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HOKKALAINEN
Hokan seudun kyläyhdistys ry:n kesälehti 2017

Tässä lehdessä mm.
Pikkuväki tarjoaa
laadukasta
varhaiskasvatusta, s. 4

Puulalla tapahtuu,
osakaskuntia
yhdistetään, s. 7

Tehdään yhdessä!

Viime vuoden Kesähokkalaisessa kerrottiin Otto Mannisen
koulun lakkauttamisesta. Kangasniemen kyläparlamentti ei
ollut päätökseen tyytyväinen,
vaan keräsi yli 500 nimeä kuntalaisaloitteeseen kaikkien kyläkoulujen puolesta. Valtuusto
käsitteli asiaa helmikuussa ja äänestyksessä koulu sai jatkoaikaa.
Päätöksestä on kuitenkin jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen maaliskuussa. Tilanne on ikävä niin oppilaiden,
vanhempien ja opettajienkin
kannalta. Myös Päiväkoti Pikkuväki kärsii epävarmasta tilanteesta. Koulun ja päiväkodin toiminta kuitenkin jatkuu syksyllä
2017 ja toivottavasti kyläkoulu-

ja koskevat pelisäännöt saadaan
pian aikaan.
Tiesitkö muuten, että yksityisiä maaseudulla toimivia päiväkoteja on Suomessa vain muutama? Siksi Pikkuväki on harvinainen helmi.
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden
ja Kangasniemen 150-vuotisjuhlan yhtenä teemana on yhdessä
tekeminen. Maaseudulla ja kylissä – myös Hokassa – on tehty ja
tehdään paljon yhdessä.
Talkoita pidetään vuosittain
useitakin kertoja. Talkoolaiset
eivät saa työstään korvausta,
mutta yleensä kuitenkin pidetään niissäkin töissä ruokatunti
- siihen oli tosin verottajan käsi

jo tarttumassa!
Työ kylän ja koko Kangasniemen hyväksi vie aikaa ja energiaa, mutta silloin kun mukaan
on lähtenyt, on ilo nähdä tehdyn työn tulokset.
Vapaaehtoistyötä tarvitaan lisääntyvässä määrin, sillä julkisia
palveluja ei maaseudulla nykyään enää juurikaan ole.
Jos sinulla on ideoita ja innostusta tulla mukaan kyläyhdistyksen toimintaan, ota yhteyttä. Uskon, että monia asioita voi aina
tehdä paremmin, jokaisen panos
on tärkeä ja uudet näkemykset
ovat tervetulleita.
Olen nähnyt ensimmäiset pääskyset ja kuullut käen kukkuvan,

mutta kesä antaa silti odottaa
itseään tätä kirjoittaessani.
Hokan kylätorin kesäkausi
avautuu kuitenkin jo lauantaina 27.5. ja se, jos mikä on varma
Kesän Merkki. Myös liikenne on
vilkastunut kyläteillä ja muutama venekin on jo Puulalla matkannut.
Tervetuloa kylätorille ja mukaan kylän tapahtumiin, joista
kerrotaan lisää lehden sivuilla.
Hyvää kesää kaikille!

Erja Pauninsalo

Puheenjohtaja,
Hokan seudun kyläyhdistys ry

Otto Mannisen syntymästä 145 vuotta
Otto Mannisen seura ry järjestää juhlavuoteen liittyen kaksi tapahtumaa.
Oton Iltamat 12.8.2017
Lauantaina 12.8. klo 17 alkaen
Otto Mannisen koululla (Hokan koulutie 21)
•
•
•
•

Tilaisuudessa kuullaan Rasikankaan
historiaa ja elämää professori
Simo Hokkasen kertomana.
Onni Tulla yhtyeineen esittää
Otto Mannisen runoja moderniin tyyliin,
mm. Metsän satu.
Omakustanteinen mahdollisuus osallistua
Puulan risteilylle.
Paikalla myös puffetti, esimerkiksi
savumuikkuja, jos Ahti suo.

