Esittelyssä Honkavaaran
seudun kyläyhdistys Ry

Honkavaaran kylässä yhdistyvät viihtyisyys sekä luonnonrauha, yhteisöllisyyttä unohtamatta, sivu 8-9.

UUTTA!
4H:n pyhisreportterin
uusia juttuja, sivut 26-32.
Hammaslahden markkinointia ja
muita kuulumisia
Kyläyhdistykseltä, sivut 3-4.
Kirjasto on taas auki,
omatoimikirjasto on tauolla,
sivut 6-7.

Pyhäselän urheilijoiden kalenteri,
sivut 10-11.

Pyhäselän Oma
-osuuskunnan tarina, sivut 16-19.

Pyhäselkäläinen on osa Hammaslahti
- kaikki yhdessä! -hanketta ja sitä tukevat:
Vaahteramäen Eemeli 2017,
puu-ukot.
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Satuma Oy, sivu 23

Tilitoimisto Viljo Roivas & kumpp. sivu 25

4H:n pyhisreportterin juttu, Pyhäselän Konekärki, sivu 26

4H:n pyhisreportterin video, Jäätelökioski Satuma, sivu 28

4H:n pyhisreportteri: nuorten näkökulmia Pyhäselästä, sivu 29

4H:n pyhisreportterin juttu, Kotikummun tila, sivu 30

4H:n pyhisreportteri: parasta Pyhäselässä -gallup, sivu 32
4H:n pyhisreportteri: Pyhäselkä uuden asukkaan silmin, sivu 33

UUTTA!

4H: pyhisreportterin juttu, Gulf Honkavaara, sivu 34

4H:n pyhisreportterin juttu, Suhmuran metalli, sivu 35
Pyhäselkäläinen uudistuu kokonaan neljä kertaa vuodessa, pienempiä päivityksiä tehdään tarvittaessa.
Yhteyshenkilö lehden sisältöön ja ulkoasuun liittyvissä asioissa: Sari Pitko, sari@saripitko.com

Joensuun Hammaslahti,
elämää ja ympäristöä
Joensuun eteläisin kaupunginosa sijaitsee 20 min
ajomatkan päässä Joensuun keskustasta. Hammaslahti on entinen Pyhäselän kunnan keskustaajama ja asukkaita kaupunginosassa on noin
2000.
Hammaslahden kaupunginosassa on monipuolinen väestörakenne lapsista jo ikäihmisiin. Taajamasta löytyvät Joensuun Pyhäselän palvelupiste
ja muut kaupungin peruspalvelut kuten terveys
ja koulupalvelut, uusi päiväkoti ja kirjasto. Hammaslahdessa on myös useita kauppoja, asiamiesposti, apteekki ja muita kaupallisia palveluita. Pyhäselän Evl. - seurakunnan ja monien
yhdistysten toiminta alueella on myös vilkasta.
Hammaslahtea halkovan valtatie kuuden varrella,
Honkavaaran kylällä sijaitsee Joensuun ortodoksiseurakunnan tsasouna.

Vapaa-aikaa voi viettää sisäliikuntatiloissa, kuntosaleilla, lasten leikkipuistoissa, uimarannoilla tai
kuntoradalla. Koiraa voi ulkoiluttaa koirapuistossa ja matot pestä matonpesupisteessä. Lähellä
taajamaa on myös Lotokan- Nivanjoki, jossa voi
harrastaa melontaa.
Hammaslahden taajaman kyljessä on kaksi luonnonsuojelualuetta Elovaara ja Sintso, joissa on
patikkapolut. Vesistöä ovat Pyhäselkäjärvi sekä
pienemmät Hammasjärvi ja Haapajärvi. Taajaman ympärillä on vireä maaseutu alue, josta
löytyy perinteisten maaseutuelinkeinojen lisäksi
kulttuuripalveluita ja muuta pienyritystoimintaa.
Onpa Suhmuran ja Honkavaaran kylällä vielä
omat kyläkoulutkin. Suhmuran kylä on tunnettu myös Esa Pakarisen esittämästä Suhmuran
Santra -laulusta.
Hammaslahdesta löytyy tänne muuttajalle kaupungin vuokra-asuntoja tai tänne voi rakentaa
oman talon kaupungin edullisille ja isoille vuokra- tai omistustonteille.

Hammaslahti - kaikki yhdessä!
-hanke

Hammaslahden seudun
kyläyhdistyksen hallitus
toivottaa
kaikille riemukasta kesää!

Hanke uudistaa kylätoimintaa tuomalla digitaaliset yhteydenpito- ja viestintämenetelmät osaksi
kylän arkea. Herätetään henkiin vanhoja perinteitä, pidetään kylämaisema eläväisenä uusilla
ja mielenkiintoisilla tapahtumilla, nostetaan esille
alueelle ominaisia asioita, sekä tuetaan alueen
identiteetin kehittymistä vanhat arvot muistaen
mutta rohkeasti uutta kokeillen.
Hanke edistää Joensuun maaseutualueiden
markkinointia yhdessä kaupungin kanssa, eri
toimintaryhmien yhteistyötä ja verkostoitumista,
se kokoaa toimijoita yhteisten, vetovoimaisten
tapahtumien järjestäjiksi ja ottaa moniääniseen
suunnitteluun mukaan paitsi eri sukupolvet, myös
eri toimialojen edustajat ja julkisen sektorin toimijoita.
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Hanke toteutetaan Hammaslahden alueella Joensuussa ajalla 1.3.20 – 31.12.21. Digilehden
osalta alue ylettyy koko Pyhäselän alueelle. Hyödynsaajana ovat kaikki seudun yrittäjät, asukkaat
ja alueella vierailevat ihmiset. Hammaslahden /
Pyhäselän saavutettavuuden ja tunnettuuden paranemisen myötä hanke edistää alueen yrittäjien
toimintamahdollisuuksia ja luo alueen matkailun
kehittymiselle edellytyksiä. Hankkeessa rakentuu
uudenlainen markkinoinnin ja yhteistyön malli,
jota voivat esimerkkinä hyödyntää myös muut
alueet. Hankkeessa tuotetaan Hammaslahden/
Pyhäselän tapahtumia ja Pyhäselkäläinen -digilehteen aineistoa (esim. kylävideot, tarinat, esitteet, yhteisöpalvelut jne.) ympäri vuoden hyödyntäen olevaa infrastruktuuria (hyvä saavutettavuus
eri suunnista, tanssilava, tori ja muut soveltuvat
tilaratkaisut).
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Hammaslahteen opastavat tienvarsikyltit laitetaan
paikoilleen mm. VT 6 -varteen ja yhdessä rakennettu Hammaslahti- brändi otetaan osaksi markkinointia ja esillä olemista. Kehittämishankkeen
oheen tullaan hakemaan investointiosa, jossa
rakennetaan kylän tapahtumia varten esiintymislava torille (ajankohta myöhemmin).
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Kirjastot avoinna koko kesän –
muutamia rajoituksia
palveluissa

Erilaisia aineistoja, myös verkon kautta

Turvallisuusmuutoksia tiloissa ja kotipalvelua käytettävissä

Kesän näyttelyissä taidetta ja nukkekoteja

Tiloissamme on tehty turvallisuussyistä hiukan
muutoksia: asiakaspalvelutiskillä on suojapleksit,
istumapaikkojen määrää on rajoitettu, lastenosaston leluja karsittu ja osa tietokoneista on poissa
käytöstä. Käytössä oleville asiakastietokoneille on
tuotu puhdistusliinoja. Asiakkaitten käytössä on
myös käsidesiä. Henkilökunta putsaa kosketuspintoja useasti päivässä. Ensimmäisen aukiolotunnin olemme pyrkineet varaamaan riskiryhmien
asiointia varten. Toivomme, että asiakkaamme
huomioivat tämän asian sekä pitävät turvavälejä
niin henkilökuntaan kuin muihinkin asiakkaisiin.
Jos et pääse kirjastoon aukioloaikoina, otathan
yhteyttä henkilökuntaan, niin voimme yhdessä
pohtia, miten voisimme palvella sinua. Voimme
myös resurssiemme puitteissa järjestää kirjakassipalvelun kotipalvelutoimintana, jos terveydentilasi estää kirjastonkäytön tai koronariski mietityttää sinua.

