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HALLITUS 
Terhi Glad, puheenjohtaja
terhi.glad@gmail.com

Elina Isotalo, sihteeri
Sinikka Kotiranta
Eila Karhu, varapuheenjohtaja
Riku Mustonen
Marja-Leena Paananen 
Mika Vänskä

esä on jälleen saapunut kirkolle ja kyliin sen ympärillä.  
Yhdistykset yhdessä ja erikseen ovat kaivautuneet esiin  
koronapoteroistaan ja alkaneet taas suunnitella ja järjestää 
tapahtumia sekä projekteja.  

Kuluvan vuoden aikana moni muukin asia on nytkähtänyt roimasti 
eteenpäin. Suurin ja näkyvin asia on toki ollut Rantatien kevyenlii-
kenteen väylän rakentaminen. Muutama hetki ja tuo kauan odotettu 
ja toivottu, yhteisiä kulkuja turvaava tie on valmis. Elokuussa juh-
limmekin yhteisvoimin järjestettävässä avajaistilaisuudessa asiaa. 

Vaikka aurinko jälleen paistaa lämpimästi, haluan kuitenkin nos-
taa esiin huolestuttavan asian alueelta. Erilainen ilkivalta ja vahin-
gonteot ovat lisääntyneet roimasti viimeisen kahden vuoden aika-
na. Lähes viikoittain saamme uutisia kuinka yhteistä ja yksityistä 
omaisuutta on potkittu, särjetty ja jopa ajettu rikki. Tämä ei ole ok.  
Perheet ja vanhemmat ovat avainasiassa näissä tapauksissa. Olkaa 
kiinnostuneita missä ja ennen kaikkea missä seurassa lapsenne 
liikkuvat. Kyselkää ja kuunnelkaa. Ikävä on myös ollut huomata, että 
näissä tapauksissa ei aina ole ollut asialla ”nuoriso” vaan puhutaan 
aivan ala-asteen ensimmäisistä ikävuosista. Nyt jos koskaan, kesä-
huuman ja vapauden täyttäessä jälleen kalenterit on oiva hetki pu-
hua siitä kuinka yhdessä kaveriporukan kanssa liikutaan, käyttäy-
dytään ja ollaan ihmisiksi. 
 
 
Terkuin, Terhi

Myös facebookissa!
Hollolan kirkonseudun kylät

Joko nyt on aika?

Hollolan kirkonseudun
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Vuosikokousuutisia
Maalikuussa 2022 pääsimme 
viimein järjestämään jälleen 
yhdistyksen vuosikokouksen. 
Kahvikutsuista huolimatta 
paikalle saapui kovin vähän 
kyläläisiä. Paikalla olivat hal-
lituksen jäsenet perheineen, 
toiminnantarkastaja sekä yk-
si uusi jäseneksi liittynyt per-
heenisä. Keskustelimme mm. 
kuinka korona-aika on ollut 
yhdistykselle haastava. Kun 
tapahtumia ja sitä kautta ta-
pahtumatuottoja ei ole tullut, 
tilinpäätös jää väkisinkin mii-
nukselle. Jälleen kerran tote-
simme, että onneksi kioskin 
rakennuslainat on maksettu 
pois ja yhdistys on velaton. 

Hallituksessa toimii jälleen 
ja edelleen Elina Isotalo,  
Eila Karhu, Sinikka Koti- 
ranta, Marja-Leena Paana-
nen, Mika Vänskä sekä uute-
na mukaan valittu Riku  
Mustonen. Puheenjohtajana 
jatkaa Terhi Glad. 

Toivotamme edelleen mu-
kaan toimintaan kaikki kiin-
nostuneet. Järjestämme usein 
myös ns. epävirallisempia ta-
pahtumapalavereja, joissa va-
paamuotoisemmin pohdim-
me mitä kaikkea kivaa voisi-
kaan kylillä olla ja tapahtua.  
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Hollolan Koti-
seutuyhdistys 
ry:n perinteinen 
kesänäyttely Esi-

nemuseolla  on tämän kesän 
osalta painottunut metsästys- 
ja kalastusaiheisiin. Näyttelyn 
valmistelussa huomattiin 
miten läheisistä aiheista on 
alueellamme kysymys, kun 
näyttelymateriaalin lainaami-
seen lähti niin yksityiset alan 
harrastajat, kuin aihealueen 
yhteisöt.

