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

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

oni on varmasti jo odotellut, missä uusin Kyläposti viipyilee. Tässä tämä on, 
vain hiukan hämäläisittäin tänä vuonna valmistuneena. Suuret kiitokset  
valtavalle määrälle yrittäjiä ja yrityksiä, jotka jälleen lähtivät mukaan  
tukemaan oman alueen kyläyhdistyksen toimintaa. Me kyläläiset palkitsemme 

Teidät käyttämällä palveluitanne, eikö vain?
Kulunut vuosi on muuttanut toimintaamme valtavasti. Kun tapahtumat ovat jääneet  

toteuttamatta, on täytynyt etsiä muita väyliä pitää toimintaa yllä.  Tällä hetkellä haluamme 
vahvasti kehittää kylien yhdistysten välistä yhteistyötä. 

Me, alueen eri yhdistykset, luomme 3. sektorin tuottamana palveluita, joiden pohjana  
on usein alueen asukkailta lähtenyt toive ja pyyntö.  Vaikka kaikkiin haaveisiin emme  
luonnollisestikaan voi vastata, toivomme silti saavamme jatkossakin runsaasti vinkkejä 
isoista ja pienistä tarpeista. 

Tällä hetkellä käynnissä onkin upeita projekteja, jotka valmistuessaan tuovat iloa 
ja hyötyä kaikille asukkaille ja vieraillemme. Yhdessä Hollolan seurakunnan, Kirkonseudun 
maatalousnaisten, Hollolan kotiseutuyhdistyksen ja Keskiaikaseuran kanssa olemme  
mm. hankkimassa defibrillaattoria kylille. Koululaisille suunnattu stipendi alkaa ottaa tuulta 
alleen Pyhäniemen vanhempainyhdistyksen kautta. 

Jokainen yhdistystekijä alleviivaa tällä hetkellä sitä, että aktiivisten tekijöiden määrä  
on laskussa. Yhdistämällä pienet voimavaramme saamme tarvittavia lisäkäsiä ja ajatuksia 
toimia ja tehdä enemmän. Siksi kaipaammekin valtavasti myös uusia jäseniä. Yhdistys ei  
voi, eikä saa olla vain hallitus, johtokunta tai puheenjohtaja ja sihteeri yhdistelmä. Yhdistys 
kaipaa innokkaita ajatuksia, lentäviä lauseita, hulluja hupsuttelijoita ja järkeviä maadoittajia. 
Olisiko siis Sinunkin aika löytää uusi harrastus? Ideoimalla oman alueen toimintaa ja sen  
kehittämistä? Yhdistystoiminnasta tarttuu mukaan myös ystäviä, vertaistukea ja valtava  
verkosto tietoa ja taitoa. Yhdessä tekemällä saavutamme suuria! 
 
Terkuin, Terhi

ps. Keväältä siirretty kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään Kioskin kokoontumisterassilla 
heinäkuussa. Seuraa ilmoittelua FBssa ja Hollolan Sanomissa. 

Myös facebookissa!
Hollolan kirkonseudun kylät

Aurinkoista alkanutta kesää!

Hollolan kirkonseudun

KYLAPOSTI
Hollolan Kirkonseudun  
Kylät ry:n tiedotuslehti  
Kesäkuu 2021

Vastaava toimittaja: 
Terhi Glad
Lehden ulkoasu:  
Mainostuotanto JuuNou,  
044 503 0767
Kannen kuva:  Pirita Koskinen
Painosmäärä: 1300 kpl 
Painopaikka:  
Painotalo Plus Digital, Lahti

Jakelu: Mainosjakeluna alueella  
ja Kirkonkylän Kioskilla  

Ilmoitukset:
petri.jokela@juunou.com 

www.hollolankirkonseudunkylat.fi
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Camping Messilän 
toimintaa vuo-
desta 1997 lähtien 
luotsanneen pa-

riskunnan Päivi Saarelan 
ja Hannu Yrjölän ideoilla 
kehittynyt campingalue on 
saavuttanut valtakunnallisen 
vuoden Camping alueen 
tittelin vuosina 2002 ja 2011. 
Vuoden yrittäjä Hollolassa 
yritys oli vuonna 2006 ja 
lisäksi paikallinen Radio 
Voima valitsi viime vuonna 
Camping Messilän terassin 
voittajaksi alueellisessa teras-
sikilpailussa. 

