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HOKKALAINEN
Hokan seudun kyläyhdistys ry:n kesälehti 2018

Tässä lehdessä mm.
Hokan seudun
kyläyhdistys
10 vuotta, s. 4-5

Hokan koulun
löytäjä muistelee,
s. 6

Tehdään yhdessä!

HOKAN seudun kyläyhdistys
ry:n perustamisesta tuli toukokuussa kuluneeksi 10 vuotta.
Tämä aika on ollut esimerkillistä
nousua hiljaiselosta toimivaksi ja
ehkä Kangasniemen aktiivisimmaksi kyläksi.
Alkuvuosina Hehkuva Hokka -hanke sekä uusien tapahtumien ja toimintamallien kehittyminen siivittivät kyläämme
menestykseen. Valintamme Etelä-Savon vuoden kyläksi, valtakunnallinen kunniamaininta ja
Veej’jakajan vuoden Leader-hanke ovat tästä osoituksena.

MEILLÄ on toimiva kyläyhdistys,
aktiiviset kyläläiset ja loma-asukkaat, talkootyövoimaa sekä hyvät yhteistyökumppanit. Lisäksi
tekemisen tahto on mahdollis-

tanut monet tunnetut vuosittaiset tapahtumat, joita meillä
on noin 15 kpl/vuosi ja lisäksi
toritoiminta.
Ripeästä toiminnasta on esimerkkinä kylätorilla sijaitsevan
Upin Tuvan rakentaminen, joka sujui nopeasti ilman turhaa
”lautakuntatyöskentelyä”. Olemme aktiivisesti markkinoineet
myös kuntaamme erilaisilla julkaisuilla ja olemalla messuilla talkootyössä.

Toimiva kylä on
kuitenkin koko kunnan
voimavara ja se lisää
myös loma-asukkaiden
viihtymistä Puulan
rannoilla.
- Seppo Lappalainen -

Kylätoiminnan vastustajia löytyy kunnastammekin aivan riittävästi. Toimiva kylä on kuitenkin koko kunnan voimavara ja
se lisää myös loma-asukkaiden
viihtymistä Puulan rannoilla. Ei
tapeta lypsävää lehmää.
TÄNÄ vuonna juhlimme Hokassa 10-vuotiasta kyläyhdistystä
Kesätorin avajaisissa 26.5.2018
ja myöhemmin 115-vuotiasta
Otto Mannisen koulua.
Uutena puheenjohtajana haluan kiittää saamastani luottamuksesta ja hyvistä lähtökuopista, jotka ovat muodostuneet Erjan kymmenen vuoden
puheenjohtajuuden aikana meidän kaikkien yhteistoiminnalla.
Pidetään edelleenkin Hokassa hyvä syke päällä ilman kate-

utta ja kaunaa. Positiivinen ote
maaseudun hyväksi koituu meidän kaikkien parhaaksi.
Tehdään yhteistyötä muiden
kylien, kunnan ja eri yritysten ja
yhteisöjen kanssa. Tulkaa mukaan kylän tapahtumiin ja talkoisiin.

Myötätuulta meille
kaikille, myös sinulle
tämän julkaisun lukija!

Seppo Lappalainen

Puheenjohtaja,
Hokan seudun kyläyhdistys ry

Tule risteilylle, Puula kutsuu!

SISKO

SINIKKA

Risteilyvinkki:
Iso Säkkisalo

luontoon.fi

HIRSIRAKENNUKSET höylä- ja lamellihirrestä
PUUTAVARAMYYNTI: peruspuutavara ja
kyllästetty puutavara suoraan varastosta

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
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Puula Hirsitalo Oy

Sepäntie 4, Kangasniemi
Puh. 020 793 1830
myynti@puulahirsitalo.com
puulahirsitalo.com

Hokan tapahtumia 2018

KAIKKI KODIN JA VAPAA-AJAN
ASUNNON LVI-TYÖT JA TARVIKKEET!

La 26.5. klo 11-14
Hokan kesätorin avajaiset
 KESÄTORI avoinna klo 11-14 lauantaisin 1.9. asti Oras Safira -mökkihanalla
lämmin vesi kesäkeittiöön
la 9.6.
LADATTAVA

Mukavuutta mökille!

