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Pyhäselän 4H-yhdistyksen 
kuulumisia 
poikkeustilanteessa

Vallitseva poikkeustilanne on vaikutta-
nut merkittävästi Pyhäselän 4H-yhdistyk-
sen toimintaan. Kaikki toiminta on pääosin 
keskeytetty toistaiseksi 13.3.2020 alkaen. 
Tähän kuuluvat mm. harrastekerhot, Ham-
maslahden ja Niittylahden iltapäivätoimin-
nat, tapahtumat, leirit ja kurssit. Haastava 
taloustilanne on pakottanut tekemään yh-
distyksessä ikäviä ratkaisuja, mm. henki-
löstön lomauttamisia. Toiminnanjohtaja ja 
hanketyöntekijä ovat siirtyneet etätöihin 
ainakin 13.5.2020 saakka. Seurataan 
tilannetta ja noudatetaan hallituksen ja 
Suomen 4H-liiton ohjeistusta.

Nyt tarvitaan luovia ja uudenlaisia rat-
kaisuja toiminnan jatkamiseksi. Yhdistyk-
sessä on suunniteltu ja kehitelty korvaavia 
toimenpiteitä ja haettu rahoitusta niiden 
toteuttamiseen. Poikkeustilanteen aikana 
hyödynnetään etä- ja digitaalisia menetel-
miä. Tällä hetkellä pyörii etäkerhot, joiden 
tavoitteena on kannustaa perheitä yhdes-
sä tekemiseen ja liikkumaan luonnossa 
rajoitustoimenpiteet huomioiden. Etäkerho 
on maksutonta ja siihen voivat osallistua 

kaikki. Uusi kerhotekeminen julkaistaan 
joka tiistai 26.5.2020 asti. 4H-liiton julkai-
semassa TOP-tehtävä sivustolla voi to-
teuttaa hauskoja ja innostavia TOP-tehtä-
viä. Aiheita löytyy runsaasti kokkauksesta, 
kädentaidoista ja luonnossa liikkumisesta. 
Etäkerhoon ja TOP-tehtäviin voi tutustua 
osoitteessa www.pyhaselka.4h.fi. Perin-
teistä päiväleiriä ja nuorille suunnattuja 
työelämäkursseja suunnitellaan toteutet-
tavaksi etänä.

Nuorten 13-28 -vuotiaiden työllistämi-
nen on yhdistyksen yksi tärkeimmistä ta-
voitteista. Nuoria työllistetään vuosittain 
25-30 hlöä. Tänä kesänä tavoitteena on 
tarjota kesätyöpaikka 3-6 nuorelle. Yh-
tenä työtehtävänä on ”Pyhis reportteri”, 
joka tekee digilehteen ja someen juttuja 
paikallisista yrittäjistä. Työllistämiseen 
saadaan tukea Osuuspankin ”kesäduu-
ni OP:n piikkiin” -kampanjasta. Nuorten 
työpalvelutoiminnalle on ollut runsaasti 
kysyntää pihatöiden ja kesämökkien sii-
vousten merkeissä.

Pyhäselän 4H-yhdistys on toiminut 
paikkakunnalla jo 77 vuotta, eikä tämä-
kään tilanne toimintaa kaada. Hyvällä 
yhteistyöllä ja myönteisellä asenteella 
saamme pidettyä kylän elinvoimaisena 

ja selviytymään poikkeuksellisesta tilan-
teesta.Pidetään huolta toisistamme ja 
pysytään terveinä!

Taru Riikonen, toiminnanjohtaja, 
Pyhäselän 4H-yhdistys ry

Yhdessä yrittäjyyteen! -hankkeen toiminta 
on myös etsinyt erilaisia ratkaisuja kurs-
sien ja ohjaustapaamisten järjestämiseen 
esimerkiksi järjestämällä tapaamiset ver-
kossa. Yleinen kesätöiden vähäinen saa-
tavuus on näkynyt nuorten kiinnostuksena 
perustaa oma 4H-yritys, johon vastaamme 
toukokuussa järjestettävällä yrityskurssil-
la. Kurssilla opitaan miten 4H-yritys pe-
rustetaan, hiotaan yritysideoita, tehdään 
suunnitelma yritystoiminnan toteuttami-
sesta sekä opitaan markkinoinnista ja 
asiakaspalvelusta. Yrityskurssi 13-28-vuo-
tiaille järjestetään verkossa 6.5.2020 ja 
13.5.2020 klo: 17-19 sekä etätehtävin. 
Ilmoittautuminen: pyhaselka@4h.fi / 
050 518 4744
Tervetuloa mukaan!