”Pitkäaikainen ja palvelu-
altis sekä monelle kävijälle 
tuttu henkilökunta on tärkeä 

asia. Paikan siisteys ja mo-
nipuolinen palvelutarjonta 
tuo sekä entiset että uudet 
asiakkaat yhä uudelleen Mes-
silään. Ajan myötä vaatimus-
taso ja erilaisten toimintojen 
ja palveluiden kysyntä leirin-
tämatkailussa on kasvanut ja 
niitä on kehitetty pikkuhiljaa 
vuosien varrella. Palveluita 
on kehitettävä koko ajan, jotta 
asiakkaat pysyvät tyytyväisinä 
ja palaavat yhä uudelleen. 
Kehitys- ja laajennussuunni-
telmat on vuosien ajan tehty 
Hollolan kunnan kanssa hy-
vässä yhteistyössä”, kiittelee 
Päivi Saarela.

Hyvän lisänsä viihtyvyy-
teen tuovat myös monet jo 

vuosia toteutetut tapahtumat, 
kuten muun muassa Clas-
sic Vesijärvi, mopoilijoiden 
Vesijärven ympäriajo, Ju-
hannusjuhlat, Beach volley 
-viikonlopputapahtumat, 
rantajumpat sekä monet 
muut tapahtumat. Paikan mo-
nipuolisuutta lisäävät myös 
alueen uimaranta erilaisine 
vesiurheilutoimintoineen, ve-
nesatama, minigolf ja kattavat 
terassiravintolapalvelut.

 ”Hollolan kirkonkyläläiset 
ovat myös tärkeitä asiakkai-
tamme, heitä useasti poikke-
aakin ohi mennessä huikkaa-
massa kuulumisia. Hartaasti 
myös odottelemme jo pitkään 
suunnittelussa olevan pyö-

rätiehankkeen toteutumista 
Hollolan kirkolle”, sanoo 
Päivi.

Odotukset tulevalle kesälle 
ovat positiiviset. ”Tänä vuon-
na lomaillaan ehkä enemmän 
kotimaassa, joten kesästä us-
kotaan tulevan vilkas, mikäli 
kelit vaan pysyvät suotuisina.  
Aurinkoinen kesä tuo hyvää 
mieltä, matkailijoita ja paljon 
hyvää fiilistä tällä alalla.  
Kaikille lehden lukijoille 
oikein ihanaa, lämmintä ja 
aurinkoista kesää”, toivottaa 
Camping Messilä ja Päivi 
Saarela. •

Mitä kuuluu
Camping Messilä?
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Ylitorniolta kotoisin olevan Sami 
Jauhojärven tie hollolalaiseksi 
kävi Rovaniemen ja Lahden 
kautta. Vuoden 2015 syksyllä, 

kirkonkylältä löytyi perheelle sopiva 
talo ja muutama tuttukin asui jo alueella 
suositellen sitä. Samin perheeseen kuu-
luu vaimo Laura sekä kolme lasta.

