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HOKKALAINEN
Tässä lehdessä mm.
Hokassa toimii
aktiivinen
metsästysseura, s. 3
Hokan seudun
kyläyhdistys ry:n
kesälehti 2016

Otto Mannisen
koulun lakkauttaminen,
s. 6

Tulevaisuus on
meidän käsissämme
Kangasniemen kunnanvaltuusto
päätti kokouksessaan 11.4.2016
lakkauttaa Otto Mannisen koulun 1.8.2017 alkaen. Päätös oli
täystyrmäys aktiiviselle kylällemme.
Koulu on toki pieni, mutta oppilasmäärä ei ole romahtamassa. Perusteet lakkautukselle eivät mielestäni ole realistisia. Oletetut säästöt eivät olleet
tärkein lakkautusperuste, vaan
esiin otettiin pedagogiikka. Jos

Otto Mannisen koulu on pedagogisesti pieni, niin sellaisia ovat
lähes kaikki muutkin Suomen kyläkoulut.
Kangasniemi tarvitsee sekä vahvan kuntakeskuksen että elävät ja aktiiviset kylät. Yleismaailmallinen levottomuus ja
Suomeenkin vyöryneet turvapaikanhakijat voivat muuttaa
esimerkiksi koulujen tilanteen
nopeastikin. Vasta perustettu
Kangasniemen Kyläparlament-

ti on aktivoimassa kyliä yhteistyöhön niin kylien kesken kuin
kunnankin kanssa. Aina voimme vaikuttaa ja yhdessä olemme enemmän. Kouluasia ei ole
vielä loppuun käsitelty.
Kesä tekee vapun aikaan jo
vahvasti tuloaan. Kangasniemen Kesän avaus on jo lauantaina 7.5. ja kylätorimme avautuu 11.6. Torille on rakennettu
kevään aikana ”Aatin Tupaa” ja
tarkoitus olisi saada se valmiik-

si avajaisiin mennessä.
Tervetuloa mukaan tapahtumiin, joista on lisätietoa lehdessämme.
Aurinkoista kesää!

Erja Pauninsalo

Puheenjohtaja,
Hokan seudun kyläyhdistys ry

Hokan kylätorilla tapahtuu
Kesän torikauden avajaiset ovat
lauantaina 11.6. klo 10–13. Samalla otetaan käyttöön uusi
hirsirakennus.
Torikausi jatkuu lauantaisin
3.9. saakka lukuun ottamatta
juhannusviikkoa, jolloin tori on
avoinna torstaina 23.6.2016.

Kylätorille hirsinen
rakennus
Kylätorille rakennetaan kevään
2016 aikana hirsinen rakennus,
joka kantaa projektinimeä ”Aatin
Tupa”.
Koska paikalla ei ole suojaisaa
ja lukittavaa rakennusta, Hokan
seudun kyläyhdistys ry päätti
rakentaa torirakennuksen. Rakentaminen alkoi 21.3.2016 ja
rakennuksen runko sekä vesikatto valmistuivat muutamaa
päivää myöhemmin. Tämä on
hieno osoitus hokkalaisesta talkoohengestä.
Hirsikehikko ostettiin Puula
Hirsitalo Oy:ltä ja rakennusporukkaa johti Hannu Kuitunen.
Kiitos myös muulle talkooporukalle!
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Tähän hankkeeseen on luvattu Leader-rahoitusta, jonka maksatusaikataulusta kenelläkään ei
ole tietoa. Muun rahoituksen kyläyhdistys järjestää mm. talkootyönä ja omarahoituksena.
Rahoitusta tukemaan on luotu Osta oma hirsi -kampanja, jolloin henkilö tai yritys voi lunastaa oman nimikkohirtensä ja saa-
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da siten nimensä tuvan seinälle
ja Hokan historiaan. Hirsiä on ostettu nyt jo noin ”kaksi seinällistä”, mutta niitä voi ostaa edelleenkin.
Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille hirsien ostajille. Projektia tukeneiden nimet julkaistaan kylätorin avajaisissa 11.6.2016 ja nimiä kerätään vuoden loppuun

saakka.
Lisätietoja www.hehkuvahokka.fi ja Hokka - Ken Hokassa ei hukassa Facebookista.
Hirren/hirret voi maksaa tilille
Hehkuva Hokka, FI97 5105 0620
0664 18 ja viestiin merkintä Aatin tupa.

