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Uuden puheenjohtajan tervehdys 

NP-Paino mainos 

Ammattitaidolla!

044
503
0767

• Kotisivut
• Logot
• Ilmoitukset
• Lehtitaitot

aksi vuotta sitten näin paikallisen kaupan ilmoitustaululla lapun, jossa luki 
suurin piirtein näin:

 ”Kyläkokous, aiheena kyläyhdistyksen jatko. Lopetetaanko toiminta?”
Pari kulunutta vuotta, jotka olimme muuton jälkeen asuneet Kirkonkyläl-

lä, olin suu vaahdossa selittänyt milloin kenellekin syitä, miksi olimme valinneet juuri 
Hollolan kirkonkylän asuinpaikaksemme.  Vastakommentteja tuli, puolesta ja vastaan. 
Seutu on kaunista, järvi on mieletön, kesällä on varmasti ihanaa jne. 

Mutta, kun eihän siellä tapahdu mitään. 
Tuo ilmoitus vaikutti jotenkin siltä, että jatkossakaan ei tulisi tapahtumaan mitään. 
Niinpä uskaltauduin sisään Kunnantuvan ovista kokousiltana. Ennen kuin oivalsin-

kaan, olin lupautunut mukaan hallitustoimintaan sekä sekoillut sanoissani luvatessani 
vain ”leipää ja sirkushuveja kansalle.”

Kahden vuoden aikana Kyläyhdistys on ”tapahtunut.” Ja tulee tapahtumaan. Raken-
nushankkeistamme on pienellä yhdistyksellä taakkana melkoinen velka. Jotta selviäm-
me kunnialla tuosta, tarvitsemme edelleen paljon yhteistyötä sekä aktiivista tekemistä 
hymyssä suin. Rakennusten käyttöikä on laskettavissa useissa kymmenissä vuosissa, jo-
ten nyt yhdessä tehty työ on ennen kaikkea osoitettu tuleville sukupolville.

Viime vuoden lopulla yhdistykselle myönnetty Pro Hollola – tunnustus pisti mietti-
mään tosissaan, missä olen mukana, mitä haluan tehdä ja saada aikaan. Kirkonseudun 
kylät ovat pieniä yksiköitä isommassa kokonaisuudessa, jonka kasvoina toimii Kirkon-
kylä. Jotta kylät elävät ja hengittävät jatkossakin, on tärkeää saada kylien lapset ja nuo-
ret sekä alueelle muuttaneet uudet perheet mukaan toimintoihin. Kyläyhdistys on toi-
minut ja tulee toimimaan jatkossakin avoimena paikkana joka ikiselle kylän asukkaalle. 
Avoimin mielin, katse tulevassa Hollolan kylät säilyttävät asemansa haluttuna elinym-
päristönä. Vireä kylä houkuttaa asukkaita, asukkaat vaativat palveluja, yrittäjillä riittää 
kävijöitä ja näin positiivinen oravanpyörä on valmis.

Kylä ei ole yksittäinen ihminen, ei yhdistys, ei liikeyritys, nähtävyys eikä edes alue. Ky-
län tekevät nämä kaikki. 

Ollaan kylä. Meillä on upeita ihmisiä, aktiivisia yhdistyksiä, osaavia yrityksiä, ainutlaa-
tuisia nähtävyyksiä sekä aivan uskomattoman hieno alue. Ollaan ylpeä kylä. 

Terhi Glad, puheenjohtaja, kyläläinen
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Myötä- ja vastoinkämisissä…
Kaksi viime vuotta ovat olleet varsin 
vauhdikasta aikaa kirkonseudun kylien 
elämässä. Toiminta on kehittynyt vah-
vasti, lausuntoja on annettu ja mikä hie-
nointa, uusi kioski ja huoltorakennus 
ovat nähneet päivänvalon. Uusi kioski 
toimi hyvin kyläläisten ja satunnaisten 
kulkijoiden kohtaamispaikkana ja WC 
helpotti monen hätää. Paljon on ilon ai-
hetta ollut.

Kylätoiminta on myös saanut tunnus-
tusta. Maatiaiset ry nimesi vuonna 2016 
kirkonkylän vuoden perinnemaisemak-
si. Tunnustus luovutettiin Hollolan seu-
rakunnalle, Hollolan Kotiseutuyhdistyk-
selle ja kyläyhdistykselle. Saamme olla 
tyytyväisiä, kun voimme elää perinteitä 
arvostavassa, elinvoimaisessa kylässä.

Hollolan kunnanhallitus myönsi yh-
distyksellemme arvostetun Pro Hollola 
-mitalin, joka luovutettiin kunnan itse-
näisyyspäivän juhlassa. Kylien toiminta 
on huomattu myös oman pitäjän sisällä. 

Tästä olemme iloisia ja ylpeitä.
Elämä ei kuitenkaan ole pelkkää myö-

tämäkeä… Rakennushankkeidemme 
osalta rahoitukseen liittyvä päätöksen-

teko on ollut välillä toivottaman hidas-
ta. Tuo innokkaiden hankkeen toteutta-
jien ja rahoituksesta päättävien välinen 
epätahtisuus on tuonut monia harmai-

ta hiuksia lisää - tai vähentänyt entisiä-
kin. Ja lopulta jäimme toivomastamme 
rahoitustavoitteesta niin, että yhdistyk-
sellä on projektien päätyttyä toiminnan 
mittasuhteisiin nähden varsin runsaasti 
lainaa. Asian hoitamiseen menee vielä 
pari vuotta.

Kyläyhdistyksen ja Kotiseutuyhdistyk-
sen ratkaisut Vanhan Kunnantuvan ja 
kioskin yrittäjää valittaessa ovat aiheutta-
neet varsin paljon pahaa mieltä. Yhdis-
tykset ovat kuitenkin tehneet ratkaisun-
sa tavoitteenaan toiminnan aktivoimi-
nen ja palveluiden monipuolistaminen. 
Reilun kilpailun kautta on ratkaisut teh-
ty. Toivon, että voimme katsoa tässäkin 
asiassa pitkälle tulevaisuuteen ja nähdä 
kylän elinvoimaisuuden vahvistuvan en-
tisestään. Kiitos Hannelelle menneistä 
vuosista ja tervetuloa Hannes yrittäjäksi 
kyläämme.

