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Epätahtisuutta

m

ielekäs tehtävä, suuri innostus, huolellinen suunnitelma, ja sitten…
Vapaaehtoistoiminnan ja julkisen päätöksenteon tahti on erilainen.
Epätahtisuus syntyy kun vapaaehtoisten innostus yritetään kääntää
joustavan päätöksenteon kautta mielekkääksi ja tulokselliseksi toiminnaksi. Innostus laantuu, suunnitelmat vesittyvät ja tulokset ovat pahimmillaan
sen mukaiset: tavoitteita ei saavuteta ja tehtävä jää toteuttamatta tai toteutuu keskinkertaisesti.
Kirkonseudun Kylät otti viime vuoden keväällä innostuneena vastaan haasteen
uuden kioskin rakentamisesta Hollolan kirkolle vanhan, jo aikansa eläneen tilalle.
Syntyi suunnitelma yhteisöllisyyden vahvistamisesta ja kylien elinvoimaisuuden kehittämisestä. ”Kohtaamispaikkana kirkonkylän kioski” oli johtoajatuksena suunnitelmissa. Laadittiin hankesuunnitelmat, jotka jätettiin suurin odotuksin elokuussa
2015.
Alkuun tuntui siltä, että kaikki jumittuu museoviranomaisten lausunnon odottamiseen ja kunnan rakennusvalvonnan luparuuhkaan. Mutta tämä oli pientä verrattuna hankehakemusten toivottomaan matkaan Maaseutuviraston Hyrrässä ja muiden hankkeita valmistelevien ja käsittelevien tahojen käsittelyssä. Ei ole maan hallitus kovin väärässä pyrkiessään purkamaan turhaa byrokratiaa asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
Kaikesta huolimatta vanha kioski on siirretty pois ja uutta ollaan rakentamassa. Emme tyydy keskinkertaiseen emmekä anna innostuksen laantua emmekä toiminnan lamaantua. Paljon jää suunnitellusta toteuttamatta, mutta ehkä se auttaa
nyt keskittymään kaikkein olennaisimpaan, yhdessä tekemiseen ja vastuun kantamiseen. Sen tehtävän toteuttamiseen, jota varten kyläyhdistys uudelleen nousi lamaannuksen tilasta.
Kiitos teille kaikille, jotka olette mukana tulemassa kyliemme yhteisiä hankkeita.

Mikko lännenpää, puheenjohtaja

lehden ulkoasu:
Mainostuotanto JuuNou,
044 503 0767.

Painosi on

Kannen kuva: Juhani Viitanen
Painosmäärä: 1300 kpl.
Painopaikka: N-Paino Oy, Lahti
Jakelu: 15980, 16710, 16730 ja 16790
postinumeroalueen taloudet
ja jakelupisteet
ilmoitukset:
Aineisto mainokseen pyydetään
toimittamaan sähköisesti osoitteella
petri.jokela@juunou.com
Valmis aineisto tulee olla pdf, tif, jpg
tai eps muodossa.
Tehtävät ilmoitukset kuvat (jpg, tif,
eps) ja tekstit (doc, rtf, txt)
erillisinä tiedostoina.
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n-paino.fi

Ammattitaidolla!
• Kotisivut
• Logot
• Ilmoitukset
• Lehtitaitot

044
503
0767
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Hollolan kirkonseudun

tule mukaan rakentamaan

kirkonkylän uutta kioskia!
keräyslupa: Hämeen poliisilaitos Nro 5590/1007/2015
(30.7.2015)
keräystili: Helmi Sp
FI50 4212 0010 1797 74
Viite: 1562
keräysaika: 1.8.2015 30.9.2016. Varat käytetään
31.12.2016 mennessä.
keräysalue: Hollola
Keräyksen tuotto käytetään
kirkonkylän kioskin rakentamiseen sekä maitolaitureiden,
lintutornien ja muiden rakennusten kunnostamiseen.
Voit osallistua keräykseen
seuraavin tiedoin.
Maksun saaja: Hollolan
Kirkonseudun Kylät ry

Kiitos tuestasi!

Kuva : Heikki Halme

Hollolan kirkonkylän
47-vuotias kioskirakennus on tullut tiensä
päähän. Vanha kioski
muutti Kärkölään museoitavaksi ja nyt ollaan
rakentamassa
uutta.
Hollolan Kirkonseudun Kylät ry on saanut
rakennusluvan uudelle
kioskille. Museoviranomaiset ovat hyväksyneet suunnitelman ja
rahoituksen tueksi on
saatu Hämeen Poliisilaitokselta rahankeräyslupa.
Haastamme nyt kaikkia kyläyhdistyksen toiminta-alueella asuvia
mukaan rakentamaan
uutta kioskia.

Edellisen kioskin rakennuspiirtänyt Väinö Lehtimäkikävi 15.4 katsomassa uuden kioskin pohjan kaivuuta. Kaivinkoneen puikoissa Ahti Hippeläinen.

Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta!