Jauhojärven perheen kotiutuminen 
kylälle on sujunut erittäin hyvin. Tänne 
on rakentunut tukiverkosto, joka tuo 

turvaa arkeen. ”Täällä kylä huolehtii 
lapsistaan”, lisää Sami. Hän ja Laura 
ovat viettäneet molemmat lapsuutensa 
pohjoisen pienissä kylissä, joihin Sami 
vertaakin Hollolan kirkonkylää. Molem-
missa paikoissa kaikki tuntevat toisensa. 
Sami tunnustaa, että kaikkia kyläläisiä 
hän ei ihan vielä tunne, mutta aika pal-
jon tietää ja tunnistaa kuitenkin. ”On-
han täällä nyt oma rauhansa. Tämä on 
ihan oma yhteisönsä ja ollaan kuitenkin 

alle 20 minuuttia Lahden torilta. Kaikki 
on riittävän lähellä, mutta riittävän kau-
kana”, kehuu Sami Hollolan kirkonky-
län tunnelmaa.

Perhe on päässyt myös aktiivisesti 
mukaan kylän toimintaan. Sami on mu-
kana Kutajoenniemen metsästysseuran 
toiminnassa sekä kuuluu Hollolan To-
vereiden hallitukseen. Laura vaimo on 
Maatalousnaisissa mukana. Kehittämis-
tä kylälle voisi olla ”Tupailta tyyppisiä 

Jauhojärven Sami
Krannina
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Sami toivottaa kaikille hyviä lenkkejä Kirkonseudun kylissä.

tapahtumia ja siihen pientä häppenin-
kiä ympärille, ehkä myyjäisiä ja muita”, 
vastaa Sami kysyttäessä. Kuitenkin hän 
on kaiken kaikkiaan hyvin tyytyväinen 
kylän tilanteeseen jo tällä hetkellä.
Puheeksi tulevat monet ainutlaatuiset 
käyntikohteemme: ”Jos mie jonkun pai-
kan lähden kirkon lisäksi näyttämään, 
niin se on Kiikunlähde”, kertoo Sami 
kysyttäessä paikkaa, josta pitää eniten 
kirkonkylän alueella. ”Se on aika satu-
maisen kaunis paikka olemassaan”, lisää 
Sami. Kiikunlähteellä hän käy usein 
juoksemassa ja välillä lasten kanssa 
bongailemassa kaloja. 

”Laajentakaa elinpiiriä”, kehottaa 
Sami. 

Tutkimalla 
ympäristöä 
näette oikeasti 
minkälainen 
ja kuinka iso 
kylä meillä 
täällä on.

Hänen kuntoiluvinkkinsä kyläläisil-
le onkin etsiä uusia reittejä ja suuntia 
lenkeille ja ulkoilulle sekä laajentaa 
elinpiiriä sitä kautta lähiluontoon. Sami 
muistuttaa, että metsissä on hirveästi 
polkuja. Esimerkiksi Harjulan lavan ta-
kana menee hyviä ulkoilureittejä, joten 
aina ei tarvitse kävellä tuttua tienvartta. 
”Tutkimalla ympäristöä näette oikeasti 
minkälainen ja kuinka iso kylä meillä 
täällä on”, suosittelee Sami. Hän itse on 
lenkeillä kierrellyt tätä aluetta paljon, 
tosin vasta viime syksynä jalat johtivat 
ensimmäisen kerran mm. Rälssintielle. 
Aina löytyy uutta. •
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H ollolan kirkonseudulla on 
paljon ainutlaatuista erikois-
osaamista. Yksi jännittävä 
ala saa aikaan aavistuksen 

hermostuneisuutta. On aika ottaa nai-
sesta mittaa ja tutustua makean kullan 
tuottajiin sekä heidän lentäviin apulai-
siinsa, Valosen Hunajatilaan. 

Kesäinen auringonpaiste lämmittää 
mieltä. Korvissa kuuluu melkoinen 
surina. Ees taas ohikiitävistä pölyttä-
jistä huomaa, että satokauden työt ovat 
käynnistyneet uskomattomalla voimalla 
ja niitä paiskitaan vuorotta syksyn en-
sikylmiin asti. Sadat tuhannet ahkerat 
työläiset urakoivat kommentoimatta 
taukoja, ylityölisiä tai maailman poltta-
via puheenaiheita. 