 Mikko Lännenpää
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A amulla aikaisin 
kioskin kulmil-
la alkoi jännitty-
nyt tohina. Teras-

sille levitettiin tuoleja, lip- 
pu nostettiin salkoon ja tai-
dettiin siinä vielä joitain vii-
meisiä listojakin naputella 
paikoilleen. Jo hyvissä ajoin 
ennen määräaikaa, kylä-
läisiä läheltä ja kaukaa al-
koi saapua Kirkonkylän kes- 
kusaukiolle.

Tasan kello 11.00 Kan-
sanedustaja Jari Ronkainen 
aloitti avajaispuheen se-
kä leikkasi asiaan kuuluvas-
ti poikki sini-valkoisen nau-
han. Tämän jälkeen pu-

heenvuoroja riitti niin ra-
kennuttajien kuin yhteis-
työkumppaneiden puolelta. 
Runsaiden aplodien jälkeen 
muodostui kioskille hurja 
jono, kun lähes 400 juhlijaa 
odottivat hyvässä järjestyk-
sessä kakkukahveja. 

Iltapäivän puolella pidet-
tiin kyläläisten tarinatuokio 
hetki. Paikalle oli kutsut-
tu myös hollolalaisia hiihto-
suuruuksia. Aino-Kaisa Saa-
rinen kertoi mm. tuoneen-
sa mukana olleen miehensä 
ensitreffeille juuri Kirkonky-
län kioskille. Savisteenpääs-
sä perheensä kanssa asuva 
Sami Jauhojärvi mm. kehui 

paikkakunnan ystävällisiä ih-
misiä. Kuten pienessä kyläs-
sä perinteisesti on, ”kyliltä 
kuulee mitä itselle kuuluu.”

Päivän päätteeksi viimeise-
nä ohjelmassa laitettiin vielä 
grilli kuumaksi ja 200 varat-
tua makkaraa katosi hetkes-
sä parilalta parempiin sui-
hin. 

Vuonna 1933 rakennettu 
ensimmäinen kioski palveli 
26 vuotta. Toinen 1959 ra-
kennettu jo puolet lisää, 57 
vuotta. Nyt 2016 on suun-
niteltu palvelemaan taasen 
puolet lisää, eli ainakin 100 
vuotta.  

UUDEN KIOSKIN AVAJAISET 

< Tasan kello 11.00 Kansanedustaja Jari Ronkainen 
leikkasi asiaan kuuluvasti poikki sini-valkoisen nauhan.

Iltapäivän puolella pidettiin ky-
läläisten tarinatuokio hetki. Pai-
kalle oli kutsuttu myös Suomen 
hiihtäjäsuuruuksia, hollolainen 
Aino-Kaisa Saarinen sekä Savis-
tenpään hollolalaistunut Sami 
Jauhojärvi.

Suurponnistuksemme Uusi Kirkonkylän kioski vietti avajaisiaan 11.6.2016
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K ioskille yrit-
täjäksi valit-
tu Hannes 
K u u s i s t o 

hymyilee. Huhtikuus-
sa aloitettu toiminta 
Vanhalla Kunnantuval-
la on lähtenyt vilkkaas-
ti käyntiin. Vaikka ko-
kin ja baristan eli kah-
vimestarin työt hekti-
sessä Helsingissä vaih-
tuivatkin verkkaiseen 
Hämeeseen, ei työtahti 
ole hidastunut. Vapul-
ta auennutta kesäkios-

kin pyörittämistä kesä-
työntekijöiden voimin, 
on odotettu niin hä-
nen kuin asiakkaiden-
kin puolelta. 

Perinteisten kahvilei-
pien, makeisten ja vir-
vokkeiden lisäksi vali-
koimassa on tuoreita 
smoothieta sekä esp-
ressopohjaiset erikois-
kahvit. Ja mikäs se ki-
pari olisi ilman jääte-
löä, irtojäätelömauista 
jokainen löytää suosik-
kinsa. Ohikulkumat-

kalla kannattaa poimia 
mukaan myös lähialu-
eiden tuotteita sekä ke-
säkukkia.

Tunnelmallisiin ke-
säiltoihin kirkolla on 
luvassa myös ohjelmaa 
kysynnän mukaan. Kai-
ken kaikkiaan kesäs-
tä Kuusisto odottaa 
kovasti iloisia asiakas-
kohtaamisia sekä työn-
täyteisiä ja aurinkoisia 
päiviä!  

Kirkonkylän  
kioskilla  
puhaltaa kevättuulet

Kioskin ja huusin rakentajat tarvitsevat edelleen tukea!
Uusi rahankeräyslupa on 
myönnetty 31.10.2016: 

Keräysluvan myöntäjä:   
Hämeen poliisilaitos 24.10.2016 
Luvan numero:   
RA/2016/663                                                                                               
Keräysaika:  
1.11.2016-31.12.2017
Keräysalue:  Hollolan kunta  
ja Lahden kaupunki                                                                                                                         

Keräyksen tuotto käytetään 
kirkonkylän kioskin ja huoltora-
kennuksen rakennuskustannuk-
siin ja ylläpitoon sekä muiden 
yhdistyksen rakennelmien kun-
nossapitoon.
Keräysvarat käytetään 
31.3.2018 mennessä.

Rahankeräys  
jatkuu, näin voit 
osallistua
Maksun saaja: Hollolan  
Kirkonseudun Kylät ry 
Keräystili: Helmi Sp FI50 4212 
0010 1797 74           
Viite: 1533      

RAKENNUSPROJEKTIEN 
KUSTANNUKSET JA RAHOITUS
Kirkonkylän kioskin ja WC-huoltorakennuksen rahoitus on edelleen  
”vaiheessa”. Runsaasta talkootyöstä ja leader -rahoituksesta huolimatta  
velkaa on edelleen reippaasti. Oheisesta laskelmasta selviää hankkeiden 
rahoitustilanne.

 Kioski Huoltorakennus ja terassi
Kustannukset 29.329,37€ 56.231,49€
Lahjoitukset 8.943,20€
Leader-rahoitus  40.440,00€
x - 20.386,17€ - 15.791,49€  
Yhteensä - 36.177,66€
Oma varainhankinta 16.177,66€ 
Pankkilaina 20.000,00€
Pankkilainaa on lehden ilmestyessä jäljellä noin 17.295€ ja kuukausittainen lyhennys on noin 580€.
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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

Palvelemme ma-pe 8.00-16.30

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

TERVEYSTIE 16 15860 HOLLOLA  P. 03 - 7804 844

 Vähittäiskauppoja ja elintarvikkeita

 Hevosurheilua  Autohuoltoa

Kiitos  
kaikille mainostajille!

