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MUUTA MAALLE -teeman ym-
pärillä jyllää. Moni haluaisi muut-
taa maalle, kunhan sopiva paikka 
löytyisi.

Hokan Mökki- ja asuntomes-
sut 2018 olivat menestys ja hie-
no idea herätellä kansaa aktivoi-
tumaan kunnostamalla talojaan 
ja mökkejään, ostamaan ja myy-
mään niitä. Ideana oli kylän pitä-
minen elinvoimaisena ja toisaal-
ta asunto- ja mökkiomaisuuden 
kunto hyvänä. Tästä toiminnas-
ta hyötyvät kaikki, niin ostajat, 
myyjät kuin kyläkin.

Tänä keväänä Muuta maalle 
-asuntomessut järjesti Kunnan-
talolla Kangasniemen kyläpar-
lamentti (kylien yhteinen orga-
nisaatio, www.suomenkaunein-
kunta.� ) ja teema oli esillä myös 
Oma Mökki -messuilla  Helsingis-
sä huhtikuun alussa.

Kylätorilla kesäkauden avajai-
sissa 25.5. on mökki- ja asunto-
teema uudelleen esillä. Pidäthän 
itse huolen siitä, että rakennus-
kantasi pysyy kunnossa ja että 
rakennuksilla on käyttöä. Tämän 
lehden sivulla 5 on kerrottu lisää 
Kylätorin kesäkaudesta.

ITSELLENI paluumuutto maal-
le oli suhteellisen yksinkertaista. 
Tosin hämmästelijöitäkin riitti. 
Muutatkos tosiaan sinne Ukon-
niemeen tien päähän kauas 
kaikesta? 

Kun kerroin, että omakotitalo 
järven rannalla noin 16 minuut-
tia kirkonkylältä, niin päät nyö-
kyttelivät ja asialle tuli hyväksyn-
tää. Tuo 16 minuuttia on liiken-
nevalojen väli ruuhka-Suomessa 
ja alle tunnin matka lähikaupun-
keihin on etelässä normaali työ-
matkaan kuluva aika. Näinhän se 
on, täältäkin tiet ovat kaksisuun-
taisia, etätyö tai työmatka muu-
alle ovat helppoja. 

Tottakai maalle muuttoa har-
kitsevalle keskeisiä asioita ovat 
työpaikat ja esimerkiksi lasten 
ikä/koulu. Kangasniemellä on 
tarjota hyvät palvelut, kaikki 
koulut (myös kyläkoulut ja lu-
kio), olemme keskellä Suomea 
(tiet vievät/tuovat viidestä suun-
nasta), avoimia työpaikkoja, har-
rastus- ja ulkoilumahdollisuudet, 

hieno luonto ja vapaita asunto-
ja/mökkejä jne.

Kuten pankinjohtaja Sep-
po Laurila sanoi Oma Mökki 
-messuilla: ”Jos emme nyt panos-
ta kunnassa oleviin palveluihin 
ja kunnan/kylien houkuttelevuu-
teen, niin menetyksiä emme saa 
helposti takaisin”. Voisimme siis 
julistautua Suomen virallisek-
si etätyökunnaksi ja Hokka etä-
työkyläksi.

ELINKEINOASIAMIES Jukka 
Siikonen on Hokan loma-asu-
kas ja hän on suhtautunut hyvin 
myönteisesti tehtävänsä mu-
kaisesti yritysten, mutta myös 
kylien kehitysasioihin. Hokka ja 
hokkalaiset ovat useissa kunnan 
markkinointiin liittyvissä tapah-
tumissa keskeisessä roolissa 
kehittämässä kuntaa ja omaa 
toimintaa. 

Pidetään edelleenkin Hokas-
sa hyvä syke päällä ilman kate-

utta ja kaunaa. Positiivinen ote 
maaseudun hyväksi koituu mei-
dän kaikkien parhaaksi. Tehdään 
yhteistyötä muiden kylien, kun-
nan ja eri yritysten ja yhteisöjen 
kanssa. Tulkaa mukaan kylän ta-
pahtumiin ja talkoisiin.