Huutokauppa
Lauantaina 21.5.2016 klo 11.00 (näyttö klo 10-11)
Harjulan lava, Kirkkotie 646, Hollola kk
Alueella kahvio, grillimakkaraa ja
lapsille ohjattua toimintaa
Nyt on mahdollisuus kerätä nurkista itselle tarpeeton tavara ja muuttaa
se käteiseksi rahaksi!
Kaikki kyläläiset voivat tarjota tavaraa huutokauppaan myyntiin.
Kohteet ilmoitetaan etukäteen puh. 040 833 2922.
Järjestäjä pidättää oikeuden hyväksyä myytävät tavarat.
Huutokauppatavaran myyntihinnasta 20 % pidätetään kioskin
rakentamiskuluihin. Voit myös lahjoittaa koko myyntihinnan kioskin
rakentamiseen.
Lisätietoja:
www.hollolankirkonseudunkylat.fi, hollolankirkonseutu@gmail.co,
puh. 040 629 1608

Kevään huutokauppaan 2015 osallistui satoja innokkaita huutajia. Kuva: Terhi Glad

Markkinatanssit
lauantaina 21.5.2016 klo 20 - 24 Harjulan lava,
Kirkkotie 646, Hollola kk
Tanssittajana Seppo-Juhani
Liput 10 €, ennakkoon Kirkonkylän kioskilta.
Alueella kahvio, grillimakkaraa

Järjestäjä:

Hollolan Kirkonseudun Kylät ry:n tiedotuslehti
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Kuva : Heikki Halme

Hollolan kirkonseudun

Kioskin nostovaiheessa kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Lännenpää luovuttaa kioskin
siirrettäväksi Kärkölään, vastaanottajana Kärkölä-seuran puheenjohtaja Kari Korvenranta.

uutta KiOsKia
sadaksi vuodeksi
K

ioskin tontti tyhjeni
8.4.2016.
Uuden kunnallistekniikan ja sähköliittymän kaivuut aloitettiin heti. Sen jälkeen
tontti täyttyi kiireisistä kyläläisistä, jotka tal-

koilla rakentavat uutta
kioskia.
Ensimmäinen kirkonkylän kioski rakennettiin 1933 Hollolan Lotat
-järjestön toimesta. He
lahjoittivat sen Hollolan kirkonseudun maatalousnaisille 1945.

Toinen kioski tehtiin Korvenrannan puusepäntehtaan toimesta
Kärkölään aiemmin tehdyn samanlaisen kioskin mukaiseksi. Se palveli kyläläisiä ja kesämatkailijoita pitkään.
Rakennukseen tehtiin
vuosien varrella vain
pieniä ehostuksia.
Hollolan kirkonseudun maatalousnaisilta
sen omistus siirtyi viime
vuonna Hollolan Kirkonseudun Kylät ry:lle,
joka nyt on uuden kioskihankkeen toteuttajana.

Kolmannen kioskin
ulkoinen olemus tulee
olemaan hyvin tarkasti
edeltäjänsä kaltainen.
Sen määrittelee kirkonkylän historiallisen ympäristön maisemanäkymien säilytysvaade. Uusi kioski on kooltaan hiukan edeltäjäänsä suurempi. Lähes kioskin
kokoinen uusi pihaterassi tulee kioskin kunnantuvanpuoleiseen päätyyn.
Uuden kioskin suunnittelussa on vahvasti ollut mukana Kari
Korvenranta, edellisen

Ensimmäistä kioskia siirretään pois uuden tieltä.
Se on menossa Tuomaalan Sakarin mökiksi Parinpellon lahden rannalle, jossa se on edelleenkin.
Kuva on vuodelta 1959.
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kioskin rakentajan poika. Kioskin lisäksi kioskin taakse P-paikan
pellonpuoleiseen reunaan, rakentaa kyläyhdistys kirkontienoota
palvelevan yleisen wc
rakennuksen.
Se tukee parkkipaikan vieressä olevan 3 ha
tapahtumapellon järjestäjiä wc palveluiden, veden/viemärin- ja sähkön ulosoton (3 x 63A)
avulla.
Ensimmäinen kioski
palveli 26 vuotta, toinen 57 vuotta. Eliniän
ansiokas mittava kasvu
on lineaarisesti siirtynyt
uudenkin kioskin kestoikätavoitteeksi. Se on
100 vuotta.
Heikki Halme

Hollolan kirkonseudun

Ethän

Kuva : Sirkku Muhli

saVusta
naapuriasi

Kioski siirretään takaisin synnyinsijoilleen Kärköläseuran museokäyttöön.

Näin kevään kynnyksellä on kiva laittaa
taas piha kuntoon ja
valmistella puutarha
uuteen kasvukauteen.
Puutarhajätteet kannattaa
ensisijaisesti
kompostoida tai viedä paikalliselle jäteasemalle. Ne otetaan
siellä vastaan maksutta. Näin tuleekin toimia asemakaavoitetulla alueella, missä risujen ja oksien poltto
on täysin kielletty.

Asemakaavoitetun
alueen ulkopuolella
saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä
kuivia risuja ja oksia
sekä käsittelemätöntä
puuta. Tällöin tulee
huolehtia, ettei polttamisesta aiheudu naapurustolle haittaa.

aina olla huolellinen.
Puutarhajätteen poltosta ei tarvitse tehdä
ilmoitusta pelastuslaitokselle eikä se myönnä sellaiselle poltolle
minkäänlaisia lupia.
Ilmoitus tehdään ainoastaan suuremmista poltoista.