Hokan metsästysseura
toimii monipuolisesti
Kangasniemellä toimii 21 metsästysseuraa, joista Hokan metsästysseura r.y. on kasvanut
jäsenmäärältään suurimmaksi.
Alkuvuosina miehiä oli mukana parikymmentä, nyt jäseniä
on 158.
Seuran historia ulottuu yli neljän vuosikymmenen taakse - perustamisasiakirja allekirjoitettiin Hokan Torniolla 27.1.1976.
Metsästysalueen koko on kaikkiaan 8800 ha kattaen alueita lähes koko Hokan alueelta ja joitakin Puulan saaria. Metsästyksen
ja muun riistanhoidon mahdollistaa yhteistyö maanomistajien
kanssa. Jo pitkään jatkuneesta
hyvästä yhteistyöstä lämmin kiitos kuuluu maanomistajille!
Seuran tehtävänä on edistää
ja valvoa metsästyslain ja hyvien
metsästystapojen noudattamista, harjoittaa metsästystä ja monipuolisia riistanhoidollisia tehtäviä. Seuran alueella olevia riistapeltoja hoidetaan ja lukuisille
ruokintapaikoille ajetaan vuosittain viljaa eläinten talviruokintakaudella. Myös nuolukivia viedään maastoon hirvieläimille.
Metsästysseura osti 1969 lakkautetun Sydänmaan, sittemmin
Ukonniemen kouluna tunnetun
kiinteistön vuonna 1986. Seuran
talkoovoimin korjattu koulu nimettiin Tapiolaksi, ja se toimii nyt
Hokan kyläläisten yhteisenä kokoontumispaikkana.
Talvella siellä kalisevat kangaspuut, vietetään ikäihmisten
virkistyspäiviä, pidetään tiehoitokunnan kokouksia, juhlitaan
maanomistajien kanssa hirvipeijaisia ja kesäisin pidetään mm.
yhteisiä lauluiltoja.

Tiloja myös vuokrataan erilaisiin juhliin, keittiössä on liesi ja
iso leivinuuni, isot kahvinkeittimet ja entisissä luokkahuoneissa sopii juhlimaan kerralla useita
kymmeniä henkilöitä. Kyläseura
vuokraa astiat ja Kangasniemen
erinomaiset pitopalvelut ovat
valmiita palvelemaan, myös pihan grillikatos on käytettävissä.
Tapiola on loistava paikka niin
maalaishäiden kuin syntymäpäivienkin viettoon.
Hyvät mökkiläiset ja kylän
asukkaat: suurpetokannan kartoittamiseksi otamme kiitollisuudella vastaan kaikki suurpetohavainnot (ahmaa ei ole
tavattu, susihavainnostakin on
aikaa kymmeniä vuosia), eli jos
näet ilveksen tai karhun, kerro
siitä heti meille tekstiviestillä tai
sähköpostilla.

Yhteystiedot:
Tapiolan tilojen vuokraus:
puheenjohtaja
Markku Kuusjärvi
Puh. 0400 365 016
Suurpetoilmoitukset:
Mona Mikkonen
Puh. 040 0011 945
monkku1976@hotmail.com
Muut metsästysseuraa
koskevat asiat:
Markku Kuusjärvi tai
sihteeri Anne Kääriäinen
Puh. 040 822 4401
annemaria.kaariainen@
gmail.com

Oletko myymässä asuntoa, kiinteistöä tai tonttia?
PARHAAN AVUN SAAT
PAIKALLISILTA AMMATTILAISILTA!
Etsimme kohteelle ostajan
ja hoidamme kaupanteon puolestasi.
Meillä on vahva paikallistuntemus
ja tehokkaat markkinointikanavat.

