
Nivan kylällä toimi koulu yli sata vuotta. 
Nivan koulu lakkautettiin vuonna 2010. 
Vuonna 2012 koulun ostivat Joensuun 
kaupungilta kylällä aikaisemmin asuneet 
ja Nivan koulua käyneet sisarukset Heini 
ja Kalle Sorsa.

Joensuun majoitus Nivankoulu
Tänä vuonna entisen Nivan koulun opettajien 4-huoneistoa on 
muutettu majoituskäyttöön, Huoneistomajoituksessa on vuo-
depaikkoja 25-henkilölle. Huoneissa on televisio ja ilmainen 
Wi-fi-yhteys. Huoneiden hintaan sisältyy myös vuodevaatteet ja 
pyyhkeet sekä WC, suihkun ja keittiön käyttäminen. Huoneis-
ta avautuu näkymä Pyhäselkä-järvelle. Koululle majoittuneiden 
käytössä on pihapiirissä olevat Joensuun kaupungin ylläpitämä 
leikkipiha ja urheilukenttä, jossa talvella on luistelukenttä.

Sorsilla on suunnitelmissa tehdä uintipaikka ja grillikatos järven 
rannalle. Rannalle tulee myös vene, jolla pääsee kalastamaan. 
Rannalla olevaa mökkiä voi vuokrata myös erikseen.

Nivan koulua voi vuokrata esimerkiksi erilaisten leirien ja ko-
kousten pitämiseen tai syntymäpäivien, hautajaisten ym. tilai-
suuksia varten.

 
Hannu Holopainen

hammaslahden seudun kyläyhdistys ry   www.hammaslahti.fi   nro 1/2015. .

Nivan koulu 
heräsi henkiin

Kalle Sorsa

Joensuun majoitus Nivankoulun 
kotisivut löytyvät osoitteesta Nivankoulu.fi



2 HAMMASLAHTELAINEN

Käytetään paikallisia palveluita!

Pyhäselän historia 
kansien väliin
Pyhäselän aika itsenäisenä kuntana kesti 84 vuotta. Pyhäselän 
kunnan historiaa on suunniteltu ja puuhattu 1990-luvun alkuvuo-
sista saakka. Vesa Tuominen kokosi kunnan 70-vuotisjuhliin his-
toriikin kunnan ja kuntalaisten vaiheista, mutta kattavampi historia 
oli tarkoitus saada kunnan 75-juhlallisuuksiin. Alkuinnostuksen 
jälkeen hanke laajemman historian kirjoittamiseen kuitenkin hii-
pui. Historiikit ovat liittyneet kiinteästi kunnan merkkipäiviin. Niin 
25, 40 kuin 50-vuotisjuhliin koostettiin aikoinaan pieni historia-
katsaus. 

Kirjahanke heräsi uudestaan kuntaliitoksen jälkeen, mutta tar-
vittavia rahavaroja ammattilaisen kokopäiväiseen palkkaamiseen 
ei löytynyt. Oli siis keksittävä jotakin muuta. Loppuvuodesta 2012 
Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksen kans-
liassa pirisi puhelin. Soittaja tiedusteli olisiko laitoksella tiedossa 
ketään, joka voisi tavalla tai toisella olla kiinnostunut Pyhäselän 
historiasta. Viesti välitettiin allekirjoittaneelle ja asiat lähtivät ete-
nemään.

Tuleva kirja on syntynyt talkoohengen ja kotiseutuinnostuksen 
voimalla. Lopputulos on jotakin perinteisen kyläkirjan ja tieteelli-
semmän historiateoksen väliltä. Työtä on tehty päivätöiden niin 
salliessa, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Talkoohengen 
mukaisesti kirjoittajia, ja näin ollen myös näkökulmia, on useita. 
Olemme pyrkineet kokoamaan kirjaan laajan otoksen keskeisiä 
vaiheita, tapahtumia, piirteitä ja ihmisiä, joista kunta ja sen asuk-
kaat ajan saatossa rakentuivat. Kaikkea kertomisen arvoista ei 
mitenkään yhden kirjan kansien väliin saa sovitettua, mutta toi-
voakseni tärkeimmät asiat tulevat mainituiksi. Kaiken kaikkiaan 
Pyhäselän historia on hyvin mielenkiintoinen lukupaketti.

