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Käräjäniemen kyläkauppa
jatkaa toimintaansa uuden
yrittäjän vetämänä, ja entinen
ilman sääntöjä toiminut veneranta on muuttunut oikeaksi
satamaksi.
Kylällämme tapahtuu paljon
muutakin, ja keskeisenä ajatuksena on kylän elinvoimaisuuden
ylläpito sekä kehittäminen. Onneksi meillä on paljon aktiivisia
kyläläisiä ja loma-asukkaita.
MIKÄLI ihmettelette otsikkoa
”Hokassa ponnistetaan”, niin
se liittyy Kangasniemellä pi-

Tapahtumat ja tori

dettyyn tietokilpailuun, jonka
voitti Hokan kylän joukkue Hokan Ponnistus. Kyseinen urheiluseura perustettiin 21.2.1939,
ja se lopetettiin myöhemmin
toimimattomana. Pitäisikö seura nyt elvyttää uudelleen?
Arja Hokkasen johdolla rakennetaan uutta perinnekirjaa
vanhan Ken Hokassa ei hukassa -kirjan jatkoksi. Perinnekirjat löytyvät kirjastosta ja ne on
myös digitoitu (digi.kirjastot.fi).
Sivistykseen ja tietämykseen
Hokassa liittyvät tietenkin Otto Manninen, hänen vaimon-

P

sa Anni Swan ja ”kesäasukas”
Eino Leino.
”Ponnistellaan” eteenpäin
hymyssä suin pitäen huolta
itsestämme, toisistamme ja
kylästämme.

Seppo Lappalainen

Hokan kyläyhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja

Seuraa ”Hokka - Ken Hokassa ei hukassa” -Facebookista
muiden tapahtumien ilmoittelua.
Kuva: Wikimedia

MAAILMALLA kuohuu, mutta
Hokassa on kaikki hyvin, ainakin toistaiseksi.
Hokan seudun kyläyhdistyksen perustamisesta on kulunut
jo 14 vuotta. Kyläyhdistyksen
toimintasuunnitelmassa 2022
tapahtumia ja tehtävää riittää.
Kylätori on keskeinen tapaamis- ja tiedonvälityspaikka, ja
Upin Tuvan kahvio myöskin
tärkeä taloudellisessa mielessä. Laajennamme torin palveluja edelleen muunmuassa
hankkimalla uuden ison kojun
ja laajentamalla parkkipaikkaa.
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Otto Mannisen
syntymästä
150 vuotta
La 21.5. klo 11–13
Hokan kylätorin kesäkauden avajaiset Upin Tuvalla
Hokan toripäivät pidetään lauantaisin klo 11–13,
paitsi juhannusviikolla torstaina klo 11–13.

Ma 20.6., ma 11.7.
ja ke 10.8 .
Yhteislauluillat
Upin Tuvalla klo 18.30
Su 19.6. klo 13
Huutokauppa
Otto Mannisen koululla
Tutustuminen klo 12.

La 2.7. klo 21
Puulan iltasoitto
Marttaluodolla

Esiintyjänä
Maarit Hurmerinta Duo.

Su 10.7. klo 10–17
Suuri Puula Suunnistus
La 13.8. klo 19
Puulalla soi -ilta Kahvila
Reissupannun niemessä
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La 3.9. klo 11–13
Kylätorin kesäkauden
päättäjäiset
La 1.10. klo 11–13
Syysmarkkinat
kylätorilla
La 29.10. klo 19
Kaamoskarkelot
Hokan Tapiolassa
Su 27.11. klo 9.15
Kylätorilta
adventtikirkkoon

Hokan Rasikankaalla syntyneen Otto Mannisen
syntymästä tulee 13.8.2022
kuluneeksi 150 vuotta. Tapahtumaa juhlistetaan monin eri tavoin mm. Kangasniemi-salissa:
30.7. klo 14 Otto Mannisen
150-vuotisjuhla, näyttämöteos Oton poluilla
13.8. klo 15 Otto Mannisen
syntymäpäivä, monologi-esitys ”Eino Leinon eksät”

13.8. klo 19 Lyhyt tarina
”Elämää Rasikankaalla”
Puulalla soi -tapahtuman
yhteydessä Kahvila Reissupannun niemessä
28.9. ja 30.9. klo 19 sekä
2.10.2022 klo 13 Otto Mannisen 150-juhlavuoden
näyttämöteos Oton poluilla