Ma 18.6. klo 18.30
Yhteislauluilta Upin tuvalla
To 21.6. klo 11-14
Juhannustori Hokan torilla
La 7.7. klo 21
Puulan Iltasoitto
Martta -luodolla,
Kai Hyttinen ja
Arto Tarkkonen

MÖKKISUIHKU

● Sekä hana että 5 litran vedenlämmitin tulevat
yhdessä paketissa.

35,-

● Hanan virtaama on 5 litraa minuutissa.

Kesätarjous!

Avoimet kylät -tapahtuma
teemalla ”Reippaillen kylätorille”

● Asentaminen on helppoa – tarvitaan vain
kylmävesiliitäntä ja sähkö.

● Saatavissa sekä keittiö- että pesuallasversiot:
1023F ja 1003F.
Todella kätevä,

kannettava suihku
reissuihin ja rantasaunaan!

ORAS MÖKKIHANAPAKETTI
(Safira keittiömalli +
vedenlämmitin)

239,-

Yhteistyössä:

PTA-Putki Oy
La 14.7.
Suuri Puula Suunnistus veneilijöille
Ti 17.7. klo 18.30
Yhteislauluilta Upin tuvalla

Raj. erä

Meiltä myös esim.
www.oras.com

Ti 7.8.
Seurakunnan kylätapahtuma Tapiolassa
Ke 15.8. klo 18.30
Yhteislauluilta Upin tuvalla
La 1.9. klo 11-14
Hokan kesätorin päättäjäiset
La 27.10.
Iltamat Tapiolassa
Marraskuussa
Kauneimmat joululaulut Upin tuvalla
Su 2.12. klo 9.15
Hokkalaisten retki adventtikirkkoon
La 8.12. klo 15-17
Hokan joulutori

TERVETULOA
TAPAHTUMIIN!

Maalämpö
Järvivesipumput Kompostikäymälät

- ja paljon muuta!
Tule tutustumaan
PTA-PUTKI OY

Avoinna ma–pe klo 8–16
Asematie 1, KANGASNIEMI
Puh. 040 480 5328 • www.pta-putki.fi

f

Meiltä myös
Matkahuollon
pakettipalvelut!

Avoinna joka päivä!

Tarvikkeet unelmiesi
metsästykseen.

Poikkea kahvilla
tai 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!
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Hokan seudun kyläyhdistys
10 vuotta
2008

Hokan seudun kyläyhdistys ry. perustettiin 4.5.2008, kun
aiemmin kylällä toimineet Hokan kylätoimikunta ja Hokan
maa- ja kotitalousseura ”löivät hynttyyt yhteen”.
Puheenjohtajaksi valittiin Erja Pauninsalo. Kesällä 2008 järjestettiin kyläyhdistyksen logokilpailu, jonka voitti Heli Lausaman
ehdotus. Yhdistystä ja sen jäsenyyttä markkinoitiin ja jäseniä
kertyi runsaasti. Uutta Vuotta otettiin vastaan Tapiolassa.

2010

Vuoden 2010 aikana kylällä tapahtui paljon, kun Hehkuva
Hokka -hankkeen myötä tapahtumia oli yli sata. Kyläyhdistyksen hallinnoiman hankkeen vetäjänä toimi Niina
Lahikainen. Kuvassa Hehkuva Hokka Syvälahden Maitolaituri-tapahtumassa.
Kylätori aloitti toimintansa kesällä 2010, niin ikään Upi
Malisen ideoimana. Ensimmäiseksi Vuoden Hokkalaiseksi valittiin Virpi Kyröläinen, perusteena määrätietoinen ja
vahva panostaminen koulun puolesta.

2009

Toiminta alkoi heti vilkkaana. Kyläyhdistyksen ideanikkarin
Upi Malisen kehittämä Puulan Iltasoitto toteutui vuonna
2009 ja ensimmäisenä esiintyjänä oli Raita Karpo.
Myös Hokan koulun puolesta käytiin kova vääntö vuoden
lopussa ja koulu sai jatkoaikaa. Rantakalailta keräsi runsaasti väkeä Telkkoon elokuussa.