Pitkän linjan paikallistuntija Vesa Tuominen on kirjoittanut omis-
ta erikoisalueistaan, kouluista, koulutuksesta ja kulttuurista. Juk-
ka Partasen sota-aikoja käsittelevät kirjoitukset tuovat uutta tietoa 
aina mielenkiintoiseen aihepiiriin. Petri Maskonen puolestaan 
kirjoittaa Pyhäselässä tunnetusti aktiivisesta urheilutoiminnas-
ta. Veijo Salonheimon, Juha Könösen, Eeva Mustosen ja Juha 
Hämäläisen kirjoitukset tuovat arvokkaan lisän monipuolistaen 
kirjan sisältöä. Allekirjoittanut on perehtynyt muun muassa kun-
nan elinkeinoelämään, syntyhistoriaan ja seurakunta-asioihin.
Kunnan ja kuntalaisten historiaa voi katsoa lukuisista eri näkökul-
mista. Tässä kirjassa esimerkiksi poliittiset kiemurat ja talousasiat 
jäävät vähemmälle tarkastelulle, toisaalta koulutus- ja kulttuuri 
saavat suurta huomiota. Kuntaa ja sen asukasyhteisöä voimak-
kaasti määrittäneet tekijät, kuten kaivos, urheilu, Joensuun lähei-
syys ja monivivahteinen seurakuntaelämä, saavat ansaitsemansa 
painoarvon.

Pyhäselän tarina kuntana päättyi 2009, mutta monin muun-
laisin tavoin pitäjä on vielä olemassa. Ihmiset kytkevät itsensä 
historiaansa, joensuulaistuminen ei tapahdu hallinnollisella pää-
töksellä. On myös perusteltua väittää, että Pyhäselkä oli tietyllä 
tavalla olemassa jo ennen seurakunnan itsenäistymistä 1911 tai 
kunnan itsenäistymistä 1925. Tietyt paikallisuuteen ja identiteet-
tiin liittyvät seikat ajoivat seudun kylät eroon Kiihtelysvaarasta. 
Toisaalta voi ajatella, että Pyhäselkä oli kompromissi Mulon ja 
Hammaslahden välillä, kun kumpikaan ei toista suuremmakseen 
oikein halunnut tunnustaa. Tärkeää on ymmärtää, että vaikka 
kunta hallinnollisena yksikkönä on varsin helppo määritellä, ei 
kunta asuinseutuna, työpaikkana, kotina tai vaikkapa yhteiskun-
nallisena toimijana sitä suinkaan ole. 

Omalta kohdaltani on ollut hyvin palkitsevaa päästä entis-
tä syvemmälle synnyinkuntani historiaan. Samalla Pyhäselän 

vaiheiden tutkiminen on tuonut mukavan sivujuonteen varsinai-
siin tutkimusaiheisiini kaupunkihistorian saralla. Tutkijan silmin 
olen myös Pyhäselkää tarkastellut, vaikka kotiseutuhenki ja työn 
talkoolainen luonne eivät varsinaisesti tieteelliseen työhön kuu-
lukaan. Tutkijan pitäisi pystyä katsomaan tutkimuskohdettaan 
ulkoapäin tai vaihtoehtoisesti pyrkiä mahdollisimman pitkälle tie-
dostamaan läheisen suhteensa vaikutukset tutkimusaiheen kä-
sittelyyn. Tässä tapauksessa henkilökohtainen kiinnostus seudun 
historiaan on kuitenkin ollut ratkaiseva eteenpäin vievä voima, 
ja näin uskon olleen monilla muillakin projektiin osallistuneilla.