Vaikka emme voi kesän aikana järjestää tapahtumia, näyttelytilamme ovat avautuneet. Pyhäselän
kirjastossa on kesän aikana esillä Niina T. Halosen vesiväripuupiirroksia (kesäkuu), nukkekotinäyttely (heinäkuu) ja Regina Kinnusen maalauksia (elokuu). Tervetuloa tutustumaan näyttelyihin
ja tervetuloa myös näytteilleasettajaksi! Kirjastojemme näyttelytilat ovat varattavissa maksutta.

Jos kaipaat kirjojen, lehtien, elokuvien, pelien
ja musiikin lisäksi myös äänikirjoja, tutustuthan
kirjaston maksuttomaan e-aineistokokoelmaan.
Kirjaston e-aineistoja eli e-äänikirjoja, e-kirjoja ja
e-lehtiä voit käyttää kirjaston verkkosivun kautta
Kirjastot avautuivat, omatoimikirjastot
omilla verkkokirjastotunnuksillasi. Ota yhteyttä
tauolla
henkilökuntaamme ja kysy lisää! Tiloissamme voit
Kevät 2020 oli kirjastojenkin kannalta hyvin erikoilukea myös useimpia suomalaisia sanomalehtiä
nen. Pitkän kahden kuukauden koronatilanteesta
ePress-palvelun kautta. Palvelu toimii kirjaston
johtuvan kiinniolon jälkeen saimme avata ovemasiakaskoneilla. Sanomalehtiä ja aikakauslehtiä
me ensin toukokuussa varausten noutoa varten
voi toki lukea edelleen paperiversioina ja äänikirja vihdoin kaikki tilamme 1.6.2020 alkaen. Pyhäjoja lainata myös suoraan kirjastosta.
selän ja Reijolan kirjastot voivat ilokseen ilmoittaa olevansa avoinna koko kesän kesäaukiolo- Olethan jo tietoinen, että kirjastojemme kautta
aikojen mukaisesti. Omatoimikirjastotoiminta on voit hankkia myös tunnukset Celia-äänikirjapalAluehallintoviraston ohjeistuksesta vielä tauolla. veluun? Celian äänikirjapalvelua voivat käyttää
Tiedotamme, kun kirjastoihimme pääsee jälleen kaikki henkilöt, joille lukeminen on vaikeaa tai
tuttuun tapaan omatoimisesti myös aukioloaiko- mahdotonta esimerkiksi lukivaikeuden, vamman
jen ulkopuolella ja viikonloppuisin. Tällä hetkellä tai sairauden aiheuttaman lukemisesteen vuoksi.
palvelemme kesäaukioloaikojen mukaisesti. Ne Celia-äänikirjoja voi lainata Celia-tunnuksilla verkosta tai ilman tunnuksia kirjastosta.
ovat voimassa elokuun puoliväliin saakka.
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Mikä nimeksi Pyhäselän kirjastolle?
Hammaslahdessa sijaitseva kirjasto on nimeltään
Pyhäselän kirjasto. Pyhäselän kunnan aikana sivukirjasto oli Reijolassa ja Pyhäselän pääkirjasto
Hammaslahdessa, kuntakeskuksessa. Nimessä jäi siis elämään vanhan kunnan nimi. Moni
käyttää Pyhäselän kirjastosta nimeä Hammaslahden kirjasto, ja olemme saaneet palautetta,
että nimi tulisi vaihtaa. Nimen vaihtaminen olisi

mahdollista, mutta haluaisimme ennen päätöksen
tekemistä kysyä kyläläisiltä mielipidettä asiaan.
Voit vaikuttaa nykyisen nimen säilymiseen tai
muuttumiseen vastaamalla nimikyselyyn osoitteessa: https://webropol.com/s/nimikirjastolle tai
kertomalla mielipiteesi suoraan Pyhäselän kirjaston henkilökunnalle. Kyselyyn voi vastata myös
kirjaston tiloissa. Kysely on avoinna elokuun 2020
loppuun.

Irina Halminen,
kirjastonjohtaja
Pyhäselän, Reijolan, Kiihtelysvaaran,
Heinävaaran ja Tuupovaaran kirjastot.
Pyhäselän kirjasto: 050-315 6596
tai pyhaselankirjasto@joensuu.fi
Verkkokirjasto: http://vaara.finna.fi
(lainojen uusinta, varaukset, aukioloajat, maksuttomat e-kirjat ja e-äänikirjat, e-lehdet, tapahtumat
ja näyttelyt)
Facebook: Pyhäselän ja Reijolan kirjastot,
www.facebook.com/pyhaselankirjasto
Seuraathan myös sivua Vaara-kirjastot,
www.facebook.com/vaarakirjastot
Instagram: @Vaarakirjastot

Tervetuloa kirjastoihimme!
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Hulinaa ja historiaa
Honkavaaralla
25 kilometrin päässä Joensuusta sijaitsee Honkavaaran kylä. Ulkopuolisen silmin kylä voi vaikuttaa pieneltä ja hiljaiselta, mutta todellisuudessa
Honkavaaralla on paljon nähtävää ja koettavaa.
Honkavaaran perinnepihan 1800-luvulla rakennettu pihapiiri huokuu historiaa. Se on aikanaan
toiminut kestikievarina ja tilana, joka on majoittanut sotilaiden ja evakkojen lisäksi myös Elias
Lönnrotin. Nykyään Honkavaaran perinnepihan
päärakennuksessa toimii tilausravintola, joka kestitsee erilaisia juhlia ja kokouksia ympäri vuoden.
Pihapiirin vanhat puurakennukset sekä vieressä
oleva pelto luovat kauniin, itäsuomalaisen maalaismaiseman, josta jokainen voi nauttia. Pihapiiriä valvoo monen tuntema heinämammutti.
Kuutostielle näkyvä Pyhän Johannes Kastajan
tsasouna on yksi Honkavaaran suosituimmista
nähtävyyksistä. Arkkitehti Vilho Suonmaan suunnittelema tsasouna rakennettiin 2000-luvun alussa Tiistaiseuran toimesta ja kuuluu nykyään Joensuun ortodoksiselle seurakunnalle. Tsasounassa
järjestetään kuukausittain liturgioita ja joskus
myös pieniä perhejuhlia, kuten siunaustilaisuuksia ja ristiäisiä.
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Honkavaaran Perinnepihan pihapiiristä löytyy
myös Teatterireen näyttämö rakennuksineen.
Teatterireki sai alkunsa
Honkavaaran seudun
kylien kehittämishankkeesta vuonna 2007 ja
on siitä asti järjestänyt
kesäteatteriesityksiä
sekä joulunavauksia.
Ensimmäisenä kesänä

Teatterireellä oli kierrätysmateriaaleista rakennetut lavasteet ja lainapenkit, myöhemmin alueelle
ovat talkoovoimin nousseet pukuhuone, katettu
katsomo, kahvila sekä varastorakennus käymälöineen. Teatterireki on kaikille paikallisille tuttu,
mutta katsojia on saapunut ulkomaita myöten.
Kylän yhteisö on tiivis ja lämminhenkinen. Honkavaaran asukkaiden etua ja kylän viihtyvyyttä ajaa
vuonna 2006 toimintansa aloittanut Honkavaaran
seudun kyläyhdistys ry. Kyseinen kyläyhdistys järjestää myös paikallista toimintaa ja on vastuussa esimerkiksi Teatterireen toiminnasta. Yhdistys
on järjestänyt lasten päiväleiritoimintaa sekä erinäisiä tapahtumia kuten Kesälomarockin, pihakirpputorin ja kekrijuhlat. Honkavaaran seudun
kyläyhdistys ry. tekee myös yhteistyötä muiden
kyläyhdistysten ja erilaisten järjestöjen kanssa.
Asuinalueena Honkavaara on rauhallinen ja lapsiperheiden suosima maalaismiljöö. Osa suosiosta
johtunee alueella toimivasta Rekivaaran koulusta. Vuonna 1933 toimintansa aloittanut kyläkoulu muutti uusiin tiloihin 60 vuotta myöhemmin
aivan Honkavaaran perinnepihan läheisyyteen.
Rekivaaran koulu on kolmeopettajainen alakoulu,

