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Pyhäselän 4H-yhdistys ry:n 
kevään 2020 kuulumisia
 

Pyhäselän 4H-yhdistys sai myönteisen rahoituksen Joensuun 
seudun Leader -yhdistykseltä Yhdessä yrittäjyyteen! -hankkee-
seen ajalle 1.11.2019-21.5.2021. Hankkeessa kannustetaan 
nuoria työllistämään itse itsensä ja löytämään omat sekä oman 
alueensa vahvuudet, jotka tukevat heitä yrittäjyydessä. Nuorille 
järjestetään koulutuksia mm. yrittäjyydestä ja työelämän peli-
säännöistä. Hankkeessa kehitetään toimintaa, jonka avulla koko 
yhteisö olisi mukana tukemassa nuorten yrittäjyyttä. Jotta nuorten 
ensi askeleet yrittäjyydessä olisivat sujuvat, tarvitaan yritysohjaa-
jia. Yritysohjaaja voi olla yrittäjä, toimija tai nuorten yrittäjyydestä 
kiinnostunut aikuinen, joka tukee nuorta sekä jakaa omaa koke-
mustaan ja tietoaan.
Mikäli kiinnostuit Yhdessä yrittäjyyteen! -hankkeesta, yritysoh-
jaamisesta tai sinulla on ideoita, joita hankkeessa voisi hyödyn-
tää, ota yhteyttä hanketyöntekijä Pekka Hujuun 050 5184744, 
pyhaselka@4h.fi. Lisätietoa: pyhaselka.4h.fi/toiminta/hankkeet/
yhdessa-yrittajyyteen
 

Pyhäselän kirkkoherran  
joulutervehdys

Hyvät ystävät, joulu on taas lähellä. Se on meillä kirkossa aina 
suuri juhla. Vaikka elämäntilanteet vaihtelevat, toivon, että mah-
dollisimman moni meistä voisi kokea joulun iloa ja onnea. ”Älkää 
pelätkö!”, näin sanotaan myös jouluevankeliumissa. Tulevaisuu-
desta emme tiedä, mutta saamme kulkea sitä kohti luottavaisin 
mielin. Uusi vuosi on uusi mahdollisuus. Siihen saamme pyytää 
voimia ylhäältä. Virressä 15 lauletaan kauniisti: Johdata elämään 
rikkaaseen, rauhaan ja hyvyyteen. 
Tuo elämän rikkaus on vielä enemmän kuin mitkään maalliset 
aarteet. Elämä on tarkoitettu elettäväksi lähellä toisia ihmisiä ja 
lähellä Jumalaa. 

Hyvää joulunaikaa kaikille teille ja meille! Kiitos kaikille ruoka-
kassien lahjoittajille. Teidän ansiostanne monessa kodissa on 
tänä jouluna ruokaa. 

Jouluaattona on aattohartaus klo 13 Reijolan seurakuntatalos-
sa ja Pyhäselän kirkossa klo 15. Jouluaamun messu on kirkossa 
klo 8. Tapaninpäivänä ei ole messua kirkossa, vaan klo 10 on 
messu Reijolan seurakuntatalossa. Tervetuloa mukaan joulun 
palveluksiin!

Ville Ojala, kirkkoherraTalvitapahtuma 2020
Perinteinen koko perheen Talvitapahtuma järjestetään Pyhäse-

län koululla ja Pyhäselän kirjastolla 15.2.2020 klo 10-14. Tapah-
tumassa eri toimijoiden pääasiassa maksutonta ohjelmaa. Muun 
muassa askarteluapisteitä, kasvomaalauksia ja lettikampauksia, 
toimintaa liikuntasalissa sekä piirakkakoulu, pulkkamäki ja paljon 
muuta!
Lisätietoa Talvitapahtumasta Pyhäselän 4H-yhdistyksen toimin-
nanjohtaja Taru Riikoselta, 050 4062554, taru.riikonen@4h.fi.



2 HAMMASLAHTELAINEN

Käytetään paikallisia palveluita!

Hammaslahden seudun 
kyläyhdistys
 
Hammaslahtelainen -kylälehti

Kyläyhdistyksen toimittama Hammaslahtelainen -kylälehti on 
nyt erilainen kuin aikaisemmin. Kustannussyistä johtuen tämän 
lehden sivumäärä on pienempi ja painosmäärä on laskenut aikai-
semmasta 1500:sta 1000 kappaleseen. Lehti jaetaan hammas-
lahden taajamaan ja lähikylille.

Hammaslahteen rakennetaan uusi ala koulu
Joensuun kaupunginvaltuuston tämän vuoden marraskuun 

kokouksen päätöksen mukaisesti hammaslahden alakoulusta 
tehdään hankesuunnitelma viimeistään 2022 mennessä, jonka 
jälkeen koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion päättää 
vielä kaupunginvaltuusto. Kahden hammaslahtelaisen valtuutetun 
(Holopaisen ja Rossin) aktiivisuudella ja Hammaslahden koulun 
vanhempainyhdistyksen kirjeellä kaupungille, oli iso merkitys kou-
lun hankesuunnitelman ja rakentamisen aikaistamisessa. Ennen 
Hammaslahden koulua kaupunki rakentaa jo aikaisemmin suun-
nitteilla olleet Karsikon ja Enon alakoulut.

