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SÄÄILMIÖIHIN voi viitata myös 
Hokan tapahtumissa kahden 
viime vuoden aikana. Myrsky-
tuulia emme kaipaa, ajoittain 
sade ja aurinko ovat tarpeel-
lisia ja valoisaa tulevaisuutta 
kohti mennään katsomalla 
eteenpäin.

Edellisen kerran kirjoittelin 
tätä palstaa kaksi vuotta sitten. 
Tässä ajassa on tapahtunut pal-
jon. Aiheena olivat silloin Ho-
kan mökki- ja asuntomessut, 
maallemuutto sekä palvelut ja 
elinkeinot. Nyt ovat samat asiat 
edelleen ajankohtaisia.

MYRSKYTUULTA ja tummia 
pilviä edustavat koronan li-
säksi kunnan epämääräiset ja 
virallisesti laittomiksikin to-
detut toimet Otto Mannisen 
koulun lakkauttamiseksi. No, 
koulu meni lopulta nurin (vai 
menikö?), kunnalla ei ole käy-
tännössä yritysten kaipaamaa 
elinkeinotointa ja kuntamarkki-
nointiin kaivataan lisää potkua.

Tottakai meitä harmittaa 
koulun lakkauttaminen kepu-
likeinoin. Mielestäni koulu lop-
puu silloin, kun ei ole oppilaita. 
Kuten olemme tehdyistä erora-
ha- ja palkkapäätöksistä huo-
manneet, rahasta ei ole kun-
nassa pulaa, kun avokätisesti 
annetaan erorahoja ja palkan-
korotuksia. 

KAIKISTA vastatuulista huoli-
matta Hokassa paistaa aurinko! 
Meille muutti viime kesänä 
useita lapsiperheitä ja kaiken-
lainen rakentaminen on edel-
leen vilkasta. Suurin muutto-
aalto miesmuistiin? Eikä kaikki 
ole koronan syytä tai ansiota. 
Kesätapahtumia pystyttiin jär-

Tuulta, sadetta 
ja aurinkoa

Kaikista 
vastatuulista 
huolimatta Hokassa 
paistaa aurinko!
- Seppo Lappalainen -

• 22.5. klo 11 - 13 Hokan torin kesäkauden avajaiset

• Toripäivät lauantaisin klo 11 - 13  
(juhannusviikolla toripäivä on torstai)

• Yhteislauluillat Upin tuvalla ke 16.6., to 15.7.  
ja ma 16.8. klo 18.30

• 3.7. klo 21 Puulan iltasoitto Marttaluodolla

• 11.7. klo 10 Suuri Puula Suunnistus

• 14.8. klo 19 Puulalla Soi -tapahtuma  
Kahvila Reissupannun niemessä

• 4.9. klo 11 - 13 Hokan torin kesäkauden päättäjäiset

• 2.10. klo 11 - 13 Hokan syysmarkkinat Upin tuvalla

• 30.10. klo 19 Kaamoskarkelot Tapiolassa

• 30.11. klo 18 Joululauluilta Upin tuvalla

• 28.11. klo 9.15 lähdetään Upin tuvalta Adventtikirkkoon

• 11.12. klo 15 - 17 Hokan joulutori

jestämään ja toritoiminta rullasi 
tosi hyvin.

Tänä vuonna jatkamme ky-
lämme markkinointia ja toimin-
tamme pysyy edelleen aktiivise-
na. Kaipaamme lisää omakoti-
taloja, kunnostettavia taloja 
ja kiinnostavia tontteja uusille 
hokkalaisille.

Kyläyhdistys ylläpitää tänä-
kin kesänä lauantaisin kyläto-
ria ja ulkoilmatapahtumia ovat 
mm. Puulan Iltasoitto, Suuri 
Puula Suunnistus ja Puulalla Soi.

SITTEN NE kuntavaalit. Tällä 
hetkellä on Kangasniemellä 
tuhannen taalan paikka saada 
uusia asukkaita. Meillä on vielä 
hyvät palvelut, keskeinen sijain-
ti ja paljon ulkopuolisia henki-
löitä ja loma-asukkaita, joilla on 
jo toinen jalka Kangasniemellä. 