Vaahteramäen Eemeli 2017, Liina tanssin pyörteissä

jonka opetuksessa painottuvat ympäristötietoisuus ja yhteisöllisyys. Koulun piha leikkivälineineen ja jalkapallokenttineen innostaa lapsia ja
heidän perheitään ulkoiluun myös vapaa-ajalla.
Kaikin puolin Honkavaara on idyllinen paikka vierailla ja asua. Hammaslahden palvelut ovat lähellä
ja myös Joensuun keskustaan pääsee nopeasti.
Kylässä yhdistyvät viihtyvyys sekä luonnonrauha,
yhteisöllisyyttä unohtamatta. Täällä on hyvä olla.

kirjoittanut Pinja Davidsson

Saapasjalkakissa 2018, susi vakoilee

Robin Hood 2015,
Maria ja Robin Hood

Rob
prinss in Hood 201
i Juha
na juo 5,
nii

Honkavaaran
perinnepihaa
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Yleisurheiluharjoitukset
yli 9-vuotiaille kesä 2020
Karhunmäen koulun kenttä
Maanantaisin klo 19.00-20.30 (1.6-31.8)

Pyhäselän urheilijoiden
yleisurheilukoulut kesä 2020
Pelien ja leikkien lisäksi käydään monipuolisesti
läpi eri yleisurheilulajeja.
Molemmilla kentillä Poppikerho
alle kouluikäisille (4-6.v) ja
YU-koulu 1-3 - luokkalaisille lapsille
samanaikaisesti.
Hammaslahden urheilukenttä (1.-24.6.20):
Maanantaisin klo 10-12 ja
keskiviikkoisin klo 18-19.30
Niittylahden koulun kenttä (2.-25.6.20):
Tiistaisin klo 18-19.30 ja torstaisin klo 10-12
Urheilukoulumaksu:
20e, jolla saa käydä molempien kenttien harjoituksissa. Harjoituksissakävijöille suositellaan
omaa vakuutusta, sillä seuran puolesta lapset
eivät ole vakuutettuja harjoituksissa.
Varustus:
Säänmukainen ulkoliikuntavaatetus ja juomapullo. Aamupäivän harjoituksiin voi tarvittaessa
ottaa pienet eväät mukaan.
Ilmoittautuminen:
Ensimmäisellä harjoituskerralla ennen kerhoa.
Yhteyshenkilö: Katri Mäntylä p.040 8269589
(parhaiten saa yhteyttä tekstiviestillä)
mantylakatri@gmail.com
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Hammaslahden urheilukenttä
Keskiviikkoisin klo 18-19.30 (3.6-1.9)
Perjantaisin klo 17.30-19.00 (5.6-28.8)
Harjoitusmaksut:
2011-2007 syntyneet 30e
2006 ja aiemmin syntyneet 50e
joilla saa käydä kaikkien kenttien harjoituksissa.
Harjoituksissakävijöille suositellaan omaa vakuutusta, sillä seuran puolesta lapset eivät ole
vakuutettuja harjoituksissa.
Sisaralennus yhteishinnasta: kaksi lasta -10e,
kolme lasta -20e ja
neljä lasta tai enemmän -30e
lmoittautuminen:
Ensimmäisellä harjoituskerralla ennen kerhoa.
Yhteyshenkilö: Eero Könönen p.0505306794
eero.kononen@luukku.com
Kaikista harjoituksista lisätietoa
seuran nettisivulta:
www.pyhaselanurheilijat.fi/lajit/yleisurheilu

Pyhäselän urheilijoiden
hiihtoharjoitukset (7v ja vanhemmat) 2020-2021
Ti 2.6 klo 18-19.30 Pyöräily, kokoontuminen Niittylahden koululla
Ti 9.6 klo 18-19.30 Rullahiihto/-luistelu, kokoontuminen Niittylahden koululla
Ti 16.6 klo 18-19.30 Porrastreeni, Mulonmäki
Ti 23.6 klo 18-19-30 Rullahiihto/-luistelu, kokoontuminen Niittylahden koululla
La 27.6 klo 10-16 Leiripäivä Lykynlammella: Porrastreeniä, uintia, fresbeegolfia, jalkapalloa ja
sauvakävelyä
Ti 30.6 klo 18-19.30 Nopeus- ja voimatreeni, Niittylahden koulun kentällä
Loppukesän, syksyn ja talven harjoituksista tulee lisätietoa seuran nettisivulle
ja someen myöhemmin.
Tarkoitus pitää harjoituksia aina tiistai-iltaisin ja noin kerran kuukaudessa leiripäiviä Joensuussa ja
syyskuussa leiriviikonloppu Leppävirralla.
Seuraamme voimassaolevia Korona ohjeita ja noudatamme niitä!
Harjoitusmaksu koko kaudelta (kesäkuu 2020-maaliskuu 2021):
2011-2013 syntyneet: 50e ja vanhemmat urheilijat: 60e
Hiihtojaoston tilinumero on
FI76 4108 0010 9404 20.
Viitteeseen: harjoitusmaksu kausi 2020-2021 ja urheilijan nimi.
Sisältää: harjoitukset, osallistumismaksut hiihtokisoihin, seura-alennuksen leireistä (50% taitokonsultaatio, piiri- ja akatemialeireistä + 20e alennus Leppävirran seuraleiristä)
Jokainen hoitaa kilpailulisenssin ja vakuutuksen itse!
Lisätietoa: Katri Mäntylä
mantylakatri@gmail.com
p.0408269589
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Salon Peili
Hei, olen Miia ja yrittäjänä Salon Peilissä. Salon
Peili sijaitsee aivan Hammaslahden
taajamassa ja tänne on helppo
saapua autolla, pyörällä, kävellen tai linja-autolla.
Täällä työskentelen ainoastaan minä, koska haluan
liikkeessä vallitsisi rauhallinen ilmapiiri, jonne asiakkaan olisi mukava tulla
rentoutumaan ja saamaan
laadukkaita palveluita.
Salon Peilissä viihtyy koko perhe, mm. lapset on huomioitu pienellä leikkinurkkauksella.
Ammattitaitoani pidän yllä jatkuvalla kouluttautumisella. Palveluvalikoimasta löytyy kaikki parturi-kampaamo palvelut lukuun ottamatta hiustenpidennyksiä, johon varmaan kouluttaudun
tulevaisuudessa. Olen hakenut lisäkoulutusta
meikkien parissa talven aikana ja aloitan näitä
tekemään myös tässä kesän 2020 aikana.
Salon Peili palvelee sopimuksen mukaan ajanvarauksella, joten mitään kiinteitä aukioloaikoja ei
ole. Pyrin palvelemaan myös ilta- ja viikonloppu
aikaan, jotta mahdollisimman monelle mahdollistuisi pääsy kampaajalle.
Ajanvaraus tapahtuu helposti netissä
www.timma.fi/salonpeili
tai 041-319 8317.
Aurinkoista kesää kaikille,
toivottavasti näämme
Salon Peilissä!
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Ilmaisia
voimisteluohjeita iäkkäille
Voitas.fi-sivustolta löytyy iäkkäille sopivia voimisteluohjeita, joilla voi kehittää voimaa, tasapainoa
ja liikkuvuutta. Jokaiselle löytyy sopiva ohjelma,
koska valikoimassa on helppoja, keskitasoisia ja
vaativia liikkeitä.
Puolen tunnin voimisteluvideoilla kunto kohenee.
Muutaman minuutin mittaiset Kunnon eväät -videot taas vievät virkistävälle virtuaalimatkalle ympäri
Suomen.
Jos kaipaa paperisia ohjeita, nekin voi tulostaa
Voitas.fi-sivustolta. Lisää ohjeita voi tulostaa
Ikäinstituutin verkkokaupasta. Helppoja ja tehokkaita ohjelmia ovat esimerkiksi Kävely kevyemmäksi ja Tasapaino taitavaksi. Kaikki materiaalit
ovat maksuttomia.