ESÄMÖKKI
VUOKRATAANmelKisa
aressa (ns. Lupi)
Ruovedenselällä Kum

To 30.11. klo 18
Hokan kauneimmat joululaulut Upin Tuvalla
La 10.12. klo 15–17
Joulutori

www.ukonniemi-vaisala.net

Puulan Iltasoitto
Simpiän Marttaluodolla la 2.7. klo 21
N6856711 • E483973

Maarit

DUO

HURMERINTA
Sykähdyttäviä säveliä kesäillassa
upean järviluonnon ympäröimänä
- tervetuloa nauttimaan!

Puulan Iltasoiton
yhteistyökumppanit:

Kylän asiakaslähtöisin ammattilainen

Järj. Hokan seudun
kyläyhdistys ry
hehkuvahokka.fi

OP Kangasniemi
Yhdessä hyvä tulee.
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Risto Hinkkanen palaa
kyläkaupan ruoriin
MANNILAN kyläkaupalla häärii
tutun näköinen mies työn touhussa. Terassit ovat täynnä rakennustarvikkeita ja paikka on
laitettu toden teolla remonttiin.
Hyisen kylmänä toukokuun
alun päivänä Risto Hinkkanen puurtaa baarin keittiössä,
jonka katto ja seinät hohtavat
jo valkoista maalia.
- Keittiö menee kokonaan
uusiksi. Laitetaan uutta pintaa
ja uudet kalusteet, tämä kokee
isoimman muutoksen. Muuten
käyn kauttaaltaan rakennukset
ja ympäristön läpi. Siistimistä ja
maalausta riittää, Hinkkanen
esittelee.
Hinkkanen on totuttu näkemään viime vuosien ajan enemmän IraStopin nurkalla kalanmyynnissä. Edellisen kerran hän
heilui kyläkaupalla tiskin takana
reilut kymmenen vuotta sitten.

”Kai se oli
vastuuntunto,
joka pisti vielä
yrittämään.”
- Risto Hinkkanen -

- Vierähti tässä yksitoista
vuotta, kun vuoden 2010 jälkeen jäin pois. Luodon Timo
vuokrasi paikan ja hänen porukkansa pyöritti tätä pitkään,
mutta se ajanjakso päättyi nyt
viime kesään. Koko syksyn ja talven se ajatus sitten muhi, että
jos nyt kuitenkin vielä yrittäisi.
Ei tätä näin vaan voi jättää. Kai
se oli vastuuntunto, joka pisti
vielä yrittämään, luulin päässeeni raksahommista eroon kun rupesin kalastajaksi, mutta tässä
sitä taas ollaan, Hinkkanen kertoo naurahtaen taustoja comebackilleen.
ELINKEINOAAN kalastajana
Hinkkanen ei voi kesäsesongiksi jättää kokonaan telakalle. Resikon Kala -niminen yritys
harjoittaa kalastusta nuotalla ja
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Teksti ja kuva:
Arja Hokkanen

Yrittäjä Risto Hinkkanen
toivottaa asiakkaat tervetulleeksi rentoutumaan ja
viettämään aikaa yhdessä.

verkolla sekä tuotteiden jatkojalostusta lähinnä savustamalla.
- Kyläkaupan kesä on lyhyt,
mutta sitäkin intensiivisempi ajanjakso. Kalastus tulee
jäämään kesällä vähemmälle,
mutta onhan sitä nuottaa vedettävä. Kirkonkylällä asiakkaat
odottavat saavansa muikkuja.
Aivan ympäripyöreitä vuorokausia en aio kuitenkaan enää
näillä ikävuosilla tehdä, yrittäjä tuumailee, muistellen kuinka takavuosina kaupan pihalla
oli keinu, josta asiakkaat saattoivat väsähtänyttä kauppiasta
herätellä.
Kesäkuun alussa kaiken pitäisi olla valmista listoja myöten.
Uudistus koskee myös ruokalistoja: ei ole vaikeaa arvata, että
kala tulee näkymään keittiön
tarjonnassa.
- Kyllä sitä muikkua jossain
muodossa pitkin kesää tulee
olemaan. Sitä on toivottu, koska muikkuveden äärellä tässä
ollaan. Savustettua muikkua
ainakin, koska savustan sitä
joka tapauksessa. Tahtotila olisi muutenkin, että pystyttäisiin
ainakin jossain määrin käyttämään paikallisia raaka-aineita
kalan lisäksi ruoanlaitossa. Heti

