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www.pata247.fi

Eskelisen tilamyymälä
Olli ja Jenni Eskelinen ovat avanneet tilamyymälän 
Hammaslahden Haavanpäässä sijaitsevalle lypsy- ja  
lihakarjatilalleen. Tilalta voi ostaa muun muassa raaka- 
ja ternimaitoa sekä tilalla tuotettua naudanlihaa ja nau-
danlihajalosteita. Tilamyymälän valikoimassa on myös 
muita paikallisia tuotteita.

Ollilla on maatalouspuolen sekä elintarvikealan lihapuolen  
tutkinto ja työkokemus. Jenni on oppinut vuosien myötä  
maatalouden töihin ja hänellä on myös vankka  
kokemus muustakin yrittäjyydestä ja asiakaspalvelusta. 
Olli ja Jenni kertovat, että nyt kyläläisillä on mahdollisuus 
ostaa paikallisesti tuotettua suomalaista puhdasta ruokaa.

 
 

Honkavaaran perinnepiha
Tunnelmalliset juhlat A-o

ikeu
det

Varaukset p. 050 575 4028
www.honkavaaranperinnepiha.fi
info@honkavaaranperinnepiha.fi

Tilamyymälän ahkerat yrittäjät ottavat mielellään vastaan 
tilamyymälään liittyviä ehdotuksia ja palautetta.

Tilamyymälä on auki perjantaisin klo 10-17.00  
ja muina päivinä sopimuksen mukaan
 

Olli ja Jenni Eskelinen
Riemiintie 32
82200 Hammaslahti
Puh. 040 351 0122 tai 044 359 2920
 
Tervetuloa käymään!
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KIRJASTOT AVOINNA KOKO KESÄN
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SOINILAN TILA OY

Olemme Piia ja Markku Soininen Hammaslahden Park-
kilantieltä. Perheeseemme kuuluu kuusi lasta. Tilallamme 
harjoitettiin lypsykarjataloutta vuoteen 2016 asti, jonka 
jälkeen tyhjiksi jääneisiin tiloihin perustettiin mehustamo. 

Mehustamopalvelujen ohella valmistamme hiilihapo- 
tettuja virvoitusjuomia, joita löydät mm. Kahvila Onni- 
pullasta sekä Turtiaisen kioskilta. Kausituotteina valmis-
tamme esimerkiksi omenaglögiä. 

Hunajalinkoomossa lingotaan omien mehiläisten sadon  
lisäksi myös lähialueen pientuottajien hunajat. 

Lähiaikoina avautuvasta myymälästämme löytyvät omien 
tuotteiden lisäksi Tuliniekan käsinvalmistetut kynttilä-
tuotteet, kuten nauhakynttilät, järviroihut ja paljon muuta. 

Tervetuloa!
 
Soinilan Oy 
Parkkilantie 120
82200 Hammaslahti
p. 050 517 6540
soinilanoy@gmail.com
www.soinilan.fi
Löydät meidät myös Facebookista

Vanhat valokuvat kertovat

Hammaslahtea 1960-70-luvulla. Liitoskujan liikekiinteistö, Liitoskuja 1.

Kuvassa vasemmalta lähtien: Kähkösen kauppa, Baari, Parturi-Kampaamo ja Osuuspankki.
Kunnantalossa (oikealla alhaalla) sijaitsivat Postin lajittelu ja Postipankki. 
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Runonurkka

Lämmin tervehdys! 

Olen 30.5.2019 alkaen Pyhäselän seurakunnan 
uusi pastori Erika Kyytsönen. 

Valmistuin teologian maisteriksi vuonna 2018 ja olen  
viime syksystä alkaen työskennellyt seurakunnassa kasva-
tustyön teologina. On ollut mukavaa tutustua paikkakun-
nan asukkaisiin. Erityisesti olen saanut olla tekemisissä 
lapsiperheiden, koulualaisten ja rippikoululaisten kanssa. 
Nyt odotan ilolla ja kiitollisena tulevaa aikaa pappina. 

Aurinkoisiin tapaamisiin! 

Siunattua kesää! 