Anna-Maria Hämäläinen
Kyläasiamies | Pohjois-Karjalan Kylät ry
+358 44 2940 800
pkkylat@kylat.fi
https://kylat.fi
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Kuntokammarin kuulumisia
Olemme pieni fysioterapia-alan perheyritys Hammaslahden keskustassa. Toimitilamme sijaitsevat
Oma osuuskunnan talossa. Fysioterapia- ja hierontapalveluja olemme tarjonneet Hammaslahdessa jo vuodesta 2005 lähtien sekä yrityksemme
toimitiloissa että myös kotikäynteinä.

aaltoa tulisi, mutta jos näin kävisi, niin pyrimme
näin toimimalla varautumaan toimintamme hiljentymiseen uudelleen. Tarjoamme palveluitamme
joustavasti kesän aikana ilman kesäloman tuomia
taukoja terapiassa.

Onneksi meillä täällä Pohjois-Karjalassa on ollut
rauhallinen tilanne tuon pahaisen viruksen suhteen ja uusia tautitapauksia ei ole todettu täällä
useampaan viikkoon. Toimintamme on päässyt
hiljalleen palautumaan lähelle normaalia tai ns.
”uutta normaalia” kuten sanonta kuuluu. Toukokuun puolen välin jälkeen myös yli 70-vuotiaita on
alkanut palata asiakkaiksemme. 1.6.2020 saimme jälleen aloittaa myös hoivakotikuntoutukset.

Toivotamme kaikki kivuista ja ”kolotuksista” kärsivät sekä muuten vain hierontahemmottelua kaipaavat asiakkaat tervetulleeksi. Kesä on hyvää
aikaa satsata itsensä hoitamiseen ja voimien keräämiseen tulevia aikoja varten.

Pidämme huolta tilojemme hygieniasta. OdotusKulunut koronakevät jää ikuisesti mieleemme, sil- tilassamme on asiakkaidemme käytössä käsilä koskaan toimintamme aikana emme ole koke- huuhdetta ja tarvittaessa asiakkaillamme on mahneet vastaavaa toiminnan hiljentymistä. Kevät ja dollisuus myös käsien pesuun WC-tiloissamme.
syksy ovat yleensä olleet toimintamme vilkkainta Varmistamme näin, että meille voi tulla turvallisin
mielin.
aikaa, mutta tänä keväänä kävi toisin…

Aurinkoista kesää, terveyttä ja valoisaa mieltä
jokaiselle toivottaen
Kuntokammarilaiset

Tulevaa ei kuitenkaan voi taata eikä ennustaa,
joten päätimme tehdä tästä kesästä erilaisen eli Tiina & Jari
kesälomamme saa jäädä unohduksiin. Teemme
nyt rakastamaamme kuntoutustyötä mahdolli- Ps. Tutustu palvelutarjontaamme osoitteessa
suuksien mukaan. Toivomme toki, ettei ns. toista www.kuntokammari.fi

Meiltä
myös
lahjako
rtit!
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Pyhäselän Oma
osuuskunnan tarina
Pyhäselän Oma osuuskunta (2020)
Osuuskunnan on tarkoitus toimia kannattavasti,
lisäten jäsenten omistuksen arvoa ja mahdollistaen sekä aineellisen että aineettoman palkitsemisen.
Yhteistyöllä sidosryhmien kanssa vaikutetaan ja
osallistutaan paikkakunnan ja liike-elämän kehittämiseen.
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loppuun mennessä lainahakemuksia oli tullut 19
kpl, joista 16 sai myönteisen päätöksen. Jaetut 3050 markkaa käytettiin uudisraivaukseen,
maanparannukseen ja rakennusten rakentamiseen sekä kotieläinten ja maataloustarvikkeiden
hankintaan.
”14.4.1907 Sen johdosta, että sen luottomäärän
jonka osuuskassa on yhden osakkeen omistajana
saanut Osuuskassojen Keskuslaitokselta nauttia
on jo loppuun kulutettu päätti kokous valtuuttaa
hallituksen ottamaan kaksikin osaketta lisää keskuslainarahastosta.”

Historiikki

Mulo mukaan jo alkumetreillä

Hammaslahden Osuuskassasta Pyhäselän Omaksi osuuskunnaksi

Hammaslahteen perustettuun osuuskassaan
liittyi myös useita Mulon kylän asukkaita. Tiestö Hammaslahden ja Mulon välillä oli kuitenkin
heikkokuntoista, niinpä osuuskassan perustaminen omaan kylään tuntui järkevältä 1908.
Mulon Osuuskassa toimi kaikkiaan
27 vuotta, kunnes se päätti liittyä Hammaslahden Osuuskassaan.
”7.7.1935 Viime kerran
nimen pistin, kiitollisena silmäin ristin, nyt
kun tähän vielä piste,
selvä kai on, jukoliste.
”kirjoitti osuuskassanhoitaja Vilho Hartikainen.
Nimeä ei kuitenkaan
laitettu viimeistä kertaa,
vaan pankkipalvelut palasivat Muloon 1960-luvulla Niittylahden konttorin muodossa.

Tammikuun 21 päivänä 1906 Hammaslahden
maalaisseuran, myöhemmältä nimeltään
maamiesseuran kokouksessa tultiin tulokseen, että paikkakunnalle tarvitaan osuuskassa.
Osuuskunta-aate innoitti,
koska luototustoiminta
Suomessa oli heikoissa kantimissa etenkin
maaseudun osalta.
Kokouksessa valittu toimikunta tutustui
osuuskassa henkeen ja
toimintaan hankkimalla
kirjallisuutta, haki mallia
jo perustetuista osuuskassoista ja kutsui Pellervon
neuvojan puhumaan. Työ tuli
tehdyksi ja uusi, Hammaslahden
Osuuskassa nuijittiin perustetuksi 13. maaliskuuta kuuden jäsenen voimin. Kahden seuraavan sunnuntain aikana jäsenmäärä kasvoi jo 20
henkilöön.
Varsinainen pankkitoiminta käynnistyi vuoden
1906 syksyllä, jolloin hallitus otti Osuuskassojen
Keskusrahastolta 5000 markan luoton. Vuoden

Hauska kuriositeetti: Pellervo pitää tulla
Hammaslahden Osuuskassa kasvatti aineellisen
hyvinvoinnin lisäksi talonpoikien ammatillisia tietoja ja taitoja. Vuonna 1908 hallinnon päätöksen
mukaan kassan jäsenyyttä ei heru, jos talouteen

ei tule Pellervo-lehteä. Joka ei maaseudun oloja edistävää Pellervoa tilannut, erotettiin kassan
jäsenyydestä.
”9.11.1912 Pellervo-lehden tilaus päätettiin järjestää siten että ensi jouluna 31 pv. Korkojen maksutilanteessa kannetaan jokaiselta jäseneltä Pellervon tilausmaksu vuodelta 1913 vaan jos kuka ei
suorita silloin niin niille ei myönnetä lainoja kassasta ja jos eivät tilaa muuta tietä Pellervoa niin
heidän laiminlyöntinsä käsitellään tulevan vuoden
kevätkokouksessa.”

kasvamiseen.
”30.11.1928 Esitettiin osuuskassan hallituksen
tekemä kauppakirja, jolla oli Osuusliike Kauppa-Sammolta ostettu maapalsta, jolle on tarkoitus
rakentaa oma toimitalo.”

