
 
 
 
 
 

Myyjät - Wanhan Holviston Joulu 2019 
 

Tapahtuman myyntialueet ovat avoinna lauantaina-sunnuntaina 14.-15.12.2019 klo 10.00–16.00 ja 
sijaitsevat Hamina Bastionin (Raatihuoneenkatu 12) holvistoissa sekä kenttäalueella ja Yhteisötalo 
Manskilla (Rauhankatu 8). 
 

 

MYYNTIALUE 1 
 
Taina Porkka  Myynnissä leivonnaisia ja käsitöitä. 

Haminan Energia Oy  Laajakaista- ja tv-palvelut. 
Kaisu Hakkari Sienon soppa & soosi valmistaa suomalaisen metsän puh-

taista antimista kuivattuja sieni- ja villivihannestuotteita. 
Soppa & soossi ovat lisäaineeton, gluteeniton ja helppo 
valmistaa kotikeittiössä. Lisäksi myynnissä on kuivattuja 

irtosieniä pusseissa, pulmupuolukkaa ja suolasieniä.  
Saila Juopperi Seinäkoristeita, kahvipusseista tehtyjä joutsenia ja tuikku-

kippoja. Virkattuja liinoja ja tuikkukipoista tehtyjä himme-
leitä. Oviseppeleitä luonnonmateriaaleista. Tonttuja ym. 
jouluisia koristeita.  

Miehikkälän Käsityöläiset ry Erilaisia neuloen, ommellen ja virkaten valmistettuja käsi-
töitä. Myynnissä mm. villasukkia, lapasia, patalappuja, ku-

dottuja mattoja ym. 
Kimmo tonttu  Myynnissä käsitöitä ja valaistuja piparkakkutaloja. 
Jaana Syrjälä  Vain sunnuntaina! Puutuotteita: tarjottimia, helistimiä, 

puisia kuusia. Koristeita sekä pöydälle, että kuuseen. Jou-
lukortteja ja essuja. 

Matto & Poppana  Myynnissä mattoja ja poppanoita ym. 
Tuula Horbach Myynnissä jouluisia keppihevosia, tonttuja, enkeleitä, 

kransseja ja kortteja. 
HALSSI HALSSI on vanhoista purjeista sekä venekuomuompelun 

ylijäämä kankaista valmistettuja kasseja, laukkuja, meri-

miesreppuja, pussukoita ja sisustustavaroita. Erikoisuu-
tena ovat pussukat ja laukut, joihin on aplikoitu painettuja 

valokuvia 1900-luvun alusta, aiheena Itä-Saariston ihmi-
set, maisemat ja veneet sekä laivat. Tuotteet on suunni-
teltu ja valmistettu käsityönä Loviisassa. Kaikki käytetyt 

kankaat ovat kierrätysmateriaalia tai ylijäämää. 
Miia Immonen Myynnissä leivonnaisia, sinappeja, villasukkia, joulukoris-

teita ja lahjatavaraa.  
MALANKA Design  Suomessa käsinvalmistetut luonnonkosmetiikkatuotteet.  
Väinölän luomutila Luonnonmateriaaleista itsevalmistetut jouluiset koriste- ja 

käyttöesineet: amppeleita, kransseja, sydämiä, koreja ym. 
Anneli Villberg  Myynnissä virkkaus ja neuletöitä. 

Minna Kuitunen  Keramiikka ja puutyöt. 
Irja Nurmi   Myynnissä käsitöitä, piparkakkutaloja ja pajutöitä.  
Haminan lukio   Itsetehdyt leivonnaiset. 

Sininen Sopukka Neulelämpimäisiä ja kierrätyskankaista asuja ja asusteita. 
Knitted and recycled accessories.  

 



 
 

 
 

 
 
Haminan Palloilijat ry  Leivonnaisia, arpoja ja jouluisia koristeita. 

Raili Mäkelä  Myynnissä käsitöitä, sukkia, lapasia ja tossuja. 
Pirkko Rihu  Myynnissä kukkarolaukkuja, virkattuja ja kudottuja käsi-

töitä, kortteja yms. 
Lions Club Hamina Vain sunnuntaina! Myynnissä: 100 vuotta Haminaa kuvina 

-kirja. 