Pekka Huju, 
Yhdessä yrittäjyyteen! -hanketyöntekijä, 

Pyhäselän 4H-yhdistys ry

Hammaslahden polttopuu-
keisari Elmeri Kuokka

Keskellä hammaslahden kylää Pyhäse-
läntien varrella sijaitsee omakotitalo, jossa 
asuu vanhempiensa ja sisarustensa kans-
sa, siistien polttopuurivien ympäröimänä 
kylän polttopuukeisari, Elmeri Kuokka.

Pyhäselän lukion ensimmäistä vuotta 
käyvä Elmeri kertoo, että hänet innosti 
polttopuun tekoon oma ukki, joka tarjosi 
puita hänelle eteenpäin myyntiä varten. 
Alussa hän teki puut myyntikuntoon käsi-
voimin, mutta puun kysynnän kasvaessa, 
avuksi on tullut  koneita. Polttopuut Elmeri 
tekee koivusta, jotka ostaa nyt jo itse.

Polttopuut tehdään kevättalvella kol-
meen eri mittaan ja laitetaan pinoihin kui-
vumaan. Saman vuoden syksyllä ne ovat 
jo valmiita poltettavaksi. Puut voi ostaa 
Elmeriltä kotiin toimitettunakin. 
Elmerin mielestä polttopuunmyynti on 
hyvä harrastus opiskelun ohella ja saa-
han siitä vähän rahaakin omiin menoihin.

Elmeri Kuokka pinoamassa halkoja
Hannu Holopainen
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Pyhäseläntie 11 ”yläkioskin”
uusi yritys Elkesan Oy

Moni Hammaslahtelainen on ohi kulkies-
sa huomannut yläkioskin päätyyn ilmesty-
neen yritysnimen: ”Elkesan Oy, ovipuhelin-
järjestelmiä”. Hammaslahden keskusta on 
saanut uuden yrittäjän lisää. 

Yritys ei ole uusi. Elkesan Oy on perus-
tettu 2005 jatkamaan yrittäjän toiminimiyri-
tystä. ”Vaimon suku on täältäpäin kotoisin. 
Myimme talomme Vihdissä, ja muutimme 
Hammaslahteen 2014”, kertoo yrittäjä Juk-
ka Kähkönen. Perheen muuton mukana 
muutti myös yritys. ”Ensimmäiset vuodet 
yritys on toiminut kotimme yhteydessä”, 
jatkaa Kähkönen. 

Yrittäjä kertoo yrityksestä: 
Elkesan Oy:n toimialana on ovipuhe-

linjärjestelmät. Maahantuomme ovipu-
helinjärjestelmiä Italiasta, Ranskasta ja 
Saksasta. Päämiestemme tuotteet ovat 
korkealaatuisia ja kestäviä ja niissä on 
huomioitu Suomen erityisolosuhteet. 
Laadun ja kestävyyden ymmärtäminen 
on ollut oikea tie, yli 20 vuotta sitten toi-
mittamiamme järjestelmiä on edelleen 
käytössä. ”Huolto pelaa ja varaosia saa. 
Huoltoon ja asennukseen olemme panos-
taneet paljon, kauttamme saa asennuksen 
ja huollon ovipuhelinjärjestelmille kautta 
Suomen. Huollamme omien merkkiemme 

lisäksi myös kaikkia asennettuja ovipuhe-
linjärjestelmiä.”

Asiakaskuntamme koostuu sähköasen-
nusliikkeistä sekä sähkötukuista. Teemme 
lisäksi ovipuhelinjärjestelmien huoltoja ja 
uusien järjestelmien asennuksia, ja tässä 
asiakaskuntamme on kerrostaloyhtiöt ja 
yritykset. Aivan erityistä toiminnassamme 
ovat asiakaskohtaiset, artesaaniperiaat-
teella tehdyt ovipuhelinpainiketaulut arvo-
taloihin. Toimitamme ovipuhelinjärjestelmiä 
myös omakotitaloihin ja muihin yksityis-
talouksiin. Tuotteisiimme voitte törmätä 
usein kerrostaloissa: Ulko-oven vieressä 
oleva ulkotaulu sisältää asukkaiden nimet 
ja kutsupainikkeet sekä kaiuttimen. Huo-
neistossa eteisen seinässä olevasta ovi-
puhelimesta asukas voi puhua tulijalle ja 
avata alaoven. Usein näissä järjestelmis-
sä on myös kamera, jolloin asukas näkee 
tulijan. Meidän toimittamat järjestelmät on 
helppo tunnistaa: Valmistajan nimen lisäksi 
laitteista löytyy yrityksemme logo, Elkesan 
Oy. 