Hokan ja koko Kangasnie-
men kannalta olisi hyvä, että 
kunnanvaltuustoon saataisiin 
todellisia maaseudun kehittäjiä, 
jotka uskovat maaseudun elin-

voimaisuuteen, osaavat viestiä 
oikein ja ohjeistavat viranhal-
tijoita ylläpitämään hyvää pal-
velurakennetta meidän kaikki-
en hyväksi. 

Jokaisessa puolueessa on 
hyviä tyyppejä, ja nyt olisi aika 
hypätä pois vanhasta jo vuosi-
kymmenet urautuneesta pää-
töksenteosta ja valita todellisia 
tekijöitä ja kehittäjiä. 

Seppo Lappalainen
Puheenjohtaja
Hokan seudun kyläyhdistys ry

Hokassa tapahtuu! HokkaMokka

Parasta ennen:

Meijän kylän kahvi

Tyylipuhdas suklaa-arominen espressopaahto. Parasta Hokassa nauti� una.

H
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fi  

 

UUTUUS: 
HokkaMokka -kahvi! 
Myynnissä kylätorilla.Seuraa tiedotusta: hehkuvahokka.fi ja Facebook

KylätorinKylätorin
tunnelmaa.tunnelmaa.
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Puulan Iltasoitto

Puulan Iltasoiton yhteistyökumppanit:

OP KangasniemiOP Kangasniemi
Yhdessä hyvä tulee.Yhdessä hyvä tulee. Kylän asiakaslähtöisin ammattilainen Säätiö Rauhankyyhky SR

Simpiän 
Marttaluodolla 

la 3.7. klo 21
N6856711  • E483973

Järj. Hokan seudun  
kyläyhdistys ry

säestäjineen

TomiTomi
METSÄKETOMETSÄKETO
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Konesaumapellit | Classic-ka opellit
Pyöreät ja kantikkaat sauma omat | Sadevesikourut | 

Ka oturvatuo eet | Kan auspalvelu 6 m asti | 
Nosturi nostokorilla 28 m

Piipunpellit ja sadehatut | Asennuspalvelu

RAKENNUSPELTITYÖT 
30 vuoden amma� itaido� a!

Sepäntie 15, KANGASNIEMI | Puh. 0400 606 618 | pelhane.com 

TOIMIVA mobiiliverkkoyhteys 
pitäisi löytyä Kangasniemellä 
lähes joka paikassa, aivan joi-
tain mäkien katvepaikkoja lu-
kuunottamatta. Suuria eroja on 
kuitenkin yhteyden nopeudes-
sa. Eräässä tapauksessa nope-
us kasvoi lähes 10-kertaiseksi 
asentamalla ulkoantenni ja 
mobiiliverkkoon kytkeytyvä rei- 
titin. Toinen tapaus kertoo 
kolminkertaisesta nopeutu-
misesta. Reitittimen jakamaa 
WiFi-verkkoa voi sitten käyt-
tää kaikki laitteet, tableteista 
valvontakameroihin. 

Puhelinyhtiöiden voimak-
kaasta mainostuksesta huoli-
matta 5G:n giga-luokan mo-
biiliverkkonopeuksia maaseu-
dulla ei nähdä vielä vuosiin. 
Hokassa voi tavoitella 30...100 
megatavun/s nopeusluokkaa; 
joissain paikoissa 100...300 

Etätöihin mökille - riittääkö verkon nopeus Hokassa videopalaveriin? 
Kuuluuko? Näetkö sinä minua?

megatavun/s nopeus lienee 
mahdollista.

PARAS mobiiliverkkonopeus 
edellyttää ulkoantennia. Sen 
oikea tyyppi riippuu etäisyy-
destä tukiaseman mastoon. 
Ulkoantenni kytketään reitit-
timeen, jonka pitää sopia tuo-
hon antenniin ja reitittimeen 
laitetaan mobiililiittymä (= SIM-

kortti), jonka suurin nopeus on 
tapaukseen riittävä.

Mikäli tukiaseman mastoon 
on näköyhteys, saadaan yleen-
sä hyvä yhteys, vaikka etäisyyttä 
olisi useita kilometrejä. Jos välis-
sä on puita, tilanne on huonom-
pi, ei kuitenkaan epätoivoinen, 
mutta jos siinä on korkea mä-
ki, voi yhteys mastoon jäädä ul-
koantennillakin haaveeksi. Pu-

helinyhtiöillä (DNA, Elisa, Telia) 
on Hokkaan ylettäviä mastoja 
yhteensä noin 6 tai 7 ja niiden 
sijaintia ja taajuuksia  (= nope-
uksia) voi tutkia esim. CellMap-
per-sovelluksella. Sen voi asen-
taa älypuhelimeen tai käyttää 
tietokoneessa osoitteessa Cell-
mapper.net.