kun keittiö on kunnossa, on ruvettava ruokalistaa tarkemmin
miettimään ja testaamaan.
KAUPAN puolelle Hinkkanen
suunnittelee pientä, lähinnä
juomista, jäätelöstä, makeisista ja makkarasta koostuvaa perusvalikoimaa. Aukioloajat ovat
vielä toukokuun alkupäivinä
mietinnän asteella, mutta joCMYK 100, 43, 0, 30

tain vanhaa ja tuttua on luvassa.
- En ole itsekään mikään ihan
uusi kasvo ja Harri Aallon vetämät tietovisailut jatkuvat.
Toivon, että asiakkaat tulevat
tänne rentoutumaan ja viettämään yhdessä aikaa, vaikkapa
pelaamaan. Ehkä saadaan tänä
kesänä lisää Kärräänniemen kisoja. Hyvä kesä tästä tulee, visioi
Hinkkanen.
40x15,5

Luonto-, juhla- ja
kokousristeilyt
Puulalla

KATSO ESIMERKKIRISTEILYT JA HINNAT
www.puulatours.ﬁ ja/tai soita heti 0400 570 557.
Kesä on lyhyt. Piste.

Käräjäniemen satama
viimeistelyvaiheessa
PUULASSA on Käräjäniemen
edustalla vapun jälkeisellä viikolla vielä jääpeite kiinni eikä
veneilijöitä näy, mutta satamassa on silti ahkeroitu jo huhtikuusta lähtien.
Edelliskesänä valmistui uusi betoniponttonilaituri, jossa
puomipaikkoja on 28 veneelle
päädyn ollessa varattuna Puula Toursin käyttöön. Sitä ennen
keväällä oli jo korjattu vanhaa
yhteyslaituria, joka palvelee nyt
satunnaisia vierasveneilijöitä.
Vanhan maalaiturin kunnostus
alkoi jo marraskuussa ja projekti
jatkui heti pääsiäisen jälkeen.
- Nyt se tulee kuntoon. Kaivinkone oli kolme päivää kaivamassa. On uusi pohja ja päälle
tulee puukansi. Ennen jäiden
lähtöä olisi tarkoitus saada tämäkin laituri valmiiksi. Ahkerana talkoolaisena paikalla on

ollut Jorma Kuitunen ja hänen
apunaan muutamia muita, kertoo tiehoitokunnan puheenjohtaja Kari Laitinen.
Sataman kunnostus toteutui
viimein, kun tiehoitokunnalle myönnettiin Veej’jakajalta
avustusta, joka kattoi noin
puolet kustannuksista. Uuden
investoinnin kokonaisbudjetti
on noin 100 000 euroa.
SATAMAN käyttökapasiteetti
on lisääntynyt huimasti siitä,
kun se perustettiin 1970-luvulla. Nyt osakkaita on noin 120
ja veneet ovat kasvaneet kokoa
soutu- ja pulpettiveneistä.
- Liikennettä riittää. Uudelle parkkipaikalle mahtuu noin
seitsemänkymmentä autoa
edellyttäen, että ne on oikein
parkkeerattu. Trailerit tulee sijoittaa ohjeen mukaan sivuun

Käräjäniemen satamassa
on tehty monenlaisia
kunnostustöitä.

täyttömaalle tai toisena vaihtoehtona Syväsalmentien parkkialueelle. Väärin parkkeerattuna
tuollainen yhdistelmä vie helposti viiden autopaikan tilan,
Laitinen muistuttaa.
Jokaisen satama-alueella
liikkuvan toivotaan ottavan
huomioon myös muut kulkijat. Parkkipaikkoja on yhteensä
noin 130 autolle kaupan vieressä, venerannassa ja tien toisella
puolella uudella parkkipaikalla
Tiehoitokunta tarvitsee tal-

koolaisia myös tulevaisuudessa,
vaikka isommat työt on jo tehty.
Tehtäviä löytyy muutakin kuin
rakentamiseen liittyvää, esimerkiksi nettisivujen ylläpitoa. Ja
jos fyysisesti ei pääse osallistumaan talkoisiin, niin rahallinen
panos on tervetullutta tulevia
investointeja kuten kamerajärjestelmää ja sähköautojen latausta varten.
Teksti: Arja Hokkanen