Vanhan ajan
iltamat

HOKAN TAPIOLASSA

La 20.10.2012
klo 19.00-24.00

Monipuolinen ohjelma!
Tanssiorkesteri
Ere Leskinen
tanssittaa!

Puffetista kahvia, pullaa,
mehua ja makkaraa.
Arpajaiset.
Liput 10 €

Tervetuloa!
Järj. Hokan seudun
kyläyhdistys ry

2011

Hankkeen myötä kylällä oli niin paljon menoa ja meininkiä, että
Järvi-Suomen kylät ry (Jäsky) valitsi Hokan Etelä-Savon kyläksi
vuonna 2011. Samana kesänä oli Kangasniemellä Omakotitalonäyttely, missä Hokka oli mukana koko 16 päivän ajan.
Lisää mainetta ja kunniaa saatiin myös: kunniamaininta valtakunnallisessa Vuoden kylä 2011-kilpailussa. Lisäksi Hehkuva
Hokka -hanke valittiin Veej’jakajan vuoden hankkeeksi.
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2012

Iltasoitto, äitienpäiväjuhlat koululla ja kylätori olivat jo
vuonna 2012 vakiinnuttaneet asemansa tapahtumien joukossa.
Syksyllä 2012 järjestettiin myös Iltamat Hokan Tapiolassa.
Kesällä Puulalla oli ensimmäisen kerran Suuri Puula Suunnistus, kuinka ollakaan Upin ideoimana. Kesäiset yhteislauluillat
alkoivat. Kyläyhdistyksen aloitteesta Hokan koulun nimi muutettiin Otto Mannisen kouluksi.

2014

Vuonna 2014 uutena tapahtumana
oli yhteinen matka
adventtikirkkoon,
mukana ensimmäisellä kerralla myös
hevoskyyti. Tapahtumia riitti niin talvelle
kuin kesällekin. Kyläyhdistyksen jäsentalouksien määrä
vakiintui hieman alle
kahteensataan.

2013

Kesäkaudella
Hokassa oli paljon
tapahtumia, vuonna 2013 tulivat ohjelmaan mukaan
myös Iltamäki
koulun mäessä ja
TalviTriathlon.

2015

Aatin Tupaa alettiin suunnitella kylätorille vuonna 2015. Tupahankkeeseen
saatiin Veej’jakajan hankerahaa. Halukkaat saivat ostaa tuvasta oman hirren
50 euron hinnalla. Lisäksi tarvittiin
paljon talkootyötä ja kyläyhdistyksen
omaa rahoitusta.
Puulan Iltasoitossa esiintyivät Elina
Vettenranta ja Janne Maarala.

2016

Useana vuonna järjestetty Äitienpäiväjuhla
vaihtui vuonna 2016 Äitien hemmottelupäiväksi, joka pidettiin äitienpäivän aattona Tapiolassa. Aatin Tuvan vihki Kesätorin
avajaisissa 11.6. käyttöön kunnanvaltuuston pj Mikko Hokkanen ja samalla paljastettiin Tuvan ”oikea” nimi Upin Tupa. Tupa
otettiin kahvilakäyttöön ja suosio on ollut
suurta alusta alkaen. Lokakuussa järjestettiin Hokan Tapiolassa KuutamoKantri,
esiintyjänä Leo Silolahti. Vuonna 2016 perustettiin Kangasniemen kyläparlamentti, jossa Hokan kyläyhdistyksen edustajat
ovat olleet aktiivisesti mukana.