Myönteisestä kehityksestä sotavuosiin

30-luvulla pulavuodet alkoivat hellittää ja Hammaslahden Osuuskassan myönteinen kehitys
alkoi vaikuttaa koko pitäjän talouteen.
Sodan uhka sai ihmiset nostamaan talletuksia
mutta sodan alettua talletusten nosto pysähtyi ja
Säästämisen kannustus
rahaliikenne paikkakunnalla alkoi helpottua.
Vuoden 1924 päätettiin antaa jokaiselle kassan Talvisodan jälkeisenä lyhyenä jaksona valmistuttoimialueella syntyneelle lapselle 5 markan (reilun tiin uuteen sotaan. Jatkosotaan joutuneet miehet
euron) talletus lahjaksi. Harrastusta laajennettiin ehtivät tehdä kylvötyönsä loppuun ennen liikekankoulumaailmaan seuraavana vuotena, jolloin nallepanoa, mitä pidettiin Osuuskassan toimintaaloitettiin koulusäästötoiminta kaikissa kunnan kertomuksessa merkittävänä asiana.
Sodan päätyttyä kunnassa oli pulaa kaikesta tarkansakouluissa.
Koteihin jaettiin myös kotisäästölaatikoita kaik- peellisesta ja Jälleenrakennuslainan ilmoituksissa
kehotettiin: ”Makaavat markat herätettävä!”
kiaan 75 kappaletta.
Näiden kampanjoiden saldo tuotti kassaan 14.000
markan talletukset ensimmäisen vuoden jälkeen.
Säästämisen innostus lähti huimaan nousuun ja Nopeaa kasvua 1950-luvulla
lopulta kasvua kirjattiin 177 prosenttia.
Tultaessa 1950-luvun alkuun Hammaslahden
Toiminta laajeni jo heti alkuvuosina talonpoikaisOsuuskassa talletukset alkoivat lisääntyä, vaiktaustasta myös yhtymiin, jotka vaikuttivatkin merka rahatilanne oli kireä. Sodasta johtunut säänkittävästi rahaliikenteen kasvuun.
nöstely alkoi purkautua 1955. Seuraavaa vuotta
”21.11.1914 Otettiin käsiteltäväksi varastohuoPyhäselän aluetta vaivasi kato, kaura ja vehnä
neen rakentamiskysymys Hammaslahden raumenetettiin 60 prosenttisesti ja ohraakin saatiin
tatieasemalle. Keskustelussa kävi selville, että
vain 60 prosenttia. Osuuskassa täytti tänä vuotta
varastorakennushuone on erittäin tarpeellinen,
50 vuotta.
koska kassa on liittynyt Hankkijan jäseneksi, joten
vastaisuudessa tulee tehtäväksi suuremmassa
määrin yhteystietoja.”

1960-luku ja hallintoneuvosto

Hammaslahden Osuuskassa oli noussut neljänneksi parhaaksi koko Pohjois-Karjalan alueen
kassoista ja Pohjois-Karjalan Osuuskassaliiton
Kiihtelysvaaraan kuuluneet Pyhäselän vauraat
toimintaselostuksessa todettiin, että olisi ryhdytkylät vaikuttivat koko kunnan elämään. Liikentävä toimenpiteisiin hallintoneuvoston perustamineoloiltaan risteyskohdassa oleva Hammaslahti
seksi ja tutkia vakavasti mahdollisuuksia perusvahvisti kylän taloudellista ja henkistä itsetuntoa,
taa sivukonttori Reijolan alueelle. Ensimmäinen
jolla oli merkitystä rahatalouden kehittymiseen ja

Pyhäselkä omaksi pitäjäksi vuonna 1925
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riittäneet 2/3 osan enemmistöön ja pankki säilyi
hallintoneuvosto valittiin 1962.
”Kun työssä on mukana suurempi määrä luotta- itsenäisenä.
mushenkilöitä, niin kaupungin läheisyyden haittoja on helpompi torjua”todettiin Osuuskassaliitossa
Koivunlehden kupeeseen
tyytyväisinä.

18

Isolla kirkolla ei katsottu hyvällä itsenäisien
pankkien ryhmää vaan Helsinkiin perustettiin
Kylväjä historiaan,
OPK-Osuuskunta, johon kaikkien itsenäisten
prosenttimerkki katolle
pankkien tulisi liittyä. Pyhäselkäläiset ilmoittivat
Vuonna 1970 voimaan astunut osuuspankkilaki 1997, että OPK-Osuuskuntaan ei liitytä ja osaa
määritteli tarkasti osuuspankkien vakavaraisuus- päätöksen teosta ei siirretä Helsinkiin. Alkoi ”Aija maksuvalmiusvaatimukset. Hammaslahden dosti lähellä ihmistä aikakausi”.
Osuuspankki joutui monien muiden pankkien
kanssa lain edellyttämän vakavaraisuuden kanssa ongelmiin ja muiden pankkien tavoin keskus- Paluu Omaan Osuuskuntaan
teltiin isompien yksiköiden perustamisesta.
Toimintaympäristön muutos pakotti myös POP
1979 johtokunnan kokouksia pohdittiin Reijolan
–ryhmää miettimään rakenneratkaisuja. Vuoden
taajaman hyviä kehitysnäkymiä, tulisiko Niittylah2014 lopulla päädyttiin esittämään POP pankkien
den konttori siirtää kolme kilometrin päähän Reiyhteenliittymää, joka mahdollistaisi edullisemman
jolaan. Asiakaskyselyssä selvisi, että vastustus
jälleenrahoituksen ja lisääntyvän EU-tason säänsiirrolle on kova, ja todettiinkin, että aika ei ole
telyn vaatimusten täyttämisen.
vielä siirrolle kypsä.
Pankit olivat valinnan edessä; hyväksytäänkö
Vuonna 1983 kriittisimmätkin asiakkaat alkoivat
yhteisvastuullinen yhteenliittymä vai haetaanko
hyväksyä siirron ja henkilökunta pääsi muuttamuita ratkaisuja. Suurin osa ryhmän pankeista
maan uusiin tiloihin Reijolan liikekeskukseen.
hyväksyi esityksen, mutta kahdeksan osuuspankkia päätti toisin. Kuusi niistä palasi takaisin
juurilleen nykyiseen OP-Pohjola leiriin, PyhäseSuuri fuusiojuna kulkee
län Paikallisosuuspankki sekä Joroisten OsuusOsuuspankkien toiminnan laajentamiseksi ja pankki siirsivät nettoapporttina liiketoimintansa
markkinoiden turvaamiseksi alettiin puhua suu- Oma Säästöpankille ja jatkavat nyt toimintaansa
rempien yksiköiden puolesta ja Pyhäselän Osuus- Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeen omistajina.
pankissa asiaan suhtauduttiin vastaanottavaisin Tällöin Pyhäselän Paikallisosuuspankin hallinto
mielin. Pankin johtokunta esitti sulautumista jo teki ratkaisun uusista linjauksista yksimielisesti.
vuonna 1971, mutta asia ei edennyt ja Osuus- Yhteistyötä Oma Säästöpankin kanssa pidettiin
pankin johtokunta neuvotteli lopullisen sulautu- parhaana ratkaisuna omistaja-asiakkaiden kannalta.
missopimuksen vasta keväällä 1975.
Asiasta äänestettiin 19.3.1976 osuuskunnan Osuuskunnan omien pääomien hallinnointi säilyi
kokouksessa, liittymisen kannalla oli 98 jäsen- paikkakunnalla ja siitä pystytään edelleen jakatä ja vastaan 92. Maanviljelijä Taisto Toropai- maan vuosittain pieni korko, pääosin lisäosuusnen kyseenalaisti fuusion hyödyt ja lähti pitäjälle pääomille, sekä avustuksia mikroyrityksille, opispuolustamaan itsenäistä pankkia. Varsinainen kelijoille, urheiluun sekä hyväntekeväsyyteen.
osuuskuntakokous pidettiin 23.4.1976 ja siinä
yhdistymisen puolesta äänesti 267 ja vastaan
146 ääntä. Yhdistymästä puoltavat äänet eivät

Pyhäselän Oma osuuskunta – erikoinen
tapaus
Pyhäselän Oma osuuskunnan tarina jatkuu, jäseniä osuuskunnassa on edelleen yli 2400 ja
osuuskunnan vuoden 2019 tilikauden tase oli
8,4 milj. €. Osuuskunnan liikevaihto muodostuu
pääasiallisesti kiinteistöjen vuokraustuloista sekä
rahasto- ja osinkotuotoista.
Osuuskunta haluaa edelleen olla mukana paikkakunnan liike-elämän kehittämisessä, tapahtumien
ja yhteistyökumppanien kautta.
Nykyisin osuuskunnan päätoimiala on liikejohdon
konsultointi ja se toimii aktiivisesti omistamiensa
yritysten liiketoiminnoissa. Osuuskunnan omistamia yrityksiä ovat Kiinteistövälitys Mauri Ahvalo
Oy sekä rakennuttamistoimintaan suuntautuva
Pyhäselän Oma Kiinteistö Oy.
Historiikki perustuu Erkki Martikaisen toimittamaan kirjaan Hammaslahden Osuuskassasta
Pyhäselän paikallisosuuspankiksi 1906-2006 ja
kirjan sisältämiin lähteisiin josta Helinä Kalaja on
muotoillut vapaan lyhennelmän.