Mastot käyttävät erilaisia taa-
juuksia. Oikea taajuusalue riip-
puu mastosta ja sen etäisyydes-
tä ja jokainen antennityyppi on 
optimoitu tietylle taajuusalueel-
le, eli ostotilanteessa pitää olla 
tarkkana. Vaikka valitsin ja asen-
sin omat laitteeni itse, suositte-
len Kangasniemellä sijaitsevia 
ammattiliikkeitä.

Jukka Lind
Kyläyhdistyksen hallituksen 
jäsen ja Ukonniemeen  
rakentava loma-asukas

4G-reitittimeen 
kytketty kak-
soisantenni 
omakotitalon 
parvekkeella 
Ukonniemessä.

Uudisrakentaminen
Korjausrakentaminen

Laatoitukset
Terassilasitukset

Jani Muurinen, 0400 549 997
jani@muurinenworks.fi

Pentti Pylvänäinen | Puh. 0400 651 549, 0207 983 480 (myymälä)
Otto Mannisen tie 8, Kangasniemi | pp-electro.fi  |  

SUUNNITTELU | ASENNUS | URAKOINTI
LAATUTUOTTEET | RAHOITUS

Monipuolista sähköalan asiantuntemusta!
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PÄIVÄRINTEEN tilalla seura-
taan tiiviisti kevään etenemistä 
ja kesän tuloa. Timosen perhe 
muutti Hokan Niemikylään 
syyskuussa Loviisasta. 

Runsaslumisen talven jäl-
keen nelihenkinen perhe pää-
see ensi kertaa näkemään mil-
tä pihapiiri ja lähimaisemat ke-
säaikaan näyttävät. 

— Jännittävää nähdä, miltä 
täällä näyttää luonnon puhje-
tessa kukkaan. Lapset odottavat 
jo innolla lenkkarikelejä ja ke-
säseikkailuja. Tänä vuonna aloi-
tamme maatilatoiminnan, joten 
kesään kuuluvat myös viljelyk-
set sekä eläinten laitumelle las-
ku. Ja syksyllä ensimmäinen sa-
donkorjuu, Sara Lankinen-Ti-
monen kertoo.

Timoset ehtivät etsiskel-
lä heille sopivaa paikkaa pa-
rin vuoden ajan. Hakusassa oli 
vanha maatila, jossa olisi piha-
piirin ympärillä omaa peltoa ja 
metsää. Sijaintitoiveena oli Jär-
vi-Suomi. 

He olivat nähneet nykyisen 
kotitilan ilmoituksen jo aiem-
min, mutta eivät heti tarttuneet 
siihen, sillä Kangasniemen seu-
tu oli heille täysin tuntematon-
ta aluetta. 

— Lopulta päätimme läh-
teä katsomaan hienolta näyt-
tänyttä paikkaa,  luettuamme  
ensin tietoa Hokan kylästä. Pi-
haan saavuttuamme tuntui kuin 
olisi kotiin tullut, kuvailee Pet-
teri Timonen. 

REILUN puolen vuoden asumis-
kokemuksella pariskunta sanoo 
kotiutuneensa erinomaisesti. 

— Hokkaan muutto on ol-

lut meidän kohdallamme on-
nistunut hyppy tuntematto-
maan. Odotukset ovat osittain 
jopa ylittyneet. Muuton myötä 
esimerkiksi pihapiirin lintubon-
gaus on noussut huikaisevalle 
tasolle. Koko talven olemme 
saaneet seurailla teeriparven 
liikkeita. Hyvä etteivät tulleet 
navettaamme yöpymään! Luon-
to on niin rikasta ja jatkuvasti 
läsnä. Hokassa on erinomaiset 
edellytykset luonnonläheisel-
le elämälle.  Lapsillekin riittää 
pihapiirissä tekemistä ja tutkit-

tavaa. Lähiluonto tarjoaa ehty-
mättömät mahdollisuudet seik-
kailuihin. Kiipeily ja kuralätäköt 
ovat tämän hetken hittituottei-
ta, Sara naurahtaa. 