Valtakunnallisista järjes-
töistä Suomen Metsästäjä-

liitto, sekä Suomen Metsäs-
täjämuseo tukivat näyttely-
ämme materiaalilainauksin. 
Metsästäjämuseon kautta  
saimme myös tiedollista osaa-
mista. Tietoomme tuli, että 
valtakunnallisesti tunnettu 
kennelmies professori S.E. 
Multamäki oli Uskilan poikia 
ja näillä kankailla ensiaske-
leensa metsästyksen ja koira-
toiminnan parissa aloittanut. 
Museon kautta saimme joi-
tain hänen käyttöesineitään 
näyttelyymme.

Paikalliset metsästäjät ja  

Kutajoenniemen ja Länsi-
Hollolan metsästysyhdis-
tykset, lainasivat täytettyjä, 
trofeita ja erilaisia erästyksen 
välineitä käyttöömme. Niinpä 
seinillä on kattava kokoelma 
aseita, loukkuja, rautoja, 
taljoja, sekä erilaisia eläimiä 
näytillä. Jos joltain on jäänyt 
ilves näkemättä, näyttelystä 
sen voi bongata. Mahtava hir-
vi katsoo tulijaa kunnioitetta-
valta korkeudelta vastaiselta 
seinältä.

Kalastusosastolla voi ha-
vainnollistaa tuulastajan tosi-

toimissa. Tutkia millä pilkillä 
se vonkale nousee Vesijärves-
tä ja minkälaisella kairalla, 
ennen Heinolan kierrekairaa, 
reikä jäähän saatiin. Katsoa 
myös, miltä erämies näytti, 
kun ruutia ei vielä oltu keksit-
ty ja teräskin piilotteli järvien 
vesissä ja soiden pohjissa. 

Asiantuntevat oppaamme 
kertovat paikalla eränkäyn-
nistä ja kalastuksesta omien 
kokemustensa ja erätarinoi-
den perusteella, joihin kaikki 
perheiden jäsenet voivat sa-
maistua. •

Metsän riistaa  
& Veden viljaa
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Miten karjalaispoika päätyi Hollolaan ja kunnallispolitiikkaan sekä EU-parlamenttiin?  
Kyösti Toivosella on ollut mielenkiintoinen ja tapahtumarikas elämänkaari. 

Aktiivinen yhdistystoimija  
jo pienestä pitäen
Karjalan Jääskessä vuonna 1937 syntynyt 
ja evakkona Imatralle päätynyt Kyösti 
Toivonen oli aktiivinen yhdistystoimija 
jo nuorena. Kyösti liittyi kymmenvuo-
tiaana 4H-kerhoon. Ensimmäiset opit 
tuli porkkanan kasvatuksesta, jota hän 
viljeli aarin kokoisella peltopalstalla ja 
myi porkkanat Vuoksenniskan torilla. 
Kyöstin kerhoneuvoja Eeva Pärnänen 
4H-kerhossa huomasi nuoren miehen 
aktiivisuuden ja tiedonhalun sekä kiin-
nostuksen lukemiseen ja esiintymiseen. 
Hän ilmoitti Kyöstin Imatran kauppalan 
kulttuurikilpailuun sekä Kouvolan lää-
nin kulttuurikilpailuun, jonka Kyösti 
myös voitti. ”Veikko Huovisen Havukka-
ahon ajattelija oli juuri ilmestynyt, 
osasin sen ulkoa, kirjat ja esiintyminen 
kiinnosti minua jo nuorena”, muistelee 
Kyösti. Myöhemmin hän pääsi 4H-
kerhon edustajana myös puolen vuoden 
koulutukseen Yhdysvaltoihin. ”Olen 
kiitollinen Eeva Pärnäselle, joka taitavas-
ti ohjasi ja tuki sekä opetti minulle mitä 
erinäisempiä taitoja, myös kädentaitoja”, 
muistelee Kyösti Toivonen. 