Etelän ”reuna-alueen” kaup-
pamatkustaja kysyi savolaisu-
kolta, että viekö tämä tie Iisal-
meen? Ukko vastasi että, Iisala-
meen mennöö toinen kaesta ja 
toinen kaesta tuo. Kuljetaan me-
kin teitämme molempiin suun-
tiin, jotta kylä ja maaseutu py-
syvät elinvoimaisina!

Seppo Lappalainen
Puheenjohtaja, 
Hokan seudun kyläyhdistys ry 

Tiet ovat kaksisuuntaisia

Kahvila
REISSUPANNU

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

Poikkea kahvilla tai nouda 
herkulliset leivonnaiset mukaan!

UUTTA: 
PANNUN PUOTI

Pieni kesämyymälä 
täynnä ihania löytöjä, 

itselle tai lahjaksi.
Tervetuloa tutustumaan!
Kysy Puodin aukioloajat

Kahvilasta.

Voisimme siis julistau-
tua Suomen viralliseksi 
etätyökunnaksi ja 
Hokka etätyökyläksi.
- Seppo Lappalainen -

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

HIRSIRAKENNUKSET höylä- ja lamellihirrestä
PUUTAVARAMYYNTI: peruspuutavara ja 

kyllästetty puutavara suoraan varastosta 
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Puulan Iltasoitto 6.7. klo 21

Puulan iltasoiton 
pääyhteistyökumppani:

Simpiän Mar� aluodolla
N6856711  • E483973

KAIJA KÄRKINEN 
& ILE KALLIO

Puunkorjuupalvelut
www.veljeksethokkanen.fi  | Facebook: Veljekset Hokkanen Oy
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T:mi Hannu Halttunen
Rakennus- ja hirsityöt

Laiturit
Traktorityöt

Puh. 040 554 9173 
Hokantie 554, 51200 Kangasniemi

Hokan tapahtumia 2019

SAMULI HOKKANEN
Puh. 040 832 5862
samuli.hokkanen@hotmail.com

LVI-HOKKANEN Kangasniemi

 Kylätorin kesäkauden avajaiset ja talo- ja mökkimessut 25.5. klo 11 - 13
 Toripäivät lauantaisin 25.5. - 31.8. klo 11 - 13, pl. juhannusviikolla to 20.6.
 Yhteislauluillat Upin Tuvalla 24.6., 16.7. ja 14.8. klo 18.30
 Hokan markkinat kylätorilla 29.6. klo 11 - 13
 Puulan Iltasoitto Marttaluodolla 6.7. klo 21. 

Esiintymässä Kaija Kärkinen ja Ile Kallio!
 Suuri Puula Suunnistus 13.7. klo 10 - 17
 Kylätorin kesäkauden päättäjäiset 31.8. klo 11 - 13
 Kaamoskarkelot Tapiolassa 26.10. klo 19, esiintyjänä Muska!
 Kauneimmat joululaulut Upin Tuvalla to 28.11. klo 18.30
 Hokkalaisten matka adventtikirkkoon 1.12. klo 9
 Hokan Joulutori 7.12. klo 15 - 17

Lisäykset ja muutokset mahdollisia, tarkasta tapahtumatiedot osoitteesta 
hehkuvahokka.�  ja seuraa Facebook-sivujamme! Tervetuloa tapahtumiin!

Suuri Puula 
Suunnistus 13.7.

Muska Kaamoskarke-
loissa 26.10.

Piipahda Hokan 
kylätorilla!
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TORISÄÄNTÖ 2019Tule Hokan 
kylätorille!
Toimivan torin, Hokan Kylätorin, 
10. toimintavuosi alkaa lauantaina 
25.5.2019 klo 11.00 Hokan ja Kin� unie-
mentien risteyksessä. 
Kahvio, grilli, 10 myyntikatospaikkaa, parkki-
alue ja Keltainen Kauppa tarjoavat erinomaiset 
pui� eet kaikenlaiselle myynnille. Avajaisissa 
ovat mukana myös asuntojen ja mökkien 
myyjät ja ostajat.