Anu Louhelainen, toimitusjohtaja
Pyhäselän Oma osuuskunta
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HAMMASLAHTEA KUVINA
Tähän osioon on pyydetty Hammaslahden asukkaita
lähettämään kuvia elämästä täällä Hammaslahdessa.

Kun Hannu k

Turtiaisen kioski

Sintson luontopolulla
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Iida, kuva: Hannu Holopai

Mammutti ja Pyhän Johannes Kastajan tsasouna
Honkavaaralla

ketun kohtasi

inen

Uusi päiväkoti, kuva: Hannu Holopainen
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Satuma Oy

Jäätelökioski Satuma on 5 kilometrin päässä
Hammaslahden keskustasta, kutostien varrella
Honkavaaralla. Kioski palvelee hyvällä säällä
arkisin klo 11-18.30,
lauantaisin klo 11-16 ja
sunnuntaisin klo 12-16
Valikoimassa pallojäätelöt, juomia, makeisia ja
valmiita jäätelötuutteja ja -puikkoja. Myös vegaanivaihtoehtoja sekä maidoton/gluteeniton vohveli.
Kioskin sivut löytyvät facebookista hakusanalla
Jäätelökioski Satuma.
Tervetuloa herkuttelemaan Honkavaaralle!
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4H:n pyhisreportterin juttuja
paikallisista yrittäjistä

Kuivalainen kertoo päättäneensä aloittaa yrittämisen laman aikana, kun alueella tarvittiin
elektroniikka-alan liikettä. Hän ajatteli kokeilla
yrittämistä ensin vuoden ja katsoa miten yritys
lähtisi toimimaan. Yrityksen aloittaminen sujui hyPyhäselän Konekärki Ky
vin, koska hänellä oli jo kokemusta ja tietämys- laadukas palvelu kantaa pitkälle tä myymälänhoitamisesta. Kuivalaisen mielestä
asioita kannattaakin kokeilla ja hän rohkaisee
myös nuoria yrittämään, jos löytyy hyvä liikeidea
ja innostusta yrittämiseen. Aluksi kannattaa kuitenkin aloittaa pienimuotoisesti ja katsoa miten
yritys lähtee etenemään.
Yrittämisessä on monia hyviä puolia, kuten vapaus. Kuivalainen sanoo, että on mukavaa itse
päättää aikatauluistaan ja tehdä tietyt asiat silloin, kun itselleen sopii. Mutta jos asiakkaalta on
esimerkiksi pakastin rikki, niin Kuivalainen kertoo
toimittavansa uuden, vaikka iltamyöhään. Entisen
Pyhäselän kunnan alueella yrittämisessä positiivista on asiakaskunta, sillä asiakkaat arvostavat
paikallista palvelua ja ovat joustavia aikataulujen
suhteen, mikäli jotakin tuotetta ei heti löydy liikkeestä.
Yrittämisestä löytyy kuitenkin myös haasteensa.
Kuivalainen sanoo, ettei ole ehtinyt pitämään
paljoa lomia yrityksen pyörittämisen lomassa,
koska hän on ollut yrityksensä ainoa työntekijä
alusta asti. Kuivalaisen alaan liittyen nettikauppojen yleistyminen on tuonut kilpailua alalle. Jotkut
ihmiset tilaavat mieluummin netistä kuin hakisivat suoraan liikkeestä, mikä vähentää joidenkin
tuotteiden myyntiä. Nettikauppojen yleistyessä
kuitenkin Konekärjen tarjoamat asennus- ja korjauspalvelut ovat nostaneet kysyntäänsä. Kuivalainen kertoo, että kesäasukkaat ja paikalliset
Pyhäselän Konekärki Ky on vuonna 1992 pearvostavat edelleen läheltä löytyvää palvelua ja
rustettu yritys, jonka omistaa Jukka Kuivalainen.
hyödyntävät paikallisia yrityksiä, mitä hän pitää
Yritys tarjoaa monenlaisia palveluita, kuten myy
hienona asiana.
ja asentaa kodinkoneita ja tv-antenneja, vaihtaa
kellon paristoja sekä korjaa pienkoneita. LiikkeesHilla Halttunen,
tä löytyy monipuolisesti muitakin tuotteita, kuten
pyhisreportteri
viihde-elektroniikkaa, kitaroita ja vahvistimia. Yritys tarjoaa myös lähialueelle ilmaisen kotiinkuljetuksen ja asennuksen.
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4H:n pyhisreportterin juttuja
paikallisista yrittäjistä
Jäätelökioski Satuma

Jäätelökioski Satuma on 5 kilometrin päässä
Hammaslahden keskustasta, kutostien varrella
Honkavaaralla. Kioski palvelee hyvällä säällä
arkisin klo 11-18.30,
lauantaisin klo 11-16 ja
sunnuntaisin klo 12-16
Valikoimassa pallojäätelöt, juomia, makeisia ja
valmiita jäätelötuutteja ja -puikkoja. Myös vegaanivaihtoehtoja sekä maidoton/gluteeniton vohveli.
Kioskin sivut löytyvät facebookista hakusanalla
Jäätelökioski Satuma.
Tervetuloa herkuttelemaan Honkavaaralle!

Klikkaamalla kuvaa se avautuu
uudessa ikkunassa, youtubessa.
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Pyhisreportteri:
Nuorten näkökulmia
Pyhäselästä
Pyhisreportteri kävi kyselemässä paikallisilta nuorilta kysymyksiä Pyhäselästä ja siitä, miten siitä
voisi tehdä viihtyisämmän nuorisolle. Hän tavoitti
kahdeksan 11-16-vuotiasta nuorta. Aada ja Senni
löytyivät Pyhäselän yläkoulun pihalta. Ville, Teemu, Otto, Eemil ja Eelis oleskelivat Hammaslahden nuorisoseurantalolla ja Mette tavoitettiin
S-marketin pihalta.
Mitä mieltä olette Pyhäselästä?
Pyhäselkä on kiva paikka viettää aikaa kavereiden kanssa ja mukavan rauhallinen, kun ei ole
niin paljoa liikennettä kuin esimerkiksi kaupungissa. Kaupoista löytyy hyvät ja monipuoliset
valikoimat sekä esimerkiksi Gulfilta maistuvaa
grilliruokaa.
Missä on kiva viettää aikaa?
Koulualueen linja-autopysäkillä ja koulun läheisyydessä, jossa muistot alakoulusta tulevat
mieleen. Myös kylillä ja siellä, mistä löytyy kiva
rauhallinen paikka. Kesäisin uimarannalla on mukava viettää aikaa ja turistien kannattaisi käydä
siellä.

Miten nuorten ja vanhempien ihmisten
välistä kuilua voisi kaventaa?
Jos esimerkiksi jotakin on sattunut, keskustelu
kannattaisi aloittaa rauhallisesti eikä hyökkäävästi. Ensin pitäisi selvittää kunnolla mitä on tapahtunut ennen kuin aletaan syytellä. Nuorten pitäisi
muistaa kunnioittaa paremmin toisten omaisuutta
ja esimerkiksi välttää ajamasta yksityisillä teillä.
Vanhempien tulisi ymmärtää ja hyväksyä asiallinen mopoilu, sillä se on ainoa kätevä liikkumismahdollisuus usealle nuorelle.
Miten näette Pyhäselän tulevaisuuden?
Meininki varmaan pysyy aika samanlaisena, mutta ympäristö muuttuu, kun esimerkiksi uusi koulu
rakentuu ja vesitorni puretaan. Eräs nuorista uskoo, että tulevaisuudessa alueelle muuttaa lisää
asukkaita.