Ensikosketus 
 Lahteen
Kyösti kävi koulua Imatralla. Kerho- ja 
yhdistystoiminta veti entistä enemmän 
puoleensa ja Kyösti oli vahvasti mukana 
näytelmäkerhossa alakoulusta oppikou-
luikään. Näyttelijäntaitoja hän esitti mm. 
myrskynä ja tonttuvaarina. Kyösti liittyi 
myös raittiusseuran toimintaan. Toimi-
essaan 14-vuotiaana oppikoulun rait-
tiusseuran puheenjohtajana hän vieraili 

ensimmäisen kerran Lahdessa.
Kyöstin yliopistoelämä alkoi 1957, jol-

loin hän pääsi Helsingin Yliopistoon ja 
liittyi myös viipurilaiseen osakuntaan 
opiskelemaan historiaa. Opiskeluja 
Kyösti rahoitti työskentelemällä siihen 
aikaan Suomen suurimmassa viinakau-
passa Helsingissä Helsinginkadulla. 
Yliopistovuosina Helsingissä hän liittyi 
myös Karjalan nuoret nuorisoseuraan 
ja sittemmin Hollolan nuorisoseuraan. 
Hän on Hollolan Nuorisoseuran kun-
niajäsen ja myös Nuorisoseurajärjestön 
kunniapuheenjohtaja. 

Kyösti toimi myös Suomen Teiniliiton 
hallituksessa ja oli 1960 Teiniliiton pu-
heenjohtaja. Teiniliitto järjesti ns. vir-
kailijakursseja ympäri Suomen ja Kyösti 

valittiin pitämään virkailijakurssia Lah-
teen. Paikallisen Teiniyhdistyksen pu-
heenjohtajana toimi Messilän Kartanon 
omistajaperheeseen kuuluva Kaarina 
Pullinen, tästä alkoi elämän mittainen 
yhteys Hollolaan.

Lehmät vaihtuivat  
turisteihin
Kaarina ja Kyösti kihlautuivat 1960 ja 
naimisiin he menivät kesällä 1963. Nuori-
pari asettui asumaan Helsinkiin. Toivo-
sen perheen esikoinen syntyi vuonna-65, 
jonka jälkeen lapsia syntyi vielä kolme, 
vuosina -66, -70 ja -72. Vuonna 1966 
Kaarinan veli Erkki, joka oli vastuussa 
Messilän kartanosta, teki päätöksen 
lähteä opiskelemaan musiikkia Sibelius-
Akatemiaan. Tällöin Kaarina ja Kyösti 
siirtyivät Messilään sukukartanon joh-
toon vuonna 1968. Veli Erkki oli edelleen 
mukana yhtenä omistajana johtokun-
nassa. Messilä toimi tuolloin vielä täysin 
maatilana ja kartanon tuotantosuuntaa 
päätettiin muuttaa. ”Ensin laitettiin leh-
mät myyntiin ja vaihdettiin ne turistei-
hin, eli periaatteessa lypsäminen jatkui, 
tosin vähän eri muodossa”, muistelee 
Kyösti. 

Kun lehmät olivat lähteneet, oli en-
simmäinen uudistus ratsutalli. Ratsas-
tustoiminta kasvoi ja Hollolan Ratsas-
tajat -yhdistys perustettiin. Kartanolle 
rakennettiin maneesi ja estekenttä sekä 
erimittaiset maastoratsastusreitit. Mes-
silässä pidettiin myös monia kansallisia 
arvokisoja. Ratsastuksen opettajana pit-
kään toiminut Anu Iivanainen vaikutti 
monen nuoren elämään ja teki mer-
kittävän elämäntyön ratsastajanuorten 
keskuudessa. 

Karjalasta  
kansainvälisyyteen
Teksti: Eila Karhu • Kuvat: Kyösti Toivosen kotialbumi

Kaarina ja Kyösti vuosisadan vaihteen pidoissa 
Messilässä 1983.



I 5H 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

Messilä kasvoi ja monipuolistui
Laskettelurinteen tarina alkoi 
vuonna 1968, jolloin avattiin 
ensimmäinen hiihtohissi. En-
simmäinen mäki oli kartanolle 
laskeva eturinne, sen jälkeen tuli 
Laaso-rinteenä tunnettu taa-
immainen rinne. Vuonna 1969 
avattiin ensimmäinen ravintola 
Kartanoon ja vuonna 1970 ra-
kennettiin 18 huonetta käsittävä 
hotelli. Tällä välin Kaarinan veli 
Erkki oli valmistunut Sibelius-
Akatemiasta ja toi musiikin Mes-
silään. Erkki järjesti vuosittaiset 
konserttisarjat vuosina 1970 – 
1983. Konsertteja oli yhteensä 130 
kappaletta, aluksi kartanossa ja 
sittemmin tallinvintillä ja nave-
tanvintillä.