1 §
Avoimet myyntipaikat ovat il-
maisia ja tarjolla kaikille niille, 
jotka haluavat tehdä kauppaa. 
Lisäksi myös oman kojun, myyn-
tiauton, teltan tai pöydän käyttö 
on mahdollista.

2 § 
Vuokrattava Keltainen Kauppa, 
lukittava myyntikoju, vuokra-
taan 50 euron viikkohintaan. 
Hintaan sisältyy edeltävän viikon 
some- ja torimarkkinointi. 

3 §  
Tori on virallisesti auki joka 
lauantai alkaen 25.5. ja jatkuen 
31.8. saakka. Poikkeava aika on 
juhannusviikolla torstai. Viralli-
nen toriaika klo 11 - 13 perus-
tuu siihen, että kauppa käy niin 
vilkkaasti, jotta tavarat loppuvat 
siinä ajassa. Torilla saa tämän li-
säksi tehdä kauppaa vapaasti 
muinakin aikoina esim. marja- 
tai sienisesongin aikaan. 

4 §
Torilla paikan päällä juotavien ja 
syötävien tuotteiden myynnistä 
vastaa Hokan seudun kyläyhdis-
tys (kahvila ja grilli).

5 §
Jokaisena toripäivänä arvotaan 
klo 12.45 OnnenÄmpäri, jonka 
sisältö vaihtelee. Arpalipun hinta 
on 2 euroa.

6 §
Tori sijaitsee risteysalueella, jo-
ten potentiaalisia asiakkaita on 
liikkeellä runsaasti. Noudata eri-
tyistä varovaisuutta liikenteessä.

7 §
Kaikki myyntipaikat varataan 
toripäällikkö Upi Maliselta, 0400 
601 018, samalla sovitaan yksi-
tyiskohdista.

Tervetuloa kaupantekoon kylätorille! 

Keltainen kauppa

ROTOMON OY | Hallitie 26, Kangasniemi
Puh. 015 343 340 | rotomon@rotomon.fi  | rotomon.fi 

Tehtaanmyymälä palvelee: Hallitie 26, Kangasniemi

ROTOMON OY | Hallitie 26, Kangasniemi

Meiltä mm. 
jätevesijärjestelmät, 

rumpuputket, sokkelilevyt, 
suodatinkankaat 
ja laituriponttonit 

– Tutustu valikoimaan
osoitteessa 
rotomon.fi 

Kirjan ja 
kirjailijoiden 

päivä 7.9.
Tapahtumapaikkana Kansis-

keskus. Pääosissa mm. 
Otto Manninen, Anni Swan 

ja Maria Kuutti.

Järjestäjinä 
Otto Mannisen seura ja
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KUN Lehdon perheen koirat 
kuulevat sanan ”mökille”, niin ne 
eivät hievahda eteisestä ennen 
kuin isäntäpari kapsäkkeineen 
starttaa Helsingistä kohti Kan-
gasniemeä. Muutos tiukasti ryt-
mitettyyn arkeen tuli pariskun-
nalle neljä vuotta sitten heidän 
ostettuaan kesäpaikan Hokan 
Haukiniemestä. 

Kai on LVI-alan yrittäjä ja Päi-
vi on ammatiltaan urheilukoulun 
opettaja ja jalkapallovalmenta-
ja. Myös Kai kertoo aiemmin toi-
mineensa jalkapallovalmentaja-
na 15 vuotta. 

Mökin myötä urheilun siivittä-
mä elämä rauhoittui. Vai rauhoit-
tuiko? Joutilaita hetkiä ei mökil-
lä ole paljon vietetty ja Päivikin 
tuntuu juuri palanneen Serbi-
asta MM-kisoista, jossa hänen 
valmennettavansa olivat pe-
laamassa.

– Hirveästi ja pitkään haaveil-
tiin omasta kesäpaikasta. Leivon-
mäellä ja Saimaalla on mökkeilty 
sukumökeillä. Kaitsu on lähinnä 
”meripoikia”. Hän on Strömsön 
saarella lapsuutensa kalastanut, 
kertoo Päivi. 