Hollolan kirkonkylän kioski 
Lukkarintie 2, 16710 Hollola kk

Avataan uudistuneena 1.5.
Kahvia, jäätelöä, virvokkeita ja pikkupurtavaa

Hollolan Vanha Kunnantupa
Rantatie 918, 16710 Hollola kk

Kahvia, lounasta ja pitopalvelua
Ark. 9-17, vkl. 10-16

Hannes Kuusisto
HMK Kitchen ky • p. 044 5522833 • hkuusisto@hotmail.com

siellä missä sinäkin

Palvelemme 
ma–pe 8–21

la 8–20
su 10–18

Tervetuloa
Sale Hollolaan!

Soramäentie 1, 
Hollola

Okeroisten Mylly 
Kotipellontie 46, 

Lahti 

Mylly 
avoinna 

ma-ke 9-17

KINNARIN TILALTA TUOREET MYLLYTUOTTEET,  
KAHVILA, SISUSTUSMYYMÄLÄ, JÄÄTELÖÄ, PIONEITA,  

KESÄKUKKIA. KESÄLLÄ LAMPAITA, KANOJA.

 
Avoinna  
TI-PE 10-18 
ja LA 10-16

Okeroisten 
myllyllä myös 
jauhomyynti ja 
kesäkahvila!
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Marita Lång
FYSIOTERAPIA  
HIERONTA  
KOSMETOLOGIA

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

Tervetuloa 
palvelevaan

kuluttaja- 
myymäläämme 
arkisin klo 8-16!

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

www.lemkem.fi

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

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

Ammattilainen
palveluksessasi!

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

Meillä  
kaiken kattava  
kuvauspalvelu!

Huollamme  
KIINTEISTÖ- 
HUOLTOKONEET 
sekä MAANRAKENNUS- JA  
MAATALOUSKONEET

Takalankatu 2, 15800 LAHTI • puh. (03) 7307 876 

Ravuri Oy

 Muita palveluja

SALPAKANKAAN
LÄÄKINTÄVOIMISTELU OY

FYSIOTERAPIAA JA HIERONTAA

Keskuskatu 8, 15870 Hollola, 03-7801212
www.salpakankaanlaakintavoimistelu.fi

Säilytä lehti palveluhakemistona!



8 H o l l o l a n  K i r k o n s e u d u n  K y l ä t  r y : n  t i e d o t u s l e h t i

Hollolan kirkonseudun

Pro Hollola -palkinto
Hollolan kunta on jaka-
nut vuodesta 2007 Pro 
Hollola-tunnustusta. It-
senäisuuspäivänjuhlas-
sa 6.12.2016 tuo mita-
li myönnettiin Hollo-
lan kirkonseudun kylät 
ry:lle. Palkintoa juhlassa 
olivat vastaanottomassa 
hallituksen puheenjoh-
taja Mikko Lännenpää 
sekä hallituksen jäsen 
Heikki Halme. 

Pro Hollola-mitali 
myönnetään poikkeuk-
sellisen mittavasta pa-
noksesta esimerkiksi 
kunnan viranhaltijana, 
järjestönä tai seurana, 
tahona, joka hollola-
laisen suorittamana on 
tehnyt Hollolan nimeä 
tunnetuksi. Mitalin ja-
kamisesta päättää kun-
nanhallitus. 

Kyläyhdistys on perus-
telujen mukaan osoit-
tanut haja-asutusaluei-
den elinvoiman edistä-
mistä ja yhteisöllisyyden 
kasvattamisesta kylissä. 
Esimerkkinä käytettiin 

mm. viime kesänä val-
mistunutta uutta kioski-
rakennusta. 

Yhdistys haluaa koros-
taa sekä ennen kaikkea 
kiittää erityisesti lahjoit-

tajien sekä talkooihmis-
ten tärkeyttä ja panos-
ta saavutuksessa. Ilman 
heitä, kyläläisiä, ei ole 
kyläyhdistystä. Ilman 
kyläläisiltä tulevia aja-

tuksia, ei kehitetä uusia 
hankkeita. Ilman kylä-
läisiä, ei ole kylää.  Pro 
Hollola -mitali on osoi-
tus halusta pitää omat 
kylät elinvoimaisina sekä 

kehittyvinä nyt sekä en-
nen kaikkea tulevaisuu-
dessa. Nyt tehtävät toi-
met katsovat myös tule-
vien sukupolvien tarvet-
ta, ei vain tätä hetkeä.  

Nuorisoseurantalo Kukossa vietetyssä itsenäisyyspäivän juhlassa Mikko Lännenpää pitää kiitos puhetta.

Viime kesänä suoritettujen ku-
vausten pohjalta valmistui syk-
syllä videodokumentti Hol-
lolan Hautausmaan Tarinat. 
Hautausmaan historiaa ja tari-
noita opastettujen kierrosten 
muodossa jo 40 kertaa esitel-
lyt historioitsija Kyösti Toivo-
nen ja media-alan yrittäjä Juha-
ni Viitanen rakensivat kiinnos-
tavimmista tarinoista kokonai-
suuden, jossa nostetaan esille 
700-vuotisen hautausmaan käy-
täntöjä ja henkilöhistoriaa.
Dokumenttiajatus syntyi, kun 
Hollolan Kirkonseudun Kylät 
ry ilmaisi kylän tarinallistamis-
hankkeeseen liittyen kiinnos-
tuksensa hautausmaan yleisö-

kierroksen tallentamiseen vi-
deolle. Tästä jalostui varsinai-
nen dokumenttiajatus ja sen 
käsikirjoitus hahmot-
tui Kyösti Toivosen ja 
Juhani Viitasen yh-
teistyönä ja hyväk-
syttiin yhdistyksen 
toimesta.
    Kuvaukset suori-
tettiin muutaman 
viikon aikana. Ai-
emmin Juhani 
Viitasen kuvaa-
mia syksy- ja tal-
vivideoita hyödynnettiin ta-
rinakerronnassa. Dokumentti 
haluttiin tehdä korkealla laatu-
tasolla sekä teknisesti että sisäl-
löllisesti. Kuvauksia varten va-

rastojen kätköistä saatiin seu-
rakunnan avustuksella esille 
myös harvoin nähtyjä, hautaus-
maahan liittyviä esineitä.