Messilän kehitys jatkui ja 
vuonna 1978 järjestettiin ensim-
mäiset Pidot vuosisadan vaih-
teen tyyliin. Pidot olivat ohjel-
mallinen illallinen, jonka ruoka 
valmistettiin Kaarinan äidin 
mummun resepteillä. Ruokalis-
talle kuului seitsemän eri ruo-
kalajia ja jokaiselle ruokalajille 
siihen sopiva juoma. Kaarina 
ja Kyösti ottivat pitojen vieraat 
vastaan ja isännöivät jokaista 
pitoiltaa. Illan aikana Kaarina ja 
Kyösti näyttelivät Kaarinan iso-
vanhempia ja kertoivat Messilän 
historiaa, luonnollisesti isäntä-
väen pukeutuminen noudatteli 
kerrottua aikaan. Paikalla olivat 
myös pelimannit. Pitoja järjestet-
tiin joka torstai, lisäksi oli myös 
tilauspitoja. Pidot olivat Lahden 
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matkailun yksi vetonaula ja aikoinaan 
myös matkailutoimittajien Vuoden Ra-
vintolatuotteeksi valittu matkailutuote. 
Pitoihin saapui laajasti kansainvälisiä 
vieraita. Kielitaitoinen Kaarina tulkkasi 
tarinat myös tarvittavilla kielillä. Mes-
silän legendaarisia Pitoja järjestettiin 
aina vuoteen 1991 asti, yhteensä noin 600 
kertaa. 

Kaarinan ja Kyöstin ehtymätön kek-
seliäisyys ja pioneerimainen toiminta 
Hollolan ja koko Lahden tunnetuksi 
tekemiselle jatkui Messilässä. Kartanon 
yläkertaan syntyi Lahden Taiteilija-
seuran galleria, jota olivat perustamas-
sa Matti Koskela, Mauno Hartman, 
Reino Hietanen ja Jorma Karden. 
Myöhemmin Messilän Navetan vintistä 
tuli kesänäyttelyiden koti vuosiksi 1973 
– 1981. Messilässä toimi myös savipaja, 
käsityöpaja, neulepaja, puusepänverstas, 
kultasepänliike ja leipomo, unohtamatta 
Kesämaata, kesäkelkkarataa ja Tanssivia 
Vesiä. Alkunsa sai myös Lahden kaupun-
gin matkailuasiamiehen Jarmo Lehtisen 
ja Kyösti Toivasen suunnittelema ohjattu 
päiväretki, Hollolan Kulttuuritie. Sen 
muodosti Lahden keskustasta Hollolan 
kirkonkylään johtava, Vesijärven rantaa 
myötäilevä Rantatie sekä Hollolan kir-

konkylästä, nykyiselle valtatie 12:lle vievä 
yhdystie eli Kirkkotie. Toiminta kasvoi 
myös karavaanari puolella, parhaimmil-
laan asuntovaunupaikkoja oli liki 500, 
hiihtohissejä oli yhdeksän, huonemäärä 
45, ravintoloita 3 ja 18-reiän golfkenttä. 

Suuri lama 1990-luvulla muutti kaiken. 
Suomen valuutta devalvoitiin ja myös 
Messilä joutui valuuttaluottojen vuoksi 
maksuvaikeuksiin. Lopulta maaliskuus-
sa 1993 Messilä ajautui konkurssiin ja 
kartano siirtyi pankin omistukseen. Kar-
tanon menettäminen oli kova paikka ja 
isäntäväki joutui järjestelemään elämän-
sä kokonaan uudelleen. 