Hammaslahden urheilukenttä peruskorjataan
Joensuun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että urheilukenttä 

peruskorjataan 2021 ja kentän korjauksen suunnittelu alkaa 2020. 
Urheilukentän korjauksen kustannusarvio on 840.000€. Kentän 
kunnostamisesta oli jätetty valtuustoaloite ja Pyhäselän urheili-
joiden aloite. Tässäkin hankkeessa kentän korjauksen rahoitus-
ta saatiin suuremmaksi kahden hammaslahtelaisen valtuutetun 
yhteistyöllä.

Asiointiliikennekokeilu Hammaslahdessa
Joensuun kaupunki on aloittanut Hammaslahdessa ja lähikylillä 

1.8. alkaen asiointiliikenne kokeilun. Kokeilu kestää 31.7 2020 
asti. Kokeilun aikana asiointiliikennettä järjestetään kahtena päi-
vänä viikossa. Liikennöinnin käyttäjämääriä ja kokemuksia ar-
vioidaan vuoden 2019 lopussa. Arvioinnin perusteella tehdään 
asiointiliikenteen kokeilun jatkamista koskevat päätökset. Tässä 
lehdessä on asiointiliikenteen aikataulu viimeisellä sivulla. Kun 
tarvitset kuljetusta ja haluat tietää siitä lisää niin ota yhteyttä, ai-
kataulussa mainittuun Liikennöitsijään.

Muovinkeräyspiste Hammaslahteen
Suomessa on valmisteilla uusi jätelaki, joka tulee voimaan 

kesällä 2020. Tällä lailla on vaikutusta siihen kuka tulevaisuu-
dessa hoitaa muovinkeräyksen. Hammaslahden kyläyhdistys te-
kee aloitteen muovinkeräyspisteen saamiseksi Hammaslahteen, 
Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:lle, joka tällä hetkellä kerää 
muovijätettä.

Valtuustoaloitteita
Joensuun maaseutualoitteiden  ja taajamien markkinoimiseksi 

asuin- ja palvelualueina on jätetty valtuustoaloite ja Hammaslah-
den seudun kyläyhdistyksen aloite.
Hammaslahtelaisen Kaija Mikkosen tekemän ehdotuksen pohjalta 
on jätetty valtuustoaloite kuntoportaiden rakentamiseksi hammas-
lahteen.

Pyhäselän terveyskeskussairaala lakkautetaan
Siun soten valtuustonkokouksen 17.4 2017 tekemän palve-

lutuotantosuunnitelman mukaisesti Pyhäselän terveyskeskus-
sairaala lakkautetaan 2020. Siun soten ikäihmisten palveluiden 
toimialuejohtaja Eija Riepon mukaan tämä tapahtuu kevään 2020 
aikana. Toimenpide koskee 40 potilaspaikkaa ja noin 24 työnte-
kijää. Kotiin vietävä kotipalvelu ja muu terveysaseman toiminta 
jatkuu. Uutena vaiheena Pyhäselän terveyskeskussairaalasta on 
jätetty 12.12 Siun soten valtuustonkokouksessa valtuustokysy-
mys, jossa terveyskeskussairaalan toiminnalle halutaan jatkoai-
kaa. Hammaslahdesta valitut kaupunginvaltuutetut eivät ole siun 
soten valtuutettuja.
Siun soten valtuustonkokouksen 12/2018 linjauksen vaikutuksesta 
Pyhäselän terveysaseman yhteydessä ollut eläinlääkärivastaanot-
to lakkaa joulukuussa 2019. Kunnallista eläinlääkäripalvelua saa 
Joensuun eläinklinikalta osoitteessa Takilatie 5.

Tule keskustelemaan Hammaslahtelainen ryhmään
Facebookissa on avattu Hammaslahtelainen ryhmä ,jossa voit 

keskustella muun muassa kylään liittyvistä asioista.

Pyhäselän kunnan historia 1925-2008 kirja
Pyhäselän kunnan virallista historiakirjaa on vielä saatavana. 

Kirjan myynti hinta on 25 euroa. Kirjaa on myytävänä Hammas-
lahden Oma SP konttorissa ja Hannu Holopaisella. 
holopainenhs@outlook.com tai p. 0505222835

Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen kotisivuilta 
www.hammaslahti.fi  ja kylien ilmoitustauluilta voit seurata kylä-
yhdistyksen 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 kirjastol-
le. Kyläyhdistys on myös Facebookissa.

Hammaslahden seudun  
kyläyhdistyksen hallitus toivottaa  

rauhallista joulunaikaa  
ja menestystä vuodelle 2020!

Hannu Holopainen
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Käytetään paikallisia palveluita!

Aukioloajat:

to 12.00-17.00

pe 9.00-17.00

la 12.00-17.00

su 11.00-17.00

Muina aikoina varmista, 
eettä olemme kotona.

Soinilan Oy
Tuliniekka
Parkkilantie 120
82200 Hammaslahti

Piia 0500-639160
Markku 050-5176540
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Käytetään paikallisia palveluita!

TAITTO Sari Pitko  -  PAINO LaserMedia Oy, Joensuu