Outi Grönstrand Myynnissä sukkia, lapasia, huovutettuja hattuja ja tonttuja 
ym.  

OMAMA  Käsityönä Kotkassa valmistetut Omama-tuotteet mm. 
kukkarot, laukut, pipot, pannat ja pestävän kestävät kes-
totuotteet. 

Vappu Väre   Myynnissä taidelasitöitä, huovutettuja neuleita ja asusteita 
Green Bouquet Oy Myynnissä saunatuotteita, Euca-pesuaineita, sisustustuot-

teita sekä kuivattuja kotisirkkoja ja sirkkapipareita. 
Galleria Luoma Myynnissä tauluja, itsetehtyjä kynttilöitä, Luoma Design-

tekstiilejä ja postikortteja. 
 

 
 
 

 
 

MYYNTIALUE 2 
 

Karkkiparkki Ky Makeiset ja lakritsit. 
Petra Illustrations Myynnissä printtituotteita eläinaiheisista akvarellimaalauk-

sista, kortteja ja julisteita.  

Katja ja Ritva Waldén Käsityönä valmistettuja nukenvaatteita vauvanukeille ja 
muotinukeille, käsitöitä. 

Eija Sundberg Käsitöitä, leivonnaisia sekä puisia heinäseiväs- ja koivu-
tonttuja. 

Liisa Sinkkonen Käsityöt ja pääasiassa kierrätysmateriaalista käsintehdyt 
korut. Kotitekoiset kahvikakut.  

HUIVIEN AIKAAN Ihanat italialaiset huivit suoraan maahantuojalta, valikoi-
massa myös laukkuja 

Riitta Laitila Myynnissä kortteja, tiffany-lasitöitä ja muita käsitöitä. 

Luoman Mansikka Kylmäpuristettuja mehuja ja käsitöitä. 
Kulkurin Sydän Kulkurin sydän väännettyä rautalankaa ja Kirsi Luostarisen 

ommeltua kangasta. 
Marja Salminen Korut ja joulukoristeet. 
Tmi: Kari Luukkanen Lompakot, käsineet 

Haminan Rouvasväenyhdistys Ry  Vain lauantaina! Arpajaiset, jonka tuotot menevät paikalli-
seen hyväntekeväisyyteen. 

Haminan Zonta ry. Vain sunnuntaina! Jouluisia tuotteita ja arpajaiset. 
Seppälän lammastila  Tilan villa- ja taljatuotteet sekä värjäämättömät villalan-

gat, säilyke- ja kuivaliha. 

Marjatila Koivula Saskatoon hillo, itse viljellyistä marjoista, lattaraudasta 
valmistetut lahja- ja koriste-esineet (kynttilänjalat, vii-

nipullotelineet ym,ym). 
Sinikka Jaakkola Myynnissä havukransseja ja neuleita. 
Vehkamarja ja - Vihannes  Mehut, hillot, marjajauheet, suolasienet, hapankaalit ja -

kurkut, hunajat, inkiväärit, lögit sekä lyhteet ja vihdat.  



 
 

 
 

 
 
 

Salpakirja Oy   Uudet ja käytetyt kirjat. 
Laura Hakkarainen Vain lauantaina! Käsintehtyjä joulukoristeita ja virkattuja 

leluja. 
Eija Sinkkonen Vain sunnuntaina! Käsitöitä: villasukkia, lapasia, heijastin-

koruja ja tinakoruja. Jouluisia askartelutuotoksia.  

Onnenkukko Kissa- ja koira-aiheisia ovikylttejä ja mietelauseita sekä 
muita tuotteita, piparkakkumuotteja sekä joulukoristeita. 

Kaikki kotimaista käsityötä.  
Paula Ahola Ommeltuja tonttuja, joulukoristeilla 
Kristiina Risu  Myynnissä leivonnaisia, havu-, käpy- ja joulupallokrans-

seja, virkattuja pannunalusia ja itsetehtyjä joulukortteja. 
LC Hamina Varvara ry Vain lauantaina! Pika-arpajaiset. 