Yksi ikäväkin asia on tullut 
eteen. 

— Otto Mannisen koulun 
lakkauttamispäätös oli har-
mittava yllätys, sillä kyläkoulu 
oli selkeä vetovoimatekijä per-
heelleeme.

PERHE viihtyy luonnon hel-
massa ja vanhempien työt ovat 

hyvin luonnonläheisiä. Sara on 
koulutukseltaan metsänhoitaja 
ja hän työskentelee suunnitte-
lijana Metsähallituksella luon-
totyyppi-inventoinnin parissa. 
Työt sujuvat enimmäkseen 
etätyönä. 

Petteri on agronomi ja aloit-
telee nyt  tammikuussa päät-
tyneen vanhempainvapaan jäl-
keen kokopäiväisesti viljelijän 
hommia Päivärinteen pienti-
lalla.  

— Viljelemme muun muassa 
valkosipulia, mansikkaa ja avo-
maan vihanneksia. Toivon mu-
kaan pääsemme myymään niitä 
myös kylätorille. Tavoitteenam-
me on saada luomusertifikaatti 
siirtymäkauden päätteeksi. Li-
säksi haluamme säilyttää suo-
malaisia alkuperäisrotuisia ko-
tieläimiä. Tilamme peltoja ja 
maisemia tulevatkin hoitamaan 
myös lapinlehmät ja kainuun-
harmaslampaat, bordercolliem-
me Milo pääsee niitä paimen-
taan. Maatiaiskanat puolestaan 
kuopivat pihamaatamme, visi-
oi tuore yrittäjä Petteri.

HILJAISESTA ja tapahtuma-
köyhästä koronatalvesta huo-
limatta perhe on jo hieman 
tutustunut muihin paikallisiin 
asukkaisiin. 

3-vuotias Linnea ja 1-vuoti-
as Topias ovat saaneet ikätove-
reita Pikkuväen päivähoidossa, 
jossa he ovat helmikuusta lähti-
en olleet osa-aikaisesti. Lähellä  
asuu hiukan vanhempia lapsia. 

— Naapureihin ja muuta-
miin kyläläisiin olemme pääs-
seet jo tutustumaan ja saaneet 
lämminhenkisen vastaanoton. 
Mutta odotamme kyllä innol-
la kylätorin tapahtumia, jolloin 
pääsemme tutustumaan vielä 
laajemmin kyläläisiin, pariskun-
ta kertoo toiveikkaana.

Onnistunut hyppy 
tuntemattomaan

Päivärinne tuntui syyskuussa Hokkaan muuttaneesta Timosen  
perheestä kodilta jo heti ensi näkemältä.

Päivärinteen
Pientila

Teksti: 
Arja Hokkanen
Kuva: 
Anne Joutsenlahti-Lankinen

Pihaan 
saavuttuamme 
tuntui kuin olisi 
kotiin tullut.
- Petteri Timonen -
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Otto Mannisen koulussa ovet 
sulkeutuvat lopullisesti Suvi-
virren jälkeen tänä keväänä. 
Näin koulun nykyiset oppilaat 
muistelevat aikaansa “Hokka 
sentterissä”. 

“On ollut kivaa saada olla 
täällä koulussa. Olen saanut iha-
nia ystäviä, jotka ovat minulle 
todella tärkeitä.” 

“Parasta meidän koulussa on 
ruoka, ystävät, jalkapallo ja ym-
päristö.” 

“Kivointa tässä koulussa oli se 
kun päästiin leirikouluun. Siel-
lä saunotaan,tehdään kaikkea 
kivaa, pelataan lentopalloa ja 
lipunryöstöä, nukutaan 1 yö. 
Myös kivaa on ollut se kun ka-
lastettiin ja syötiin makkaraa 

ja kalaa. Koulussa me leikitään 
paljon ja tehdään kaikkia ret-
kiä. Paras retki on se kun käytiin 
vuonna 2018 Särkänniemessä. 

“Tämä koulu on tosi muka-
va. Olen viihtynyt tässä koulus-
sa tosi hyvin.” 

