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Innovative Village – Kekseliäät kylät

Muistiinpanot esityksistä ja käydystä keskustelusta/OR

OSUUSKUNTA- JA KYLÄTOIMINNAN OPINTORETKI HOKKAAN 23.2.2013

Osallistujat:
Risto Lepänjuuri
Matti Virtanen
Markku Tourunen
Ville Varis
Merja Hytönen

Viljoensio Kumpulainen
Antero Lamminniemi
Airi Mikkonen
Oiva Jokinen
Jouko Raatikainen
Timo Boman

Raija Sirèn
Raili Vainio
Tanja Rämä
Antti Hytönen
Outi Raatikainen
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Esittelijät kyläyhdistys + osuuskunta
Hokan kyläyhdistyksen puheenjohtaja, tilaisuuksien järjestäjä Erja Pauninsalo
Kyläyhdistyksen sihteeri Kerttu Virtanen
Kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja, säteilyneuvoja ja kylätalkkari Seppo Lappalainen.

Hokan kylä
-

-

-

Puulaveden rannalla niemessä
o Puula on Etelä-Savon maakuntajärvi
o Puulaveden kalastusalue on iso
o ei yhteyttä Saimaaseen
yksi Kangasniemen 16 kylästä (mutta ”se tärkein”)
vakituisia asukkaita noin 500, vapaa-ajan asuntoja 1700
talot pidetty kunnossa, tullut uusia asukkaita
”Hokassa et ole hukassa” -kyläkirja
Kangasniemen suurin mies, runoilija, kääntäjä Otto Manninen on Hokasta; vaimo oli kirjailija Anni
Swan; muita mm. kuulantyöntäjä Tepa Reinikainen ja ”sen veli konstaapeli Reinikainen”
kylässä on alakoulu eli Otto Mannisen koulu, jossa myös Pikkuväki eli yksityinen päiväkoti ja kylän
toimisto
o ”kunnan ainoa homeeton koulu”
Kylätori teiden risteyksessä toiminut kesäisin 3 vuotta
kauppa-auto kulkee; kesällä kesäravintola+kesäkauppa
jokaisen ilmoitustaulun otsikkona oli ”Hokka Etelä-Savon Vuoden Kylä 2011”, kylän rajoilla oli
kunnon tienvarsikyltit, joissa ilmoitettiin sama asia

Tapiola - metsästysseuran maja
-

entinen koulu, jonka metsästysseura osti edullisesti ja kunnosti (EU-rahaa käytetty) -> maalämpö,
teurastamo
toimintaa mm. kudontapiiri, kokouksia, hirvipeijaisia
pihamaalla pidetty vuosikaudet kesätapahtumia – teemallisia, mm. turvallisuus
vuokra-asunto tuo perustuloa
kellarissa saunaosasto, jossa kunnon takkatupa

Kyläyhdistys
-

perustettu 2008
noin 150 maksavaa taloutta (talouskohtainen jäsenmaksu)
11-jäseninen hallitus

Hehkuva Hokka -hanke 2010-2011
-> Etelä-Savon vuoden kylä. valtakunnallinen kunniamaininta ja Veej’jakan vuoden hanke
- Leader-hanke: ”72000 eurolla kylä takaisin maailmankartalle”
- hankkeella oli yksi palkattu työntekijä
- v. 2010 yli sata erilaista tapahtumaa joissa yli 900 osallistujaa
o kunnan kanssa taisteltiin koulusta kaikin mahdollisin keinoin -> se kokosi kylän –> pidettiin
koulu ja saatiin sinne myös päivähoito
- Hehkuva Hokka -hankkeen päättyessä 2011 kylällä ideapaja – hullut ideat toteutuneet osittain
- Upi Malinen on hallituksen ideanikkari, joka esitti konsertti keskellä järveä pienellä luodolla
o luodolla solisti ja säestys, yleisö veneissä –> Puulan iltasoitto
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Puulan pelastusalus tekee sähköt kivelle
ei äänentoistoa – järvi kantaa ääntä
”eka konsertissa 40 m vettä alla, hirveä myrsky eikä kenenkään ankkurit pitäny..”
Puulan iltasoitto 06.07.2013
La klo 20.00
Musiikkitapahtuma veneilijöille. Nina Tapio.
Esiintyjät Simpiän Marttaluodolla ja yleisö omissa veneissään
luodon ympärillä.
Järj. Hokan seudun kyläyhdistys ry, Kangasniemen srk ja Puulan
Järvipelastajat ry
http://www.hehkuvahokka.fi