Ota yhteyttä, tehdään hyvät kaupat!
Toimipisteemme palvelee monipuolisesti:
Asuntojen, kiinteistöjen ja tonttien välitys
Asuntojen vuokraus | Arvioinnit
Kauppakirjojen laadinta | Julkinen kaupanvahvistus
Perunkirjoitukset | Perinnönjaot
Välityspalkkio alk. 4,5% tai minimipalkkio 2500 €
tai sopimuksen mukaan. Alv. 24% sis. hintoihin.

Kangasniemen
Kiinteistökeskus LKV Oy [A]
.fi

Joutsantie 22, 51200 Kangasniemi
Puh. 040 310 1400 | www.rautia.fi/kangasniemi
ma-pe 7-17, la 8-14, su suljettu

Keskustie 3 lh 3, 51200 Kangasniemi
Toimisto 040 143 0022, Timo Palvimo 0400 654 663,
Jouko Ursin 0400 150 969
www.asuntoverkko.com/kangasniemi
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Hokan tapahtumia 2016
7.5.

Äitien hemmottelupäivä Tapiolassa klo 14–18

11.6. Hokan kesätorin avajaiset klo 10-13
2.7.

Puulan iltasoitto Marttaluodolla klo 20
Tommi Soidinmäki ja Niko Salonheimo

9.7.

Suuri Puula Suunnistus 2016

3.9.

Hokan kesätorin päättäjäiset klo 10–13

15.10. KuutamoKantri-ilta Tapiolassa klo 19.00
Yhteislauluillat Tapiolassa 16.6., 20.7.
ja 2.8. klo 18.30
Tommi Soidinmäki

TERVETULOA TAPAHTUMIIN!

KAIKKI KODIN JA VAPAA-AJAN
ASUNNON LVI-TYÖT JA TARVIKKEET!
Putkimies palveluksessasi!
Olemme LVI-alan asiantuntija, joka toimii täyden
palvelun periaatteella.
Hanakat-liikkeestä saat laatutuotteiden lisäksi myös
suunnittelun, asennuksen, käyttöopastuksen ja
huollon - etsitäänpä ratkaisua sitten lämmitykseen,
vesihuoltoon, ilmanvaihtoon, kylpyhuoneeseen,
keittiöön tai puutarhaan.

Meiltä
esim.

Myymälämme sijaitsee Kangasniemellä
”vanhan meijerin” tiloissa. Tuotevalikoimaamme
kuuluvat kaikki LVI-alan tarvikkeet ja laitteet,
tarvittaessa myös asennettuna.

Mökkihanapaketit

Kompostikäymälät

f

PTA-PUTKI OY

Avoinna ma–pe klo 7.00–15.30
Kirkkoniementie 15, KANGASNIEMI
Puh. 040 480 5328 • www.pta-putki.ﬁ

Kesäinen koko perheen
suosikkitapahtuma,

Järvivesipumput

nettisivuiltamme!

MAITOLAITURI

Syviksessä la 23.7. klo 12-16

Poikkea kahvilla
tai nouda herkulliset
leivonnaiset mukaan!

Mikkelintie 21, Kangasniemi
Puh. 040 505 0041
www.reissupannu.fi

Kurkkaa tuoreimmat kuulumiset Facebook-sivuiltamme!

Tervetuloa!
4

PS. Kesän ajan palvelemme myös hyväntuulisessa
TORIKAHVILA RANTAPANNUSSA!
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...Ja paljon muuta!

Lue lisätietoja tuotteista
Löydät meidät
ja palveluistamme
a!
ist
ok
myös Facebo

Avoinna joka päivä!

Lisätiedot: myrakka.com

Maalämpö

Sähköalan ammattilaiset
palveluksessasi!