Pariskunta on aiemmin myös 
vuokrannut kesämökkejä eri 
puolilla Suomea. Perheen lapset 
ovat jo aikuisia, mutta odottavat 
innolla koska kesäpaikan uusi ra-
kennus valmistuu. 

– Mökkihaaveen toteutumi-
sen myötä on täytynyt tehdä 
valintojakin. Toimin nykyään 
päätoimisena urheilukoulun 
valmentajana ja liikunnanopet-
tajana. Tämän päivätyön lisäksi 
seurajoukkueessa valmentami-
sen isona haasteena olisi mm. 
vapaa-ajan eli sen rakkaan mök-
keilyajan puute, kertoo Päivi.

LEHDOT ihastuivat kesäpaikas-
sa ensinnäkin komeaan riihes-

tä tehtyyn päärakennukseen. 
Toisekseen se sijaitsi ihanan, 
kirkasvetisen järven rannalla ja 
kolmanneksi jylhällä rinteellä.

 – Ihmiselle on hyväksi liikkua 
epätasaisella. Se on arkihaastet-
ta, tietää liikunnanopettaja. 

Urheilulliset Lehdot ovat 
haastaneet itseään kantamalla 
rinnemaastossa hirsiä, valtavaa 
jenkkijääkaappia ja parisataaki-
loisia kivitasoja.

– Lava saattoi siirtyä välillä pa-
rikymmentä senttiä. Välillä vaan 
naurettiin ihan hervottomana ja 
taas jatkettiin, Päivi kuvailee siir-
to-operaatioita. 

Aiemmin askeettiseksi vieras-
majaksi tehtyä riiheä komistaa 
nyt jykevä keittiö, josta näkee ja 
haistaa, että siellä tehdään ruo-
kaa. Massiivinen lihatukki ja sei-
nällä riippuvat veitset houkut-
televat kokkaamaan lähiruokaa. 
Marjat, sienet ja kalat kun löyty-
vät käden ulottuvilta. 

Joku käärme tästä paratiisis-
ta löytyy ja kivellä lämmittelevä 

kyy on tänä keväänä nähty piha-
polun varrella. 

– Koirien takia ne lähinnä 
hirvittävät, kun voivat olla niille 
kohtalokkaita, Päivi toteaa. 

Vilkkaat ja pelottomat nor-
folkinterrierit Weikko ja Wili 
ovat velipuolia. Weikko sai tois-
sa syksynä sankarikoiran tittelin 
vainuttuaan aamulenkillä tulva-
ojasta iäkkään naisen ja pelas-
ti toiminnallaan tämän hengen.

KALASTUS on pariskunnan yh-
teinen harrastus ollut aina. Verk-
koja ei tarvitse veneellä viedä 
kauas, sillä laiturin edestä tulee 
muikkua. 

– Huippujuttu oli viime kesä-
nä saada 6,2 kiloinen taimen ja 
sitä ennen 7-kiloinen hauki. Ko-

Lehdot ottavat mökkeilyn 
urheilun kannalta

ko päivä me sitä taimenta ihme-
teltiin ja koirat myös. Todellinen 
jackpot oli, kun saatiin siitä jou-
lumädit talteen. Särkisaalis kui-
vataan koirille, Lehdot kertovat. 

Sienireissulla pariskunta koki 
yllätyksen, kun he löysivät mat-
sutake-esiintymän. Aromaattis-
ta sientä he ovat kuivanneet ja 
käyttävät sitä lähinnä aasialais-
tyyppisiin ruokiin. 

Puuhakkaat Lehdot tekevät 
paljon itse rakennushommia. Ko-
ti on rintamamiestalossa, joten 
siitä heillä on remonttikokemus-
ta ja toki Kailla työnsä puoles-
ta. Mutta neuvoja ja apua kylän 
Reijolta, Hannulta, Untolta, Ti-
molta ja muutamalta muultakin 
he ovat saaneet. Siksi varmaan 
useampaan kertaan he ihmet-
televät yhtä asiaa: 

– Miten tänne kylälle on näin 
avuliaita ja mukavia ihmisiä ker-
tynyt?