Tänä vuonna olisi tullut 90 vuotta Pyhäselälle täyteen. Vaikka 
virallisia merkkipäiviä en enää vietetäkään, perinne historian kir-
joittamisesta jatkuu. Tällä kertaa se on merkkipäivän mukainen, 
monipuolinen ja laaja lukupaketti, josta toivoaksemme moni löy-
tää pienen palasen myös omaa historiaansa. Kirja on viimeiste-
lyvaiheessa ja valmistuu kesän aikana.

Jani Karhu

Kuvassa vasemmalla vanha kunnantalo ja 
seuraavana liikekiinteistö 1980
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Kyläyhdistys

Hammaslahden seudun kyläyhdistys 

Kyläyhdistyksen hallitus on valittu vuodelle 2015. Puheenjohta-
jana jatkaa Hannu Holopainen, varapuheenjohtajana on Hannes 
Rossi ja sihteerinä Sari Pitko. Muut jäsenet ovat Airi Holopainen, 
Liisa Mähönen, Pertti Hakkarainen ja Jari Aro. Kyläyhdistyksen 
hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät www.hammaslahti.fi

Entisen Pyhäselän kunnan  
historia valmistuu tänä vuonna 
Pyhäselän kunnan historian tekeminen aloitettiin vuonna 2013 
ja kirja valmistuu tänä vuonna. Kirja on saanut tukea Karjalaisen 
Kulttuurin edistämissäätiöltä ja Pohjois- Karjalan kirjapaino oyj:ltä. 
Kirjan painamiseen ja taittamiseen saatiin avustusta Joensuun 
kaupungilta. Kaikille avoin kirjan julkistamistilaisuus pidetään 
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Pyhäselän kunnan his-
toria-kirjaa voi  tilata ennakkoon sähköpostilla holopainenhs@
outlook.cm tai puh. 050 5222 835.
    Pyhäselän terveysasema 

Terveysasemalle on saatu aloitteen pohjalta asiakasvastaanot-
tohuone. Terveysasemalle on myös tulossa uusi keskusradio ja 
potilaskutsujärjestelmä.

  Nuorten iltatoiminta on käynnistynyt

Kaupungin jo välillä lakkauttama nuorille suunnattu iltatoiminta 
on saatu aloitteen kautta Hammaslahteen takaisin. Kaupunki jär-
jestää kerran viikossa ohjattua toimintaa Hammaslahden nuo-
risoseurantalolla.

 
Kyläyhdistyksen 
toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kyläyhdistys järjestää tulevana vuotena monta tapahtumaa. Tou-
ko-, kesä- ja heinäkuussa järjestetään torikirppiksiä yhteistyössä 
muiden kanssa. Elo-syyskuussa  järjestetään Elovaaran luonto-
polulle retki ja Lotokan- Nivanjoelle kanoottiretki. Joulukuussa 
pidetään nuorisoseurantalolla myyjäiset ja vuosi päätetään ilo-
tulitukseen.

 

 Hammaslahti-postikortit

Hammaslahden kukka- ja hautauspalvelusta on mahdollista 
ostaa kyläyhdistyksen painattamia Hammaslahti-postikortte-
ja. Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www. ham-
maslahti.fi ja blogi-osoitteesta www. hammaslahti.blogit.fi. 
Kyläyhdistys on myös Facebookissa. Tule kyläyhdistyksen 
sivuille, jossa voit liittyä kyläyhdistyksen varsinaiseksi tai kan-
natusjäseneksi, voit keskustella blogissa ja tehdä aloitteita sekä 
antaa kyläyhdistykselle palautetta.