Yksityistalouksissa käytetään usein ta-
vallista ovikelloa, painike nimellä ja kumis-
tin. ”Kannattaako yksityistalouteen hankkia 
ovipuhelinjärjestelmä, kysytään usein”, 
”ovikellon muuttaminen ovipuhelimeksi on 
järkevää, se lisää turvallisuutta ja asumis-
mukavuutta. Muutamalla satasella ovikel-
lo päivittyy puheyhteydelliseksi ovipuheli-
meksi. Hieman lisää, niin puheyhteyden 

Jukka Kähkönen esittelee kerrostaloon tarkoi-
tettua kamerallista ovipuhelintaulua ja videoku-
vallista ovipuhelinta

Poikkeusajan ajatuksia

Hyvät ystävät lähellä ja kaukana!

Elämme hyvin poikkeuksellista aikaa. 
Tämä näkyy myös kirkon ja seurakuntien 
työssä. Pyhäselän kirkko on monelle rakas 
paikka, mutta nyt ei ole lupaa kokoontua 
jumalanpalveluksiin eikä tätä kirjoittaessa-
ni ole tietoa, milloin poikkeusolosuhteita 
aletaan purkamaan. Hautajaiset ja kas-
tetilaisuudet ovat mahdollisia, kun osallis-
tujien määrä on korkeintaan 10 henkilöä. 
Ehkä suurin kysymysmerkki tällä hetkellä 
on, toteutuvatko kesän rippileirit. Tähänkin 
kysymykseen saamme vastauksia pian.

 Koronavirus on muuttanut koko yh-
teiskunnan toimintaa ja ennen kaikkea 
jokaisen suomalaisen arkea. Seurakun-
nan toiminta on myös muuttunut paljon, 
mutta emme ole panneet ”lappua luu-
kulle”, vaan hoidamme seurakunnan pe-
rustehtäviä sellaisilla tavoilla, jotka ovat 
mahdollisia. Ruokajakelu on monelle py-
häselkäläiselle tärkeä asia, se onnistuu 
seurakuntatalon pihalla jatkossakin. Ju-
malanpalvelukset ovat netissä Joensuun 
seurakuntayhtymän sivuilla ja niihin voi 

osallistua kotikoneellakin. Radion juma-
lanpalvelukset ovat myös yksi mahdolli-
suus kuulla Jumalan sanaa. Seurakunnan 
työntekijät antavat keskusteluapua sitä 
tarvitseville.  Olemme entistä enemmän 
kuuntelemassa ihmisten huolia ja autta-
massa siinä, missä pystymme. Kotikäyn-
tejä emme tässä tilanteessa tee, mutta 
keskusteluapua voi ihan yhtä hyvin saada 
puhelimellakin. 

Koronarajoitukset ovat ”uusi normaali”, 
johon olemme sopeutuneet. Eri ihmiset ko-
kevat poikkeusajan eri tavoin. Toisia tämä 
aika ahdistaa syvästi, toisia ei. Selvää on, 
että jokaisen arki on jollain tavalla muuttu-
nut. Erityisellä tavalla poikkeusaika näkyy 
monen Pyhäselän yrittäjän arjessa. Kaikki 
tuki heille.

Haluamme olla teidän tukenanne tässä 
hetkessä, tukien ja auttaen. Yhdessä tä-
mäkin kriisiaika koetaan ja voitetaan.

Ville Ojala, Pyhäselän 
seurakunnan kirkkoherra

lisäksi ulko-ovelta saadaan videokuvaa-
kin”, kertoo Kähkönen. 

Toimipiste Pyhäseläntie 11 on yrityksem-
me päätoimipaikka. Olemme remontoineet 
tiloja käyttöömme sopiviksi, rakentaneet 
sinne varastotilaa ja väliseiniä. Varsinais-
ta myymälää ja vähittäiskauppaa meillä ei 
ole, koska asiakaskuntamme on käytän-
nössä kokonaan jälleenmyyjiä. ”Mutta, 
totta kai palvelemme mielellämme kaikkia 
asiakkaita, toimitamme järjestelmiä myös 
yksityisille, niin laitetoimituksina kuin avai-
met käteen-asennuksina”, Kähkönen tote-
aa vielä. 