Toimintansa aikana kyläyhdistys on valinnut seuraavat
maaseudun ja Hokan toimintaa tukeneet henkilöt:
Tosi hokkalaiset: Matti Toivonen, Arja ja Pauli Hokkanen
Vuoden hokkalaiset:
2009 Virpi Kyröläinen, kyläkoulun puolustaja
2010 Toriryhmä Marjatta Hämäläinen,
Katri Venäläinen ja Upi Malinen
2011 Seppo Lappalainen, puuhapete
2012 Kangasniemen Kunnallislehti,
kylien puolustaja
2013 Jouko Häkkinen, Puulan puolustaja,
vesihokkalainen

2014 Henri Lappalainen ja
Pietu Heiskanen,
erävaelluksen SM-kulta, nuoret
2015 Toni Reinikainen,
vuoden poliisi
2016 Raija Lumikuru,
Käräjäniemen kesäkauppa
2017 Mikko Hokkanen,
luotettava luottamushenkilö

2017

Vuoden 2017 helmikuussa Kangasniemen kunnanvaltuusto käsitteli
kyläparlamentin organisoiman kuntalaisaloitteen pohjalta uudelleen Otto
Mannisen koulun lakkauttamista. Päätökseksi tuli, että koulu saa jatkoaikaa.
Kaamoskarkeloissa lokakuussa esiintyi Harri Marstio.
Vuoden hokkalaiseksi valittiin Mikko
Hokkanen. Koululla järjestettiin kerran
kuussa Sunnuntaikahvila yhteistyössä
Päiväkoti Pikkuväen kanssa.

2018

Runsaslumisen
talven myötä
päästiin helmik
uussa pitkästä
aikaa laskemaa
n mäkeä
Iltamäessä ja Ta
lviTriathlonkin
kisailtiin maalis
kuussa.
Kyläyhdistykse
n vuosikokouksessa vaihtui pu
heenjohtajuus,
uusi pj on Sepp
o Lappalainen.

10-vuotista toim
intaa
juhlitaan Kesäto
rin
avajaisissa 26.5
.2018.
KesäHokkalainen 2018
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Hokan koulun löytäjä muistelee
EREHDYIN ottamaan netistä
hotellihuoneen Mikkelissä. Nyt
Booking.com lähettää minulle joka viikko 2-3 sähköpostia,
joissa kysytään olisiko taas syytä
lähteä Mikkeliin?
No, aina on syytä, koska Mikkelin kautta kuljen tänne Kangasniemeen, jossa lähes yksinomaan nykyisin matkailen. Kauemmaksi ei ehdi, niin paljon on
vielä näkemättä täkäläisiä syrjäkyliä ja takametsiä.
VANHOJA sankarillisia löytöretkiä on mukava muistella. Kuten
sekin kerta, kun löysin aivan yllättäen Hokan koulun.
Olin etukäteen kuullut siitä paljon, olihan esi-isäni Topias Manninen tomerasti mukana
rakennusporukassa. Hän asui silloin koulun naapurissa Rasikankaalla. Mutta koska meillä ei Topiaksen vararikon jälkeen ollut
enää yhteyksiä sinne päin, ei
tullut koskaan käytyä kulmilla.
Suuntasin mieluummin retkeni
maineikkaille lintujärville Leppäselälle, Pätkönlammelle, Vuorilahdelle ja Pukkiselälle.
Koulun löytämisestä on olemassa tarkat muistiinpanot.
Vuosi oli 1984, Euroopan Cupin finaali Liverpool-Roma juuri
päättynyt, ja toukokuun viimeinen päivä alkanut, kun soudin
saaresta Miellahteen ja polkaisin valkamasta kohti Hokkaa.
Mäki ylös, mäki alas. Sama vielä
monta kertaa ennen kuin käännyin maantieltä Hokan Koulutielle. Sitten, Ylä-Saukon talon kohdalla, se alkoi kuulua! Kaukainen
raksutus. Hyvin kaukaa, mutta aivan selvästi tyynessä alkukesän
yössä. Ruisrääkkä!
Ääni oli tuttu, koska se on niin

omanlaisensa, ei siksi, että olisin
kuullut sen usein. En ollut. Ruisrääkkä oli tuohon aikaan harvinainen. Ja Kangasniemellä en
ollut kuullut sitä koskaan aikaisemmin.
Ääni tuli metsän takaa, jostain
korkealta, ja kohta olikin edessäni jyrkin ylämäki, jonka olin pitäjässä koskaan kohdannut. Enkä
ole tainnut kohdata jyrkempää
sen jälkeenkään. Talutin pyörää
ylös, läähätin, hirvet rymistivät,
kello oli noin yksi.
Mäen päällä näin pihamaan ja
rakennuksen, jonka arvasin olevan se sukuni muistoissa rikas ja
rakas Hokan koulu. Koulun tuntee aina.
En tohtinut mennä pihalle asti, tieltä vain katselin. Jossain ikkunassa taisi palaa valo. Käännyin maantielle ja laskettelin
loivaa mäkeä alas Niemikylään.