Otto Mannisen syntymän
145-vuotisjuhla
Sunnuntaina 13.8.2017 klo 13
Kangasniemi-salissa.
•
•
•
•
•

Tilaisuudessa on juhlapuhujana professori,
emeritus Paavo Castrén ja
esitelmänpitäjänä FT Hanna Karhu.
Ohjelmassa myös otteita Teatteri Ilonan
Runonmittaaja-näytelmästä.
Musiikista vastaa harmonikkataiteilija
Visa Wiren.
Tilaisuuden jälkeen tarjolla juhlakahvit.
Vapaa pääsy.

Näyttely kunnantalolla: Kangasniemen kunnantalon ala-aulassa on Otto Mannisesta
ja hänen elämäntyöstään kertova näyttely, joka on avoinna 13.-30.8.2017 välisen ajan.
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Hokan tapahtumia 2017
La 27.5. klo 10-13
Hokan kesätorin
avajaiset
La 1.7. klo 20.00
Puulan iltasoitto
Marttaluodolla
Duo Silo
La 8.7. klo 10-17
Suuri Puula
suunnistus 2017
La 2.9. klo 10-13
Hokan kesätorin
päättäjäiset
La 28.10. klo 19.00
Kaamoskarkelot
Tapiolassa

To 30.11. klo 18.30
Kauneimmat
joululaulut-ilta
Upin Tuvalla

Su 3.12.
Hokkalaisten
yhteisretki
Adventtikirkkoon
La 9.12. klo 15-17
Hokan joulutori
Yhteislauluillat
Upin Tuvalla:
ti 20.6., ti 11.7. ja
ti 15.8. klo 18.30
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.

PTA-PUTKI OY

Avoinna ma–pe klo 8.00–15.30
Kirkkoniementie 15, KANGASNIEMI
Puh. 040 480 5328 • www.pta-putki.ﬁ

95 mm

Mökkihanapaketit

Kompostikäymälät

f

Järvivesipumput

...Ja paljon muuta!

Lue lisätietoja tuotteista
Löydät meidät
ja palveluistamme
a!
myös Facebookist
nettisivuiltamme!

Perinteiset konesaumakatot
ja kattotyöt
Kattoturvat ja muutkin tarvikkeet
suoraan halliltamme.
PELHANE OY, HALLITIE 24, KANGASNIEMI
0400 - 606 618 ja 0400 - 402 561

Maalämpö

Avoinna joka päivä!

Poikkea kahvilla
50 tai
mm
nouda herkulliset

leivonnaiset mukaan!

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

Kurkkaa tuoreimmat kuulumiset Facebook-sivuiltamme!

PS. Kesän ajan palvelemme myös hyväntuulisessa
TORIKAHVILA RANTAPANNUSSA!

KesäHokkalainen 2017
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Tule risteilylle, Puula kutsuu!

SISKO

SINIKKA

Risteilyvinkki:
Iso Säkkisalo

luontoon.fi

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

Pikkuväki tarjoaa
laadukasta
varhaiskasvatusta
Otto Mannisen koulun yhteydessä sijaitseva yksityinen Pikkuväen päiväkoti perustettiin
vuonna 2010 muutamien vanhempien voimin.
Pikkuväki tarjoaa päivähoitoa alle kouluikäisille lapsille,
myös eskareille, sekä aamu- ja
iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille. Myös isommat koululaiset voivat tulla koulupäivän jälkeen Pikkuväkeen välipalalle ja
odottamaan taksikyytiä.
Pikkuväen toiminta on avointa kaikille: hoidossa on lapsia
niin Hokan kylältä kuin kauempaakin. Maksimissaan hoitopaikkoja on 18 lapselle.
Pikkuväen toiminta jatkuu lukuvuonna 2017-2018 normaalisti
Otto Mannisen koulun saatua
jatkopäätöksen valtuustossa
helmikuussa.
Päiväkodin aukioloajat nou-