Teksti ja kuva: 
Arja Hokkanen

Kai ja Päivi Lehto ostivat neljä vuotta sitten kesäpaikan Hokan Haukiniemestä. 
Myös pariskunnan koirat Weikko ja Wili viihtyvät mökillä.

Mökkihaaveen 
toteutumisen myötä 
on täytynyt tehdä 
valintojakin.
- Päivi Lehto -

Verkkoja ei tarvitse 
veneellä viedä kauas, 
sillä laiturin edestä 
tulee muikkua.

KesäHokkalaiset
esittelyssä



Järvi-alueen 
tapahtumia

Puulan uutisia

Tule risteilylle, Puula kutsuu!

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

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

SINIKKA SISKO

Risteilyvinkki: 
Iso Säkkisalo

Metsähallituksen luontokohteessa on 
vuokra� ava kämppä ja rantasauna, 

hienot rannat ja luonto sekä kirkas vesi. 
Kysy lisää kipparilta, joka toimii myös 

kämppäisäntänä.

luontoon.fi 

Pidä Hokka siistinä!

Merkkaa kalenteriin!
Uudet osakaskunnat
Ukonniemi-Väisälän osakas-
kunnan vesialueet ja monia 
muita pienempiä alueita lii-
tettiin uuteen Pohjois-Puu-
lan osakaskuntaan.

Osakaskunta aloittanee toi-
minnan 9.5.2019. Sen koko on 
yli 10000 hehtaaria ja osakkai-
ta siinä on yli 4000. Tällöin lä-
hes 30 osakaskunnan toimin-
ta on yhdistetty yhdeksi isoksi 
osakaskunnaksi, jolloin kalas-
taminen, luvanmyynti, hallin-
nointi ja vesien kunnostus hel-
pottuvat. 

Mikäli asiat etenevät suun-
nitellulla tavalla, lupien myynti 

alkaa 10.6.2019 uuden osakas-
kunnan nimissä. Tiedot saata-
villa sivustolta www.pohjois-
puula.� . 

Ukonniemi-Väisälän osa-
kaskunta hallinnoi edelleen 
maa-alueita (saaria ja luoto-
ja) ja rakentaa mm. Ankosaa-
reen uuden retkisataman ke-
sällä 2019.

Viime vuonna aloitti toi-
mintansa Keski-Puulan osa-
kaskunta, www.keskipuula.
net. Täten Hokan alueella toi-
mii jatkossa kaksi suurta osa-
kaskuntaa.

Hokan seudun kyläyhdistys ry järjestää Puulan järvialueen 
huipputapahtumat heinäkuussa. 

Puulan Iltasoitossa esiintyvät 6.7.2019 klo 21 Kaija Kär-
kinen ja Ile Kallio. Tapahtuman sponsorina toimii Veljekset 
Hokkanen Oy. 

Viikkoa myöhemmin lauantaina 13.7.2019 klo 10 - 17 on 
Suuri Puula Suunnistus. Tällöin veneilijät suunnistavat ras-
tilta toiselle nauttien järviluonnosta ja rastipisteiden ruoka/
kahvitarjonnasta. Suunnistuspassien myynnistä ilmoitetaan 
nettisivulla ja Facebookissa.

Järvialueen puhtaana pysy-
misen lisäksi huolehditaan 
myös piha-alueiden siistey-
destä ja haitallisten lajien 
hävityksestä.

1. Huolehdi ”omien nurk-
kien” siivouksesta eli käytän-
nössä pihapiirin siisteydestä, 
postilaatikoiden kunnosta ja 

rakennusten kunnosta/maalaa-
misesta. Vie turhat rojut kier-
rätykseen, kirppikselle tai jä-
teasemalle.