Tulin paratiisiin.
Ihmeellinen, leuto
ilmanala, nukkuvia
taloja, ylväitä
pihapuita, niityt ja
pensaikot täynnä
linnunlaulua.
- Tuomas Manninen -

TULIN paratiisiin. Ihmeellinen,
leuto ilmanala, nukkuvia taloja,
ylväitä pihapuita, niityt ja pensaikot täynnä linnunlaulua ja
kahlaajalintujen hätäistä huutelua: satakieliä, kerttusia, sirkkalintuja, pensastaskuja, kuoveja,
hyyppiä.
Niemi kallistui loivasti etelään, kohti päiväntasaajaa ja
lämpöä, kohti Puulaa. Käki kukkui, teeri kukersi, kuikka huusi.

Kangasniemen

Juhla- ja Pitopalvelu Ky
Hautauspalvelu
Sirpa Sappinen
Koivukuja 2 • Puh. (015) 432 365
Sirpa Sappinen, 0400 573 045, www.janetti.fi/sirpa
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Joutsenet eivät huudelleet, sillä niitä ei vielä ollut.

Se oli täydellinen
retki kategoriassa
ikimuistoiset.

Otto Mannisen koulu.
Ja mitä tulee siihen ruisrääkkään, niin Oton kaveri Leinon Eino riimitteli jonkun sen esi-isistä jo vuonna 1903 Nocturneksi.

Tuomas Manninen

- Tuomas Manninen -

Ja ruisrääkkä, se raksutti nyt
aivan lähelläni, ruispellon nurkassa. Tai mikä minä kaupunkilaispoika olin viljakasveja tunnistamaan. Se oli täydellinen retki
kategoriassa ikimuistoiset.
Kahden aikoihin läksin polkemaan kotiin saareen. Olin jo
nukkumassa, kun Hokan koulussa kajahti Suvivirsi, olihan toukokuun viimeinen päivä, koulujen
perinteinen päättymispäivä silloin ennen vanhaan.
Seuraavan iltana lähdin jälleen kohti Hokkaa, tällä kertaa
soutuveneellä. Raksutus kuului
myös kauas järvelle, usvan keskelle.
MYÖHEMMIN olen kuullut rääkkiä Kangasniemellä usein, sillä
se yleistyi - ainakin tilapäisesti
- 2000-luvulla.
Ja sittemmin olen käynyt Hokan koulun pihalla ja jopa sisällä. Siellä on pidetty Otto Mannisen seuran johtokunnan kokouksia. Ainoa johtokunta, johon
kuulun. Koulun nimi on nykyisin

Hannolan
Hannu Hokkasen
jälkipolvet

SUKUKIRJA

on valmistunut ja
myynnissä la 2.6.
Hokan
kylätorilla 20 €/kpl

Tutustu ja ihastu!
Hokka Boating Pelastusliivi
Testivoittaja
Vene 2015

Muotoutuva pallorakenne tekee
liivistä joustavan ja käyttömukavan. Hinta: 100 €.

Testivoittaja
Vene 2017

Hokka Sailing
kelluntapukine

Hyvät kelluntaominaisuudet.
Muotoutuva pallorakenne.
Hinta: 180 €.
HOKKA OY
Kemijärvi | puh. 040 835 4257, 0400 237 728
myynti@hokka.info | www.hokka.info