Hannu Holopainen
puheenjohtaja

PYHÄSELÄN PALVELUPISTEELLÄ
Hammaslahdentie  2
Voit  maksaa kaupungin laskuja ilman palvelumaksua, 
noutaa lomakkeita ja jättää niitä. Pisteellä nähtävillä 
kaupungin kuulutukset, maksuton netti ja paljon muuta 
hyödyllistä.
Käy tutustumassa: www.joensuu.fi/pyhaselka
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Runonurkka

Viime vuoden lehtemme kevään numerossa 
kysyttiin neljään arvoitukseen vastauksia

Arvoituksia ei kukaan pystynyt ratkaisemaan,
tässä oikeat vastaukset:
1.  Rukiin tähkä - 2. Kahvipannu - 3. Aura - 4. Piippu
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Satuma Oy

Satuma Oy Hammaslahden Honkavaaralla Happolantie 16:ssa on saanut asiakastilat 
valmiiksi. Tuodessasi autosi esim. renkaanvaihtoon tai ilmastoinnin huoltoon ad-au-
tokorjaamoomme, voit viettää odotteluajan myymälässä lukien lehteä kahvikupposen 
kera sekä tutustuen rengas-ja koiranruokavalikoimaamme. Edustamme Dunlop-renkai-
ta, varastossa myös edullisempia Nexen-ja Zeetex-renkaita, ja tilauksesta myös muita 
merkkejä sekä vanteita. Myymälästä löytyy koirille Happy Dog-kuivamuonaa (myös eri-
koisruokavaliot), täyslihasäilykkeitä sekä makupaloja. Kissoille Happy Cat-kuivamuonat. 
Arctic Nutrition-valmisteet: Suomen luonto tuotteistettuna. Samassa pihassa Evelace-ko-
tiputiikki, Tupperware-ja Oriflame-myymälä.

Ad-autokorjaamo ja myymälä avoinna ma-pe klo 9-17. Korjaamon ajanvaraus puh. 
040 717 8276, satuma@live.fi tai satuma.fi-nettisivun kautta.

Happy Dog, Happy Cat, Evelace, Oriflame, Tupperware ja Arctic Nutrition-tuotteet: 
Satu Mähönen 050 362 4022 tai satumahonen@hotmail.com.

Satuma Oy:n markkinat lauantaina 6.6. klo 11-16! Tarjoilua, päivän tarjouksia ad-auto-
korjaamolla ja myymälässä, tuote-esittelyjä. Pihalla teltassa käsitöiden sekä leivonnaisten 
myyjiä. Avoimet ovet myös Evelace-kotiputiikilla: laadukkaita alusasuja koko perheelle.  
Pihassa kotieläimiä, lapsille trampoliini ja leikkipaikka. Tervetuloa tutustumaan koko per-
heen voimin toimintaamme ja uusiin tiloihimme! 

Yritysuutisia

Nepparilla käsityöliike

Hammaslahdessa on avattu uusi käsi-
työliike entisen käsityöliike Iitikin tiloi-
hin osoitteeseen Hammaslahdentie 17. 
Tammikuussa avatun Nepparilla käsityö-
liikkeen yrittäjänä toimii Teija Maaranen. 
Nepparilla tarjoaa asiakkaille monipuoliset 
ompelupalvelut korjausompelusta mittati-
laustöihin. Valikoimiin kuuluvat myös pai-
kalliset käsityöt, lahjatavarat, käsityö- ja 
askartelutarvikkeet sekä kankaat.

Teijalla on laaja koulutus ja kokemus 
mm. mittatilausompelusta, verhoilusta ja 
sisustussuunnittelusta, joten monenlaiset 
ompelutyöt voidaan toteuttaa omalla ky-
lällä.

Nepparillasta löytyy myös verhokankai-
ta, Teija toivottaakin kaikki asiakkaat terve-
tulleeksi ideoimaan uutta ilmettä koteihin 
ja mökeille.

Hotelli- Ravintola Niittyranta

Kauniin ja rauhallisen luonnon keskelle 
Niittylahteen Rauni Päivinen ja Matti Airak-
sinen ovat avanneet Hotelli- Ravintola Niit-
tyrannan. Hotelli –ja ravintolapalveluiden 
lisäksi Niittyrannasta löytyvät 80 hengen 
terassi, viihtyisä rantasauna, kota sekä 
pieni kauppa. Hotellissa on huoneita 22, 
joista 2hh on 16 kpl ja 3hh 6 kpl. Kaikissa 
huoneissa on suihku, wc, ilmastointi sekä 
parkettilattiat ja ne sopivat allergikoille. Ra-
vintolassa on A –oikeudet.