PP-ELECTRO KY
Otto Mannisen tie 8,
51200 Kangasniemi
p. 020 7893480
www.pp-electro.fi

tisep
Rakennuspel

äntyöt

• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet
• Peltilistat• Kattotyöt
• Asennettuina tai tarvikkeina

Kangasniemelle
Kyläparlamentti
Hokka on mukana Kangasniemelle perustetussa kylien yhteisessä Kyläparlamentissa. Toimintamallina on rekisteröitymätön,
mutta järjestäytynyt yhteisö.
Myöhemmin katsotaan, onko
rekisteröityminen tarpeellista.
Parlamentille on laadittu
säännöt, valittu johtoryhmä ja
tiedottaja. Toiminta on epäpoliittista. Kyläyhdistys nimeää vuosittain edustajansa parlamenttiin.
Parlamentin kokoonpanona on kaksi jäsentä/kylä, varsinainen jäsen ja varajäsen. Keskeiset toimihenkilöt vaihtuvat
vuosittain ja kokoukset kiertävät eri kylillä.
Kyliä edustavat henkilöt eivät
saa olla kunnanhallituksen, -valtuuston tai kunnan lautakuntien jäseniä. Ulkopuoliset henkilöt kutsutaan tarvittaessa kokouksiin.

Kyläparlamentin
toimintaa ohjaavina
tavoitteina on mm.
Tasavertaisuus keskustaajaman ja kylien kesken.
Kylät yhdessä markkinoivat
kuntaa ja kuntaorganisaatio markkinoi kyliä.

Hallitie 24,
51200 KANGASNIEMI
Puh. 0400 606 618 (Hannu),
0400 402 561 (Olli)
www.pelhane.fi

Tule risteilylle, Puula kutsuu!

SISKO

SINIKKA

Kylille taataan toimintarauha ja nykyiset neljä kyläkoulua kunnan eri kolkissa
tulee säilyttää
Kuntaviestinnässä tuodaan
esille kylien elinvoimaisuus
ja houkuttelevuus
Parlamentti on kylien
tiedotuskanava ja neuvottelukumppani kuntaorganisaation kanssa

Risteilyvinkki:
Iso Säkkisalo

Metsähallituksen luontokohteessa on
vuokraava kämppä ja rantasauna,
hienot rannat ja luonto sekä kirkas vesi.
Kysy lisää kipparilta, joka toimii myös
kämppäisäntänä.
CMYK 100, 43, 0, 30

40x15,5

VARAA RETKIPÄIVÄSI
HYVISSÄ AJOIN!
Lisätiedot ja varaukset:
Puh. 0400 570 557
www.puulatours.fi

f
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Kateusko kaatoi koulun?
Kangasniemen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan
11.4. lakkauttaa Otto Mannisen koulun elokuusta 2017
lähtien. Päätös syntyi äänin

16-11.
Oliko päätös näpäytys joidenkin mielestä liian aktiiviselle ja paljon näkyvyyttä saaneelle Hokan kylälle?

Hokkalaiset eivät lakkauttamispäätöstä purematta niele ja suunnitteilla on useita
toimenpiteitä koulun pelastamiseksi.

Koulun jatkamista
puoltaneet:
Mikko Hokkanen, SDP
Simo Hokkanen, Kok.
Kuisma Hänninen, SDP
Markku Kuusjärvi, SDP
Petra Laitinen, Vihr.
Rauni Pietarinen, Kok.

Koulun lakkauttamista
puoltaneet:
Tommi Vehmala, Kesk.
Pekka Leskinen, PS
Leena Haikarainen, Kesk.
Kimmo Harjula, PS
Johanna Klemola, Kesk.
Tapani Kuusela, PS
Seppo Laitinen, Kesk.
Antti Lindqvist, Kesk.