Myös
pelastuslaitos
suosittelee puutarhajätteiden kompostointia ja muistuttaa, että
tulen käsittelyssä tulee

ulla kananen
ympäristönsuojelusihteeri,
Hollolan kunta, rakennus- ja
ympäristövalvonta

lisätietoja:
www.hollola.fi --> ympäristönsuojelumääräykset (§ 8 ja § 13) ja
Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset (§13)
http://www.phpela.fi/ --> Ohjeet ja lomakkeet
http://www.phj.fi/asukkaat/palvelupisteet/jaeteasemat

Jätteiden häVittäMinen polttaMalla
on täysin kielletty!
niitä ei saa polttaa edes kiinteistön
tulipesässä.

Saniteettitilan on suunnitellut rakennusarkkitehti
Kari Korvenranta

KyläyhdistyKsen Kommentti:
”Asemakaavan ulkopuolellakin kotitalous- ja energiajätteenkin polttaminen pihassa on kielletty. Avotulet
ja koko päivän kituvat ja kitkerälle haisevat 200 litran
tynnyrit on syytä saada katoamaan hollolan muuten
niin idyllisestä maalaismaisemasta.”

Hollolan Kirkonseudun Kylät ry:n tiedotuslehti
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Vähittäiskauppoja ja elintarvikkeita
Kohtaamispaikkana

KIRKoNKyLäN KIoSKI
Kahvia, virvokkeita, jäätelöä
Kukkia, tuoretori
Avoinna klo 9 - 19
Hannele, puh. 040 760 5199
Hollolan Kirkonseudun Kylät ry

Tervetuloa
Sale Hollolaan!

KINNARIN TILALTA TUOREET MYLLYTUOTTEET,
KAHVILA, SISUSTUSMYYMÄLÄ, JÄÄTELÖÄ, PIONEITA,
KESÄKUKKIA. KESÄLLÄ LAMPAITA, KANOJA.

Palvelemme
8–21•8–20•10–18

Mylly
avoinna
ma-ke 9-17

Avoinna toukokuu
TI-PE 10-18 LA 10-16
kesä-elokuu MA-PE
10-16 ja LA 10-16

siellä missä sinäkin

hevosurheilua

Okeroisten Mylly
Kotipellontie 46,
Lahti

Soramäentie 1,
Hollola

autohuoltoa

Ravitalli
Esa Holopainen Ky
Rälssintie 60
16710 Hollola
0500-545 588 (Esa)
0400-153 550 (Taru)
www.esaholopainen.com

Huollot • Katsastukset • Jarrukorjaukset

PALVELEE

ammattitaidolla
nykyaikaisilla testilaitteilla

vuosi- ja määräaikaishuollot
ilmastointilaitteen huollot
jarru- ym. korjaukset
sähkölaitteiden ja valojen kunnostukset
katsastuspalvelut
pakokaasumittaukset
mahdollisuus sijaisautoon

kiitos
kaikille mainostajille!

TERVEYSTIE 16 15860 HOLLOLA P. 03 - 7804 844
Palvelemme ma-pe 8.00-16.30
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Muita palveluja
Marita Lång
FySIOTerAPIA
HIerONTA
KOSMeTOLOgIA

www.salpakankaanelainklinikka.fi

Kirkkokatu 15 B 37
15110 LAHTI
Puh. 0400-687 898
maritalang.com

Tervetuloa
palvelevaan
kuluttajamyymäläämme
arkisin klo 8-16!

Ravuri Oy

www.lemkem.fi

Lem-Kem Oy, Vieterikatu 11, 15700 Lahti, p. 020 754 9400

Inssimainos Oy
PL 83, FIN 15870 Hollola
Gsm +358 40 588 9260
inssi@mikan.pp.fi
Tekniikan markkinoinnin ja erikoisprojektien suunnittelija.
Asiakaslehtien, valokuvausprojektien ja videoiden kokonaistoteutus.
Ylläpitää Hollola kk -facebook -sivustoa, sekä
matkailusivustoja kreeta.info ja minoa.info

Ammattilainen
palveluksessasi!
HUILI tarjoaa ikääntyneille turvallista
vuokra-asumista Salpakankaalla
sijaitsevissa Palvelutalo Huilissa ja
Senioritalo Huilahduksessa.
Tervetuloa Asukkaaksemme!

Puhelin 044-748-7503
www.pt-kuva.com

Meillä
kaiken kattava
kuvauspalvelu!

Huollamme
KIINTEISTÖHUOLTOKONEET
sekä MAANRAKENNUS- JA
MAATALOUSKONEET

Takalankatu 2, 15800 LAHTI • puh. (03) 7307 876
Hollolan Kirkonseudun Kylät ry:n tiedotuslehti
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Kirkonkylä siirtyy jälleen