Kari Valonen vaimonsa Kathy Keiste-
rin kanssa ovat toimineet mehiläishoi-
tajina ja hunajantuottajina jo lähes 40 
vuoden ajan.  Valosen tilan hunajantuo-
tannon tarina on alkanut jo 1950-luvulla, 
Erkki ja Aino Valosen ostaessa paikan 
omalle tilalle Hollolan Lahdenpohjas-
ta. Vuosikymmenten kuluessa kaksi 
kokeeksi aloitettua mehiläispesää kas-
voikin parhaimmillaan jopa 350 pesää 
kattavaksi hunajatilaksi ja nuoremman 

polven jatkaessa tilan toimintaa, niin 
tuotantotiloja kuin markkinointia ja 
myyntiä kehitettiin tarpeisiin paremmin 
sopiviksi. Vanhaan navettaan raken-
nettiin elintarvikehuoneistoksi sopiva 
linkoushuone ja parin pojat vahvistivat 

mm. verkkonäkyvyyttä. Vuosien aikana 
Kari on toiminut vastuutehtävissä mm. 
Suomen Mehiläishoitajien Liitosta aina 
EU-komission mehiläistyöryhmään asti. 
Kari ja Kathy palkittiin myös vuonna 
2007 Vuoden Mehiläistarhaajina. 

”Tällä hetkellä tilalla on pesiä noin 
pari sataa”, kertoo emäntä Kathy, ”ja 
tuotteitamme on kattavasti myynnissä 
Päijät-Hämeen kaupoissa.” Pesiä sijaitsee 
pitkin Hollolaa, Hämeenkoskea sekä 
Asikkalaa ja kauimmaiset ovat Evolla 
tuottamassa metsäkukkahunajaa. 

Kun sadekauden jälkeen vihdoin au-
rinko paistaa, niin kyllä on lennolla po-
rukkaa. Marjapensaat ja pajut kukkivat 
parhaimmillaan runsaasti ja voikukkien 
silmiä hivelevä kelta houkuttelee me-
hiläiset luokseen. ”Alkukesästä emme 
raaski lainkaan leikata nurmialueelta 
voikukkia pois, vaikka ne viljelijälle ja 
puutarhurille viheliäisiä rikkakasveja 
ovatkin” mainitsee Kari seuratessamme 
mehiläisten tanssia kukalta toiselle. 

Suomessa voi laskea, että yksi pesä 
tuottaa noin 40 kiloa hunajaa vuodessa, 
mutta hyvänä vuonna sadot voivat olla 
huomattavasti parempia. Tähän kaik-
keen vaikuttaa eniten sääolot. Kuivuus 
ja pitkät sadekaudet voivat romuttaa 
satotoiveet. ”Vahvoissa pesissä voi olla 
asukkaita jopa 80 000, tällöin sato-odo-
tuksetkin voi olla korkeammat.” 

Hunaja on 100 % puhdas luonnon-
tuote, jonka mehiläiset valmistavat 

Linkoomossa hunaja erotellaan kennoista. 

HUNAJAN
tarina
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siellä missä sinäkin

Palvelemme: ma–pe 8–20, 
la 9–18, su 10–18

Tervetuloa
Sale Hollolaan!

Palvelemme kesällä 6.4. alkaen: 
ma-pe 8-21, la 8-20, su 10-20

VÄHITTÄISKAUPPOJA & ELINTARVIKKEITAVÄHITTÄISKAUPPOJA & ELINTARVIKKEITA

Maatalous Meriläinen Oy
Lahti Heloittajankatu 6, puh. 03 875 810

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 2021  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.

keräämällä raaka-aineeksi kukista mettä. Mehiläishoi-
tajat eivät saa lisätä eivätkä poistaa siitä mitään, lukuun 
ottamatta linkouksen yhteydessä siihen joutuneita vaha-
muruja. Hunaja onkin todellinen ihmeaine. Se sisältää 
erilaisia sokerilaatujakin lähes 30. Entsyymiensä ansiosta 
hunajalla on bakteereja tuhoava vaikutus. ”Tästä syystä 
hunaja tunnetaan sopivana flunssalääkkeenä” mainitsee 
Kari. ”Vanhaan aikaan sitä käytettiin myös yleisesti haa-
va- ja palovammavoiteena.”