Taiteilija työskentelee luonnon keskellä
TAITEILIJA Joel Jyrinki tunnetaan parhaiten runoutta ja
valokuvia yhdistävistä postikorteista. Hän on valokuvaaja,
yrittäjä ja viisilapsisen perheen
isä. Perhe muutti pari vuotta
sitten Mannilaan, josta löytyi
unelmien koti Laurinlammen
rannalta.
Perheeseen kuuluvat puoliso
Riitta sekä lapset Luna, Annabella, Andreas, Lisa ja Leonora. Lemmikkeinä on kolme koiraa, kissa sekä muutama kana.
Riitta kulkee Toivakassa töissä
luokanopettajana, Joel tekee
töitä kotona. Tosin kuvaukset
voivat viedä joskus kauemmaksikin.
- Jokainen päivä on hieman
erilainen, vaikka kyllä niistä samoja elementtejä löytyy. Työpäivä sisältää yleensä verkkokaupan ja tilausten hallintaa.
Lisäksi teen paljon valokuvaustyötä. Tyypillisiä valokuvauksia
ovat henkilö- ja asuntokuvaukset, teen myös videoita maasta
ja ilmasta käsin. Suunnittelen

uusia tuotteita, kuvaan ja kirjoitan tekstejä, painatan ja lähetän tuotteita jälleenmyyjille.
Välillä työpäivä voi olla keskellä
luontoa. Voin kirjoitella ajatuksiani kännykällä istuskellen jossakin kannon päällä. Paljon on
myös tullut hoidettua yritykseni
markkinointia saunaa lämmittäessäni. Se on näitä yrittäjän
vapauksia, Jyrinki kertoo.
Ympäröivä kaunis luonto
on merkittävä osa taidetta ja
visuaalisena ihmisenä Jyrinki
saa voimaa luonnon ihmeellisyydestä.
- Luonnon keskellä tuntuu
oma tila ja rauha. Siinä tunteessa on helppoa tehdä taiteellista työtä. Saan inspiraatioita taiteeseeni ihmiskohtaamisista ja
heidän jakamistaan tarinoista.
JYRINGIT ovat kotiutuneet
Mannilaan erinomaisesti, ja heidät on otettu Kangasniemellä
hyvin vastaan.
- Tämä on meille sopiva paikka. Kaunis luonto ympärillä ja

Joel Jyrinki saa
voimaa luonnon
ihmeellisyydestä.

oma rauha. Olemme saaneet
tutustua täällä mukaviin ihmisiin ja läheltä löytyy harrastuksia koko perheelle. Itse pelaan
salibandyä ja jääkiekkoa, talvella myös hiihdän, Hokassa on
hyvät ladut. Lapseni ja puolisoni pitävät myös monipuolisesta liikunnasta. He viihtyvät
lenkkipoluilla ja luonnossa. Tytön kanssa harrastamme vielä
metsästystäkin ja metsälle voi

lähteä omalta pihalta. Ainahan
jotain pientä parannettavaakin
löytyy, mutta ajattelen kuitenkin, että metsän keskellä, luonnon rauhassa vaatimusten pitää
olla suhteellisia. Kun on ympärillä tällainen luonto, niin sähkökatkot ja hidas netti eivät kovin
paljon haittaa.
Teksti: Arja Hokkanen
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Linnut ja minä
Kuvat: Paula Ruusupuro