   Hautausmaahan 
liittyy lähes loput-
tomasti tarinoita 

ja tietoa menneiltä 
ajoilta ja siksi vain 
kiinnostavimmat ai-

heet sisältävän doku-
mentin lisäksi puo-
litoistatuntinen ylei-

sökierros äänitettiin 
myös yhdistyksen arkis-
toon. 

- Hautausmaa-dokumentti on 
saanut erittäin hyvää palautetta 
ja kiitosta kiinnostavista, Kyösti 
Toivosen kertomista tarinoista. 

Hollolan kirkonseutu sisältää 
paljon myös muita aiheita, jois-
ta voisi tehdä laadukkaan do-
kumentin. Paljon työtä vaati-
va dokumentin valmistaminen 
oli hautausmaa-dokumentin 
osalta yritykseni kustantama 
ja se tehtiin ilman palkkioita, 
tarpeesta tehdä teos, jolla oli-
si merkitystä perinteiden säily-
miselle, tälle hienolle kylälle ja 
kyläyhteisölle, päättää Juhani 
Viitanen.

Hollolan Hautausmaan  
Tarinat –video  
on saatavana  
Hollolan kyläkaupasta  
20 euron hintaan.

Hautausmaan tarinat dokumenttina

Pro H
ollola – m

itali

Ka
ti 

Pö
lön

en
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yksyllä 1991 
järjestetti in 
S a v o l a i s e n 
Joken lohi-
l ammikol la 

ajan hengen mukainen 
olutjuhla ”Kirkonkylän 
syyskuohut”. Puolilta-
päivin puoleenyöhön 
jatkuneeseen tilaisuu-
teen osallistui satoja kä-
vijöitä. Tasatunnein oli 
ohjelmaa jokaisen ma-
kuun ja tarjolla koko 
ajan olutta ja virvokkei-
ta. Juhlan jälkeen syntyi 
ajatus olutseuran perus-
tamisesta ja niinpä mar-
raskuun 29. päivänä pe-
rustettiin HOLY - Hollo-
lan oluenystävät ry.

Vielä seuraavana syk-
synä järjestettiin uudet 
syyskuohut, tällä ker-
taa Uskilan työväenta-
lolla, mutta sen jälkeen 
siirryttiin pienimuotoi-
sempaan toimintaan. 
Seura järjesti jäsenta-
paamisia, panimovie-
railuja ja retkiä. Tilai-
suuksissa järjestettiin 
myös oluen makutes-
tejä, joissa jäsenten yli-
voimaiseksi suosikiksi 
nousi Lahden Sininen. 

Matkoja ja retkiä
Nykyisessä toiminnassa 
pääpaino on edelleen 
kuukausittain toteutet-
tavissa jäsentapaamisis-
sa sekä matkoissa ja ret-
kissä. Viimeaikoina on 
ohjelmassa ollut mm. 
”Muusia ja soosia”, mo-
lekyyligastrominen ruo-
anvalmistusilta, joulu-
lauluilta Anttilanmäen 
baarissa, terassi-ilta savu-
saunoineen ja Oktober-

fest Hollolan Hirvessä ja 
pohdintaa pienpanimo-
toiminnasta Bryggassa. 
Jokavuotiset mölkkyki-
sat kuuluvat myös olut-
seuran vuosittaiseen oh-
jelmaan.

Olutmatkoja järjeste-
tään vuosittain eri puo-
lille Eurooppaa. Viime 
vuonna toteutettiin ka-
navaristeilymatka Vii-
puriin ja syksyinen vie-
railu Oktoberfestiin 
Müncheniin. Oktober-
festillä oli käyty aikai-
semminkin, vuosina 
1996 ja 2006. Tämän 
vuoden ohjelmassa on 
toukokuussa Riikan 
matka ja syksyllä matka 
Wittenbergiin. Syksyn 
matkan teema on re-
formaation juhlavuo-
den kunniaksi ”Luther 
- uskonpuhdistaja ja 
oluenystävä”.

Matkoille osallistuu 
yleensä parikymmentä 
oluenystävää ja ne ovat 
avoimia kaikille kiin-
nostuneille.

25-vuotisjuhla  
ja vuoden  
oluenystävä
Hollolan oluenystävät 
ry vietti tänä 25-vuotis- 
juhliaan 25.11.2016 Hol- 
lolan Hirvessä. Juhlan 
ohjelmassa oli runsaas-
ti musiikkia, syömis-
tä ja juomista. Juhlapu-
heen piti Olutliitto ry:n 
puheenjohtaja Heikki 
Kähkönen. 

”Vuoden oluenystä-
vä” -tunnustus luovu-
tettiin yrittäjä Pekka 
Kääriäiselle. Tunnus-
tus annetaan henkilöl-
le tai yhteisölle, joka 
on toiminnallaan ke-

hittänyt olutkulttuuria 
tai lisännyt oluentun-
temusta ja oluen hallit-
tua käyttöä. Kääriäinen 
on käsityöoluen pio-
neeri, Lammin Sahdin 
perustaja ja Bryggeri 
Helsingin toimitusjoh-
taja.

Aikaisempia Vuo-
den oluenystävä” -tun-
nustuksen saajia ovat 
olleet mm. Panimo-
ravintola Teerenpeli, 
Kellariravintola Met-
ro ja ravintola Katin-
häntä.

Olutliiton 
perustajajäsen
HOLY - Hollolan oluen-
ystävät on Olutliitto ry:n 
perustajajäsen. Ennen 
Olutliiton perustamis-
ta vuonna 2000 oli HO-
LY jäsenenä Suomen It-

senäisten Olutseurojen 
liitossa.

Olutliiton tehtävänä 
on puolustaa oluenku-
luttajan oikeuksia sekä 
vaalia olutkulttuuria ja 
se toimii oluen moni-
puolisen tarjonnan puo-
lesta. 

Hollolan oluenystä-
vät on Olutliiton suu-
rimpia jäsenseuroja. 
Jäseniä on toista sataa. 
Jäsenistä yli puolet on 
hollolaisia, loput pää-
soin Lahdesta. Vuo-
sien saatossa jäseniä 
on olut lähes 300. Ti-
laisuuksiin osallistuu 
yleensä noin 20 seuran 
jäsentä.