KesKiaiKaan
J

ärjestyksessään jo 11.
keskiaikatahtuma valtaa Hollolan kirkonkylän jälleen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna (29.-31.
7.). Ensimmäiset leiriläiset
muuttavat telttoihinsa jo alkuviikosta.
Suloinen äänten, tuoksujen, makujen ja kokemusten
sekamelska aukeaa kävijöille
perjantaina klo 18 ja jatkuu
sunnuntaihin klo 16 saakka.
Parkkipaikka täyttyy markkinamyyjistä ja pellolle rakentuvat leiri ja turnajaiskenttä.
Keskiajan herkkuja tarjoillaan markkinatorilla Kunnantuvan vieressä.
Tapahtuman teemana on
Pyhä Barbara, joka tunnetaan erityisesti tykistön, pioneerina ja panostajien pyhimyksenä. Hän suojelee myös
8

varkaita, kauppiaita ja kaivosmiehiä.
Tänä vuonna toiminnassa
keskitytään erityisesti jousiammuntaan. Myös yleisö voi
kokeilla ammuntataitojaan.
Lauantaina ja sunnuntaina
järjestetään perinteiset taistelunäytökset ritareineen. yksi tapahtuman pääesiintyjistä
on jälleen Rohan talli.
Luvassa on myös runsaasti musiikkiesityksiä, joita voi
kuulla niin markkinalueella,
leirissä kuin kirkossakin. Lapsille on jousiammunnan lisäksi mm. nukkteatteria, musiikkiteatteria, askartelua ja
tarinoita.
Juhlavat iltapidot kruunaavat lauantain ohjelman. Liput
kannattaa varata etukäteen.
Varaustiedot ja muut lisätiedot löytyvät tapahtuman kotisivuilta www.keskiaika.fi.
Hollolan Kirkonseudun Kylät ry:n tiedotuslehti

Hollolan kirkonseudun

kapatuosian
tornireMontti

Viimekesäiset koulujenrakentamiskiireet siirsivät
kunnan suunnitteleman torniremontin tälle kesälle.
Rakennusmateriaalin kuljettamiseen tuli viime kesänä
myös lisätieto että arkeologisesti arvokasta maastoa
ei saa rikkoa perinteisin kuljetuskeinoin.
Rakennusmateriaalin
siirtoon on kunnassa
mietitty mm. helikopterikuljetusta.
Kylän
miesmuisti tiesi miehen ja miehen menetelmän miten tornin rakennusvaiheessa
1959 rakennustarpeet
mäelle kuljetettiin.
Paavo Salo, silloin n.
28-29 -vuotias, ja hevosensa tamma Salu, noin
8-9 -vuotias, ottivat tarjotun ”Puutavarakuljetus mäelle” -työtehtä-

vän vastaan ja siinä riittikin talveksi 1958-59
päivätyötä.
Paavo Salo kuljetti Kapatuosian tornin
kaikki rakennustarvikkeet ylös Salu hevospelillä.
Nykyisinkin Hollolan
Kiikussa asuva 85-vuotias Paavo muistaa, että molemmat, mies ja
hevonen, saivat saman
tuntipalkan. Miehen
palkasta meni vero, hevosen palkasta ei.

Paavo muistaa työtehtävän haasteelliseksi
sekä miehelle että eläimelle. Erityisesti hevosen tuntoja ja väsymyksen tilaa oli seurattava
huolella. Pienikin herpaantuminen jyrkässä rinteessä olisi ollut
kohtalokasta. Ajoväylän Paavo muistaa lähteneen kuvassa olevan nykyisen kaidepolun (kuvassa oikealla)
suunnassa ja jatkavan
mäkeä kiertävänä ym-

Kuva : Heikki Halme

vihdoin tekoon

Paavo muistelemassa kiperän kohdan alkupaikkaa.
Paavon pään kohdalle puiden lomassa pilkottaa torni.
päri vastapäivään. ylös
päästiin rannan puolella mäkeä.
Kyläyhdistys on raportoinut viime syksynä kunnan rakennustoimelle Paavon kertomuksen kokonaisuudessaan. Talvikuljetus
muodossa tai toisessa
on varmasti arkeologien mielestä hyvä vaihtoehto.
Tänä kesänä 2016 on

Hollolan kunnan tarkoitus vihdoin korjata
jo muutaman vuoden
suljettuna ollut tornirakennus. Vanhan arvokkaan matkailunähtävyyden merkitys on
kirkonseudulle merkittävä. Sen huomaa nyt
kun se on pois käytöstä
ja turistit sitä päivittäin
kirkolla äimistelevät.
Heikki Halme

E S I T YS A J AT 2 0 1 6
Honkalinnan kesäteatteri esittää

HALUATKO TAITEILIJAKSI ?

ENSI-ILTA

SU 3.7.
TI 5.7.
TO 7.7.
TI 12.7.
TO 14.7.
SU 17.7.
TI 19.7.
TO 28.7.
SU 31.7.
TI 2.8.

KLO 19.00
KLO 19.00
KLO 19.00
KLO 19.00
KLO 19.00
KLO 19.00
KLO 19.00
KLO 19.00
KLO 19.00
KLO 19.00

L I P U N H I N TA 1 5 €
Hintaan sisältyy näyttely ja veistospuisto

TIMO TAULON IDEAN POHJALTA
KIRJOIT TANUT LAURA PELTONIEMI
O H J A U S L A U R A P E LT O N I E M I

Honkalinna Kesäteatteri Ry

w w w. h o n k a l i n n a n k e s ate at te r i . f i

Hollolan Kirkonseudun Kylät ry:n tiedotuslehti

Honkalinnankuja 5
15700 Lahti
040 556 8136
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kuljetuksia ja maanrakennusta
MAANRAKENNUS
JA SORA
Olavi Starck Ky

www.kotirannankuljetus.fi

HOLLOLA KK
050-599 7812
0400-355 107

SEULOTTUA MULTAA

JUVITEK.fi
MAANSIIRROT - KAIVUUTYÖT - SORAT - MULLAT
UUTTA! KAIVUUMAIDEN SEULONTA, KS. MULTAVEX.FI
* PERUSTUS- JA PIHATYÖT, KIVETYKSET
* RANTARAKENTAMINEN, PUUNKORJUU
* SALAOJITUKSET, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
* KAIVINKONEVUOKRAUS: TELAKONEET 1.7, 8 JA 14 TON.