Niittyrannassa on mahdollista järjestää 
juhlia; ravintola-/juhlasaliin mahtuu 200 
henkeä ja mm. kokouksia on mahdollista 

järjestää vaikka vuokraamalla rantasauna.
Keittiöltä voi tilata myös tarjottavat omia 
juhlia varten.

Niittyranta on rakennettu historiallisesti 
kiinnostavalle paikalle, ennen siellä on ol-
lut eräs maamme vanhimmista maakunta-
opistoista. Itse hotelli on rakennettu 1875 
rakennetun navetan perustuksille ja se an-
taa hotellille ainutlaatuisen, kauniin ilmeen.

Tutustu paikkaan lisää: 
www.niittyranta.com. Ajankohtaiset uutiset 
sekä aukioloajat lisäksi myös facebookista 
https://www.facebook.com/niittyranta

Teija Maaranen
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Rakkaudesta sukutilaan,  
maalaiselämään ja hevosiin

Hammaslahden Nivassa toimii monimuotoinen perheyritys Kor-
holan tilalla, jossa pidetään hevosia, viljellään maata, kasva-
tetaan metsää sekä myydään erinäisiä tuotteita ja palveluita. 
 
Korholan tila on aktiivinen maatila Pyhäselän rannalla. 
– Maatila on ollut sukumme omistuksessa jo 1900-luvun alusta 
lähtien. Me olemme nyt jo neljäs sukupolvi, joka pitää tilaa toi-
minnassa, toteaa hevosyritys Korholan Tila Oy:n vetäjänä toimiva 
Suvi Korhonen.

– Kävimme 2014 vuodenvaihteessa läpi sukupolvenvaihdok-
sen, jolloin Simo Korhonen jäi tilalle isännäksi. Lisäksi perustimme 
osakeyhtiön, jossa ovat mukana itseni ja Simon lisäksi myös sisa-
remme Sanni Korhonen. Myös vanhempamme ovat vielä mukana 
auttamassa.

Hevostalouteen painottuvan yrityksen toiminta-ajatuksena on 
tuottaa laadukkaita palveluita ja tuotteita hevosenomistajille, he-
vosalan yrittäjille ja harrastajille. Tilan päätyö on hevostalli, joka 
tarjoaa monipuolisia hevospalveluja ja täysihoito- ja laidunpaik-
koja hevosille. 

– Tällä hetkellä meillä on tallissa 24 hevosta. Kesällä meillä on 
laidunhevoset mukaan lukien parhaimmillaan jopa 50–60 hevosta, 
Suvi kuvaa.

Luonnontuotteita verkkokaupasta
Korholan tila satsaa myös eläinten ja ihmisten luonnonmukaiseen 
hyvinvointiin. Yritys maahantuo ja myy hevosenhoitoa tukevia 
luonnontuotteita.  Tuotteita on myös ihmisille ja muille eläimille.  
Yrityksen verkkokaupassa on tarjolla muun muassa laadukkaita 
kivennäiskiviä, tervapohjaisia hoitotuotteita eläimille, lisäravinteita 
sekä pohjoiskarjalaisen yrityksen Kietäväisen terva- ja kuusenpih-

katuotteita ihmisille. Tuotteita saa myös 
tilalta suoraan.

– Luonnosta löytyy valtava määrä 
hoitavia ja parantavia tuotteita. Niitä 
voidaan käyttää hevosen- hoidossa, 
kuten käytetään myös ihmisten hyvin-
voinnin lisäämisessä, Suvi sanoo.

Pienistä, monista paloista on yrittä-
jän leipä koottu. Tilalta myydään myös 
hevosen heinää, polttopuuta, metalli-
kalusteita talleihin, hevostavarapesula-
palveluita, aitatolppia, aikuiskoulutusta 
oppilaitokselle ja teemme myös jonkun 
verran pitopalvelu keikkoja. Moniosaa-
minen on perheemme valtti, sanoo 
Suvi. Myös jatkokouluttautuminen ja 
lomat ovat tärkeitä meille.