PYHÄSELÄN SEURAKUNTAAN UUSI PASTORI

Lapsuudesta jäi mieleen koulumatkat,
kun sai puhua Jumalan kanssa rauhassa
     Nähdä Hänen luomistyönsä kauneus
                       keto-orvokeissa,
                       puron solinassa
ja siinä kauniissa männyssä pellon takana.
 
                 Minä tiesin jo tuolloin
että ihmisen elämä on raadollista
 vaikka se voisi olla pelkkää iloa.
 
             Muistan sen tunteen
     Kun äiti oli paistanut lettuja
                       minulle,
                  koululaiselle.
           Tunsin olevani tärkeä
                      Jumalalle.
                      Äidillekin.
  

- Teija Maaranen-

 

Sinä vuonna jo kesäkuussa saapuivat elokuiset pilvet
akylmät ja kalpeat
         Elokuussa hiipi nurkkiin marraskuun pimeä
Joulukuussa vielä maa odotti lumen valkeaa saapuvaksi
                            Ihmiset odottivat ihmettä
                                               Valoa
                          tai jotain toivoa paremmasta
                           Kevät rynni esiin viikossa
                        mutta vain harvat sen huomasivat
                                            ja ne harvat
                           sulattivat hymyillään ikiroudan

- Teija Maaranen-

 

Runot on valittu Teija Maarasen 2017 
ilmestyneestä Runokirjasta  
Kovanaama koppakenkä
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Kyläyhdistys

Purossa virtaa kevät, valo solisee
kuin suru olisi jo unohdettu.
Vesi etsii tietään pajukossa
         kuin ihmisen pakeneva mieli
koska aikaa on vaikea katsoa
paikoillaan ja kauan.

Puronvarren paju on minun kevätpukuni
minun valoa suriseva viittani
täynnä kimalaisten nälkää ja halua,
minun iloni on itsekäs ja keltainen
       minä haluan kevään kuin saaliin
kokonaisena,
auringon paahtoleivän ja hehkuviinin,
olen ahne puroille ja palaaville linnuille
ja sulavan sammalen tuoksulle 

Haluan lahjaksi.
Haluan ilmaiseksi
tuulen avoimelta pöydältä,
päälle ja jaloille ja sydämelle
                       kullekin oman ilonsa.
Elämän kämmen on tarjotin,
linnut pyyhkivät tajuntaa läikkyvinä parvina.
Mutta valon kääntöpuolta 
on vaikea katsoa.

Valon kääntöpuoli ei ole pimeys
vaan käänteisvalo, syvän veden heijastus.
Se nousee pohjattomuudesta lähelle pintaa
sisällään kasvoja, kaipausta,
muistoja jotka etsivät kotiaan
                          vieraasta maasta.

Lämmin tuuli tuo lintuparvet 
sulaneille pelloille.
Eräänä aamuna ne ovat poissa.
On vain yksi lintu
salaista muuttoreittiä tullut tuntematon.
Se seisoo pitkäjalkaisena pellon laidalla
ja sen ääni on tuttu
tunnistamattomasta osasta elämääni.
Minä olen siellä.

Uteliaana ja arkana
                          katson sitä kohti.

- Eeva Tikka -

Runo on Eeva Tikan teoksesta Odotus ja ilo v. 2003

Pitkään vireillä ollut hanke saada valokuitukaapeli 
parantamaan Hammaslahden tietoliikenneyhteyksiä  
on kaatunut. Hanke oli Maaseudun Sivistysliiton alul-
le panema ja sitä oli tukemassa Hammaslahden ja Nivan  
kyläyhdistykset sekä iso joukko ihmisiä. Rakentaminen 
piti alkaa tänä kesänä ja toteuttajana olisi ollut Kaisanet. 
Joensuun kaupunki olisi myös tukenut kuitua rahallisesti. 
Paikallinen ELY-keskus ei kuitenkaan lähtenyt tukemaan 
hanketta. Ely-keskuksen mukaan Hammaslahti on liian 
tiiviisti rakennettu, jotta tukea yksinomaan taajamaan 
voisi myöntää ja kun osassa taajamaa on jo Elisan valo-
kuitukaapeli niin sille alueelle ei voi Elyn mukaan tukea 
ainakaan saada.  Tukea voisi kuitenkin hakea uudestaan 
sille taajaman osalle, jossa ei ole Elisan kaapelia, mutta se 
edellyttäisi, että uusia liittyjiä saataisiin mukaan taajaman 
ulkopuoliselta alueelta eli maaseutumaisemmalta alueelta, 
jolloin Elyn mielestä taajaman tiiviys ikään kuin väljenisi. 
Kaisanet ei kuitenkaan enää lähde yrittämään uudestaan. 
Kaisanet kuitenkin toteuttaa valokuidun Joensuun kotien 
vuokra-asuntoihin Hammaslahdessa ja samalla valokui-
dun saa muutama muukin rivitalokohde.