Kaipuu ”suuren maailman”
hälystä Hokan rauhaan
KESÄASUKKAITA verrataan
usein muuttolintuihin, jotka
alkukesästä pitkän odottelun
jälkeen ilmestyvät maisemiin
ja syksyllä lentävät talvehtimaan
muualle.
Lentokapteenina työskentelevän Kari Voutilaisen kesäkolo
on ollut Kinttuniemessä jo yli viidenkymmenen vuoden ajan. Tosin kesäisinkin kapteeni joutuu
lentämään ympäri maailmaa,
mutta pyrähdykset vapaa-ajalla Hokkaan auttavat palautumaan aikaeroista ja virkistäytymään työn rasituksista.
– Lennän Finnairin Airbus
A330- ja A350 -koneita eli käytännössä kaukoliikennettä Aasiaan ja Pohjois- sekä Väli-Amerikkaan. Työkohteet ovat enimmäkseen suurkaupunkeja, joten
vietän useita päiviä kuukaudessa melussa, tungoksessa ja saastuneessa ilmassa. Hokan rauha,
raikas ilma ja puhdas luonto ovat
erinomainen vastapaino ”suuren
maailman” hälylle, Kari kertoo.
VAPAALLA mieli tekee myös kovasti vesille, Helsingissä merelle
ja Kangasniemellä Puulalle.
– Puula tarjoaa erinomaiset
puitteet veneilylle, sekä purjeilla että moottorilla. Harmi vaan,
että Vikla-purjejolla on ollut jo
pitkään poissa vedestä.
Veneilyn lisäksi puuhailu rakennusten ja istutusten parissa
on täyttänyt mökkiarkea etenkin parina edelliskesänä. Apuna
ja seurana ovat olleet vaimo Inka Romo ja joskus Karin kolme
nyt jo aikuista poikaakin.
– Kesäpaikka on isoisäni Vilho
Ounaskarin (s. Ursin) ja sukum-

Kinttuniemen
kesäasukkaat
Inka Romo ja
Kari Voutilainen.
me on mökkeillyt siellä jo viidessä sukupolvessa. Vilho oli syntyjään kangasniemeläinen. Hän oli
aikanaan suunnitellut eläköityvänsä Hokkaan ja siksi aloittanut tontin muokkaamisen raivaamalla peltosarkoja ja istuttamalla sinne tammia ja muita
jalopuita. Ikävä kyllä hän kuoli kesken urakan vuonna 1948,
mutta hänen istuttamiaan puita
on edelleen joitakin elossa. Äitini Maria Voutilainen (hokkalaisittain Maire) viljeli pienimuotoisesti isänsä raivaamia peltoja,
mutta hänen kuoltuaan pellot
vesakoituivat pahasti. Olemme
nyt muutaman vuoden aikana
pyrkineet jatkamaan Vilhon ja
Mairen työtä, Kari kertoo.
KOSKA käynnit mökillä ovat
usein lyhyitä piipahduksia ja
aikaa täytyy olla isoisän raken-

T:mi Hannu Halttunen
Rakennus- ja hirsityöt
Laiturit
Traktorityöt

Puh. 040 554 9173
Hokantie 554, 51200 Kangasniemi

tamassa rantasaunassa saunomiseen ja järvessä pulahteluun,
päätti Kari hankkia apuvoimia
vesakonraivaukseen paikkakunnalta. Apu löytyikin läheltä
Hokan Kyläosuuskunnan muodossa. Urakkaa saatiin vauhditettua ja samalla kallisarvoista
vapaa-aikaa säästettyä.
– Hokan Kyläosuuskunta on
aivan loistava idea. Sitä kannattaa jatkaa ja ehkä kehittääkin. Seppo Lappalainen on ollut
meille kullanarvoinen apu kaikissa mökin kunnostamiseen ja
tontin huoltoon liittyvissä askareissa. Muutenkin Kangasniemellä ja Hokassa on hyvä pössis käynnissä!

onkin melkoinen joukko.
- Pojilleni mökkiin liittyy paljon lämpimiä muistoja mummostaan ja he tulevat aina mielellään käymään. Pääasiallisesti
olemme kuitenkin siellä kahdestaan vaimoni kanssa. On hauska
sattuma, että Inkan Eetu-pappa
oli syntyisin Harjunmaasta, joten
mökkeilyn ohella voi nyt sukuloidakin Kangasniemellä. Itselläni on pitkät perinteet Hokassa
mökkeilystä ja monen sukupolven aikana kertyneet ystävyyssuhteet tekevät olomme siellä
kotoisaksi, Kari kuvailee, lausahtaen suorastaan runollisesti:
– Hokassa ei ole sielu hukassa, siellä on ihmisen hyvä olla.