” K U N I N G A S K A L A S TA J A
Ukonniemessä”. Tämä kyseinen
WhatsApp-viesti pisti vauhtia
kinttuihini pääsiäisenä. Ei ollut jalka eikä kylki kipeä, kun
kiiruhdin hangenkieriä pitkin
Hyytiänlammen rannalta kotipihaani ja suuntasin autonnokan kohti Ukonniemeä.
Reitti oli tuttu, kun jo useamman kerran olin kevään aikana
käynyt Ukonsalmen sulan lintuja seuraamassa. Normaalisti köröttelen matkan hitaasti
tientukkona tehden mahdollisia lintuhavaintoja tienvarsilta.
Nyt meinasi viimeisellä suoralla
kottarainenkin jäädä auton alle,
kun vauhti oli hieman normaalia suurempi. Ilmeisesti tämä samainen kottarainen lensikin vähän myöhemmin Ukonsalmen
luodolle puunlatvaan tukka
pystyssä säikähdyksestä.
Ukonniemessä odotti kaksi
Kangasniemen Luonto ry:n jäsentä, Katja Vaittinen ja Mika
Ollikainen, jotka olivat tämän
paikkakunnan ensimmäisen kuningaskalastajahavainnon tehneet. Minä olin siis kolmas, joka
näki lajin, josta kirjattiin Kangasniemen 225. lajihavainto. Ihan
heti paikalle saavuttuani en
kyseistä harvinaisuutta nähnyt, vaan tämä yksilö odotutti reilun tunnin ennen kuin il-

Isokoskelopoikue
Miellahdessa Puulalla

Ukonniemessä nähty
juuri kuningaskalastaja.
Kuvassa Katja Vaittinen
ja Mika Ollikainen.

maantui uudestaan. Tästä tuli
minulle myös ”elis” eli elämäni
ensimmäinen havainto kyseisestä lajista.
Jo aikaisemmin aamulla
Puuskan peltojen yllä liiteli piekana, josta sain myös ”eliksen”.
Joten ei hullumpi pääsiäispäivä tällaiselle lintuharrastajalle.
LINTUJEN seurantaa olen harrastanut läpi elämäni, mutta
kimmokkeen lajihavaintojen
kirjaamiseen sain vasta vuonna
2017. Suomi 100 -juhlavuonna
kehotettiin tekemään 100 lajihavaintoa. Tämä määrä yllättäen täyttyikin vuoden aikana, ja
siitä lähtien olen pitänyt kirjaa

lintuhavainnoistani, muutamana viime vuonna jopa päivittäistä kirjanpitoa.
Talvisaikaan paras havaintopaikka on Purolan oma pihapiiri, jossa ruokinnalla käy päivän
mittaan useita lajeja. Viime talvena vierailivat myös viirupöllö
sekä varpuspöllö, jolle laitettiin
lähikuusikkoon lintujenrengastaja Heli Kuurneen kanssa myös
pönttö.
Kodikseen tämä pienin pöllömme ei vielä uutta pönttöä
tänä keväänä huolinut, mutta
saattaa jossain vaiheessa sen
vielä hyväksyäkin.
Viime kesänä päätin suojella
osan tilani metsästä. Sain apua

Teemu Ukkoselta, joka teki puolestani kaikki paperityöt ja nyt
pihapiirini läheisyydessä on n.
4 ha suojelualue, jossa talvella tein mm. valkoselkätikkahavaintoja.
Yksi kimmoke suojelualueen
perustamiseen oli kuhankeittäjä, joka viime kesänä vieraili
kaksi kertaa pihallani. Edelliset
omat havaintoni maakuntalinnustamme ovat jo yli 30 vuoden
takaa. Nyt innolla odotan, että
tänä kesänä kuhankeittäjä tulee
uudestaan ja mahdollisesti joskus myös pesiikin Purolan tilan
koivikossa.
UKONSALMEN lisäksi lintujen
muuttoaikaan keväisin hyviä
havaintopaikkoja ovat Leppäselän lintutorni sekä Suurolan pellot, joiden ohi jokainen
tänne Hokkaan tullessaan ajaa.
Suurolan suoralla ei kannata
vielä kovin paljon kaasua painaa vaan kohdentaa katseensa pelloille, joissa on yllättävän
monipuolinen lintulajisto. Töyhtöhyyppä, laulujoutsen, kurki ja
kuovi ovat niistä näkyvimpiä ja
helpoiten tunnistettavia.
Hyviä haviksia!