Ja sitten se kaikkien mielessä oleva kysymys, pistävätkö 
ne? ”En ole koskaan laskenut montako pistosta olen saa-
nut” hymähtää Kari pilke silmäkulmassaan. Tästä voisi 
päätellä, että taitava mehiläishoitaja osaa arvioida työnsä 
riskit sopiviksi. 

Varsinaista tilamyymälää aukioloaikoineen ei Valosella 
ole, mutta ”Aina saa tulla hunajaa ostamaan, kunhan 
vain ollaan kotona”, toivottaa tilan isäntä iloisesti. ”Aina-
kin kauempaa tulevan kannattaa etukäteen soittamalla 
varmistaa, että kotona ollaan.” •
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Kathy Ja Pekka kevättarkastusta tekemässä.
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KULJ ETUKSIA JA MAANRAKENNUSTAKULJ ETUKSIA JA MAANRAKENNUSTA

TAKSI PRIIMA OY
 PUH: 0400 551 450
   0400 351 519 

  
 

hollolankirkonseudunkylat.fi

Kiitos
ilmoittajille!
hollolankirkonseudunkylat.fi

Kuljetusliike Marko Mikkola ky
0500-862968

www.kuljetusliikemikkola.fi

MAANSIIRTOKULJETUKSET

MAANRAKENNUSTYÖT
KULJETUSPALVELUT

VAIHTOLAVAT
HARJAUKSET

LUMITYÖT
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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



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 i10 I

Lauantaina 5.9.2020 juhlittiin 
Anttilanmäellä Kyläkalaasia. 
Päijät-Hämeen kylien ja kort-
telien juhlassa jaettiin Suomen 

Kylät ry:n kylätoiminnan hopeisia an-
siomerkkejä kyläaktiiveille ja palkittiin 
maakunnan Vuoden Kylä Anttilanmäki.
Suomen Kylät ry:n kylätoiminnan 
hopeiset ansiomerkit myönsi Päijät-
Hämeen Kylät erityisen ansiokkaasta 
toiminnasta kylätoiminnan luottamus- 
tai toimihenkilötehtävissä. Hollolan 
Kirkonseudun kylät Ry haki keväällä 
2020 hopeista ansiomerkkiä pitkäaikai-
selle rahastonhoitajallemme Anni Sa-
volaiselle. Kyläyhdistyksen viisi vuotta 
kestäneen suurponnistuksen, uuden 
Kioski-hankkeen aikainen kirjanpito oli 
äärimmäisen iso asia, mistä ilman Annin 
asiantuntemusta taloushallinnon alalta 
ei olisi tullut mitään.  Toisen polven 
kyläaktiivina hän on ollut mukana lähes 
kaikissa kyläyhdistysten hankkeissa, 
jakaen tietoaan sekä yhdistäen eri toimi-
joita toisiinsa. Hänen panoksensa koko 
alueen kehittämiseksi sekä asukkaiden 

hyväksi on ollut vahvaa ja erittäin tär-
keää.  Anni puolisoineen ideoi ja mah-
dollisti myös kyläyhdistyksen lainojen 
loppuun maksamiseen tarvitun ”Kunk-
kuparkki 2019”-projektin. 