Ura politiikassa 
Kyösti oli valittu Hollolan kunnanval-
tuustoon vuonna 1989, jossa hän toimi 
aina vuoteen 1995 asti, kunnanhallituk-
sessa hän toimi vuosina 1989 – 1991. Eu-
roparlamentaarikoksi Kyösti nimitettiin 
1995 ja on toistaiseksi ainut eurokansan-
edustaja Päijät-Hämeestä. Hän kuului 
myös Euroopan neuvoston valtuustoon 
vuosina 1993 – 1994 ja oli siinä ominai-
suudessa mm. selvittämässä ihmisoi-
keuskysymyksiä Venäjällä. Kyösti toimi 
myös Etyj:n vaalitarkkailijana ympäri 

Eurooppaa, erityisesti Itä-Euroopassa. 
Poliittisen uran Kyösti lopetti täytettyään 
65 vuotta.

Hollolan kirkonkylällä tärkeä merkitys
Hollolan Vanhalla Kunnantuvalla järjes-
tettiin vuosina 1997 – 2002 Keskiaikail-
toja, joiden isäntä ja juontaja oli Kyösti. 
Ruokalistalla oli siikakeittoa, lihaisia 
sianluita nauriiden ja sipulien kera sekä 
jälkiruokana marjamöllöä. Ruokajuo-
mana nautittiin ”elämän vettä”, jota 
papitkin suosittelivat, tekihän se posket 
terveen punaisiksi. Tilauspitoja pidettiin 
104 kertaa viiden vuoden aikana. 
Hollolan keskiaikaisella kirkolla on ollut, 
ja on edelleen erityinen merkitys Kyös-
tille. Pitkäaikainen työ kirkon oppaana 
huipentui kirkon hautausmaan historian 
esittelyvideoon, jota myös YLE esitti 
televisiossa. Myös 70-luvulta lähtien 
tehdyt kulttuuriretket kirkonkylälle, ovat 
tehneet Hollolan kirkonkylän tutuksi 
tuhansille ihmisille. Kirkon ansiosta 
meillä on myös Hollolan Keskiaikaseura 
ja joka toinen vuosi pidettävä Keskiaika-
tapahtuma, jossa siinäkin Kyösti on ollut 
aktiivisesti mukana. Hollolalaisilla onkin 
siis aihetta kiittää Kyöstiä. •

Keskiaikatapahtuma Hollolan kirkolla vuonna 2000, käydään oikeutta. 



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 I 7

KULJ ETUKSIA JA MAANRAKENNUSTAKULJ ETUKSIA JA MAANRAKENNUSTA
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KULJ ETUKSIA JA MAANRAKENNUSTAKULJ ETUKSIA JA MAANRAKENNUSTA

TAKSI PRIIMA OY
 PUH: 0400 351 519 

  
 Kiitos

ilmoittajille!
hollolankirkonseudunkylat.fi

MAANRAKENNUSTYÖT
KULJETUSPALVELUT

VAIHTOLAVAT
HARJAUKSET

LUMITYÖT

HERRALAN KONEHUOLTO OY
Harri Siljander

puh:0400491599

HUOLTOA JA KORJAUKSIAHUOLTOA JA KORJAUKSIA

RAKENTAMISTA JA REMONTOINTIARAKENTAMISTA JA REMONTOINTIA

Tutustuminen.   Yhdessä tekeminen.   Kyläyhteisö.
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puh. 044 748 7503
Pyhäniementie 50    
www.pt-kuva.com

Kylän oma   
valokuvaaja! 

20€

Sähköiset  
PASSIKUVAT

MUITA PALVELUJAMUITA PALVELUJA

Kutajoentie 26
16730 Kutajärvi
p. 044 503 0767
juunou.com

Graafisen suunnittelun 
palvelut!

Ammattitaitoista ja ystävällistä apteekkipalvelua 
Hollolan kuntakeskuksessa. 

Tarkista kesän mahdolliset poikkeusaukiolot 
nettisivuiltamme www.hollolanapteekki.fi

Salpakangas, Prisma-keskus
Kansankatu 8, Hollola
puh. (03) 878 610
www.hollolanapteekki.fi
Osta verkosta ja nouda apteekista, noutoautomaatista tai Postista.