dattelevat koulun työaikaa ja
hoidosta vastaa kaksi kokenutta hoitajaa, Elina Lahikainen ja
Terhi Tulla.
Pikkuväki ry:n hallitus vaihtui keväällä 2017 ja uudet hallituksen jäsenet ovat Anna-Mari
Siekkinen (pj), Mervi Pyykkönen (varapj), Tanja Loppi, Susanna Manninen, Tiia Pauninsalo ja Marjo Tulla.
Pikkuväessä on vapaita hoitopaikkoja joita kannattaa kysellä
hoitajilta.
Laadukasta varhaiskasvatusta tarjoavan päiväkodin ympäristö on virikkeellinen, luonnonläheinen ja turvallinen ja sijainti
koulun yhteydessä mahdollistaa
yhteistyön ja leikin niin pienten
kuin vähän isompienkin lasten
kesken.
www.hokanpikkuvaki.fi

Remontointi- ja palvelutarpeita
loma-asunnolla?

Paikkakunnan yritykset ovat valmiina palvelemaan Sinua.
Tarjolla asiantuntevaa, laadukasta ja kiireetöntä palvelua.
Löydät yritykset kunnan nettisivujen
yrityshakemistosta: www.kangasniemi.fi.

Ole hyvä, ota yhteyttä
Kangasniemen
eri palveluntarjoajiin!
Kesäinen koko perheen
suosikkitapahtuma,

MAITOLAITURI

Syviksessä la 22.7. klo 11-15

Lisätiedot: myrakka.com

Sähköalan ammattilaiset
palveluksessasi!

PP-ELECTRO KY
Otto Mannisen tie 8,
51200 Kangasniemi
p. 0207 983 480
www.pp-electro.fi

Tervetuloa!
Löydä Maan parantava voima!
Tutustu: www.tiedonportaat.fi
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Upin tupa – Hokan
kauppakeskus kylätorilla
Upin tupa alkaa olla valmis.
Hirsinen varasto- ja myymälärakennus rakennettiin kylätorille
pääosin kevään 2016 aikana ja
keväällä 2017 lisättiin tuvan terassin kaiteet ja ulkohuussi.
Projektinimenä käytettiin Aatin tupa-nimeä, joka avajaisissa
muutettiin idean isän Upi Malisen mukaan Upin Tuvaksi.
Koska toripaikalla ei ollut suojaisaa ja lukittavaa rakennusta,
Hokan seudun kyläyhdistys ry
päätti rakentaa torirakennuksen Upin idean mukaan. Tähän

hankkeeseen saatiin Leaderrahoitusta ja muun rahoituksen kyläyhdistys järjesti muun
muassa talkootyönä.
Rahoitusta tukemaan luotiin
myös Osta oma hirsi-kampanja,
jolloin henkilö tai yritys voi lunastaa oman nimikkohirtensä ja
saada siten nimensä tuvan seinälle ja Hokan historiaan. Kampanja jatkuu edelleen (ks. tekstin loppu) ja projektia tukeneiden nimet (noin 100 henkilöä/
yhteisöä) laitetaan tuvan seinälle alkukesällä 2017.
Projektin kokonaiskustannuk-

set olivat noin 21 000 euroa ja
täten ”kahvirahoilla” elävälle kyläyhdistykselle suuri voimainponnistus. Kyläyhdistys kiittää
kaikkia projektiin osallistuneita,
talkooporukkaa ja hirsien ostajia.
Torilla järjestetään erilaisia
tapahtumia ja kesälauantaisin
klo 10 - 13 toripäivä. Torin kesäkauden avajaiset ovat lauantaina
27.5.2017.
Yhteislauluillat järjestetään
myös Upin Tuvalla. Kuka tahansa
voi ottaa yhteyttä toripäällikkö
Upi Maliseen ja varata oman il-

Hokan kyläosuuskunnan uutisia

maisen myyntipaikan, kauppaat
sitten tuotteita tai palveluita.
Asiakkaana tai ohikulkijana
voit poiketa vaikkapa kahvilla ja samalla päivität uusimmat
puheenaiheet.
Lisätietoja www.hehkuvahokka.fi ja Hokka - Ken Hokassa ei
hukassa-Facebookista.
Omia nimikkohirsiä voit edelleen ostaa. Maksu tilille Hehkuva
Hokka, FI97 5105 0620 0664 18
ja viestiin merkintä Upin Tupa.
Hinta on 50 euroa/hirsi.