Facebookissa on avattu Hammaslahtelainen ryhmä,  
jossa voit keskustella mm. kylään liittyvistä asioista! 
Tervetuloa keskustelemaan!

Hammaslahti-aiheisia postikortteja voi ostaa Hammas- 
lahden Kukka- ja Hautaustoimistosta, Hautaustoimisto Kevät- 
kaihosta ja Elintarvike- ja Grillikioski Jarmo Turtiaiselta.

Pyhäselän kunnan virallista historia -kirjaa (Pyhä-
selän kunnan historia 1925-2008) on vielä saatavana.  
Kirjan myyntihinta on  25 euroa. Kirjaa on myytävänä 
Hammaslahden Oma SP konttorissa ja Hannu Holopaisella:  
holopainenhs@outlook.com tai p. 050 522 2835

Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen kotisivuilta 
www.hammaslahti.fi  ja kylien ilmoitustauluilta voit 
seurata kyläyhdistyksen järjestämiä tapahtumia. Koti-
sivujen kautta voit ottaa yhteyttä kyläyhdistykseen, antaa 
palautetta, keskustella blogissa ja tehdä aloitteita Ham-
maslahden seudun kehittämiseksi. Aloitteita ja terveisiä 
kyläyhdistykselle voit jättää myös Pyhäselän kirjastolle. 
Kyläyhdistys on myös Facebookissa.

Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen hallitus toivottaa 
kaikille hyvää kesää! 

Hannu Holopainen



6 HAMMASLAHTELAINEN

Käytetään paikallisia palveluita!
Yritysuutisia

Pub Kulttuurin Kehto 

Pub Kulttuurin Kehto on avattu Hammaslahdessa 
osoitteeseen Liitoskuja 1 (Liitoskujan liikekiinteistö)
Yrittäjinä toimivat Lea Miettinen ja Mauno Karttunen. 
Pubissa myydään olutta ja monipuolisesti muitakin 
juomia. Elävää musiikkia varten on esiintymislava ja 
videotykin kautta voi seurata vaikka kisatunnelmaa.  
Kesäksi pubin eteen rakennetaan terassi.
 
Pub Kultuurin Kehdon aukioloajat KE ja TO 16-22,  
PE ja LA 16-00 ja SU 16-22. Maanantaina ja tiistaina 
Pubi on suljettu. Kysynnän mukaan on myös mahdol-
lista muokata aukioloaikoja. Tervetuloa tutustumaan 
uuteen Pubiin!     

Lea ja Mauno

Turtiaisen kioski

Vanhan ajan kioskit juurtuvat isäni puolelta 50-luvulle. 
Tämän meidän kioskin avajaiset olivat samana päivänä 
kun täytin 14 vuotta, 14.5.1978. Avajaisissa kioskissa 
olimme isä Leo, Eija-sisko ja minä. Tunnelma oli korkeal-
la! Äiti oli kotileipomon puolella. Marju sisko kannusti  ja  
pikkusiskot  Riitta ja Mari osallistuivat leikkimielellä ava-
jaisiin.Kioskille mentiin koulupäivän jälkeen Eija-siskon 
kanssa vuorotellen. 

Alunperin kioski oli paljon pienempi. Sekä kioski ja 
tuotevalikoima laajeni ja ajan myöten tulivat Grilli,  
video ja kasvihuone kesäkukkineen. Riitta siskollekin tuli 
työkokemusta kioskilla töissä olosta. Kun me siskot läk-
simme maailmalle tuli Jarmo veli jatkamaan kioskia. Olin 
kuitenkin usein kesäisin kasvihuoneella myymässä kesä-
kukkia. Vuosien varrella olin töissä Israelissa, Ahvenan-
maalla ja Turussa. Salossa olin myymälänhoitajana Fidan 
lähetystorilla. Viimeisin työkokemukseni oli Karoliinan 
Kahvimyllyssä Leivonmäessä.