Kesällä järjestämme myös Pyhäse-
län Hevostalous yhdistyksen kanssa 

ratsastuskilpailuja, joissa on tuotemyyntiä ja runsas herkkubuffa. 
Tervetuloa ostoksille ja yleisöksi 6.-7.6. ja 22.-23.8.2015

Sanni, Suvi ja Simo Korhonen
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HYVINVOINTIA 
KORHOLAN TILALTA

• Kietäväisen terva- ja 
pihkatuotteet

• eläintenhoitotuotteet 
ja lisäravinteet

• heinää hevosille
• polttopuita

Katso muut palvelumme netistä  
ja Facebookista 

www.korholantila.fi 
tai soita meille

Suvi 0500878817 
Simo 050 572 5726

Seo Hammaslahti

Hammaslahdessa Paavontie 2 olevalla 
huoltoasemalla on toiminut uusina yrittä-
jinä runsaan vuoden sisarukset Heini ja 
Henni Gröhn. Huoltoaseman valikoimiin 
kuuluu polttoaineet, elintarvikkeita, kah-
vio- ja veikkauspalvelut. Keittiössä val-
mistetaan grilliruuan lisäksi kotiruokaa ja 
maukkaita hampurilaisia. Monipuoliseen 
pizzavalikoiman kuuluu myös gluteeton 
pizza. Huoltoasemalla on C-anniskeluoi-
keudet.

Heini ja Henni ovat järjestäneet myös 
erilaisia teemailtoja esim. karaokea, ysä-
ribileitä ja DJ:n vetämiä musiikki-iltoja.

Pirteillä yrittäjillä on tarkoitus jatkaa tee-
mailtojen pitämistä. Heini ja Henni tekevät 
mielellään kyläläisten kanssa yhteistyötä 
huoltoaseman palveluiden kehittämiseksi.

Hannu Holopainen
 

Autopeltikorjaamo Auvo 
Jeskanen 30 vuotta

Kaikki alkoi vuonna 1973, jolloin Auvo 
valmistui Pohjois-Karjalan keskusam-
mattikoulusta autopeltiseppä-maalariksi. 
Koulun jälkeen meni 11 vuotta Autoliike 
Kontkasen palveluksessa. Vuonna 1985 
Auvo perusti oman yrityksen  ja vuonna 
1994 valmistui uudet korjaustilat, jossa on 
myös maalauskammio.

Vuosikymmenten aikana autopeltisepän 
työ on muuttunut, nyt tarvitaan tietokonetta 

ja muukin välineistö on monipuolisempi 
kuin ennen. Autoihin on myös tullut paljon 
elektroniikkaa sekä turvalaitteita.

 
Autonomi-korjaamoketjuun

Vuonna 2014 Jeskasen korjaamo liit-
tyi valtakunnalliseen Autonomi- korjaa-
moketjuun. Korjaamolla tehdään auton 
määräaikaishuoltoja ja korjauksia nyky-
aikaisilla laitteilla takuutyönä. Palveluihin 
kuuluu mm. ilmastointihuollot, bensa-ja 
dieselautojen päästötestit ja vikakoodien 

lukeminen sekä rengastyöt. Auton jar-
ruhuoltojen helpottamiseksi on tulossa 
jarrutestauslaite. Jeskasen korjaamo hoi-
taa asiakkaan puolesta myös auton kat-
sastuksessa käyttämisen.

Toinen sukupolvi  
mukaan korjaamotoimintaan
Vuonna 2014 korjaamolla on aloittanut 
työnsä automekaanikko Markku Jeskanen. 
Markun erikoisalana on autosähkötyöt.
 

Hannu Holopainen
 

Auvo ja Markku Jeskanen

Henni Gröhn, Miika Hakkarainen ja Heini Gröhn
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TAITTO Sari Pitko  -  PAINO LaserMedia Oy, Joensuu
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