Iloista  
yhdessäoloa
Olutseuran parasta an-
tia jäsenille on iloinen 
yhdessäolo. Sääntöjen 
mukaan yhdistyksen tar-
koituksena on kehittää 
ja tukea olutkulttuuria 
Hollolan kunnassa ja 
lähiympäristössä, lisä-
tä oluentuntemusta se-
kä oluen monipuolista 
ja hallittua käyttöä toi-
minta-alueellaan ja vah-
vistaa hollolalaisten, eri-
tyisesti kirkonseudun 
pysyvien ja tilapäisten 
asukkaiden yhteenkuu-
luvuutta. Toiminnan al-
kuaikoina yhdistys ke-
räsi varoja mm. ensim-
mäisen väritulostimen 
hankkimiseen Uskilan 
koululle ja viestintälait-
teiden lahjoittamiseksi 
partiolippukunta Hollo-
lan Hirvenhiihtäjille.

 Mikko Lännenpää

SYYSKUOHUISTA NOUSI 
AKTIIVINEN OLUTSEURA
S

HOLY - Hollolan oluenystävät ry täytti 25 vuotta

Vas. Vuoden Oluenystäväksi nimetty Pekka Kääriäinen, Sirpa Kääriäinen ja tun-
nustuksen luovuttaneet Mikko Lännenpää ja Ilkka Sipilä Hollolan oluenystävistä.

Ai
ja 

Fin
ne
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MAANRAKENNUS  
JA SORA 

Olavi Starck Ky

HOLLOLA KK
050-599 7812
0400-355 107

SEULOTTUA MULTAA

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

Puutavarakuljetukset

 Kuljetuksia ja maanrakennusta

www.kotirannankuljetus.fi

050 357 1714
HOLLOLA KK

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. BOBCAT

P.  0400-127127
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S yyskuun 20. 
päivänä 2016 
Kyläyhdistys 
järjesti Van-

halla kunnantuvalla 
Kekrijuhlan. Kekri on 
perinteinen suomalai-
nen talonpoikainen 
syysjuhla, joka ei ole si-
dottuna kalenterin ai- 
kaan, vaan se määräy-
tyi kulloinkin talon 
syystoimien mukaan. 
Joskus sitä saatettiin 
viettää jo loppukesäs-
tä, useimmiten kuiten-
kin Mikkelinpäivän ja 
Pyhäinpäivän välisenä 
aikana. Kekri oli ai-
koinaan karjamarkki-
noiden sekä sadonkor-

juun sekä ilon aikaa, 
jossa runsaalla pito-
pöydällä, laulamisella 
ja tanssimisella oli suu-
ri merkitys. 

Tapahtumaan vara-
tuista 70 pääsylipus-
ta jäljelle jäi vain yk-
si, pöydissä oli paljon 
uusia kasvoja niin kyli-
en laitamilta kuin täy-
sin ulkopaikkakunnil-
takin. 

Juhlan alkuun, ter-
vetulosanojen jälkeen 
vieraat pääsivät nautti-
maan syyskauden her-
kuista ruokailun mer-
keissä. 

Pöydässä oli mm. Riit-
ta Rappulan ja Liisa 

Halmeen valmistamaa 
piimäjuustoa, Juhani 
Kotirannan savustamaa 
lohta sekä Marja-Lee-
na Paanasen tuoksuvia 
leipiä. 

Ruokailun jälkeen 
Mikko Lännenpää pi-
ti juhlapuheen. Juhlan 
aikana Jan Dobrowols-
ki esitti upeita tulkin-
toja soittaen ja laulaen 
niin ikivihreistä kuin 
kansasävelmistäkin. 

Tapahtumassa jär-
jestettiin myös arpajai-
set. Jälkiruokakahvin 
aikaan salista kuului 
vain tyytyväistä hymi-
nää. Karamelli-omena-
herkku vaniljakastik-

keella taisi sulattaa vii-
meisetkin sydämet. Ilta 
jatkui reippaiden tans-
sien merkeissä. Risto 
Laitisen orkesteri soit-
ti puolille öin ja lattial-
la oli tungosta. Kaiken 
kaikkiaan tapahtuma 
oli lämminhenkinen ja 
kyläyhdistyksen puolel-
ta erittäin onnistunut. 

Pimeän syksyn keskel-
le on selkeästi kaivattu 
toimintaa ja tapahtu-
maa, jossa pääsee koh-
taamaan ihmisiä. Kun 
viimeisiä vieraita kulki 
ovesta ulos, kuului vie-
lä eteisestä ”Onks sit-
ten seuraavaksi Nuutin 
tanssit?”  

Maansiirto  
ja -rakennus

Tienhoito ja  
talvikunnossapito

Tienvarsiniitot

Tonttien  
raivaukset

040 776 23 46

KEKRIJUHLAT
”Joka kekrinä tulloo  
kyllään, se on kekripässi.”

Yhdistyksen  
vuosikokous  
4.4.2017
Hollolan kirkonseudun kylät ry:n sääntömää-
räinen vuosikokous pidettiin Vanhalla Kun-
nantuvalla tiistaina 4.4.2017. Yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Terhi 
Glad ja hallituksen uusiksi jäseniksi Timo Vil-
janen ja Lauri Paananen. Erovuoroinen Elina 
Isotalo valittiin uudelleen. Muina hallituksen 
jäseninä jatkavat Pirjo Hopea, Sinikka Koti-
ranta sekä Mikä Vänskä. 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Koti-
ranta sekä Marja-Leena Paananen. 

Kokouksessa käytiin lävitse vilkkaan toimin-
tavuoden tapahtumia sekä mm. yhdistyksellä 
rasitteena olevaa, rakennushankkeista päälle 
jäänyttä velkaa. 

Hallitustoiminnasta poisjääneet Mikko Län-
nempää sekä Heikki Halme, lupautuivat jatka-
maan taustavoimina sekä neuvonantajina uu-
den hallituksen tukena.  

Hollola heijastin
Taiteilija Marianne Valo-
la on suunnitellut syksyl-
lä 2016 Kotikaupungit sar-
jaan myös Hollolalle oman 
heijastimen. Valola selvitti 
asukkailta, mikä maamerk-
ki koettiin keskeisimmäk-
si ja rakkaimmaksi asiaksi 
alueelle. ”Minulle paikal-
lisuus on tärkeää. Suures-
sa maailmassa on tärkeää 
olla jostain kotoisin. Koti-
seutuja ja paikallisia iden-
titeettejä voi myös olla mo-
nia ja kaupungeista ja kun-
nista voi tykätä vaikka ei niissä asuisikaan.” ker-
too Valola. 