P. 0400-127127

Puutavarakuljetukset

K U L J E T U S L I I K E

Marko Mikkola Ky
Puh. 0500 862 968
Pohjolantie 106, 16730 Kutajärvi
kuljetus.mikkola@elisanet.fi www.puutavarankuljetus.fi
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hollolan kutajärven

lintutornin
kulkuVäylä

on kunnostettu

Rivakka syksyinen urakka toteutettiin syys- lokakuussa
hyvän sään aikana. Kaikki lintutornille menevät pitkospuut uusittiin. Kuivan maan kaikki polut pohjattiin suodatinkankailla ja päälle levitettiin tukeva kerros kiviainesta.
Jo huonoksi äitynyt Kutajärven Kuivasniemen
lintutornille pääsy koki uuden alun kun pitkospuut uusittiin.

Tauno
Peltosen
Kuljetus ja
Raivaus Oy
HOllOla

0400-351 842
0400-499 435

040 776 23 46
Maansiirto
ja -rakennus
Tienhoito ja
talvikunnossapito
Tienvarsiniitot
Tonttien
raivaukset

Kirkonkylän pitkospuumestari Kari Rauha
oli innokasta kyläyhdistyksen talkooporukkaa
opastamassa.
Pitkospuut tehtiin
tappiliitoksin ja naulaakaan ei lyöty rakennusvaiheessa. Raskaat
lankut kulkivat kahden kärryn systeemillä
maastossa.
Kuivanmaan väylän
kiviaineskuljetuksessa
puitu mutta vielä kyntämätön ja kuiva pelto helpotti kauhakuormaajalla kiviaines
massojen tuontia väylän varteen. Pyhäniemen kartanosta saatiin
pientraktori hiekan levitystalkoisiin.
opastaulujen infotekstit ja rikkoutuneet
suojapleksit ovat kunnostuksen tarpeessa.
Kunnostaja Kari Rauha mittailee uusien
mittatietoja.
opastaulujen tietoiskut ja pleksit tullaan
uusimaan tulevan kesän aikana.
Talkooväki oli pääosin lähiasukkaita, jotka päivittäin näkevät
alueen monimuotoista
lintumaailmaa. Hollolan ympäristöyhdistyksen väkeä oli myös takoissa mukana. Lintutornin tienoo muutenkin on erittäin kiehtova luontomatkailukoh-

de. Sen kostea ja koskematon lehtomaisema
on eksoottinen vastakohta kaikkialla olevalle talousmetsälle. Lintutornille on reitti Rantatien P -paikalta, sen
pituus on n 1,35 km.
Mäentaustantien P -paikalta matkaa tornille
on n 0,75 km, josta
puolet on kosteassa
lehtometsässä.
Alue on Natura aluetta ja nykyisin Metsähallituksen omistuksessa.
Vastuutoimija alueen
ylläpidossa on ollut jo
vuosia alueen kuntien yhteinen Lahden
ympäristötoimi, mutta vuoden 2016 alussa
vastuu siirtyy taas Hollolan omalle ympäristötoimelle. Kunnassa
ympäristötoimi on organisoitu rakennusvalvonnan alaisuuteen,
vastuuhenkilönä Jouko
Valo. Uusina henkilöinä kunnassa ovat ympäristötarkastaja Lotta
Kölli ja ympäristösihteeri Ulla Kananen.
He kävivätkin tutustumassa alueeseen huhtikuun alkupäivinä.
Toivoa sopii että
kunnalla riittää mielenkiintoa rakennetun
luontokohteen ylläpitoon. Alueen asukkaat
ovat jo vuosia antaneet
pyyteettömän talkoo apunsa yksituumaiseen

alueen kunnostukseen.
Tarvikekustannuksissa
on kuitenkin kunnallinen apu tarpeen.
Seuraava selkeä tarve on tornin ja katselutasanteen edustan
pitkäksi äitynyt koivikko ja pajukko, joka on
syytä ensitalvena jäiltä
raivaus sahoin kaataa.

Hollolan Kirkonseudun Kylät ry:n tiedotuslehti

Raivattava aluetta on
noin 2,5 hehtaaria.
Lintutornin läheisyydessä olevan katselutasanteen edussta vaatii
pikaista pienpuuston
raaivausta, jotta näkyvyys saadaan palautettua.
TeKSTI JA KUVAT: Heikki Halme
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Hollolan kirkonseudun

rakentaminen ja remontointi

kiitos
kaikille mainostajille!