  
 
 
 

MYYNTIALUE 3 
 

Erkkilän tila   Hapanleipä, rieska, kuivat kakut, pipareita. 
Riikka's sweet dreams  Tuttinauhoja, avainnauhoja, puruleluja lapsille 
Suomen Merimieskirkko ry Hamina-Kotka. Myynnissä tekstiilejä, kirjoja, pelejä sekä 

Merimieskirkkotuotteita.  
Mirva Kaivola Myynnissä ittsetehtyjä nukenvaatteita mm. paitoja, hou-

suja, vaippoja, villasukkia, neuleita ja lakanoita. 
Kotikylän Unelma Käsityönä tehtyjä erilaisia mehiläispohjaisia luonnonkos-

metiikkatuotteita, mehiläisvahakynttilöitä sekä artesaa-

nihunajaa. Hunaja on pakattu kauniisiin lasipurkkeihin ja 
koristeltu käsin. Luonnonkosmetiikkasarja on omilla resep-

teillä valmistettuja hunajapohjaisia saippuoita, salvoja ja 
voiteita, jalkakylpysuolaa sekä iso valikoima erilaisia kau-
niita käsintehtyjä mehiläisvahakynttilöitä. 

 
ULKOMYYNTIALUE 

 
Kotileipomo Kipakka Luomuruokaleivät 

T:mi Koivuniemen mehiläispesä Paikallista hunajaa 
Jenna Muhonen-Vahla Leivonnaisia, sinappeja, käsitöitä 
Mirja Koivu Hapanvelli, lohipiirakka, leivonnaisia 

Koivukorven Tila Oman tilan villalangat sekä niistä valmistetut käsityöt.  
Sari Forsell-Honkonen Käsityöt (neulotut villahuivit ja sukat), käsintehdyt kyntti-

lät, haminalaiset Arctic Nutrition villiravintotuotteet. 
Kaisa Lampinen Havupalloja ja Kransseja ym 
Tmi Hattarax Kahvi, letut, grillimakkara 

Haminan Uimaseura Avotulimakkara  
Kymen rottinki  Korituotteet, rottinkituotteet, puutuotteita ym. 

KASEY ry Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:n toiminnan 
esittelyä.  

Karhuvuoren Terveyspalvelu Ky Lampaanvillatuotteet 

Kettu Knits tmi Käsinvärjätyt langat, neuletyöt ja muut käsityöt 
 



 
 

 
 

 
 
YHTEISÖTALO MANSKI 

 
EKEY ry  Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistyksen myyntipiste, 

lapsille ongintaa (2€). Tuotto eläinsuojeluun. 
Haminan Nuorisovaltuusto Kahvila auki koko tapahtuman ajan. Myynnissä kuumia 

juomia ja itsetehtyjä leivonnaisia. Tuotot SPR:n Hyvä  

Joulumieli-keräykseen. 
Hyvän Mielen Jouluaatto Haminan Hyvän Mielen Jouluaatto info- ja myyntipiste. 

Tuotto hyväntekeväisyystapahtumaan. 
Tepposen Kukka Ky  Kukkia ja kransseja 
Eija Mäntynen Huovutettuja tossuja, tupsupipoja, trikoopipoja, kissasuk-

kia, mattoja ym. 
Vuokko Mettälä Puisia esineitä ja leluja 

Sirpa Tommila Maalatut- ja huovutetut kodintekstiilit, keramiikka-ja puu-
tuotteet, gluteenittomat joululeivonnaiset ym. käsitöitä. 

Kuusumu Kuusumu valmistaa vegaanisia ruokia ja leivonnaisia sekä 
muita herkkuja. Osa myös gluteenittomasti. Puhtaat 
raaka-aineet ja lähiruoka/ kotimaisuus on meille tärkeää. 

Miikka Rintanen Myymme oman tilan tuotteista jatkojalostettuja tuotteita 
kuten säilykkeitä, hilloja, mehuja, myös itse palvaa-

mamme lihaa mukana. 
 