Hollolan ja samalla koko Päijät-Hämeen ai-
nut keskiaikainen rakennus eli vanhan kivikirk-
ko nousi ehdottomaan kärkeen. Täysin kotimai-
sia heijastimia saa ostaa mm. palvelupiste Pii-
pahluksesta kunnanvirastolta, Hollolan ja Hä-
meenkosken kirjastoilta sekä kirjastoautosta.  

Hollola heijastin  
tutustumassa  
Linnamäen  
muisnaisjäännös 
alueeseen.

Säilytä  
lehti  

palvelu- 
hakemistona!
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AIPO-AIDOT

REMONTTI-JERE 
TEKEE LÄHES KAIKKIA 
MAHDOLLISIA 
PIENREMONTTEJA: 
KALUSTEASENNUKSET, 
KEITTIÖ- JA KYLPYHUONE-
REMONTIT, LISTOITUKSET, 
ULKOALUEIDEN 
KUNNOSTUKSET JA PIENET 
UUDISRAKENNUKSET YM.

SOITA:  
JERE 050 5010540 /  
RIPA 0400 710786  
TAI LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ

Toiminta-alue Etelä-Suomi 
tai sop. mukaan

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

Risto Kauhala 0400 710786
www.aipo.fi 

HYÖDYNNÄ
ENNAKKOTILAUSALENNUS -15 %

JA KOTITALOUSVÄHENNYS TYÖSTÄ. 
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Hollolan kirkonseudun

040 732 0955
Äijälänkatu 3, Lahti (p. 045 850 1850)

www.a-nostin.fi
Konevuokraukset kätevästi

myös iltaisin ja viikonloppuisin
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LVI-Insinööritoimisto Kavén Oy
LVI-Suunnittelua:
• Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät 
• Loma-asunnot 
• Omakotitalot 
• Rivitalot, kerrostalot 
• Toimisto- ja liikerakennukset 
• Julkiset kiinteistöt 
• Teollisuuden kiinteistöt p. 040-544 5504

 Rakentaminen ja remontointi

LEHMUSKORVEN MÖKIT ay
Vanha Helsingintie 1939, 16510 Luhtikylä
puh. (03) 785 2673 myös ilt. ja vkl.
lehmuskorvenmokit@lehmuskorven.fi

Saunamökkejä,
Aittoja, Varastoja
ym. höylähirrestä

Myös valmiina
siirrettäviä.

www.
lehmuskorven.fi

KATSO MALLISTO

l Kylpyhuone- ja saunaremontit
l Uima-altaiden saneeraukset
l Ulko- ja sisämaalaukset
l  Kaikki rakennusalan työt, 

myös uudisrakentaminen

Tmi PÖRI Kirkkotie 5, Hollola
P. 0400-707 271

www.pekkapori.fi  •  pekka.pori@phnet.fi

Työstä
kotitalous-
vähennys!
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LYHYESTI...

Keskiaikaleiri Hollolan  
seurakunnan leirirannassa
Tänä kesänä Hollolan keskiaikaseura, Medium Aevum Hollolen-
se ry, osallistuu kolmatta kertaa Valtakunnalliseen Avoimet kylät-
tapahtumaan. He järjestävät perinteeksi muodostuneen, viikon 
mittaisen keskiaikaleirin Hollolan seurakunnan leirirannassa Ka-
patuosian linnavuoren juurella. Leiri on avoinna lauantaina ja 
yleisö pääsee tutustumaan mm. keskiaikaisiin asumuksiin, ruo-
anvalmistukseen, käsitöihin ja jousiammuntaan. Tänä vuonna on 
suunnitteilla tarjota mahdollisuus kaikille harrastuksesta kiinnos-
tuneille majoittua leiriin yhdeksi yöksi ja samalla tutustua siihen, 
minkälainen tämä harrastus oikein on.

Seuran yksi päätavoitteista on järjestää joka toinen kesä Keski-
aikatapahtuma Hollolan kirkolle. Tapahtuma on kolmipäiväinen 
ja tuo viikonlopun aikana Kirkonkylälle noin 7000 kävijää. Alusta 
asti seura on ottanut tapahtuman teemaksi ja suojeliaksi pyhimyk-
sen, jonka patsas tai maalaus löytyy Hollolan kirkosta. Kesän 2018 
tapahtuman suunnittelu on jo aloitettu ja teemaksi on valittu py-
himyksen lisäksi vuosi 1418.”  
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Joulun aika Kylillä
Joulukausi alkoi 25.11.2017, kun kylien miehet yhteistyössä kävi-
vät pystyttämässä perinteisen joulukuusen. Kuusi oli tällä kertaa 
Pauli Norolan lahjoittama. 

Olimme myös mukana Marian Joulutorilla myyden kioskilla 
kuumaa kaakaota sekä vohveleita suolaisilla ja makeilla täytteil-
lä. Joulumuorien kiparin kunniaksi järjestettiin Facebook-sivuil-
lamme ensimmäinen SoMe-kilpailu, jonka voittaja sai tuoda seu-
rueensa herkuille viikonlopun aikana. Onnetar suosi tällä kertaa 
Anne Peltolaa. 

Kovasta pakkassäästä huolimatta kioskilla kävi kuhina. Terassi-
alueella miehet pitivät yllä avotulta, jossa saattoi paistaa makkaraa 
sekä lämmitellä. 

Joulukuun 22. päivä syttyivät, nyt toista kertaa nykymuodossaan, 
kirkonkylän tienvarsien jouluvalaistus. Heinäseiväs telineitä pys-
tytettiin Rantatielle ja Kirkkotielle, ja niihin perheet toimittivat 
omat lyhtynsä. 

Mukana oli jälleen uusia kylälle muuttaneita perheitä, jotka 
pääsivät näin hienosti mukaan tuomaan jouluiloa uudelle koti-
kylälleen.  
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Ravintola Kunnantupa
KOTOINEN 
LOUNASPÖYTÄ
Ma-pe klo 11-15

HOLLOLALAIST  
PITOSYÖMIIST
La-su klo 11.30-16

PERHEJUHLAT 28-32 €/hlö
sis. pitopöytä+kakkukahvit 
+tilat juhlakunnossa
Tervetuloa!
Ravintola Kunnantupa
Kristiina Laitinen P. (03) 788 1506
PARINPELLONTIE 19
www.kunnatupa.fi

12€

28€

Tilat n. 80:lle
-perhejuhlat
- kokoukset ja 

ym. koulutustil.
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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

 Ravintola- ja matkailupalveluita

Katinhäntä

☎

Tuomalantie 2
Hollola kk
p. 03 788 1064

Sammutuskalusto 
nälkään ja janoon!