Kyläkalaasi on päijäthämäläisten kylien 
ja korttelien juhla, joka järjestetään maa-
kunnan Vuoden Kylän kanssa. Tavoittee-
na on juhlia Vuoden Kylää sekä palkita 
aktiivisia kyliä ja kyläaktiiveja. Päijät-Hä-
meen Kylät järjestää Kyläkalaasin Vuo-
den Kylän kanssa yhteistyössä. Mukana 
on myös Päijät-Hämeen liitto. Juhlassa 
oman tervehdyksensä tuo paikallinen 
Osuuspankki ja voittaja kylän kotikunta, 
jotka yleensä muistavat Vuoden Kylää 
stipendein.

Päijät-Hämeen Vuoden Kylä 2021 on Van-
ha Vääksy Asikkalasta. Kyläkalaasi jär-
jestetään kesällä muodossa tai toisessa 
tilanteen sallimalla tavalla. Kyläyhdistys 
harkitsee jälleen Vuoden kylä- ehdok-
kuuden hakemista vuonna 2022. •

Kylätoiminnan aktiiveja palkittiin  
KYLÄKALAASISSA

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT  
jakoivat ansiomerkit  

2020 seuraaville  
henkilöille:
Sinikka Ahola  

Kasiniemi, Padasjoki

Kaisa Vuorivirta  
Urajärvi, Asikkala

Anni Savolainen  
Tiirismaa/Pyhäniemi, Hollola

Tapio Nieminen 
Putkijärvi, Hartola

Erkki Rope 
Anttilanmäki, Lahti

Teija Nuorteva  
Onkiniemi, Sysmä
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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

Muistathan kierrättää ja lajitella 
jätteesi asianmukaisesti. Suurim-
man osan kotitalouden jätteistä 
voi viedä maksutta Hollolan eri 
keräyspisteisiin. 

Rinki-ekopisteeseen  
Kirkonkylän Salen pihassa  
voit viedä maksutta 
• Kartonkipakkaukset
• Lasipakkaukset
• Muovipakkaukset 
• Pienmetallia
• Keräyspaperia

ÄLÄ JÄTÄ ALUEELLE  
MUUTA JÄTETTÄ!  
Yhteisiä ohjeita noudattamalla 
saamme pidettyä paikan siistinä. 

Aikkalan lajitteluasemalla 
(Paassillantie 114, 15880 Hollola) 
otetaan vastaan kotitalouksilta 
maksutta: 
• Vaaralliset jätteet, risut ja ha-
ravointijätteet, metalliromut, 
sähkölaitteet, paperit, puu (myös 
puiset huonekalut), kestopuu, 
renkaat, pakkausjäte (kartonki, 
lasi ja metalli) sekä ehjät, puh-
taat ja käyttökelpoiset vaatteet, 
kodintekstiilit, kengät, laukut, 
matot (UFF-keräyskonttiin)
• Maksullista jätettä on mm. 
seka- ja energiajäte. 

Lajittelupulma?  
Ota avuksi Jätehaku.fi 

Alkukesän kylillä kiertävä  
Roinaralli on peruttu.

Kierrätä ja lajittele OIKEIN
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HUOLTO & KORJAUSHUOLTO & KORJAUS

HERRALAN KONEHUOLTO KY
Harri Siljander

puh:0400491599

Kyläyhdistys julkisti 
kevään 2020 Kylä-
postissa ehdokkai-
den haun uudelle 

”Kylien kasvatti” stipendille. 
Koronan sotkiessa kevään 
koulun käynnin ja päättäjäi-
set, tunnustus jäi jakamatta. 
Nyt kyläyhdistys ja vanhem-
painyhdistys jatkavat yhteis-
työssä tätä projektia keväästä 
2022 alkaen. 

Pyhäniemen koululla on ai-
emmin vuosikaudet toiminut 
aktiivinen Vanhempaintoimi-
kunta, jonka työtä viralliseksi 
yhdistykseksi nyt rekisteröity 
Pyhäniemen Vanhempainyh-
distys ry jatkaa. Vanhempain-
yhdistyksen tarkoituksena 
on toimia linkkinä koulun ja 
kodin välillä.