040 732 0955
Äijälänkatu 3, Lahti (p. 045 850 1850)
www.a-nostin.fi

Konevuokraukset kätevästi
myös iltaisin ja viikonloppuisin

LVI-Insinööritoimisto Kavén Oy
LVI-Suunnittelua:
•
•
•
•
•
•
•

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät
Loma-asunnot
Omakotitalot
Rivitalot, kerrostalot
Toimisto- ja liikerakennukset
Julkiset kiinteistöt
Teollisuuden kiinteistöt

AIPO-AIDOT
AIPO-AIDOT
REMONTTI-JERE
REMONTTI-JERE
TEKEE
LÄHES
KAIKKIA
TEKEE
LÄHES
KAIKKIA
MAHDOLLISIA
MAHDOLLISIA
PIENREMONTTEJA:

PIENREMONTTEJA:

KALUSTEASENNUKSET,
KALUSTEASENNUKSET,
KEITTIÖJA KYLPYHUONEKEITTIÖ-LISTOITUKSET,
JA KYLPYHUONEREMONTIT,
REMONTIT,
ULKOALUEIDENLISTOITUKSET,
ULKOALUEIDEN
KUNNOSTUKSET
JA PIENET
KUNNOSTUKSET JAYM.
PIENET
UUDISRAKENNUKSET

UUDISRAKENNUKSET YM.
HYÖDYNNÄ
S -15 %
ALE
AUS
ENNAKKOTIL
NÄNNU
DYN
HYÖ
STÄ.
YS
ENN
VÄH
OUS
ITAL
JA KOT OTILAUSALENNUSTYÖ
-15 %

ENNAKK
.
JA KOTITALOUSVÄHENNYS TYÖSTÄ

Meiltä myös
portit, myös
asennus, pihaMeiltä
ja remonttityöt
portit,
asennus,tarpeesi
piha- mukaan.

ja remonttityöt tarpeesi
Ristomukaan.
Kauhala 0400 710786
www.aipo.fi
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Risto Kauhala 0400 710786
www.aipo.fi

SOITA:
SOITA:
JERE
050 5010540 /
JERE
050710786
5010540 /
RIPA
0400
TAIRIPA
LÄHETÄ
TARJOUSPYYNTÖ
0400
710786

TAI LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ
Toiminta-alue Etelä-Suomi
tai sop. mukaan

Toiminta-alue Etelä-Suomi
tai sop. mukaan

Hollolan Kirkonseudun Kylät ry:n tiedotuslehti

p. 040-544 5504

Hollolan kirkonseudun

lYHYesti...
Uskilan koululle uutta elämää
Uskilan koululla aloittaa kesän aikana Ravuri oy:n päivätoimintayksikkö, jossa järjestetään päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville.
yritys osti koulukiinteistön Hollolan kunnalta ja aikoo perustaa siihen myös syksyllä aloittavan asumispalveluja tarjoavan yksikön.
Toiminta laajentuu Uskilan koululle Kiikun Tallilla toimintansa
aloittaneesta yksiköstä, jossa kehitetään ja ylläpidetään erityistukea
tarvitsevien henkilöiden psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia taitoja.

Meidän perheen lyhty

Rajaukset kuntoon!
Näppärä RAJAUSKIVI
®

Kukonkankaantie 8, Hollola • 03 877 200
www.rakennusbetoni.fi

pankkipalveluita

Tervetuloa
KYLÄÄN!

Uuden kotimme ovi on auki
osoitteessa Kauppakuja 6.
Onko sinunkin aika vaihtaa uuteen kotiin? Kysy meiltä
asuntolainaa. Olemme avoinna ma-pe 10.00 -16.30.

KAUPPAKUJA 6, HOLLOLA / 010 441 7400 / SAASTOPANKKI.FI/HELMISP

Perinteinen kirkonkylän
tienvarsien jouluvalaistus
järjestettiin jälleen viime
vuonna, tällä kertaa Terhi
Gladin suunnitelman mukaan uudella tavalla. Teiden varrelle pystytettiin
heinäseipäistä tehtyjä telineitä, joihin kyläläiset toivat omia lyhtyjään.
Pari päivää ennen jou- Kylän miehet pystyttivät Teuvo Tuomisen
lahjoittaman joulukuusen
lua kokoonnuttiin kirkonkylän kioskille, nautittiin glögiä ja pipareita ja sytytettiin lyhtyihin
kyläyhdistyksen hankkimat kynttilät. Tapahtumaan osallistui yli 120
kyläläistä.
Jo ennen lyhtyjensytyttämistä oli kirkolle pystytetty perinteiseen
tapaan kylän yhteinen joulukuusi. Kuusen lahjoitti tällä kertaa Teuvo Tuominen.

Kuva : Sinikka Kotiranta

UUTUUS

Yhdistyksen kokous 9.3.2016
Hollolan Kirkonseudun Kylät ry:n sääntömääräinen yhdistyksen
kokous pidettiin Kunnantuvassa 9.4.2016. yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Mikko Lännenpää ja hallituksen uusiksi jäseniksi Elina Isotalo ja Mika Vänskä. Erovuoroiset Pirjo Hopea ja Sinikka Kotiranta valittiin uudelleen. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Terhi Glad ja Heikki Halme. Toiminnantarkastajaksi
valittiin Lauri Paananen, varalle Juhani Kotiranta.
Kokousasioiden jälkeen Heikki Halme esitteli uuden kioskin rakentamissuunnitelmaa, josta keskusteltiin vilkkaasti. Kokoukseen
osallistui 45 henkilöä.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi Elina Isotalon.