“Me käytiin uimahallissa ja 
Pasi hyppäsi altaaseen vaat-
teet päällä. Hiihdettiin koulul-
ta Hokan kodalle. Siellä paistet-

Me välitämme kodit 
ja mökit tällä alueella.

Ota yhteyttä! 

Kiinteistömaailma Mikkeli | Asuntoporras Oy
Porrassalmenkatu 27, 50100 Mikkeli
015 7600 001 | mikkeli@km.fi

Luonnollisesti lapsellinen  

Tmi Terhi Tulla
Hokan koulutie 21    
51200 Kangasniemi
Puh. 040 554 3220

UUTISET 
TAPAHTUMAT 

IHMISET! 
Paikallista ja ajankohtaista 

luettavaa joka viikko! 

kangasniemenlehti.fi

Otto Mannisen koulu
“Tämän koulun 
muistot pysyvät 
aina ja ikuisesti 
sydämessäni.” 

tiin makkaroita ja vaahtokark-
keja. Kansiskeskuksella saatiin 
karkkia abiturienteilta. Käytiin 
pilkkimässä Ukonniemessä Tee-
mu Ukkosen kanssa ja vain Ju-
ho sai kalan.” 

“Pieni koulu,hyvä työrauha.” 
“Piilotettiin opettajan kamoja 
ja se oli kivaa ja ne oli roska-
pussissa. Laitoimme kuolleen 
hämähäkin opettajamme kup-

piin pienenä. Levitimme koko 
luokan täyteen lankaa kässässä.” 

“Opettajat ovat myös haus-
koja ja ihania. Olen saanut heil-
tä apua jos olen sitä tarvinnut. 
Heidänkin kanssa olen saanut 
nauraa paljon.” 

“Täällä on ollut todella mu-
kavaa. Mutta hyvien muistojen 
kanssa lähdetään uusiin seikkai-
luihin.”
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Seura edistää veneilyturvallisuutta koulutuksen ja veneiden  
katsastustoiminnan avulla sekä huoltaa viittä retkisatamaa  

Kangasniemen alueella. Lisäksi vuokrataan purjeveneitä.
Osallistu seuran 30-v Regattaan 27.6.2021 ja liity jäseneksi!

pvseura@gmail.com • Katsastaja: 041 569 6727

ISOPESU
Mattojen, vaatteiden ym. 

edullinen pesupaikka!
Kysy myös kuljetusta!

Avoinna: Ma-Pe 9.00 - 15.00
Teollisuustie 11, Puh. 0500 338 260

Kangasniemen Isopesu

Muista hommata  
kalastusluvat.  
Onkia saa ilman lupaa, virvelin heittoon tarvitset kalaston-
hoitomaksun, jos olet iältäsi 18 - 64 -vuotias (www.eraluvat.
fi). Kahdella uistimella tai useammalla vetäessä tarvitset 
myös vesialueen omistajan luvan. Katiskan ja verkon pitä-
miseen tarvitset kalastonhoitomaksun ja verkkoon myös 
vesialueen omistajan luvan.

Mikäs se vesialue on? No, se on se osakaskunta, jos mökki 
on vaikka Vuojaselällä niin silloin ollaan Pohjois-Puulan 
osakaskunnan alueella, tai jos sitten Törönselällä niin sil- 
loin ollaan Keski-Puulan puolella. Näihin luvat löytyvät 
ka-lakortti.com tai paikallisilta luvanmyyjiltä. Osakaskun-
nista löytyy infoa: pohjois-puula.fi ja keskipuula.net.

Muista vesillä liikkuessa, että et ole siellä yleensä yksin 
liikkeellä. Eli käyttäydy muita kohtaan niin kuin haluat it-
seäsi kohtaan käyttäydyttävän. Älä myöskään mene kalalle 
liian lähelle mökkejä tai asuttuja rantoja.

Jos kalastat verkoilla tai katiskalla, merkitse pyydykset 
lippusalolla, joka on mieluiten 120 senttiä korkea ja heijas-
timella varustettu. Laita myös yhteystietosi ja kalastuk-
seen oikeuttava lupa.

Kalastaessa muista kohtuus, pyydä vain se mitä syöt. 

Puulassa riittää kalalajeja mitä pyytää, on ahventa, haukea, 
muikkua, siikaa, kuhaa, särkeä, lahnaa, lohta, taimenta, 
kuoretta, madetta ja vaikkapa säynävää.