Miksi liittyisit osuu

ku

Huhtikuun alussa pidetyssä Hokan
kyläosuuskunnan kokouksessa
tehtiin muutoksia hallituksen kokoonpanoon.
Puheenjohtajaksi valittiin
Sari Kuusjärvi ja Virpi Kyröläisen
tilalle Hannu Halttunen.
Muut hallituksen jäsenet ovat
Veikko Hokkanen, Viljo Hokkanen
ja Seppo Lappalainen (sihteeri).

Osta osuuskunnan
palveluita!
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ntaan?
• Haluat työllistyä
tai testata omaa
liikeideaasi ilman
riskiä.
• Haluat palkata jon
kun, mutta et halua
isi henkilöä (vielä)
uuteen työsuhteese
en.
• Sinulla on idea ja
haluat työllistyä/
yrittää, mutta kynn
ys yrittäjäksi
ryhtymisestä tunt
uu korkealta.
• Mitä sinulta edell
ytetään? Työn tai
tuotteen hankkim
inen ja sen hinnoitt
elu.
• Osuuskunta toim
ii työnantajana,
siis kuten “tavallin
en” työnantaja.
Katso Hokan kyläosuuskunnan
yhteystiedot lehden takasivulta!
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Kaunis luonto, hyvät palvelut ja
mahtavat naapurit vetävät Hokkaan
Maija ja Wolfgang Schumann
saapuivat toukokuun alussa
Ukonniemen huvilalleen Düsseldorfista, kuten joka kesä jo yli
neljänkymmenen vuoden ajan.
- Vuonna 1973 kävimme Kangasniemellä ensimmäisen kerran
ja sattumalta kävimme tätä tonttia katsomassa. Sillä tiellä ollaan.
Koko vuoden odotamme koska
pääsemme Hokkaan ja nyt on
taas yhden kerran unelma saavutettu, huokaisee Maija Schumann tyytyväisenä katsellen ikkunasta alati vaihtuvaa maisemaa Puulalle.
Aluksi pariskunta ja Iris-tytär
ehtivät olemaan vain pari viikkoa
kesäisin Suomessa, sillä perhe otti pohjolan kesälomille vauhtia
etelän lämmöstä.
- Wolfgangin jäätyä eläkkeelle pystyimme olemaan pidempään Kangasniemellä, sillä omaa
työtäni pystyin tekemään osittain etätyönä.

Maija Schumann muutti Saksaan jo vuonna 1960 työskennellen valantehneenä tulkkina,
kääntäjänä ja suomen kielen
opettajana Volkshofschulessa eli
paikallisessa kansalaisopistossa.
Hän tekee yhä töitä kääntäen lähinnä tekniseen alaan liittyvää
sanastoa.
- Vuosien varrella tietokoneen
koko on pienentynyt melkoisesti
ja läppäri tai tabletti on helppo
kuljettaa mukana lentokoneessakin. Käännöstyöt ovat hyvää
aivojumppaa, kun en osaa ristikoita, hän toteaa.
Schumannien alkuperäinen
pieni mökki on laajentunut huvilaksi ja pihapiiriin on noussut
vierasmaja Villa Emilia, autotalli
ja muita rakennuksia.
Rakennus- ja muutakin apua
on löytynyt aina läheltä, mutta
Maijan veli auttoi rakennustöissä, opettaen samalla Wolfgan-

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 2800 €
tai sopimuksen mukaan. Alv. 24% sis. hintoihin.

