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Hokka – onnellisten ihmisten kylä
Marraskuu on taas tuonut tullessaan lumipeitteen pimeitä päiviä
valostuttamaan. Luonto on vaipunut talvilepoon. Lämpimän,
aurinkoisen ja tapahtumarikkaan kesän jälkeen on aika ladata
akkuja ja suunnitella tulevaa. Lokakuisessa ideapäivässä mietimme
kylän ja kylätoiminnan tulevaisuutta. Jo vakiintuneisiin tapahtumiin
kehitellään jotain uutta, varainhankintaan yritämme löytää uusia
keinoja ja viritteillä on myös suunnitelmia uusien asukkaiden
saamiseksi kylälle.
Kyläyhdistys on toimintansa aikana, kahdessa ja puolessa
vuodessa, saanut heräteltyä yhteishenkeä. Hehkuva Hokka -hankkeen aikaansaaminen ja toteuttaminen on siitä
hyvä esimerkki. Toki parannettavaa vielä on. Tänä aikana me viihdymme vähän liiankin hyvin omissa
oloissamme. Yhteisöllisyys on katoamassa, mutta toiveena on, että tapahtumien myötä opimme jälleen olemaan
ja toimimaan yhdessä.
Meidän on itse pidettävä huoli kylästämme ja sen asukkaista. Valitettavasti sekä valtakunnan että kunnan tasolla
haja-asutusalueet ovat jääneet vähälle huomiolle. Kylien kehittämiseen löytyy harvoin määrärahoja. Alun perin
kolmevuotiseksi suunniteltu Hehkuva Hokka -hanke päättyy ensi keväänä. Sille on kuitenkin jo alustavasti
suunniteltu jatkoa. Ideapäivässä nousi esille kaksi tärkeää aihealuetta: luonto ja liikunta.
Hankkeen liikuntatapahtumat ovat vetäneet hyvin
väkeä. Meillä on ympärillämme mitä upein luonto, jolle
itse taidamme olla vähän sokeita. Kaikki ideat ovat
yhtä arvokkaita kylän kehittämisessä. Heti joulun
jälkeen aloitamme uuden hankkeen suunnittelun ja
kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan.
Yksi onnellisuuden kulmakivistä on se, että tietää,
mistä on kotoisin. Itse olen juurtunut Hokan
maaperään hyvin lujasti. Täältä on hyvä lähteä välillä
pois katsomaan asioita hieman kauempaa, mutta vielä
mukavampi on palata takaisin. Toivottavasti yhtä
useampi löytää juurensa Hokasta.
Erja Pauninsalo

Hankevetäjän ajatuksia
Hanke jatkuu vaikka talvi tuleekin. Hankkeen aikana on ollut jo yli 100 erilaista tapahtumaa, osa
pienempiä, osa isompia. Erilaiset liikuntaillat ovat olleet erittäin suosittuja. Itse
kukin on kaivellut vanhoja pelitaitoja takataskuistaan; kesällä pelattiin pesäpalloa
nuorimman pelaajan ollessa vain mailan mittainen. Koko perheen voimin pelattiin
myös jalkapalloa, ikähaitarin ollessa 3 - 60 vuotta, mutta peli-innossa ikäeroa
tuskin havaitsi lainkaan. Jumppaa, zumbaa, kassikurssia, leivontaa,
toritapahtumia, kivenmaalausta, hevosvaelluksia, erilaisia luentoja ja

iltamia, hemmottelua ja hierontaa, muistijumppaa, sauvakävelyä, kahvakuulaa ja hölkkää; monenlaista on jo tehty
ja touhuttu yhdessä.
Itsekin, kymmenen vuotta Hokassa asuneena, olen oppinut vasta nyt tuntemaan paremmin ihmisiä, paikkoja ja
oman kylän henkeä. Ensimmäistä kertaa tunnen oikeasti olevani hokkalainen ja olen iloinen siitä, miten
mukavassa ja virkeässä luonnonläheisessä kylässä perheemme asuu. Yhdessä tekeminen ja oleminen on tuonut
kadonnutta yhteisöllisyyttä, sen voimalla kylämme pysyy yhtenäisenä ja toivottavasti parantaa myös
elinvoimaisuutta. Hankkeen avulla tuemme myös koulun toimintaa sekä voimme parantaa uusien asukkaiden
tutustumista loistavaan Hokan alueeseen ja ihmisiin. Hankkeessa on luvassa paljon toimintaa tulevan talven
aikana. Miksi jäisit kotiin, kun omalla kylällä on monenlaista puuhaa? Tule sinäkin mukaan, monet ovat jo tehneet
niin. Yhdessä olo on mukavaa ja virkistävää arjen kiireenkin keskellä.
Hankevetäjä Niina Lahikainen