PAIKALLISIIN aktiviteetteihin
Kari ei ole ehtinyt juurikaan osallistumaan, sillä mökillä on aina
paljon ohjelmaa. Joskus koolla

Kuva: Kari Voutilainen
Teksti: Arja Hokkanen

RAKENNUSPELTITYÖT

25 vuoden ammattitaidolla!

Konesaumapellit | Classic-kattopellit
Pyöreät ja kantikkaat saumattomat
sadevesikourut | Kattoturvatuotteet
Kanttauspalvelu 6 m asti | Nosturi nostokorilla 28 m
Piipunpellit ja sadehatut
Hallitie 24, KANGASNIEMI

Puh. 0400 606 618
www.pelhane.fi
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Luonnollisest
i
lapsellinen
Pikkuväki

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

Upi Malinen
toripäällikkö
0400 601 018

Riitta Sompa-Hokkanen
sihteeri, jäsenasiat
040 563 3228

Toni Reinikainen
tonttiasiat
0400 167 253

Arja Hokkanen
varapuheenjohtaja
040 501 5752

Eri tehtävissä:
Kirsti Lappalainen
Erja Pauninsalo
Mervi Pyykkönen
Matti Toivonen

Kirsti Lähteenmäki
astiaston vuokraus
0400 770 220

www.hehkuvahokka.fi
Hokka - ken Hokassa
ei hukassa

Kangasniemen Hokan metsästysseura ry
Seura omistaa Hokassa, Sydänmaantiellä entisen koulukiinteistön, Tapiolan. Tapiola on erinomainen paikka
viettää juhlia ja merkkipäiviä (tilaa noin 70:lle henkilölle).
Piha-alueen kota ulkotulineen ja kellarikerroksen saunatilat takkahuoneineen ovat myös vuokrattavissa.
Puheenjohtaja
Teuvo Pulliainen
0400 341 507
teuvo.pulliainen@surffi.fi
Sihteeri (myös Tapiolan
vuokra-asiat)
Anne Kääriäinen
040 822 4401
annemaria.kaariainen@
gmail.com

Kiinteistövastaava
(Tapiolan vuokra-asiat)
Arto Venäläinen
040 529 3028
arto.venalainen@
outlook.com
Kangasniemen Hokan
metsästysseura r.y.

Hyvä asiakkaamme,
Rautiat ja K-raudat yhdistyivät
K-Raudaksi.
Uusi K-rauta on Suomen
kattavin
rautakauppaketju
Joutsantie 22, KANGASNIEMI
| Puh. 040 3101 400
petri.viiansalo@k-rauta.ﬁ
TERVETULOA!
ma–pe 7–17, la 8–14
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Otto Mannise
n
koulu

Hokan koulutie
21
51200 Kangas
niemi
ryhmispikkuvak
i@gmail.com

(ent. Hokan ko
ulu)
115 vuotta 2018
Hokan koulutie
21
51200 Kangas
niemi
puh. 040 354 16
92

Monipuolista osaam

ista omalta kylältä:

HOKAN
KYLÄOSUUSK
UNTA

TARVITSETK
O REMONTTITAI SIIVOUSA
MAALAUSTA
PUA,
TAI TRAKTOR
ONKO LAITU
IA
?
RISI KORJAU
STA VAILLA?
UUTTA! TIET
OSUOJAPALV
ELU GDPR

Avun löydät H
okan kyläosuu
skunnasta,
ota yhteyttä!
Kyläosuuskunn

an yhteystied
ot:

Veikko Hokka
nen, hallituks
en puheenjoht
040 832 8485, ve
aja,
ikko.o.hokkane
n@gmail.com
Seppo Lappal
ainen, sihteeri
, 0400 570 557,
seppo.lappalai
nen@seponkon
ttori.fi
www.hokanky
laosuuskunta.fi
ja Facebook

Onko Sinulla
liikeidea?

KOKEILE SITÄ
OSUUSKUNN
ASSA!

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!