Kangasniemen
Kiinteistökeskus LKV Oy [A]
.fi

Keskustie 3 lh 3, 51200 Kangasniemi
Toimisto 040 143 0022, Timo Palvimo 0400 654 663,
Jouko Ursin 0400 150 969
www.kangasniemenkiinteistokeskus.ﬁ

6

KesäHokkalainen 2017

Maija Schumann on viihtynyt Hokassa jo yli 40 kesää.
gille suomeksi työkalujen nimiä ja rakentamiseen liittyvää
sanastoa.
Pariskunta osallistuu välillä
paikkakunnalla kuukausittain
kokoontuvaan ”Freunde der
deutschen Sprache”-ryhmään.
- Meidän perhe on oikein monikulttuurinen, kun siihen kuuluu neljän maan kansalaisia. Itse
olen suomalainen, Wolfgang on
saksalainen, Englannissa asuvan
tyttären mies on hollantilainen
ja tyttärentytär englantilainen,
Maija Schumann kertoo.
Kangasniemellä Schumannit
ovat viihtyneet hyvin.
- Perhe ja suomalaisten lisäksi myös kansainväliset vieraat ovat viihtyneet täällä aina,
eivätkä lapsetkaan ole kaivaneet
mitään erityistä. Alkuun oli ihmettä sekin, jos tiellä ajoi auto.
Kauppa-auto oli odotettu viikon
kohokohta, että sieltä saatiin jäätelöä. Kauppa-auto oli entisajan
internet: siellä välitettiin tietoa
lähitienoon kuulumisista ja kuolemista. Kauppa-autoja ei KeskiEuroopassa näe. Ikävää, että kirjastoauton toiminta lakkasi, sillä
luemme paljon, Maija Schumann
harmittelee.
Kiitosta saa kirjasto ja moni muu
palvelu Kangasniemellä.

- Upouusi kirjasto on ihan
hieno ja terveydenhoitopalveluihin olemme olleet hyvin tyytyväisiä. Ruokakaupassa tervehditään iloisesti, kun saavumme
tänne talven jälkeen ja Veikon
Koneessa ratkovat tietokoneeseen tai puhelimeen liittyvät
pulmat. Täällä Hokassa parasta
kauniin luonnon ja rauhan lisäksi ovat upeat naapurit!
Schumann arvostaa saamaansa naapuriapua.
– On mukava tulla mökille, kun hokkalaiset ovat mökillä siivonneet ja laittaneet tekniikan kuntoon. Täällä tuodaan
kalat kotiin välillä perattuna ja
väliin fileerattunakin. Naapurit
tarjoavat auliisti apua kaikkiin
mahdollisiin mökkielämän ongelmiin. Kylätorilla tapaa tuttuja. Ei täällä taida olla mitään
epäkohtia, Schumann naurahtaa tyytyväisenä.
Yhden kehitysidean hän kuitenkin keksii.
- Jos jotain kehitettävää, niin
ehkä täällä voisi järjestää vaikkapa kielileirejä kesäaikaan. Täällä on paljon saksankielisiä kesäasukkaita, joille voisi opettaa
suomea ja he taas saksaa suomalaisille.

Puulalla tapahtuu:
osakaskuntia yhdistetään
Hokan vesialueita koskeva osakaskuntien yhdistymishanke etenee.
Helmikuussa 2017 käynnistyi
Metsähallituksen hallinnoima
Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla
-hanke.
Etelä-Savon maakunnan alueelle tavoitteena on muodostaa
yhtenäisiä ja suurempia osakaskuntia eli kalastuslupa-alueita.
Hanke on muun muassa maaseuturahaston ja kuntien rahoittama yhteistyöhanke, joka kestää 3 vuotta.

Alueiden yhdistäminen on
herättänyt myös vastustusta,
mutta kukaan nykyisistä vesialueiden omistajista ei menetä mitään, vaan saa kalastaa suuremmalla alueella. Lisäksi hallinnointi ja kalastaminen helpottuvat.