Paula Ruusupuro
Purolan piha ja puutarha

Torjutaan vieraslajeja Hokassa
HOKASSA on tänä kesänä tarkoitus yhdessä ahertaa haitallisten vieraslajien lupiinin
ja jättipalsamin torjumiseksi.
Molempia kasveja löytyy esimerkiksi teiden varsilta ja pihapiireistä.
Haitalliset vieraslajit leviävät voimakkaasti ja uhkaavat
uusille alueille levitessään alkuperäistä kasvilajistoa ja siitä
riippuvaista eliölajistoa, esimerkiksi niittyelinympäristöissä.
Kun vieraslajit pääsevät leviämään, niiden hävittäminen
on työlästä. Siksi on hyvä toimia ajoissa.
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niittäminen heikentää kasvustoa ja hidastaa leviämistä.
Siemenpankki on kuitenkin
voinut kehittyä runsaaksi maaperässä, joten toimenpiteitä voi
joutua toistamaan.

Lupiinia ja jättipalsamia
kannattaa torjua ennen kuin
ne ehtivät valmistaa siemeniä.
Tehokkain keino on kitkeä ne
juurineen, mutta myös toistuva

VIERASLAJIEN torjunnassa
tulee huolehtia kasvijätteen
oikeanlaisesta hävittämisestä,
ettei sen mukana leviä siemeniä uudelle alueelle. Siemenet
ja juuret on syytä hävittää huolella esimerkiksi jätesäkkiin keräämällä. Tarkempia ohjeita vieraslajikasveja sisältävän jätteen
käsittelystä ja hävittämisestä

saa omalta kunnalta. Vieraslajien torjuntaan tarvitaan aina
maanomistajan lupa. Lisätietoja www.vieraslajit.fi.
Ideoidaan yhdessä torjunnan
toteuttamista, ja jos sinulla on
mielessäsi hyviä torjuntakohteita, voit ilmoittaa niistä yhdistyksellekin. Toivomme, että
jokainen huolehtisi omista maaalueistaan ja mahdollisuuksien
mukaan osallistuisi yhdistyksen
talkoopäiviin. Seuraa ilmoittelua Hokan Facebookissa.

Sara Lankinen-Timonen
Puh. 045 655 9411

Pikkupojan elämää
Rasikankaalla
OTTO MANNISEN syntymän
juhlavuotena melkein pakollinen velvollisuuteni on tuoda
lyhyesti esille joitain muistikuvia kotipaikkani, eli Otto Mannisen syntymäkodin elämästä
”Raskankaan Seppona”. Elämä
oli tuolloin taloudellisessa mielessäkin kovaa ja isä oli hankkinut Rasikankaan muutama
vuosi ennen syntymääni.
Otto Manninen oli meille
tuntematon henkilö. Hänestä
muistutti, ja muistuttaa edelleenkin, kivinen muistomerkki, jonka ympäristöä piti hoitaa. Joskus kävi outoja ihmisiä,
turisteja, joille pikkupojan piti
näyttää Otto Mannisen ja Eino
Leinon kivikasoja.
Nämä kasat ovat edelleenkin
ajankohtaisia, koska Otto Mannisen seura ry toteuttaa ”Oton
polun” Rasikankaan vanhan
riihen takaa kivikasojen kautta Pilkanrantaan, jonne ennen
laivatkin pysähtyivät.
MAALAISTALOSSA lastenkin
piti tehdä varsinkin kesäisin
töitä osaamisen ja jaksamisen
mukaan. Ei-niin-hyviä hommia
olivat kivien keruu viljapelloil-

Otto Mannisen syntymästä
150 vuotta!
Katso juhlavuoden
tapahtumat sivulta 2.
Eino Leinon Rasikankaalla
1903 kirjoittamat ”Hokan kansallislaulun”, Nocturnen, sanat
olivat tuntemattomat.

Rasikankaan talon sisäänkäynti
ennen tulipaloa.

Otto Mannisen synnyinkodin
muistomerkki Rasikankaalla.

ta keväisin ennen kylvämistä
ja tietenkin heinien seivästäminen, kunnes säilörehun korjaaminen syrjäytti heinätyöt.
Aina kun oli aikaa ja vanhempien sekä mummon silmät
välttivät, leikittiin kiviraunioilla,
rakennettiin majoja metsiin ja
käytiin Munalahdessa uimassa.
Talvella pelattiin jääkiekkoa mutahaudan jäällä ja tehtiin miljoona hyppyrimäkeä, joissa mitattiin pituusennätyksiä.
Rahaakin ansaittiin, rehukaalipenkin harventamisesta sai 20
penniä, jotka tietenkin tuhlattiin silloin tien toisella puolella
olevaan kauppaan. Tekemistä
riitti, eipä some häirinnyt.