Valitse tapahtumiesi pitopaikaksi Hollolan kirkonkylässä viihtyisä

tapahtuMakenttä (2½ ha)

Hollolan kivikirkon ja Vanhan Kunnantuvan alapuolella oleva kesäheinää kasvava
kovapohjainen pelto on mainio paikka erilaisten suurempienkin tapahtumien pitopaikaksi.
Tapahtumakenttää tukee kirkontienoon ympäristön valmis infra:
- kauppa, kioski, 2 ravintolaa, 2 kahvilaa
- laivalaituri, 1,8 m väylä Lahteen ja Vääksyyn
- vesiliitäntä kunnallistekniikkaan, wc , virtaa 3 x 63A
- runsaat parkkialueet.
tule tutustumaan alueen toimivuuteen
Päijät-Häme ajossa 18.6. tai Keskiaikamarkkinoilla 29.-31.7.
Kyläyhdistys tulee järjestämään ja auttamaan kaikissa
tarvitsemissasi palveluissa, talkooväkeä ja eri alan osaajia on
palveluksessasi tarvittaessa runsaastikin.
Hollolan Kirkonseudun Kylät ry:n tiedotuslehti
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Kuva: Juhani Viitanen

Hollolan kirkonseudun

ravintola- ja matkailupalveluita

Ravintola Kunnantupa
kotoinen
lounaspöytä
Ma-pe klo 11-15

hollolalaist
pitosyöMiist
La-su klo 11.30-16

12€
28€

tilat n. 80h:llalet
PeRHeJuHlat 28-32 €/hlö
-perhejuset ja sis. pitopöytä+kakkukahvit
- kokouk tustil. +tilat juhlakunnossa
ym. koulu
Tervetuloa!
Ravintola Kunnantupa
Kristiina Laitinen P. (03) 788 1506
PARINPELLONTIE 19
www.kunnatupa.fi

Piret Rosberg p. 050 4622316
www.olkihattu.fi

Rälssintie 6, Hollola kk
Kotiseutumuseo avoinna
11.6., 18.6.-21.8. ti ja to-su klo 12-18,
ke klo 12-20 (juhannusaattona sulj.)
Pääsymaksu 5€/hlö
Ryhmät yli 10 h 3 €/h, alle 18 v ilmaiseksi
Vapaapääsypäivät 7.7. ja 4.8.
Esinemuseossa ”Hollola muutosten pyörteissä” –näyttely
Pääsymaksu sisältää opastuksen

Katinhäntä
ti - to 15 - 22
pe 15 - 23
la 10 - 23
su 10 - 22
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Hollolan kirkonseudun

Linnunpönttöjä
Pyhäniemeen
Pyhäniemen koulun kolmasluokkalaiset osallistuivat valtakunnalliseen Miljoona linnunpönttöä -kampanjaan valmistamalla jokainen oman
linnunpöntön
valitsemalleen kolopesijälle. yhteensä
26 uutta pönttöä ripustettiin
koulun lähimetsään maanomistajan luvalla. Pöntöt valmistettiin kullekin lintulajille sopivilla mitoilla ja ripustuspuu valittiin lajille mieluisasta paikasta. Kevään aikana
tarkkaillaan tuleeko pönttöihin asukkaita.
TeKSTI JA KUVAT: Heli Laaksonen

hollolan Vanha kunnantupa
Poikkea kahville
Vanhalle Kunnantuvalle!

Vanha Kunnantupa sopii myös
juhla- ja kokouspaikaksi.
Tiedustelut ja tilavaraukset
puh. 044 346 3002 Hollolan Kotiseutuyhdistys
rantatie 918, Hollola kk
www.hollolanvanhakunnantupa.fi
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Seppo-Juhani Oy
S EPPO-J UHANIN BUSSIREITILLÄ ON
USEITA PYSÄKKEJÄ, JOTEN HYPPÄYS
MUKAAN ON VAIVATONTA . M EILLÄ
MATKATAVARATKIN KULKEVAT
KÄTEVÄSTI LÄHTÖPYSÄKILTÄ PERILLE ASTI

KAUTTAMME
•
•
•
•

Venäjän matkat, viisumit, hotellipaketit
Musiikki- ja ohjelmapalvelut
Tilausajot: Suomi, Eurooppa, Venäjä
Kylpylä- hotellipaketit, päiväretket, teemamatkat.
P. +358 (0)40 5060 330
SJOY Travel/Toivontie2/16730 Kutajärvi/ matkat@sjoy.fi

Pyhäniemen
maitolaituri sai
uuden maalipinnan
Keväällä 2015, vielä ennenkuin koulu loppuisi, lupasimme käsityöryhmäni kanssa maalata Pyhäniemen maitolaituri-bussikatoksen. Ryhmässä oli kuudennen luokan
oppilaita ja he olivatkin oikein ahkeria ja taitavia, kun
rapsutimme vanhan maalin
ja maalasimme uutta pintaa
kylätoimikunnan hommaamilla maaleilla. Kun lopuksi siivosimme tavaroitamme