Ukonniemi-Väisälä
myönteinen
yhdistämiselle

Kalastaminen ja
hallinnointi helpottuvat
Keski-Puulan osakaskuntien yhdistämishankkeet käynnistyvät
ja nyt lähes kaikki osakaskunnat
ovat jo päättäneet asiasta kokouksissaan.
Keski-Puulalla 24 osakaskuntaa ovat yhdistymässä yli 15 000
hehtaarin Keski-Puulan osakaskunnaksi. Hokasta kaikki lienevät
mukana, muun muassa Honkikylän ja Mannilan osakaskunnat.
Myöhemmin kesällä ja syksyllä
keskustellaan mm. Suurolan ja
Ukonniemi-Väisälän osalta.
Osakaskuntien yhdistyminen
nostaa rantakiinteistöjen arvoa
ja parantaa kalastusmahdollisuuksia sekä helpottaa lupamyynnin järjestämistä. Usean
tuhannen hehtaarin osakaskunnat muodostavat osakkaiden ja
kalastajien kannalta järkeviä kalastuslupa-alueita.
Puulan kalastusalueella on yli
80 osakaskuntaa. Osakaskuntien
vesialuepalstat menevät usein
toistensa kanssa lomittain, eikä
yksittäinen osakaskunta useimmiten muodosta yhtenäistä kalastuslupa-aluetta.

Oheisessa kartassa vihreällä pohjalla näkyy suunniteltu
Keski-Puulan osakaskunta. Ukonniemi-Väisälä on kartan
oikealla oleva punertavalla merkitty alue, johon
mahdollisesti liitettäisiin mm. Ruovedenselkä kokonaan
ja kirkonkylän vesialueet.

Ukonniemi-Väisälän osakaskunnan kokous suhtautui myönteisesti osakaskuntien yhdistämiseen, mutta edellytti muun
muassa alueiden säilymistä
suurina yhtenäisinä osakaskuntina yhdistymisen jälkeen. Täten
alueiden sirpaloitumista ei enää
sallittaisi.
Ukonniemi-Väisälä on jo nykyisellään suuri osakaskunta (yli
5000 ha), mutta rajoittuu lukuisiin pieniin alueisiin.
Suunnitelmissa on yhdistää
Ukonniemi-Väisälään nykyiset
pohjoisen Puulan eli kirkonkylän lähellä olevat osakaskunnat.
Tällöin muodostuisi suuri yhtenäinen alue Salmenkylästä Soisalon selälle.
Yhdistymisiin ei ole pakko
lähteä, mutta tällä hetkellä lähes
kaikista osakaskunnista kuuluu
yhdistymisille myönteistä hyrinää. Taustalla on kuitenkin visio,
jossa koko Puula on yhtä suurta
kalastusaluetta.
Puulan retkisatamiin
rantautumisen helpottamiseksi Hokan alueella
on Puulan Veneseura ry
saanut kunnan avustusta. Tarkoituksena on lisätä muun muassa peräpoijuja.
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Hokan seudun kyläyhdistys ry
www.hehkuvahokka.fi
http://hokka.knmss.net/

Hokan Help Desk:
Erja Pauninsalo
puheenjohtaja
040 7412328

Upi Malinen
toripäällikkö
0400 601 018

Kyläyhdistyksen
hallitus 2017
Arja Hokkanen
Mervi Hokkanen
Kirsti Lappalainen
Seppo Lappalainen
Kirsti Lähteenmäki
Upi Malinen
Erja Pauninsalo
Mervi Pyykkönen
Toni Reinikainen
Riitta Sompa-Hokkanen
Matti Toivonen

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

Monipuolista osaamista omalta kylältä:
HOKAN KYLÄOSUUSKUNTA

Hokan kyläosuuskunta

TARVITSETKO REMONTTI- TAI SIIVOUSAPUA,
MAALAUSTA TAI TRAKTORIA?
ONKO LAITURISI KORJAUSTA VAILLA?

Avun löydät Hokan kyläosuuskunnasta,
ota yhteyttä!
Tarvitsetko remonttiapua, maalausta

traktoria?

tai

Kyläosuuskunnan uudet yhteystiedot:

Onko laiturisi korjausta vailla?

Onko Sinulla
liikeidea?

KOKEILE SITÄ
A!
OSUUSKUNNASS
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www.hokankylaosuuskunta.fi
ja Facebook

Katso www.hehkuvahokka.fi/osuuskunta,
osuuskunnan
Facebook
Seppo Lappalainen,
sihteeri,
0400 570 557,tai soita 0400 570 557
seppo.lappalainen@seponkonttori.fi

Sari Kuusjärvi, hallituksen puheenjohtaja,
040 1920 330, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