Hilla Halttunen,
pyhisreportteri

Miten Pyhäselästä voisi tehdä viihtyisämmän
nuorisolle?
Enemmän aktiviteettejä nuorisolle esimerkiksi
liikuntamahdollisuuksia ja nuorisotilojen pitäisi
olla useammin auki. Osa nuorista piti erityisesti
Hammaslahden nuorisoseurantalon tiloista nuorisotilana. Jotkut nuoret olisivat itsekin valmiita
olemaan toiminnan ja tapahtumien suunnittelussa
mukana, jotta paikallisille nuorille olisi enemmän
tekemistä.
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4H:n pyhisreportterin juttuja
paikallisista yrittäjistä
Kotikummun tila
- maatila sukupolvelta toiselle

30

Kotikummun tilan omistaa Tommi Halonen yhdessä vaimonsa Sari Vestmanin kanssa. Pariskunta
kasvattaa lypsykarjaa ja he toimivat Valion maidontuottajina. Nykyisillä omistajillaan tila on ollut
vuodesta 2001, mutta itse maatilan historia on
pitkä ja ulottuu sodan jälkeiseen aikaan, jolloin
suuremmasta tilasta jaettiin osat veljeksien kesken. Sari ja Tommi tapasivat Kiteellä, jossa Sari
opiskeli viljelykoulussa. Tilan he ostivat Tommin
vanhemmilta.
Sari kertoo, että yrittämisen aloittaminen ei ollut
hänestä pelottavaa. Hän luotti puolisoonsa, joka

oli työskennellyt tilalla pienestä pitäen ja heillä oli
varma olo, sillä kaikki oli selkeästi ohjeistettua.
Aloittaessaan pariskunnalla oli kaksikymmentä
lehmää, mutta tällä hetkellä lypsykarjan koko on
viisikymmentä lehmää. Näiden lisäksi löytyy hiehoja, joita on toiset viisikymmentä.
Entisen Pyhäselän kunnan alueella yrittämisessä
positiivista on Sarin mielestä se, että se on ihanan lähellä kaupunkia. Kaupunkiin pääsee helposti ja nopeasti esimerkiksi ostamaan koneisiin
varaosia. Tämän lisäksi Sari sanoo Pyhäselän
olevan avoin yrittäjyyttä kohtaan ja asuinalue on
tietyllä tavalla maalaismainen, joka näkyy positiivisesti myös ihmisissä.
Haasteitakin yrittämisestä löytyy. Sari kertoo maatilalla työskentelyn olevan fyysisesti raskasta eikä
vapaapäiviä ole. Vanhemmiten ei myöskään aina
jaksa olla menossa, mutta silloin oppii tekemään
asiat yksinkertaisemmin. Alaan liittyen Sari kertoo
byrokratian lisääntyneen ja tämän kautta lisätyötä
tulleen enemmän. Sari kertoo aloittaessa yllättyneensä myös siitä, että EU vaatii kirjaamaan kaikki yksinkertaisimmatkin asiat ylös, mutta mainitsee EU:n saaneen aikaan myös paljon hyvää. EU
on muun muassa vaatinut eläinten hyvinvointiin
liittyviä muutoksia ja keskittynyt enemmän myös
ympäristön huomioimiseen.
Yrittäminen on myös opettanut Sarille paljon. Hän
kertoo oppineensa, että kaikki on henkilöstä itsestään kiinni, eivätkä asiat etene, jos niiden eteen ei
itse tee töitä. Aktiivisuudella pärjää ja näin pääsee
kehittymään. Nuorille yrittäjille hän antaa vinkiksi,
että kannattaa olla rohkea ja luottaa itseensä. Rahoitusmalleja on monia ja kannattaa tehdä juuri
sitä mistä itse pitää. Yrittäessä kannattaa myös
pitää jalat maassa ja olla kärsivällinen.
Tällä hetkellä pariskunta on rakentamassa uutta
isompaa pihattonavettaa. Pariskunnalla on kolme
lasta, jotka ovat innokkaasti apuna tilan hoidossa
ja navetan rakennuksessa. Kaksi nuorempaa poikaa opiskelevat alalle ja tulevat tulevaisuudessa
jatkamaan tilan omistajina. Heidän intonsa jatkaa
tilan yrittäjinä, rohkaisi Saria ja Tommia tilan laajennustöihin. Nyt perhe keskittyy maatilan arkeen
ja uuden navetan viimeistelyyn.

Hilla Halttunen,
pyhisreportteri
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Pyhisreportteri:
Parasta Pyhäselässä
-gallup

”Maaseutumaisen rauhallinen” -Parturin edessä

”Kauppa lähellä, kun omalla
kylällä ei ole kauppaa” -Nainen K-kaupalla

”Pyhäselän kirjasto on mukava paikka ja hyvät pyörätiet, joiden kautta pääsee jopa kaupunkiin asti”
-Pyhäselän kirjastolla

”Hyvä kyläyhteisö ja palvelut löytyvät läheltä. Tien
varsia pitäisi huoltaa enemmän.” -Bussipysäkiltä

”Hyvät leikkipaikat ja hiekkalaatikot,
erityisesti Reijolan kirjaston leikkipaikka.” -Lapsi kirjaston leikkipaikalla

”Rauhallista ja kivan näköistä. Lyhyt matka kaupunkiin”
-Liikekeskuksesta Reijolassa

”Hyvät vesistöt ja leikkipuistot” -Uudet
asukkaat äiti ja lapsi
”Pizzeriasta saa hyvää ruokaa ja palvelua”
-Pizzerian asiakas

”Hyvät kulkuyhteydet ja liikkumismahdollisuudet”
-Ikäihminen K-kaupalla

”Ihmiset ovat mukavia ja tervehtivät
muita”
-Työmatkalla Hammaslahteen
”Melko rauhallinen
alue asua.
Reijolaan tarvittaisiin suurempaa
muovinkeräysmahdollisuutta”
-Asiakkaat St1:llä
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”Hyvä kuntosali!” -Postin edessä

”Kiva luonto ja ulkoilumahdollisuudet. Mukava paikka lapsille”
-Reijolan ekopisteellä

”Lukion opettajat ovat hyviä ja kylä
tarjoaa monipuolisia aktiviteettejä”
-Vasta valmistunut ylioppilas

Pyhisreportteri:
Pyhäselkä uuden
asukkaan silmin
Sara Lind on 30-vuotias vasta äskettäin entisen
Pyhäselän kunnan alueelle muuttanut henkilö.
Hän muutti Suhmuraan viime marraskuussa ja
asuu siellä yhdessä koiransa kanssa. Lind on
alun perin kotoisin Lapista ja päätti muuttaa Suhmuraan etsiessään rauhallista asuinaluetta. Hän
oli jo muutama vuosi
sitten vieraillessaan
ystäväperheensä talossa ihastunut rakennukseen, jossa hän
nykyisin asuu. Lindin
etsiessä uutta kotia
hän sai ystäviltään talon omistajan numeron ja päätti ilmoittaa
olevansa kiinnostunut
talosta. Lindin onneksi talo vapautui pian ja
hän pääsi muuttamaan
sinne.
Vaikka Lind on asunut entisen Pyhäselän
kunnan alueella vasta
alle vuoden, on hän löytänyt alueesta paljon positiivisia puolia ja pitää asuinaluettaan hyvänä
paikkana asua. Muuttaessaan Suhmuraan Lindin huomio kiinnittyi erityisesti paikan rauhallisuuteen. Hän kertoo, että ympäristö on rauhallinen ja
luonto on kaunis, minkä ansiosta hänen on helppo rentoutua esimerkiksi työpäivän jälkeen. Läheltä löytyy myös kaikki tarvittavat palvelut, joita
hän pyrkiikin käyttämään mahdollisimman paljon
ja näin tukemaan paikallisia yrityksiä. Lind kertoo
rauhallisuuden lisäksi myös havainneensa tiiviin
kyläyhteisön, jossa tervehditään toisia ja autetaan
aina tarvittaessa. Lind kokee alueen asukkaiden
olevan mukavia ja ystävällisiä, mikä ei hänen mukaansa ole kaikkialla mikään itsestäänselvyys.
Kehitettävää Lind ei ole vielä juurikaan huomannut,