2.  Torju ja hävitä vieraslaje-
ja, kuten lupiini, jättibalsami ja 
jättiputki. 

Ks. lisää: www.vieraslajit.�  

Pidä Puula puhtaana!
Hyvät merimiestavat edellyttävät luonnon, veneilijöiden ja ran-
ta-asukkaiden kunnioitus. Puulaan eivät kuulu saippuapesey-
tyminen järvessä, shampoot, roskat eikä tölkit. 

Muista myös, että jätevesiasioiden täytyy olla kunnossa viimeis-
tään 31.10.2019. Jätevesiasioista voit kysyä Hokan kyläosuus-
kunnan Veikko Hokkaselta, 040 832 8485.
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Seppo Lappalainen
puheenjohtaja
0400 570 557

Riitta Sompa-Hokkanen
sihteeri, jäsenasiat
040 563 3228

Arja Hokkanen
varapuheenjohtaja
040 501 5752

Kirsti Lähteenmäki
astiaston vuokraus
0400 770 220

Kangasniemen Hokan metsästysseura ry

Seura omistaa Hokassa, Sydänmaantiellä entisen kou-
lukiinteistön, Tapiolan. Tapiola on erinomainen paikka 
viettää juhlia ja merkkipäiviä (tilaa noin 70:lle henkilölle). 
Piha-alueen kota ulkotulineen ja kellarikerroksen saunati-
lat takkahuoneineen ovat myös vuokrattavissa.

Puheenjohtaja 
Teuvo Pulliainen
0400 341 507
teuvo.pulliainen@sur�  .� 

Sihteeri (myös Tapiolan 
vuokra-asiat) 
Anne Kääriäinen
040 822 4401
annemaria.kaariainen@
gmail.com

www.hehkuvahokka.� 

Hokan Help Desk ja 
kyläyhdistyksen hallitus

HOKAN 
KYLÄOSUUSKUNTA

Monipuolista osaamista omalta kylältä:

TARVITSETKO REMONTTI- TAI SIIVOUSAPUA, MAALAUSTA TAI TRAKTORIA? ONKO LAITURISI KORJAUSTA VAILLA? Meiltä myös:  TIETOSUOJAPALVELU GDPR,TOIMISTOPALVELUT JA JÄTEVESINEUVONTA
Ota yhtey� ä!

Kyläosuuskunnan yhteystiedot: 
Veikko Hokkanen, hallituksen puheenjohtaja,040 832 8485, veikko.o.hokkanen@gmail.comSeppo Lappalainen, sihteeri, 0400 570 557, seppo.lappalainen@seponkon� ori.fi 

www.hokankylaosuuskunta.fi  ja Facebook

Onko Sinulla 
liikeidea? 

KOKEILE SITÄ OSUUSKUNNASSA!

Paikkakunnan yritykset ovat valmiina palvelemaan Sinua.
Tarjolla asiantuntevaa, laadukasta ja kiireetöntä palvelua.

Löydät yritykset kunnan nettisivujen  
 yrityshakemistosta: www.kangasniemi.fi. 

Remontointi- ja palvelutarpeita 
loma-asunnolla? 

Ole hyvä, ota yhteyttä  
Kangasniemen eri palveluntarjoajiin!

Luonnollisesti lapsellinen Pikkuväki ry
& Tmi Terhi TullaHokan koulutie 21   51200 KangasniemiPuh. 040 554 3220

Otto Mannisen koulu 
(ent. Hokan koulu)116 vuotta 2019
Hokan koulutie 21   51200 Kangasniemipuh. 040 190 3505Upi Malinen

toripäällikkö
0400 601 018

Toni Reinikainen
tonttiasiat
0400 167 253

Eri tehtävissä:
Kirsti Lappalainen
Jukka Lind
Erja Pauninsalo
Mervi Pyykkönen

Hokka - ken Hokassa 
ei hukassa

Kangasniemen Hokan 
metsästysseura r.y.

Kiinteistövastaava 
(Tapiolan vuokra-asiat) 
Arto Venäläinen
040 529 3028
arto.venalainen@
outlook.com

ISOPESU
Mattojen, vaatteiden ym. 

edullinen pesupaikka!

Kysy myös kuljetusta!

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

www.isopesu.fi 