Vanhempien läsnäolo  
koulussa on tärkeää. Yhdessä 
vanhemmat voivat osallistua 
koulun kehittämiseen ja ar-
keen, tukea koulua opetus- ja 
kasvatustehtävässä sekä 
vaikuttavat lapsia ja perheitä 
koskevaan päätöksentekoon. 

Käytännössä tämä tar-
koittaa niin tapahtumien 
järjestämistä, tarvikkeiden 
hankintaa, aloitteiden teke-
mistä, kerhotoimintaa sekä 
yleistä keskustelua koulun 
ja vanhempien kanssa niin 
epäkohdista kuin hyvistäkin 
asioista.

Vanhempainyhdistys on-
kin aloittanut toimintansa 
vauhdikkaasti. Koululle on 
hankittu leluja ja koripallote-
line pihalle. Koululaisille on 
järjestetty hiihtopäivä ja lop-
pukeväästä retkiä mm. Upi-
laan. Kunnan kanssa on myös 
sovittu esimerkiksi uudesta 
hiekkalaatikkoalueesta ja kii-
peilytelineestä pihaan. Het-
ken tauolla ollut Kutajärven 
jäidenlähtö veikkausarvonta 
teki myös paluun, kylmän 
talven sen mahdollistaessa. 

Erilaisia uusia ideoita ja 
niiden mahdollisuuksia 
kartoitetaan koko ajan yhteis-
työssä vanhempien ja koulun 
kanssa. Syksylle on haettu 
mm. avustusta aluehallinto-

virastolta kerhotoiminnan 
aloittamiseen, kertoo pu-
heenjohtaja Jutta Kettunen. 

Yhdessä voimme vaikuttaa 
lasten hyvinvointiin sekä 
parempaan kouluarkeen, 
sekä tuoda esille vanhempien 
näkemyksiä koulua, opetusta 
ja kasvatusta koskevissa kysy-
myksissä. •

PYHÄNIEMEN VANHEMPAINYHDISTYS  
edistää kodin ja koulun yhteistyötä

Yhdistyksen kuulumisia voi 
 seurailla mm. heidän  
Facebook-sivullaan. 

https://www.facebook.com/ 
PyhaniemenVanhempainyhdistys



Raviohjastajien  Raviohjastajien  
Suomen mestaruusSuomen mestaruus
HOLLOLAANHOLLOLAAN
H istorian ensimmäinen ra-

viohjastajien Suomen mesta-
ruus ravattiin 16. tammikuuta 
Teivon raviradalla. Kutsun 

kilpailuun olivat saaneet 12 vuoden 2020 
voitokkainta ohjastajaa. Suomen mesta-
ruuden vei Hollolan kirkonkylällä ravi-
tallia pitävä Esa Holopainen. 

Kisa koostui kolmesta osakilpailusta. 
Ensimmäisessä osakilpailussa Esalla oli 
ohjastettavana Star Girl One, jonka si-
joitus oli kahdeksas, toisen osakilpailun 

Hola Alejandron yllätti kakkossijalla ja 
voiton kruunasi Callela Lincoln ykkössi-
jalla. ”Kovatasoisten kilpakumppanei-
den voittaminen oli hieno saavutus pit-
källä uralla”  kommentoi Esa voittoaan.

Vuonna 1977 raviohjastajan uralle lähte-
neelle Esalle on ehtinyt kertyä startteja 
reilut 48 000 ja 5000 voiton raja ylittyi jo 
pari vuotta sitten. Ravivalmentajanura 
alkoi vuonna 1982 ja startteja valmen-
tajana on kertynyt jo yli 5 000, joista 

voittojakin 800. Raveja ahkerasti kiertävä 
ja lähtöjä ansiokkaasti voittanut Esa on 
valittu myös Vuoden raviohjastajaksi 
2002, 2003 ja 2005. 