Hollolan Kirkonseudun Kylät ry:n tiedotuslehti

pois, kuulin, kun pojat totesivat: ”Tulipa siitä siisti. Toivottavasti sitä ei nyt enää kukaan
sotkisi.” Siihen toiveeseen
me kaikki yhdymme ja hyvinhän se onkin toteutunut. Ai
niin. Asfalttiin taisi jäädä pieni keltainen läntti muistoksi
meidän touhukkaasta porukastamme.
TeKSTI JA KUVAT: Heli Laaksonen
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tapahtuMakalenteri 2016
KE 27.4. Lintutornipäivystys Kutajärvellä klo 15-19
Hollolan ympäristöyhdistys ry
LA 30.4. Linturetki Kutajärvelle klo 9.30 polun päässä
Hollolan ympäristöyhdistys ry
LA 21.5. Huutokauppa ja tanssit, Harjulan lava
• Huutokauppa klo 11 (näyttö klo 10-11), tanssit klo 20-24
• Hollolan Kirkonseudun Kylät ry
27.5. ja 9.9. Disko alle 16-vuotilaille, Harjulan lava
• Urheiluseura Hollolan Toverit ry
5.6., 17.7. ja 7.8. Tanssit, Harjulan lava
• Hollolan Harmonikat ry
11.6.-14.8. Kesänäyttely, Ateljee Asta Pulkkinen,
Lukkarintie
LA 11.6. Uuden kioskin avajaiset, Kirkonkylän kioski
• Hollolan Kirkonseudun Kylät ry
11.6.-21.8. Museoalue avoinna, Hollolan talomuseo
• Esinemuseossa näyttely: Hollola muutosten pyörteissä
• Hollolan Kotiseutuyhdistys ry
LA 18.6. Sahtimestaruuskilpailu, Hollolan talomuseo
• Hollolan Kotiseutuyhdistys ry
LA 18.6. Päijät-Häme Ajo, Tapahtumakenttä
• Päijät-hämeen Mobilistit ry
LA 18.6. Tanssit, Harjulan lava
• Hollolan eläkkeensaajat ry
LA 19.6. Luonnonkasvipäivä, Hollolan hautausmaa
• Hollolan Kotiseutuyhdistys ry
ti 14.6. Kesäretki Suomenlinnaan
• Hollolan Kirkonseudun Maatalousnaiset ry
2.7.-14.8. Kuvataidenäyttely, Pyhäniemen kartano
• Pyhäniemi 2016
29.-31.7. Keskiaikatapahtuma, Hollola kk
• Medium Aevum Hollolense ry
SU 14.8. Kirkkokonsertti, Hollolan kirkko
• Pyhäniemi 2016
LA 10.9. Syysmarkkinat, Kirkonkylän kioski
• Hollolan Kirkonseudun Kylät ry
TO 2.12. Kotiseutukirjan julkistaminen, Vanha
Kunnantupa
• Hollolan Kotiseutuyhdistys ry
10.-11.12. Marian joulutori, Hollola kk
KE 14.12. Joululauluilta, Vanha Kunnantupa
• Hollolan Kotiseutuyhdistys ry
TO 22.12. Meidän perheen lyhty, Kirkonkylän kioski
• Hollolan Kirkonseudun Kylät ry

MAASToJUoKSUT Pyhäniemen pururadalla.
Sarjoja kaiken ikäisille – kaikki palkitaan!
- toukokuussa 2. - 23.5. maanantaisin klo 18.00
- elokuussa 15. - 29.8. maanantaisin klo 18.00
JALKAPALLoA Pyhäniemen koulun kentällä kaiken ikäisille
- toukokuussa 4. – 24.5. tiistaisin klo 18.00
- elokuussa 9. – 30.8. tiistaisin klo 18.00
PESäPALLoA Pyhäniemen koulun kentällä yli 10-vuotiaille
- toukokuussa 4.5. – 25.5. keskiviikkoisin klo 18.00
LEnToPALLoA Kirkonkylän rannassa
- miehet tiistaisin klo 18.00 3.5. alkaen
- naiset torstaisin klo 18.00 5.5. alkaen
SALIVUoRoT Pyhäniemen koulun liikuntasalissa
5.9.2016 – 28.4.2017
- Leikki-liikkaa yli 4-vuotiaille, pelikerhoja 7-12 vuotiaille,
salibandyä 7-18 vuotiaille, miesten ja naisten lentopalloa,
koripalloa, jumppaa

Lisätietoja: www.urheiluseurahollolantoverit.com

liity jäseneksi kyläyhdistykseen!
yhdistyksen tarkoituksena on kehittää toiminta-alueensa kylien asukkaiden yhteistyötä, vaalia alueen
kulttuuriperintöä ja edistää asukkaiden viihtyvyyttä.
yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kylien vakituiset
ja vapaa-ajan asukkaat sekä alueella toimivat yhdistykset, yhteisöt ja yritkset.

Vuoden 2016 jäsenmaksut:
Henkilöjäsenyys 10 €
Perhejäsenyys 15 €
yhteisöjäsenyys 20 €

Voit liittyä jäseneksi maksamalla
jäsenmaksun yhdistyksen tilille
FI21 4212 0010 0792 22
Merkitse viitekenttään nimesi,
postiosoitteesi ja sähköpostiosoitteesi.