Heikki Manninen, Kesk.
Helvi Marttinen, Kesk.
Tapani Nykänen, Kesk.
Hannu Tiihonen, Kesk.
Hannu Tiusanen, Kesk.
Matti Tulla, Kesk.
Marjatta Valkonen, Kesk.
Tapio Viljanen, PS

Valmisteleva virkamies:
Annukka Hukari,
vs. sivistystoimenjohtaja
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Juhani Saksa, PS
Sirpa Sappinen, Kesk. (Sit.)
Hellä Häkkinen, SDP
Tuula Vornanen, SDP
Tiina Väisänen, SDP

Kesälukemista kirjastosta
Kirjastomme tarjoaa laajan valikoiman uudempaa ja vanhempaa kirjallisuutta viikonloppujen
ja lomien lukuhetkiin. Lehtilukusalissa voi käydä lukemassa päivän sanomalehdet ja uusimmat
aikakauslehdet. Lehtien vanhempia numeroita voi lainata
myös kotilukemiseksi. Sadepäivien varalle kirjastosta löytyy
laaja valikoima dvd-elokuvia ja
äänikirjoja. Kirjasto toimii vielä
tämän vuoden loppuun saakka
Kappalaisenkujan siirtotiloissa.
Uudessa kirjastorakennuksessa
yläkoulun yhteydessä kirjasto
avaa ovensa vuoden 2017 alussa.

Kirjastomme asiakkaaksi ovat
tervetulleita kaikki kuntalaiset ja
kesäasukkaat. Kirjastokortin saat
helposti ja vaivattomasti ensimmäisellä kirjastokäynnillä. Kirjasto on aktiivisesti mukana myös
eri kesätapahtumissa. Kirjastosta
voit myös hankkia mökkiviemiset ja syntymäpäivämuistamiset
kirjojen muodossa: kirjastossamme on myynnissä Kangasniemellä julkaistuja ja kangasniemeläisten kirjailijoiden teoksia.

Toukokuun alusta elokuun
loppuun kirjasto on avoinna
ma, ke ja pe klo 10-18, ti ja to
klo 10-15 ja la klo 9-13.
Kangasniemen kirjasto
Kappalaisenkuja 2
51200 Kangasniemi
Puh. (040) 523 2210
kirjasto@kangasniemi.fi.

Toivotamme lämpimästi
tervetulleiksi kirjastoon kaikki vanhat ja uudet asiakkaat.

Testi- Hokka Boating
voittaja Pelastusliivi
Vene 2015

Uusi kalastuslaki
– mikä muuttuu?
Uusi kalastuslaki tuli voimaan
1.1.2016. Tavallisia kalastajia koskeva nykyinen kalastuksenhoitomaksu ja kalastusläänikohtainen
viehekalastusmaksu yhdistetään
kalastonhoitomaksuksi. Sen ovat
velvollisia maksamaan kaikki
18–64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta
kuin onkimista tai pilkkimistä.
Maksun nojalla saa kalastaa
koko maassa yhdellä vavalla, vieheellä ja painovieheellä. Muuhun kalastukseen tarvitaan lisäksi paikallinen kalastuslupa.
Kalastonhoitomaksun voi
suorittaa vuorokaudeksi (5 €),
viikoksi (12 €) tai vuodeksi (39 €).
Vaelluskalavesistön koski- ja
virta-alueella onginta ja pilkintä ovat kiellettyjä. Uusi asia on
myös verkkomäärän rajoitus.
Verkkoja saa kerrallaan käyttää
korkeintaan 8 kpl/pyyntikunta.
Suurempi verkkomäärä on sallittu kaupallisille kalastajille.
Nykylakiin sisältyvät kalastusoikeudet, jotka perustuvat kylässä asumiseen, puuttuvat uudesta
laista. Tähän kuuluu mm. nykyinen oikeus kotitarve- ja virkistyskalastuslupaan kylän vesialueilla.