Avoinna:
ma-pe 8.30 – 19

la       9 – 16
su    12 – 16

@hollolanapteekki@hollolanapteekki

7.6. Tino Ahlgren  
 (Avajaiset)
14.6. Keijo Lille
21.6.  Pepe Niilahti
28.6. Sebastian Ahlgren
5.7. Minna Äikäs
12.7. Harri Nuutinen ja   
 Tanssin Taika
19.7. Pasi Kivimäki

26.7. Rainer Bollström
2.8. Jake Niska
9.8.  Virpi Piippo ja  
 Pekka Tervahartiala
16.8. Köpi Koski ja 
 Esko Kangasjärvi
23.8. Juha Vartiainen
30.8. Teemu Harjukari   
 (Päättäjäiset)

Liput 12,00 €
Kirkkotie 646, Hollola Kk

TERVETULOA!
TERVETULOA!KAHVIOKAHVIO

KESÄTANSSIT 2022KESÄTANSSIT 2022
TIISTAISIN KLO 13-17TIISTAISIN KLO 13-17

HARJULAN LAVAN

HEVOSURHEILUAHEVOSURHEILUA

 

 
 
 

Rälssintie 60
16710 Hollola

0500-545 588 (Esa)
0400-153 550 (Taru)
040-835 3349 (Olli)

www.esaholopainen.com

Tutustuminen.   Yhdessä tekeminen.   Kyläyhteisö.
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-

VASTUULLINEN

KIINTEISTÖN

HOITO
T U O T T E E T

Aurinko
voimalat

Maalämpö
& Lämmön
Talteenotto

Kiinteistön-
hoidon

tuotteet
palveluna

Energia
tehokas

älyvalaistus
Sähkö-
auton
lataus-

järjestelmät

35 Vuotta
Energiatehokkuutta
LAHDESTA

VIEDÄÄN TEIDÄNKIN

Kiinteistö
Maatila
Yritys

Tulevaisuuteen!

020 7 549 400
tilaukset@lemkem.fi
www.lemkem.fi

Valoa - Puhtautta - Energiaa

Vieterikatu 11
15700 LAHTI

V iime kesänä jaoimme 
Kioskilla lähes 300 
pussukkaa aurin-
gonkukan siemeniä. 

Suuressa kukkien kasvatuskilpai-
lussamme oli kolme sarjaa; kor-
kein kasvi, suurin kukka ja paras 
todistettu yritys. 

Paahtava helle ja toisinaan vä-
liin tulvia aiheuttaneet rankkasa-
teet taisivat koetella myös osallis-
tujia, sillä määräaikaan mennessä 
saimme 4 osanottajalta mittatie-
dot kuvineen heidän kukista. 

Joten rohkeat ja toimeliaat vil-
jelijät Anneli Laukkanen, Paula 
Lehtinen, Sirkku Muhli sekä 
Luca Rooth, teitä kaikkia odottaa 
lahjakortti Kioskin kesän herkku-
jen pariin! 

Onnea ja kiitos kaikille osallis-
tumisesta!

AURINGONKUKKA 
-KILPAILUN SATOA

Hollolan kirkonrannan uimaranta on saanut 
uuden pukukopin sekä ympäristöä on päivitetty 
kesäkuun alkupäivinä. Rannassa on uusittu lä-
hiaikoina myös leikkialuetta sekä sinne on saatu 
kuntoilulaitteita kävijöiden iloksi. Kuuleman 
mukaan myös Kotomäen ranta on saanut uuden 
pukukopin. 

Hollolan  
kirkonranta  
uudistuu



Kapatuosian luontopolku on 2,4 kilometriä 
pitkä keskivaativa reitti. Kulkua luontopo-
lulla ohjaa näkötornin kuvalla varustetut 
puutolpat.  

Kapatuosian luontopolun lisäksi kirkon alueella  
on Kutajärven luontopolku. Kutajärven alue on kan-
sainvälisesti arvokas lintuvesialue, joten luontopolku 
lintutorneineen on monen retkeilijän vakikohde.

Lisätietoja Hollolan alueen luontoreiteistä:  
https://www.hollola.fi/retkeilyreitit
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KIRKONKYLÄ  
on saanut uuden  
luontoreitin
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Yhdistyksen omistamat kioskiraken-
nus sekä WC:t sisältävä, huoltora-
kennus vaativat vuosittaisia ylläpito-
toimia. Aiempina vuosina talkoissa 

on mm. siivottu ympäristöä ja hoidettu kas-
villisuutta sekä tehty muutaman kerran vuo-
dessa vessoissa suurempi kausipesu. Lisätyötä 
ovat myös teettäneet lähes vuosittaiset kolik-
koautomaattivarkaudet, kioskimurrot sekä 
pienet ilkivaltateot.