mutta hän mainitsee, että näin uuden asukkaan
silmin uusien palveluiden ja tapahtumien löytäminen voi olla toisinaan vaikeaa. Lindille on tärkeää
tukea paikallisia yrityksiä ja palveluita, mutta kokee, ettei aina löydä niitä edes internetin avulla.
Lind olisi mielellään mukana kylän toiminnassa
ja toivoo, että esimerkiksi tapahtumista
tiedotettaisiin entistä
aktiivisemmin. Näin
myös uudet henkilöt
löytäisivät tiensä kylän
yhteisiin tapahtumiin ja
muuhun toimintaan.
Lindin mielestä entisen Pyhäselän kunnan alueella on hyvä
asua monestakin
syystä. Hänen tarpeisiinsa kaikki tarvittava
löytyy läheltä, mutta
kaupunkiinkin pääsee
nopeasti. Vaikka kaupunki on lähellä, niin
läheltä löytyy myös luonto, jonne pääsee retkeilemään - jopa omalta takapihalta. Näiden lisäksi
Lind mainitsee tiiviin ”vanhanajan” kyläyhteisön,
jonka ansiosta esimerkiksi ystävien ja harrastustoiminnan löytäminen on helpompaa, mikä on
hänen mukaansa hyvä syy muuttaa alueelle.

Hilla Halttunen,
pyhisreportteri
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4H:n pyhisreportterin juttuja
paikallisista yrittäjistä
Gulf Honkavaara
- Polttoainetta ihmisille
ja ajoneuvoille

34

Gulf Honkavaara on vuonna 2008 perustettu liikenneasema. Yrittäjänä toimii Heidi Lihavainen
yhdessä isänsä Åke Lihavaisen kanssa. Åke Lihavaisella on ollut yritys Clean Cart Oy jo vuodesta 1979, mutta huoltoasema yrittäminen oli
hänelle uusi aluevaltaus. Gulf Honkavaara tarjoaa
muun muassa polttoainetta, grilliruokaa, pizzaa,
lounaan, veikkausta ja totoa sekä penimuotoisen
elintarvike- ja autotarvikemyymälän. Tiloissa toimii myös yrityksen oma pitopalvelu, Pata247.
Idea Gulf Honkavaaraan syntyi Lihavaisten ollessa ulkomailla. Åke kertoi ideastaan ostaa paikallinen Neste-huoltoasema, jossa Gulf Honkavaara
nykyään sijaitsee. Hän pyysi tytärtään avukseen
ja he alkoivat yhdessä rakentaa yritystä. Heidin oli
aluksi tarkoitus auttaa isäänsä yrityksen perustamisessa vuoden, mutta hän innostui yrittämisestä
ja päättikin jäädä yritykseen pysyvästi.
Heidin kokemuksen mukaan perheyrittäjyys helpottaa monia asioita. Esimerkiksi kaikki asiat eivät kasaannu yhden henkilön hoidettavaksi vaan
työtehtäviä voi jakaa osaamisalan mukaan. Etenkin huoltoasema yrittämiseen liittyy todella paljon
säädöksiä, jotka muuttuvat jatkuvasti. Paperitöitä
on siis paljon, joten Heidin mielestä on hyvä, että
joku on jakamassa vastuuta.
Yrittämisessä entisen Pyhäselän alueella on positiivista se, että kylä on pieni, mutta kuitenkin
teollisuutta löytyy. Tämän ansiosta etenkin Gulf
Honkavaaran tarjoama lounas on suosittu. Alueella on myös liikkuva liikenne ja aktiivinen Yrittäjäjärjestö, Pyhäselän Yrittäjät Ry, mitä Heidi pitää
positiivisena asiana.
Gulf Honkavaara on aktiivinen somessa ja hoitaa
markkinointiaan Facebookin avulla. Heidi kokee
Facebookin auttaneen paljon asiakkaiden tavoittamisessa ja hänen mukaansa sovelluksen kautta
on helppoa tiedottaa tarjouksista sekä muista ilmoituksista. Yritys on myös Instagramissa, mutta
hänen kokemuksensa perusteella Facebook tavoittaa yrityksen oman asiakaskunnan tällä hetkellä paremmin.
Lihavaiset ovat innokkaita kokeilemaan uutta,
ja heillä onkin tulevaisuutta ajatellen paljon ideoita. Koronan vaikutuksesta he avasivat uudet

4H:n pyhisreportterin juttuja
paikallisista yrittäjistä
Suhmuran Metalli
- teräsmies Kankkunen

terassit. He kokeilivat myös grilliruoan ja lounaan
kotiinkuljetusta, poikkeustilanteen ajan. Yrittäminen on opettanut Heidille paljon ja hän pitääkin
yrittämisessä olennaisena sitä, että on rohkea
ja uskaltaa tehdä asiat omalla tavallaan. Heidin
mielestä tärkein oppi onkin se, että ei ole yhtä
oikeaa tapaa tehdä asioita, mutta kannattaa kuitenkin valmistautua yrittäjyyteen hyvin ja etenkin
yritystä perustaessa ottaa tarkasti selville alalla
huomioitavat asiat.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Hilla Halttunen,
pyhisreportteri
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Suhmuran Metalli Oy on perheyritys, jonka omistaa Samuli Kankkunen. Yritys on perustettu vuonna 1986 Kankkusen isän toimesta ja yritys siirtyi
Kankkuselle vuonna 2015. Yritys suunnittelee ja
valmistaa metalliosia, joita toimitetaan ympäri
Suomea. Yritys tarjoaa laitesuunnittelupalveluja
sekä CNC -sorvausta ja -jyrsintää.
Suhmuran Metalli Oy oli alunperin pieni yritys ja
toimi lähinnä Pohjois-Karjalan alueella. Kankkunen kertoo, että yritys teki paljon tuotteita käsin ja
toimitti niitä vain muutamalle asiakkaalle. Kankkusen mukaan alan automatisoitumisen ansiosta
yritys on kyennyt menestymään hyvin. Hän sanookin, että nykyään yrityksessä on enemmän
koneita, kuin työntekijöitä. Yrityksen sijainnilla on
myös ollut merkitystä. Kankkunen pitää entisen
Pyhäselän alueessa parhaana puolena juuri sitä,
että se on lähellä kaupunkia, mutta kuitenkin rauhallisella maaseudulla.
Kankkunen on ollut yrityksen toiminnassa mukana
jo 16-vuotiaasta asti. Tämän ansiosta Kankkunen
kokee yrittäjäksi siirtymisen olleen pääasiassa
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helppoa, mutta yllättyi kuitenkin paperitöiden
määrästä. Uudet asiat ja investoinnit saattavat
yllättää eikä aloittaminen välttämättä olekaan niin
helppoa. Yritys on opettanut paljon ja Kankkunen
pitää tärkeänä opetuksena sitä, että välillä pitää
joissakin asioissa ymmärtää luovuttaa ja jatkaa
eteenpäin. Aloitteleville yrittäjille Kankkunen antaa neuvoksi, että alussa kannattaa jaksaa tehdä
ahkerasti töitä, sillä aloittaessa yritys vie erityisen
paljon aikaa.
Metalliala on muuttunut vuosien aikana paljon ja
etenkin automatisointiin on panostettu. Kankkunen kertoo, että nykyisin suunnittelu ja tekeminen
tapahtuu paljon tietokoneella. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, etteikö työntekijöitä edelleen tarvittaisi.
Työ on nykyään enemmän suunnittelua ja koneiden valvontaa, mihin tarvitaan edelleen ihmisiä.
Tulevaisuudessa Kankkusen yritys aikoo panostaa automatisointiin vielä enemmän. Kankkunen
pyrkii siihen, että koneet toimisivat kolmessa
vuorossa ja ihmiset yhdessä vuorossa. Yritys
myös panostaa jatkuvasti suunnitteluun ja omiin
tuotteisiin. Yritys onkin voittanut kaksi palkintoa
Joensuun tiedepuiston järjestämässä Start Me Up
-liikeideakilpailussa vuosina 2015 Aktiivisin yritys
ja 2016 paras teknologia ja materiaalit liikeidea.

Hilla Halttunen,
pyhisreportteri

Kuva: Hannu Holopainen
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