Saaliin myyntioikeus on vain
kaupallisilla kalastajilla. Poikkeuksena on sisävesillä satunnainen vähäisen kalaerän myynti
suoraan kuluttajalle.
Vesialueen omistajan (osakaskunnan) asema säilyy uudessa laissa pääpiirteissään samana kuin nykyisessä. Pyydyskalastus (verkko, katiska ym.) ja
uistelu säilyvät jatkossakin vesialueen omistajan myymien lupien piirissä. Pyynti on järjestettävä käyttö- ja hoitosuunnitelman
mukaisesti.
Osakaskunnat istuttavat mm.
siikaa ja nieriää suoraan pikkujärviin ja Puulaan. Lisäksi istutetaan järvitaimenta ja -lohta viivästetyllä istutuksella. Tällä tarkoitetaan kalojen ruokkimista
verkkoaltaassa kunnes järviveden lämpötila nousee 14 asteeseen. Tällä estetään kalojen siirtyminen alapuoliseen vesistöön.
Hokan alueella isoja osakaskuntia ovat Ukonniemi-Väisälä (www.ukonniemi-vaisala.net) ja Honkikylän
osakaskunta. Lisätietoa osakaskunnista www.puula.fi.

Muotoutuva pallorakenne tekee liivistä
joustavan ja käyttömukavan.
Hinta: 110 €.

Hokka Sailing
kelluntapukine

Hyvät kelluntaominaisuudet.
Muotoutuva pallorakenne. Hinta: 170 €.
HOKKA OY Kemijärvi
puh. 040 835 4257
0400 237 728
myynti@hokka.info
www.hokka.info

Traktorityöt

Kangasniemen

Juhla- ja Pitopalvelu Ky

MAITTAVAT RUOAT ARKEEN JA JUHLIIN
YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA!

Hautauspalvelu Sirpa Sappinen
KAIKKI HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT

Koivukuja 2 • Puh. 0400 573 045 • www.janetti.ﬁ/sirpa
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Hokan seudun kyläyhdistys ry

Kyläyhdistyksen
hallitus 2016

www.hehkuvahokka.fi
http://hokka.knmss.net/

Arja Hokkanen
Mervi Hokkanen
Kirsti Lappalainen
Seppo Lappalainen
Kirsti Lähteenmäki
Upi Malinen
Erja Pauninsalo
Paula Pylvänäinen
Mervi Pyykkönen
Toni Reinikainen
Riitta Sompa-Hokkanen
Matti Toivonen

Hokan Help Desk:
Erja Pauninsalo
puheenjohtaja
040 7412328

Upi Malinen
toripäällikkö
0400 601 018

Seppo Lappalainen
varapj, kyläosuuskunnan asiat,
teltan vuokraus
0400 570 557

Toni Reinikainen
tonttiasiat
0400 167 253

Riitta Sompa-Hokkanen
sihteeri, jäsenasiat
040 563 3228

Markku Kuusjärvi
Tapiolan tilojen vuokraus
0400 365 016

Kirsti Lähteenmäki
astiaston vuokraus
0400 770 220

Lehden toteutus: Julkaisija: Hokan seudun kyläyhdistys ry
Taitto: JaNetti • Paino: Teroprint Oy • Painosmäärä: 800 kpl

Monipuolista osaamista
omalta kylältä:

HOKAN
KYLÄOSUUSKUNTA

Hokan kyläosuuskunta

TARVITSETKO REMONTTITAI SIIVOUSAPUA,
MAALAUSTA TAI
TRAKTORIA?
ONKO LAITURISI
Tarvitsetko
KORJAUSTA VAILLA?

traktoria?

remonttiapua, maalausta tai

Avun löydät Hokan
Onko laiturisi
kyläosuuskunnasta,
ota yhteyttä!

8

KesäHokkalainen 2016

ONKO SINULLA
LIIKEIDEA?
KOKEILE SITÄ
OSUUSKUNNASSA!

•

korjausta vailla?

Katso www.hehkuvahokka.fi/osuuskunta,
osuuskunnan Facebook tai soita 0400 570 5
www.hehkuvahokka.fi

(osuuskunta)
• Osuuskunnan Facebook
• Puh. 0400 570 557