Olen ajatellut jatkaa perheyritystämme. Kahvilassa 
työskentelystä syntyi idea luoda kesäkahvila kioskil-
lemme - näin palvelumme laajentuu hieman ja asiakkaat 
voivat levähtää ja nauttia kupposen kahvia ja kotileipo-
motuotteita. 

Kukkien maailma on ollut aina lähellä sydäntäni, niinpä 
kasvihuoneella työskentely on antoisaa. Hyötykasvien ja 
kukkien lajitelma laajenee vuosi vuodelta. Uusia lajikkeita  
syntyy mikä lisää mielenkiintoa alaan. On tullut pal-
jon vakioasiakkaita ketkä palaavat ostamaan kesäkuk-

Maire ja Mauri Frantzi

Lea Miettinen

Uutta Kampakammarissa 1.7. alkaen! 

Kampakammari ja Hiuspuoti yhdistävät toimin-
tansa. Henna Hiuspuodista siirtyy Kampakammarin 
toimitiloihin 1.7.2019 alkaen. Toivotamme Hennan  
tervetulleeksi Kampakammariin! 

1.7.2019 teitä palvelee Kampakammarissa 
Tiina, Henna, Aino ja Pipsa 

Tervetuloa palveltavaksi!  
Puh. 013-741 057

Anne Kebe

kia ja ilokseni asiakaskanta lisääntyy vuosi vuodelta.
Toivon voivani parantaa kioskimme palveluita. Tuttu 
ja uusi asiakas on aina ilo kohdata. Kukkien tuoksua ja  
väriloistoa. Hyvää kesää kaikille!
  Anne
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Pyhäselän 4H-yhdistyksen 
monitoimileiri 11.6. - 14.6.2019 

Yhdessä tehden! 
-monitoimileiri 7-12 -vuotiaille

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: pyhaselka.4h.fi
 
Ystävällisin terveisin,
Pekka Huju, vs. toiminnanjohtaja 
 
Pyhäselän 4H-yhdistys ry
Pyhäseläntie 1
82200 Hammaslahti
Puh. +358 (0)50 406 2554
pyhaselka@4h.fi

LEMMENLAVAN 
TANSSIT KESÄLLÄ 2019

26.5. SAMI ROSHOLM & CASANOVA

2.6. HEIKKI KOSKELO & TAIVAANKAARI

9.6. HELMINAUHA

16.6. TEUVO OINAS & KIINTOTÄHTI

23.6. PEKKANISKAN POJAT

30.6. KOMIAT

7.7. PEPE ENROTH - TANGOSENIORI 2018

14.7. JARNO ITKONEN

21.7. J. ESKELINEN & ONNENKULKURIT

28.7. KALLE JUSSILA & QUATTRO

4.8. ROSETTE & TIINA RUUSKA

11.8. HARRI NUUTINEN & TANSSIN TAIKAA

18.8. HEIDI PAKARINEN & KARAVAANI

25.8. LEIF LINDEMAN & AMORE

1.9. TULIPUNARUUSUT

8.9 (VARMISTUU MYÖHEMMIN)

Metallinkeräys la 8.6. klo 10 - 13  
Hammaslahden torilla, Lastaustie 1

Otetaan vastaan metalliromua. 
Auton ym. akut käy. 
Ei kylmälaitteita ja elektroniikkaa.

Lisätiedot: Hannu Holopainen 050 522 2835
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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. 

VAAJAKOSKIHAMMASLAHTI

Kaikki hyvä on lähellä.

TERVEISIN KAUPPIAASI 
HENNA JA TONI

 

 
 

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

Meiltä tili- ja veroasiat 
KLT-ammattitaidolla jo vuodesta 1968.

Tilitoimisto Viljo Roivas & Kumpp.
013 – 741 028, www.tilitoimistoroivas.fi
tilitoimisto.roivas@kolumbus.fi  
Autoilijantie 4, 82200 HAMMASLAHTI

1968-2018