Lopputalvesta todettiin, että kioskin maa-
lipinta vaatii uuden kerroksen ja maalaus 
päätettiin toteuttaa keväällä ennen kioskin 
aukeamista. Kevään talkoissa maalattiin sei-
nät sekä pestiin kioskin valkoiset puuosat ja 
painepesurilla terassi. Tulevina vuosina koko 
kioski on maalattava vielä kerran.

Talkoot hoidettiin tällä erää vielä halli-
tuksen voimin, mutta toivottavasti jatkossa 
voimme avoimesti kutsua kyläläisiä mukaan 
talkoisiimme. •

KYLÄYHDISTYKSEN RAKENNUKSET  
tarvitsevat vuosittaista huoltoa

Teksti ja kuvat Elina Isotalo
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Hollolan yrittäjien vuoden 
2022 nuoreksi yrittäjäksi on 
valittu Koneurakointi Rap-
pula Oy:n yrittäjä, 32-vuotias 

Juho Rappula. Juho on paljasjalkainen 
kirkonkyläläinen, maatalousyrittäjän 
poika. Juho asuu avovaimon ja 1-vuoti-
aan poikansa kanssa kirkonkylällä, muu-
taman sadan metrin päästä syntymäko-
distaan. Kovaan työntekoon ja isoihin 
koneisiin jo pienestä pitäen vetoa tunte-
nut Juho on toiminut yrittäjänä jo reilun 
kahdeksan vuoden ajan. ”Kipinä yrittä-
jyyteen tuli jo kotioloista, myös isäni on 

ollut koneurakoitsija”, sanoo Juho.
Yrityksen liiketoimintaa on maanra-

kennus ja kunnossapito, toiminta-aluee-
na on eteläinen Suomi. ”Pääkaupunki-
seudulla olemme mukana isoissa hank-
keissa mm. Raide-Jokerissa ja Kruunusil-
lat raitiotiehankkeessa ” kertoo Juho. 

Rappulan tavoitteena on pysyä kehi-
tyksen kärjessä. Koneet pidetään uuden-
veroisina, mahdollisimman tuoreina ja 
hyvässä kunnossa. 3D-mittalaitteet ja 
koneohjausjärjestelmä on ollut käytös-
sä jo viitisen vuotta. ”Tavoitteenani on 
moitteeton työnjälki ja hyvä asiakastyy-

tyväisyys, sen takaavat myös ammattitai-
toiset työntekijät.” Juho kertoo. 

Liikevaihtoa Koneurakointi Rappula 
Oy:llä on noin 1,5 miljoonaa euroa, työn-
tekijöitä tällä hetkellä 9 henkilöä. ”Am-
matti-ihmisten löytäminen on vaikeaa 
ja se luo haasteita, hyvistä työntekijöistä 
pitää pitää kiinni”. toteaa Juho Rappula 
lopuksi. •

Vuoden 2022  
nuori yrittäjä
Juho Rappula

Onnittelut vuoden  
nuorelle yrittäjälle! 

Kipinä  
yrittäjyyteen 
tuli jo koti-
oloista, myös 
isäni on ollut 
koneurakoitsija.

Teksti ja kuva Eila Karhu
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RAVINTOLA- JA MATKAILUPALVELUJARAVINTOLA- JA MATKAILUPALVELUJA

Hollolan Kirkonkylän kioski
Perinteinen kesäkioski!

Irtojäätelöä, leivonnaisia, kahvia, 
erikoiskahveja, tuoreita smoothieita, 

muita kahvilatuotteita, anniskeluoikeudet, 
kesäkukkia, konsertteja ja tapahtumia...

Tarkista aukioloaikamme facebook-sivuilta!

Hannes Kuusisto 044 552 2833 
hkuusisto@hotmail.com

Hollolan Kirkonkylän kioski

Tervetuloa kioskille ja terassille!

Hollolan Kirkonkylän kioski
Perinteinen kesäkioski!

Irtojäätelöä, leivonnaisia, kahvia, 
erikoiskahveja, tuoreita smoothieita, 

muita kahvilatuotteita, anniskeluoikeudet, 
kesäkukkia, konsertteja ja tapahtumia...