Osalla kaloista on alamitat ja osa on kokonaan rauhoitet-
tuja. Kuhan alamitta on 42 cm, rasvaeväleikatun taimenen 
50 cm ja järvilohen 60 cm. Rasvaevällinen taimen on aina 
rauhoitettu.

Kunnioita saalistasi: papitus, verestys ja kylmään – näin 
saat parhaan lopputuloksen ruoanlaitossa.

Älä jätä saalistasi kiville, retkipaikoille tai heittele järveen 
kuolleena. Äläkä roskaa.

Muista nauttia hyvistä kalaruoista kesän aikana ja kokeilla  
jotain uutta, vaikka halsterisärkeä.

Teemu Ukkonen
Pohjois-Puulan osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja

Kalastajan 
kymmenen 
teesiä

Puulan Veneseura ry

METSÄN TAJU OYMETSÄN TAJU OY
Paikallista metsäasiantuntemustaPaikallista metsäasiantuntemusta

Teemu Ukkonen, 040 358 0163Teemu Ukkonen, 040 358 0163

f

Ukonniementie 441, 51200 Kangasniemi
Puh. 040 741 2328 • info@tiedonportaat.fi • tiedonportaat.fi

Earthing-maadoitustuotteiden  
maahantuonti ja jälleenmyynti  
tiedonportaidenkauppa.fi

MUKANA HOKAN 
KYLÄTORILLA! Myynnissä 
myös luonnonkosmetiikkaa.

CMYK 100, 43, 0, 30 40x15,5

Luonto-, juhla- ja 
kokousristeilyt  

Puulalla

Haluathan upeita luontokokemuksia?Haluathan upeita luontokokemuksia?
Kai sinä tai joku ystävistäsi juhlii  Kai sinä tai joku ystävistäsi juhlii  

jotain kesäaikaan?jotain kesäaikaan?
Onkos muutama kokous tai esitelmä  Onkos muutama kokous tai esitelmä  

jäänyt pitämättä?jäänyt pitämättä?
Oletko koskaan käynyt oikealla Puulalla,  Oletko koskaan käynyt oikealla Puulalla,  

entä Otavassa tai Hirvensalmella vettä pitkin?  entä Otavassa tai Hirvensalmella vettä pitkin?  
Oletko saunonut saaressa?Oletko saunonut saaressa?

Tiedätkö miltä maistuu salaatit, kalat  Tiedätkö miltä maistuu salaatit, kalat  
ja kermakakku keskellä Puulaa?ja kermakakku keskellä Puulaa?

  
Jos nämä asiat mietityttävät katso  

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Seppo Lappalainen 
puheenjohtaja 
0400 570 557

Riitta Sompa-Hokkanen 
sihteeri, jäsenasiat
040 563 3228

Arja Hokkanen
varapuheenjohtaja,
astiaston vuokraus
040 501 5752

Kirsti Lappalainen
catering-vastaava
050 540 9003

Upi Malinen
toripäällikkö
0400 601 018

www.hehkuvahokka.fi

Hokan Help Desk ja 
kyläyhdistyksen hallitus

Otto Mannisen koulu  
(ent. Hokan koulu)
118 vuotta 2021
Hokan koulutie 21,  
51200 Kangasniemi

Toni Reinikainen
tonttiasiat
0400 167 253

Eri tehtävissä:
Jukka Lind
Kirsti Lähteenmäki
Erja Pauninsalo
Mervi Pyykkönen

Hokka  
- ken Hokassa ei hukassa

Joutsantie 22, KANGASNIEMI • Puh. 040 310 1400  

MA-PE 7-18, LA 8-15

yrityshakemisto.kangasniemi.fi 

Kangasniemeläiset 
yritykset palveluksessanne! 

Hokan Kyläosuuskunta
Monipuolista osaamista omalta kylältä:

TARVITSETKO REMONTTI- , SIIVOUS-  
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!

Kahvila
REISSUPANNU

Mikkelintie 21, Kangasniemi
Puh. 040 505 0041 • www.reissupannu.�  

Poikkea kahvilla tai nouda 
herkulliset leivonnaiset mukaan!

PANNUN PUOTI
Pieni kesämyymälä täynnä 
ihania löytöjä, itselle tai lahjaksi.