Miksi juuri kyläkoulu?
Tulimme Kangasniemelle parikymmentä vuotta sitten. Jätimme taaksemme levottoman, yli 500 oppilaan
koulun Helsingissä. Halusimme keskittyä tekemään juuri sitä työtä, johon olimme saaneet koulutuksen. Nyt
nautimme työstämme joka päivä.
Viime kesänä tutustuimme vastajulkaistuun Risto Kilpeläisen väitöskirjaan, jossa esitellään pienten koulujen
opetustodellisuutta. Pitkä työkokemuksemme kyläkoulun opettajina tukee Kilpeläisen havaintoja.
Koulun fyysinen ympäristö on kyläkouluissa lähes aina
luonnonläheinen, turvallinen ja lapsiystävällinen. Koulun sisätilat
ovat kodikkaat ja opetuksellisesti tarkoituksenmukaiset.
Kyläkoulun psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö on lapsen
oppimista ja kasvua tukeva. Pienessä koulussa koetaan voimakasta
yhteisöllisyyttä ja ilmapiiri voidaan luoda rauhalliseksi.
Pedagoginen ympäristö voidaan lähes aina rakentaa siten, että
opetuksen eriyttäminen on mahdollista. Oppilaan ikä- ja
kehitystaso voidaan joustavasti huomioida. Isommat oppilaat
auttavat pienempiään, vuosiluokkiin sitomatonta opetusta
voidaan luontevasti toteuttaa ja oppimisympäristö on avoin.
Opetusmuotoina siis opetuksen eheyttäminen, yhteistoiminnallisuus
ja oppilaskeskeisyys ovat mahdollisia, luontevina muotoina
esimerkiksi erilaiset projekti-, teema- ja parityöt.
Tulevaisuuden koulusuunnittelun mallina voisivat toimia kyläkoulut. Tuhansien oppilaiden massakoulut
eivät missään olosuhteissa tue pienen lapsen kasvua ja kehitystä.
Hehkuva Hokka -hanke on tuonut Hokan koululle elämää.
Aktiiviset kyläläiset ovat tehneet suurenmoisen työn. Kulunut
vuosi on osoittanut, että kova tahto ja tinkimätön yhteistyö
koituvat meidän kaikkien siunaukseksi myös jatkossa.
Tuula Honkanen ja Markku Eskelinen,
Hokan koulun opettajat

Loppuvuoden 2010 tapahtumia

Tulevia tapahtumia 2011

Hirvipeijaiset Tapiolassa
La 4.12.2010 klo 13 - 17

Kyläkoulupäivä
La 15.1.2011 Kangasniemi salissa:
 Itä-Suomen läänin
sivistystoimentarkastaja Kari Lehtola
 Kyläkouluista väitöskirjan vastikään
tehnyt Risto Kilpeläinen
 Kasvatustieteen professori Eira
Korpinen (paneelikeskustelu)
 Päivän päätteeksi Ralli-Olgan
musiikkiesitys

Joulutori Hokan kylätorilla
La 18.12.2010 klo 15 - 18





Myytävänä mm: leivonnaisia, leipää,
joulukuusia ja paljon muuta paikallisesti
tuotettua. Joulukuusimyynnistä vastaa
Seppo Lappalainen, varaukset viimeistään
17.12.2010 puh. 0400 570 557
Ohjelmaa lapsille
Puffetista glögiä ja joulutorttuja

Uuden Vuoden vastaanotto
Pe 31.12.2010 klo 18 - 22 Tapiolassa




Vuoden hokkalaisen valinta
Uusien asukkaiden huomioiminen
Arpajaiset

Laskiaistapahtuma Su 6.3.2011
Kesätapahtumia
Hankkeen tapahtumat näet kuukausittain nettisivuilta
www.hehkuvahokka.fi ja viikoittain Kangasniemen
kunnallislehden seurapalstalta
hehkuvahokka@gmail.com
Niina Lahikainen 040 173 7919

Tervetuloa!

Yhteystietoja
Erja Pauninsalo, puheenjohtaja, 040 741 2328
Seppo Lappalainen, varapuheenjohtaja, 0400 570 557
Kerttu Virtanen, sihteeri, 0400 249 485
http://hokka.knmss.net/