-

Suuri Puula Suunnistus – leimattiin passi kuudessa eri kohteessa
o pidettiin viime kesänä ensimmäisen kerran
o kohteet retkisatamia ym.
o tänä kesänä vähän parannellaan
Suuri Puula Suunnistus 13.07.2013
Koko perheen veneilytapahtuma
Löydä päivän aikana väh. 5 rastia seitsemästä. Suunnistuspasseja
myynnissä Mannilan Kesäkaupalla, Hokan kylätorilla, Kunnan
matkailuinfossa, PuulaSportissa ja Kangasniemen Shellillä.
Järj. Hokan seudun kyläyhdistys ry, Puulan Järvipelastajat ja
Mannilan Kesäkauppa. Tied. Upi Malinen puh. 0400 601 018
http://www.hehkuvahokka.fi

-

Uudenvuodenjuhlassa palkitaan Vuoden Hokkalainen ja kylälle muuttaneet jollain pienellä
palkinnolla; kaksi kertaa valittu myös Tosi Hokkalainen eli pitkän linjan kylätoimija

-

kylä ollut monessa mukana, mm.
o Kangasniemellä oli yrittäjien kesätapahtuma ”Maitolaituri”, jossa hokkalaisilla oli lännen
kylä seriffeineen, kapakoineen ja tanssityttöineen
o 2011 Kangasniemen omakotimessuilla oli Hokan Vuoden kylä -teltta ”Muuta Hokkaan,
meillä on tilaa ja tontteja ja rakentajat omalla kylällä”; kyläläiset tekivät 16 päivää talkoita
-> tuloksena vanhoja rakennuksia on rempattu, mutta tonttikauppaa ei suoraan tehty

Rahoitus
-

-

kyläyhdistyksen perustuloa 150 x 15 e jäsenmaksuja
o talouskohtainen maksu
o kesäasukkaat mobilisoitu jäseniksi, kyläläiset laiskempia
tapahtumissa tuovat tuloa arpajaiset ja makkarat, sillä vain iltamissa pääsyliput
pääsponsori tapahtumille
tapahtumiin alennusta ”jäsenkortilla”
vanhoille jäsenille lähetetään maksulaput automaattisesti ja pyydetään jäsenmaksu 2 v. kerrallaan
kylällä on ollut Leader-hankkeita, mutta Hehkuva Hokka -hankkeen byrokratian kanssa oli
vaikeuksia ja tällä hetkellä ilmassa on hankevastaisuutta

4

Ryhmäperhepäivähoito Pikkuväki ry
-

päivähoitoa anottiin kunnasta vuodesta 2008 lähtien; kun ei tullut, ”äideiltä palo hihat”
alussa avuksi aamumummot - 2009 mummorinki
2010 perustettiin rekisteröity voittoa tavoittelematon yhdistys, viritettiin vakuutukset,
pelastussuunnitelmat ym.
kyläyhdistys vuokrasi päiväkodille tilat koululta edullisesti, sisustus kerättiin kyläläisiltä ja yrittäjiltä
– tilat ovat pienet, mutta omalla kylällä!
rahoitus kunnalta ja vanhemmilta
Pikkuväen toimintaan kuuluu alle kouluikäisten päivähoito sekä aamu- ja iltapäivähoito pienille
koululaisille
noin 20 lasta, työllistää 3 kokopäiväistä hoitajaa
palveluseteli kelpaa
päiväkoti hoitaa laskutuksensa osuuskunnan kautta