Näyttelytilaa tuotteistamme olemme 
juuri tällä hetkellä rakentamassa. Avoimet 
ovet näyttelytilaan tutustumiseksi järjes-
tämme, kun tilanne vakiintuu.

Pyhäselän kunnan historia 1925-2008 
-kirjaa on vielä saatavilla. Hinta 25€.
Kysy kirjaa holopainenhs@outlook.com 
tai P. 050 5222 835

Hammaslahden seudun kyläyhdistyk-
sen nettisivuilla 
www.hammmaslahti.fi voit tutustua 
kylään ja hammaslahden seudun ky-
läyhdistykseen. Olemme myös face-
bookissa.
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Fysioterapiaa koronan varjossa

Maaliskuussa alkoi arkemme muuttua,
kun asiakkaita alkoi selvästi puuttua.
Ei ois vielä alkuvuonna uskonut, että

tuo kaukainen korona Suomeenkin tulla vois
ja meiltäkin asiakkaat karkottaa pois.

Korona ison osan meiltä asiakkaita vei,
kun ikäihmisiä nyt hoideta ei.

Töissä vielä koitetaan kuitenkin ahertaa ja
sisulla toimintaamme edelleen rakentaa.

Jos siis sinulla vaivoja kropassa tuntuu, niin
yhteyttä ota, ovemme rohkeesti avaa ja

levitä muillekin tätä sanaa!
Ja jos et meitä paikalta tapaa, niin soita tai

viesti ja aikasi varaa!

Käyttämällä palveluitamme juuri SINÄ voit 
vaikuttaa fysioterapia- ja hierontapalvelui-
den saatavuuteen Hammaslahdessa myös 

tulevaisuudessa.

Terveyttä, voimia ja valoisaa mieltä jokaiselle 
toivottaen

Kuntokammarilaiset
       Tiina & Jari  

Paikallinen yritys, Gulf Honkavaara, tarjoaa ruokapalveluita en-
tistä laajemmin. Korona viruksen aiheuttamat rajoitukset ovat 
muuttaneet yrityksemme toimintaa rajusti, mutta pyrimme vas-
taamaan haasteeseen ja keskittymään niihin palveluihin, joilla 
tällä hetkellä näyttää olevan eniten kysyntää. 
Gulf Honkavaaran suositun lounaspöydän antimia saa edelleen 
Take Away -ateriana mukaan haettuna maanantaista perjan-
taihin klo 10-14 ja ilman ennakkovarausta. Uutena palveluna 
Gulf toimittaa lounaat suoraan kotiovelle. Palvelu sopii kaikille, 
jotka eivät pääse ruokaa hakemaan. Toimituslounas pitää va-
rata etukäteen tekstiviestillä tai WhatsAppilla numeroon: 050 
591 4806. Ilmoitus klo 11.00 mennessä edellisenä päivänä. 
Toimituslounaan hinta on 12,90, keittolounas 10,90 ja runsas 
salaattilounas 10,90. Jakelualueemme kattaa Hammaslahden 
lähialueet aina Reijolasta Onkamoon saakka.

Äitienpäiväksi Gulfilta saa ennakkotilauksesta juhlaillallisen 
kakkuineen kotiin toimitettuna. Henkilöhinta on 25€/henki-
lö ja toimitus sisältää kattavasti pääruuan; ylikypsää possua 
kermakastikkeessa, perunat, säräjuurekset, salaatit, piirakat 
ja munavoin sekä täytekakkua. Minimitilaus on 4 henkilöä.

Myös Grilli ja pizza -tuotteidemme toimitukset onnistuvat 
suoraan asiakkaalle. Ilmoitamme muutoksista, aikatauluista 
ja reiteistä FB -sivuillamme. Tiedustella voi myös numerosta: 
0445230604. 
Pandemiaan on toimipisteellämme varauduttu hyvin. Kaikki 
tilat desinfioidaan joka päivä ja ovenkahvat pyyhimme useaan 
kertaan päivässä. Lisätyn suojavarustuksen ansiosta pystymme 
toimittamaan ruuan turvallisesti jokaiseen kotiin ja yritykseen. 

Metalliromunkeräys 
Hammaslahden torilla, 

Lastaustie. 
Lauantaina 23.5 

klo 10-14

Metalliromu, autonren-
kaat, akut, 

ei kylmälaitteita

Tiedustelut. 
P. 050 5222 835
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