VÄHÄN ISOMMAN pojan keskeinen muisto on Rasikankaan
tulipalo talon korjaustyön yhteydessä elokuussa 1976. Itsenäisyyspäivänä samana vuonna
asuimme kuitenkin jo uudessa
talossa, joka valmistui nopeasti.
Äitini oli tietenkin lopen kyllästynyt vanhan talon ylläpitoon
ja totesikin muutama päivä tulipalon jälkeen, että hyvä kun
paloi, ette te olisi ikinä saaneet
sitä korjattua.
Niin tai näin, kulttuurihistoriallinen talo hävisi. Se harmittaa,
kuten myös ne lukuisat tuhoutuneet käsin tehdyt puutyöni,
joita veistelin ilman ”makitoja”.
Loppukevennyksenä pitää
todeta, että Rasikankaalla on
aina asunut ihmeellisiä miehiä.
Heitä yhdistävät sekä hyvässä
että joskus pahassakin kivet,
Puula, asuinpaikkojen muutokset, liiketoiminta, suuret tapahtumat, ideat ja ”keksinnöt”.

Raskankaan Seppo

UUTISET
TAPAHTUMAT
IHMISET!

Paikallista ja ajankohtaista
luettavaa joka viikko!

kangasniemenlehti.fi
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Hokan Help Desk ja
kyläyhdistyksen hallitus
Seppo Lappalainen
puheenjohtaja
0400 570 557

Toni Reinikainen
tontti- ja viranomaisasiat
0400 167 253

Riitta Sompa-Hokkanen
sihteeri, jäsenasiat
040 563 3228

Sara Lankinen-Timonen
luonto- ja liikuntavastaava
045 655 9411

Arja Hokkanen
varapuheenjohtaja, tiedottaja, astiaston vuokraus
040 501 5752

Eri tehtävissä:

Kirsti Lappalainen
catering-vastaava
050 540 9003

Jukka Lind
Kirsti Lähteenmäki
Erja Pauninsalo
Mervi Pyykkönen

www.hehkuvahokka.fi

Upi Malinen
toripäällikkö
0400 601 018

Hokka
- ken Hokassa ei hukassa

Monipuolista osaamista omalta kylältä:

Hokan Kyläosuuskunta
TARVITSETKO REMONTTI- , SIIVOUS-,
MAANSIIRTO- TAI LUMENAURAUSAPUA?
ONKO LAITURISI KORJAUSTA VAILLA?
Ota yhteyttä!
Kyläosuuskunnan yhteystiedot:
Veikko Hokkanen, hallituksen puheenjohtaja,
040 832 8485, veikko.o.hokkanen@gmail.com
Seppo Lappalainen, sihteeri, 0400 570 557,
seppo.lappalainen@seponkonttori.fi
www.hokankylaosuuskunta.fi ja Facebook

Onko Sinulla liikeidea?

KOKEILE SITÄ OSUUSKUNNASSA!

Joutsantie 22, KANGASNIEMI • Puh. 040 310 1400

MA-PE 7-18, LA 8-15

Kahvila

REISSUPANNU

Poikkea kahvilla tai nouda
herkulliset leivonnaiset mukaan!

Kangasniemeläiset
yritykset palveluksessanne!
yrityshakemisto.kangasniemi.fi

PANNUN PUOTI

Pieni kesämyymälä täynnä
ihania löytöjä, itselle tai lahjaksi.
Mikkelintie 21, Kangasniemi
Puh. 040 505 0041 • www.reissupannu.fi

ISOPESU
Mattojen, vaatteiden ym.
edullinen pesupaikka!
Kysy myös kuljetusta!

Puulan Veneseura ry

Teollisuustie 11, Puh. 0500 338 260

Seura edistää veneilyturvallisuutta koulutuksen ja veneiden
katsastustoiminnan avulla sekä huoltaa viittä retkisatamaa
Kangasniemen alueella. Lisäksi vuokrataan purjeveneitä.
Osallistu seuran Regattaan 26.6.2022 klo 12 ja liity jäseneksi!

Kangasniemen Isopesu

pvseura@gmail.com • Katsastaja: 041 569 6727

Avoinna: Ma-Pe 9.00 - 15.00
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