Hokan kyläosuuskunta
-

-

-

-

toiminut noin vuoden (perustettu 8.4.2012)
taustaa
o kyläyhdistyksessä haluttiin tehdä jotain kylän vanhuksien eteen, kun lapsille saatiin
päivähoito kuntoon
o peruskysymys vanhusten kotipalvelut – siivous, ruoka, asiointipalvelu ym.
osuuskunnan synnytys
o pidettiin alustava kokous, jonka jälkeen säännöt kierrätettiin toimijoiden kesken
sähköpostilla kommentoitavana ennen perustavaa kokousta
o kyläyhdistyksen vuosikokouksessa perustava kokous, jossa saman tien valittiin hallitus ja
annettiin hallitukselle ohjeistusta
o perustamassa 16 jäsentä, tällä hetkellä 15 jäsentä, mutta vain 4 on saanut aikaan laskuja
-> ongelma, osuuskunnan rahat vähissä
o hallituksessa 5 hlöä – ei kokouksia, vaan sähköposteja
mukana sekä palkansaajia/henkilöjäseniä että yritysjäseniä/yhdistysjäseniä
o mm. Pikkuväki läpilaskuttaa lasten päivähoitomaksut osuuskunnan kautta ja ok saa pari
euroa siitä
markkinoitu kyläläisille ”huonolla menestyksellä”
o ok perustettiin keväällä, mutta myynti alkoi vasta joulukuussa
o paikalliset kyläläiset pitävät palveluita kalliina - maalla on totuttu toimimaan omin avuin
o usko: lomalaiset olisivat valmiita maksamaan mökkitalkkari- ym. palveluista, heille
markkinointi alkaa vasta nyt

Hokan ok:n tulevaisuussuunnitelmia
- kesäasukkaille pitkien mökkiteiden suuhun mainokset: ”tarvitko siivousta, maalausta…”
- toimistotyöntekijä joka myisi itseään ja tekisi myös ok:n paperityöt laskua vastaan
- mainonta lehdissä, Hokkalaisessa, nettisivuilla

Keskustelua osuuskunnasta
-

”mallisääntöjä on netti pullollaan”
sääntöjä laadittaessa huomiota erityisesti
o sallitaanko ulkopuolisia pelureita myöhemmin ja millä hinnalla
o miten suhtaudutaan yritysten läpilaskutukseen
o hallituksen valtuudet
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Osuuskunta on firma – työnantaja, laskuttaja, markkinoja: firma voi laskuttaa firmalta eli ok voi
hoitaa kaiken
osuuskunta voi toimia työvoiman välittäjinä muille yrityksille
o nopeasti
jokainen Hokan osuuskuntalainen hinnoittelee ja myy omat palvelunsa itse
o osuuskunnan nettisivuilta löytyvät toimijat suoraan
o ”yrittäjänä kysymys laskutanko itse vai laskuttaako ok, jolloin minä maksan 12 %
osuuskunnalle”
o läpilaskutuksen provikka 5 %
kirjanpitäjän on ymmärrettävä, mistä on kysymys
pesämunaa oltava tarpeeksi!
o uuden yrityksen aloittaminen maksaa eikä tuloja tule heti

Keskustelua yrittäjistä osuuskunnan jäsenenä
- Hokassa maksaa 12 % -> markkinointi, laskutus, perintä, yhteistyö
- raha pyörii omalla kylällä
- 12 % on iso raha – saako myytyä paremmalla hinnalla tai enemmän?
- yleisin provikka osuuskunnilla 10 %
- osuuskunnan kautta voi tehdä sivuhommia
- osuuskunnan kautta voi tavallinen maatilayrittäjä hoitaa esim. konetöiden laskutuksen -> saadaan
huonommat maksajat maksamaan
- jos osuuskunnalla on oma puhelin, se voi jakaa töitä jäsenille
- matkailun tuottaminen osuuskunnan kautta
o yhteistyö
o jäsenet täydentämään toisiaan
- järvien hyödyntäminen

Markkinointi
-

-

Kangasniemen kunta on nostanut kylät ja kylien palvelut hyvin esiin nettisivuillaan
Kangasniemen kylien Kiinteistöpörssi on Kangasniemen Maaseutuseuran tekemä ja ylläpitämä
o http://knmss.net/kiinteistoporssi
o kylittäinen hakupalvelu
o sinne voivat kaikki ilmoittaa myytävät kiinteistöt
o ”sivuston osoite mystinen” – vaikea löytää
o herätti siitä huolimatta kateutta meissä keskisuomalaisissa…
hyvät kylän ja osuuskunnan omat nettisivut www.hehkuvahokka.fi
Hyvä veto: Vuoden hokkalaiseksi valittiin paikallislehti -> paljon julkisuutta
Talvihokkalainen ja Kesähokkalainen -lehdet kustannetaan mainosmyynnillä
Facebook on tapahtumien mainoskanavana tehokas

Outi Raatikainen
Projektipäällikkö
Innovative Village – Kekseliäät kylät
Email outi.raatikainen@jamk.fi
www.jamk.fi/innovative-village
http://blogit.jamk.fi/turbinaattori