Tarkista aukioloaikamme facebook-sivuilta!

Hannes Kuusisto 044 552 2833 
hkuusisto@hotmail.com

Hollolan Kirkonkylän kioski

Tervetuloa kioskille ja terassille!

Hollolan Vanha Kunnantupa
Varaa paikka tilaisuuksille ja juhlillesi  

kansallisromanttisesta hirvituvastamme!

Rantatie 918 Hollola kk

Hannes Kuusisto 044 552 2833
hkuusisto@hotmail.com

www.hollolanvanhakunnantupa.com

Hollolan Vanha Kunnantupa

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 yritykset.

Vuoden 2022  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.
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KESÄKUU
Ma klo 18-19 Kesä ja elokuussa FysioEeviksen  
kesätreenit Kirkonrannassa 
(kts. www.varaaheti.fi/fysioeevis)

15.6.- 14.8. Ateljee Asta Pulkkinen, naivististen maalausten 
kesänäyttely ja lahjapuoti

To 16.6.  klo 18. ”Tarinoita Hollolan kirkosta viideltä 
vuosisadalta”
Olet ehkä tutustunut Kyösti Toivosen ”Hollolan hautaus- 
maan tarinoihin” televisiossa tai paikan päällä. Nyt hän  
esittelee kirkon sisätiloja ja sen esineistöä.
Lähtö kellotapulilta. Maksu 10€/ hlö. Vain käteinen.  
Tulethan ajoissa, jotta opastus pääsee alkamaan ajallaan.

La 18.6. klo 10, Hollolan sahtimestaruuskilpailut

Hollolan kotiseutuseutumuseo on avoinna tulevana kesänä  
11.6.-21.8.2022, ke-pe klo 12-18, la-su klo 11-18, juhannusviikon- 
lopun 24.-26.6. suljettu. Esinemuseon vaihtuvana näyttelynä 
Metsän riistaa & veden viljaa.

To 23.6. klo 18 ”Tarinoita Hollolan kirkosta viideltä  
vuosisadalta”

HEINÄKUU
La 2.7. klo 15-21 Ironman 70.3. Finland, huomaa teiden  
sulkuajat Kirkonseudulla

Su 3.7. klo 11-15, Puukäsityöpäivä

Su 10.7. klo 11-15, Pajapäivä

Su 17.7. klo 13-16, Sahtipäivä

Pe-su 22.-24.7. Keskiaikatapahtuma Kirkonkylällä 

To 28.7. klo 18 ”Tarinoita Hollolan kirkosta viideltä  
vuosisadalta”

Su 31.7. klo 11-16, Tekstiilipäivä

ELOKUU
To 3.8. klo 18  ”Tarinoita Hollolan kirkosta viideltä  
vuosisadalta”

La 6.8. Rantatien kevyenliikenteenväylän avajaiset 

La 20.8. klo 10-15 Sadonkorjuu- ja perinnepäivä talomuseolla

Pe 26.8. klo 18 Disco Harjulan lavalla  Hollolan toverit ry 

LOKAKUU
La 1.10. Kirkonkylän kymppi - liikuntatapahtuma  
Hollolan toverit ry.

MARRASKUU
Pe 25.11. klo 15, Kotiseutukirjan julkistamistilaisuus,  
Hollolan Vanha Kunnantupa

JOULUKUU
To 8.12. klo 18, Joululauluilta, Hollolan Vanha Kunnantupa

To 22.12. klo 18 Meidän perheen lyhty. 

TAPAHTUMA- 
KALENTERI

KEVYTBAANAN
AVAJAISIIN

6.8.2022

Ohjelma
klo 12-15 rastit kevytbaanan varrella

klo 15:30 Kevytbaanan
vihkiminen käyttöön

klo 15:45  esityksiä , pomppulinna ja 
herkkuja lapsille

klo 12-17

Hollolan kirkonseudun 
yhdistykset toivottavat 

kaikki tervetulleiksi

Kierrä 
tapahtuman

rastit ja voita 
palkintoja

Hollolan kirkonseudun maatalousnaiset ry
Pyhäniemen vanhempainyhdistys ry

Hollolan Kotiseutuyhdistys ry

Tie
tutuksi
yhdessä