Tervetuloa!
ti - pe 15–22
la-su 12–22

Siivet myös 
mukaan

Pankkipalveluita
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”Eilen Lindin Kaisan  
kaupan luona näin
Taitaa taaskin raukka  
olla pieniin päin
Meidät kutsui  
pärekattotalkoisiin 
lainakirvestä kun vei  
hän naapuriin.”

Näin laulelivat Kuopiolaispo-
jat joskus vuosikymmeniä sit-
ten.

Emme lainakirvestä palau-
ta, mutta pärekatto- ja mui-
hin talkoisiin haastamme 
kansalaisia kesän tapahtu-
miin.

Kesäkuun alussa 3-s päivä 
talomuseoalueella on järjes-
tyksessään toinen puulusikka-
päivä. Tuolloin perehdymme 
käsin vuolemiseen Kari Rau-
han ja Riku Pasasen opastuk-
sella. Rikun sorvi herätti en-
simmäisessä puulusikkata-
pahtumassa suurta mielen-
kiintoa ja syytä olikin. Muu-
tamasta koivunvesasta ja na-
runpätkästä koottu laite toi-
mi sorvina jalkapoljennalla. 
Asiansa osaavat opastajat ja 
paikalle tuodut työkalut saa-
vat niin isot, kuin pienet vuo-
lijat innostumaan käsin teke-
misestä. Syntyy kuksaa ja lu-
sikkaa. 

Kesäkuun 17 päivä on Hol-
lolan sahtimestaruuskilpai-
lu tapahtuma. Museoalueen 
Ylä-Köllissä otetaan vastaan 
sahtinäytteitä klo 9.30 luki-
en ja päivän mittaan tuoma-
rit päättävät pitäjän sahtimes-
tarin. Voittaja lähtee Suomen 
mestaruuskilpailuun, joka pi-

detään Turengissa 5.8. Koti-
seutuyhdistyksen tehtävänä 
on pitäjän kilpailun järjestä-
minen ja voittajan lähettämi-
nen SM-kilpailuun. Vuosien 
myötä on pitäjäämme tullut 
hyviä sijoituksia, jopa Suo-
men mestaruus. Mikäpä ei 
olisi tulessa, onhan Hollola 
sahtialuetta ja kunnassa taita-
via sahdin valmistajia. 

Sunnuntaina 18. kesäkuu-
ta vietetään luonnonkukka-
päivää. Perinteeksi muodos-
tunut kierros alkaa klo 17.00 
Esinemuseon pihasta ja kier-
tää kauniin hautausmaamme 
ympärillä ja päättyy talomu-
seoalueelle. Ylä-Köllin tuvassa 
käymme läpi retkeä mehun 
ja kahvittelun kera. Ryhmää 
vetää perinteiseen tapaan 
Helena Raikas. Kierrokseen 
on vapaa pääsy ja kaikki asi-
asta kiinnostuneet olette ter-
vetulleita

Museoalueen päätapahtu-
ma on Perinne- ja sadonkor-
juupäivä lauantaina  2. päivä 
syyskuuta. Se on kirkonseu-
dun neljän yhdistyksen yhtei-
nen koitos. Kotiseutuyhdistys 
toimii kokoojana ja kyläyhdis-
tys, maatalousnaiset ja keski-
aikaseura ovat tapahtuman 
tekijöinä. Pyrimme saamaan 
päivästä työnäytös ja myynti 
tapahtuman. Teemme päre-
katon Iidan aittaan työnäy-
töksenä ja vetäjäksi on lupau-
tunut Leivonmäkinen Karin 
Päre ja Puu yrittäjä Kari Sii-
kanen.  Kari on puunkäsitte-
lyn taitaja, hän on Museovi-
raston kohteissa tunnettu pä-
rekattojen tekijä. Työnäytök-

seen pääsee mukaan pärekat-
toa tekemään ko. lauantaina 
ja purkamaan vanhaa kattoa 
ennakkoon. Pieni vasara mu-
kaan ja telineille oppimaan 
vanhaa työmenetelmää.

Olemme useasti kuulleet 
puhetta, kun osaisin teh-
dä, niin tekisin omalle ton-
tille vanhan perinneaidan. 
Nyt oppiin on tilaisuus, sil-
lä olemme päättäneet samal-
le päivälle työnäytöstä riuku-
aidan, kansan kielellä risuai-
dan, tekemisestä. Tämä tal-
koo on pidempi projekti, sillä 
meidän tulee hankkia materi-
aalit ensin metsästä kaataen, 
karsien ja aisaten. Ilmoitte-
lemme kevään mittaan missä 
aidaksia tehdään ja milloin. 
Itse aitaa teemme perinne-
päivänä ja opastamme teke-
misessä. 

Pyrimme saamaan päivän 
tapahtumiin vanhoja konei-
ta, traktoreita ym. esiteltävää 
ja mahdollisesti kattopärei-
den tekoa. Samoin toivomme 
myyntipöydille syksyn satoa ja 
myyjiä myymään ja esittele-
mään tuotteita.  Lapsille oh-
jelmaa ja tekemistä pyritään 
saamaan erilaisilla tapahtu-
milla. Eläimiä, edellisten vuo-
sien tapaan, halutaan näytil-
le. Haluamme tapahtumaan 
työnäytöksiä sahdin teosta 
lankojen värjäykseen, sekä se-
pän takomaan ja tervaa polt-
tamaan. Kaikille perinnetai-
tajille ja koneille on kysyntää. 
Nämä tapahtumat eivät synny 
ilman toimivia ihmisiä ja tal-
koohenkeä.

Aikaisempina vuosina on 

yleisöä liikkunut alueella 
600–800 henkilöä, joten po-
tentiaalista ostajakuntaa riit-
tää. Myyntipöytiä vuokrataan 
sopuhintaan. Myynti tapah-
tuu vain myyntipöydistä, jo-
ten autokirppistä ei alueelle 
muodostu.

