli jokaisen kolmen osakkeen kurssi on samalla tai korkeammalla

Joensuun konttorissa palvelemme

tasolla kuin lähtöarvo. Lisäkorko-% vahvistetaan 19.12.2018. Mikäli lisäkorko (5 %) toteutuu, vuotuinen

joka arkipäiväklo 9.30-16.30

lähdeveron alaista tuloa. Talletusta ei pääsääntöisesti voi purkaa kesken talletusajan. Tilivarat kuuluvat

talletuskorko on 1,64 %. Lisäkorko maksetaan talletuksen erääntyessä 20.12.2021. Korko on
talletussuojan piiriin. Avaintietoasiakirja sekä esite, joka sisältää tarkat tuotetiedot ja tietoa
osakekorin osakkeista, löytyy Oma Säästöpankin konttoreista ja verkkosivuilta omasp.fi.

Ajanvaraus myös omasp.fi verkkosivujen kautta.

omasp.fi
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Oma Säästöpankki
Lastaustie 2, Hammaslahti

omasp.fi

Oma Säästöpankki Oyj
p. 020 764 0600
Puhelun hinta 0,0835 €/puh. + 01669 €/min