Meriittilista on vertaansa vailla ja  
menestyksekästä raviuraa on takana jo 
yli 40 vuotta. ”Ei se vauhti tästä hiljene 
niin pitkään kun kiinnostus ja kunto 
kestää”, naurahtaa Suomen Mestari  
Holopainen. • 
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Onnea Esa! 
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RAVINTOLA- JA MATKAILUPALVELUJARAVINTOLA- JA MATKAILUPALVELUJA

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€

30€

Tilat n. 80:lle
-perhejuhlat
- kokoukset ja 

ym. koulutustil.

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



Vähän
muutakin...
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Avaamme 13.6. 2021, seuraa viikoittaisia aukioloaikoja  
Fb sivuiltamme kesäkahvila Hollolan Vanhassa pappilassa  

Infoa puhelimitse 050 462 2316.

Hollolan Vanhassa pappilassa, Särkäntie 1.
KKESESÄKAHVILAÄKAHVILA 

T U P A
HOLLOLAN VANHA KUNNANTUPA

PIZZAUUNI KUUMANA
ti-pe 11-19 
la-su 13-19

PIZZALISTAMME
kaikissa pizzoissa myös
tomaattikastike ja juusto

PIKKU PIIKA 9€
rucola, oliiviöljy

RENKI 10€
kinkku, ananas

NUORI EMÄNTÄ 11,50€
mozzarella, pestoöljy, rucola

KIRKKOTIE 12€
pepperonimakkara, 

kirsikkatomaatti, rucola

RANTATIE 14,50€
kylmäsavulohi, marinoitu 
punasipuli, kapris, rucola

TUULIVIIRI 13€
artisokka, ilmakuivattu 

kinkku, herkkusieni, oliivi

KUNNANLÄÄKÄRI 12,50€
vuohenjuusto, tomaatti, 
marinoitu punasipuli, 

balsamico, rucola

SUNTIO 13€
ylikypsä naudanliha, 
marinoitu punasipuli, 
bernaiskastike, rucola

METSÄSTÄJÄ 13,50€
riistarouhe, suola-
kurkku, karpalo

SNELLMAN 12,50€
ilmakuivattu kinkku, 
tuore tomaatti, rucola

KUTEN TAHLOTTE
3 täytteellä 13 €
4 täytteellä 15 €

Paikan päällä 
turvallisesti 

nautittuna tai 
noudettuna

Hollolan Vanha 
Kunnantupa

Rantatie 918, Hollola
puh. 046 881 5540

www.hollolanvanha-
kunnantupa.fi

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTIRAKENTAMINEN JA REMONTOINTI

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

Palvelemme 
arkisin  

klo 7.00-16.00 
muina aikoina 
päivystys.

”Valppain 
mielin muista 
sä aina vaaroja 
liikenteen…”
Ja nyt autoilijat ”Kaikki säännöt 
mieleesi paina, paina ne 
tarkalleen.” Olemme saaneet 
jo vuonna 2020 uusia sääntöjä 
alueellemme. Siinä kun 
Rantatien kevyenliikenteenväylän 
odottaminen tihenee, on 
alueella astunut voimaan uusia 
nopeusrajoituksia. 

Aiemmin Messilän Laasosta 
vaihtui 60 km/h aluerajoitus 
80 km/h rajoitukseksi 
Tiirismaantien risteykseen 
saakka. Nyt tuo 60 km/h jatkuu 
läpi matkan aina Pyhäniemen 
suoran alkuun saakka. 

Toinen iso huomio on se, että 
Pyhäniemessä, suoran jälkeen, 
nopeusrajoitus on nyt 50 km 
tunnissa. Ei enää 60 km /h. 

Tien varrella on paljon 
pihaliittymiä ja jalankulkua. 

Sinä voit omalla kaasujalan 
höllentämisellä vaikuttaa  

siihen, että kaikilla on  
turvallista kulkea! 