Perinnepäivänä museot 
ovat auki yleisölle ja oppaita 
on eri kohteissa opastamas-
sa. Museoalueen aukiolos-
ta on ilmoitus toisaalla täs-
sä lehdessä.  Toivomme, että 
talomuseoalueen ulkoalueet 
löydettäisiin retkeilykohteek-
si, katselukohteeksi ja vaikka 
piknikkien pitopaikaksi. Mu-
seoalue on kattavimpia talo-
museokohteita, mitä vapaeh-
toisin toimenpitein Suomes-
sa ylläpidetään 

Kotiseutukirja n:o 31. jul-
kistetaan 1.12.2017. Mari-
an joulutorille tulemme mu-
kaan ja joululauluja laule-
taan Vanhalla Kunnantuvalla 
13.12. klo 18.30 alkaen

Museorakennuksissa on 
korjaus tarvetta säännöllises-
ti. Kaikki talkooapu, mitä si-
nä voit meille kesän mittaan 
antaa on meille korvaama-
tonta. Katot ovat tuottaneet 
huolta säännöllisesti ja nii-
tä on korjattu taloudellisten 
voimavarojen mukaan. Tule-
van kesän aikana on suunni-
telmissa kahden pikkuaitan 
ja Hentilän vesikattojen uu-
siminen. Olemme anoneet 
Museovirastolta avustusta tar-
vikkeisiin, jos avustusta saa-
daan, tarvitaan talkoolaisia. 
Ota haaste vastaan. Tavataan 
Talomuseolla.  

Hollolan Kotiseutuyhdistys toimii



TAPAHTUMA- 
KALENTERI 2017

Liity jäseneksi kyläyhdistykseen!
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää toiminta-alu-
eensa kylien asukkaiden yhteistyötä, vaalia alueen 
kulttuuriperintöä ja edistää asukkaiden viihtyvyyttä.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kylien vakituiset 
ja vapaa-ajan asukkaat sekä alueella toimivat yhdis-
tykset, yhteisöt ja yritkset.

Vuoden 2017 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.

6.5.  Vanhat autot kirkolla
11.5.  Siivoustalkoot Harjulan lavalla, klo 18 alkaen.  
 Kahvitarjoilu! Hollolan Toverit
26.5.  Disco alle 16-vuotiaille Harjulan lavalla.  
 Klo 18–21.   Hollolan Toverit
27.5.  Kirkonkylän Kevätmarkkinat , klo 10-14   
 Kioskin  ympäristössä. Siivouspäivä-kirpputori  
 tapahtuma. Kyläyhdistys
27.5.  Kevättanssit Harjulan lavalla,  
 klo 20, Kyläyhdistys
3.6.  Puulusikkapäivä II Talomuseolla. Hollolan  
 kotiseutuyhdistys ry
10.6.  Avoimet kylät- tapahtuma,  
 Kioskin 1-vuotissyntymäpäivät
13.6.  Lasten kesäonki-kalakilpailu Kirkonkylän  
 rantalaiturilla. Tapahtuma on osana  
 Vesijärvi-viikkoa. Kyläyhdistys
17.6.  Kesän suosikki tanssit Harjulan lava  
 Hollolan Eläkkeensaajat ry
17.6.  Hollolan Sahtimestaruuskilpailut museolla.  
 Hollolan kotiseutuyhdistys ry
17.6.-20.8.  Talomuseo alue avoinna.  
 Hollolan kotiseutuyhdistys ry
18.6.  Kasvinopastusta Luonnonkukan päivänä  
 Hollolan hautausmaalla klo 18. Yhteistyössä  
 Kotiseutuyhdistys sekä Maatiainen.
1.7.-11.8.  Taidenäyttely, Pyhäniemi 2017  
 Pyhäniemen Kartano
5.7.-11.8.  Heinäsuon kesäteatteri ”Mäntysuopaa ja  
 metsämansikoita” Pyhäniemen kartanolla 
14.7.  Tanssit Harjulan lavalla. Klo 19.30  
 Hollolan Harmonikat ry
26.8.  Seuran juhlatapahtuma ja Disco.  
 Hollolan Toverit 85v.  ja Harjulan lava 70v.
11.8.  Tanssit Harjulan lavalla.  
 Klo 19.30 Hollolan Harmonikat ry
2.9.  Perinne- ja sadonkorjuupäivä 
1.12.  Kotiseutukirjan julkaisemistilaisuus  
 Kunnantuvalla, Hollolan Kotiseutu yhdistys ry
9.-10.12.  Marian Joulutori  
13.12. Kotiseutuyhdistyksen perinteinen   
 Joululaulutilaisuus Kunnantuvalla klo 18.30
22.12.  Meidän perheen lyhty klo 18 kynttilöiden  
 jako kioskilla. Kyläyhdistys

LIIKUNTATARJONTAA:
MAASTOJUOKSUT Pyhäniemen pururadalla.  
Sarjoja kaiken ikäisille – kaikki palkitaan!
- toukokuussa 8. - 29.5. maanantaisin klo 18.00 
- elokuussa 14. - 28.8. maanantaisin klo 18.00
JALKAPALLOA Pyhäniemen koulun kentällä kaiken ikäisille
- toukokuussa 2. – 30.5. tiistaisin klo 18.00
- elokuussa 15. – 29.8. tiistaisin klo 18.00
PESÄPALLOA Pyhäniemen koulun kentällä yli 10-vuotiaille
- toukokuussa 3.5. – 31.5. keskiviikkoisin klo 18.00
LENTOPALLOA Kirkonkylän rannassa
- naiset tiistaisin 4.5. alkaen klo 18.00
- miehet torstaisin 4.5. alkaen klo 18.00
SALIVUOROT Pyhäniemen koulun liikuntasalissa  
4.9.2017 – 27.4.2018
- Leikki-liikkaa yli 4-vuotiaille, pelikerhoja 7-12 vuotiaille,
- salibandyä 7-18 vuotiaille, miesten ja naisten lentopalloa, 
- koripalloa, jumppaa, pilatesta

Lisätietoja: www.urheiluseurahollolantoverit.com

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 pi-
topaikaksi.
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.
Kyläyhdistys tulee järjestämään ja auttamaan kaikissa
tarvitsemissasi palveluissa, talkooväkeä  ja eri alan  
osaajia on palveluksessasi tarvittaessa runsaastikin.


