
Hollolan kunnan ilmoitus

Hollolan kunta vuonna 2016
- vaakuna Hollolan kunnan vaakuna
- asukkaita n. 24 000
- veroprosentti 21
- valtuustossa 64 valtuutettua, pj Matti Siirola
- kunnanhallituksessa 13 jäsentä, pj Eero Virta
- lautakuntia on täydennetty hämeenkoskelaisilla jäsenillä
- kunnanjohtaja Päivi Rahkonen
- Hämeenkosken alueella toimivien yhtiöiden, yhdistysten,  

osuuskuntien ja muiden yhteisöjen, toiminimien ja säätiöiden  
kotipaikka on Hollola

Osallistuminen ja vaikuttaminen 
- nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto jatkavat
- kuntaan on laadittu osallisuus- ja vaikuttamisohjelma
- kevään 2016 aikana laaditaan maaseudun kehittämisohjelma

Asiointi
- yhteispalvelupiste Piipahlus Hollolan kunnanvirastolla
- asiointipiste Hämeenkosken kirjastolla mm. tilavaraukset
- www-sivut hollola.fi; Hämeenkosken kotisivut ovat  

n. puoli vuotta käytössä, mutta niitä ei päivitetä

Varhaiskasvatus ja perusopetus
- Päiväkoti Päivänpaiste ja Hämeenkosken koulu kuuluvat  

Pohjoiseen palvelualueeseen
- varhaiskasvatuksen palveluohjaus on Hollolan kunnanvirastolla
- perheet voivat hakea kaikkia varhaiskasvatuspalveluita  

kunnan alueella
- vuorohoito järjestetään Hiekkalinnan vuoropäiväkodissa 

Salpakankaalla
- syksyllä 2016 Hämeenkosken 7. luokkalaiset oppilaat aloittavat  

opiskelun Salpakankaan koulussa

Vapaa-aika
- kirjastoja on kaksi: Hollolan ja Hämeenkosken kirjastot
- syksyllä 2017 valmistuu Vesikansan kirjasto
- vuoden 2016 aikana tilavuokrien ja avustusten kokonaisuus  

selvitetään ja yhdenmukaistetaan, tiedotustilaisuus asiasta  
pidetään tammikuussa.

 - uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan Heinsuon koulun sekä  
Kalliolan koulun yhteyteen

- avustukset haetaan keväällä 2016 pääosin sivistyslautakunnalta
- nuorisopalveluissa toimintaa kehitetään kunnan eri alueilla
- kesäleiritoimintaa järjestetään Salpakankaalla, Hämeenkoskella  

ja Vesikansassa
- kouluissa tehtävä nuorisotyö toteutetaan kaikille 5. ja 7. -luokille
- kerhotoimintaa toteutetaan kaikilla kouluilla
- vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota kehitetään erityisesti Oivassa

Sosiaali- ja terveyspalvelut
- palvelut ovat ennallaan: peruspalvelukeskus Oiva järjestää 

peruspalvelut

Tekniset ja ympäristöpalvelut
- ympäristölupiin ja rakennuslupiin liittyvä neuvonta ja lupakäsittely  

on Hollolan kunnanvirastossa
- rakennuslupataksat, jätehuoltotaksat, maa-ainestaksat,  

ympäristötaksat sekä vesi jätevesitaksat on yhtenäistetty
- tonttien hinnat ja kuntatekniikan korvaukset sekä vesihuollon  

liittymismaksut yhtenäistetään vuoden 2016 aikana
- teiden nimiä muutettiin sekä Hollolassa että Hämeenkoskella  

(aik. samannimiset tiet)
- vuokra-asunnot: Hollolan Asuntotalot Oy
- vesihuoltopalvelut: Lahti Aqua Oy
- jätehuolto: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
- korjaus- ja energia-avustukset, asumisoikeusasunnot:  

Lahden tekninen toimiala, asuntotoimen yksikkö
- kyläkyydit Hämeenkoskella jatkavat kesäkuun alkuun

Työ ja yrittäminen 
- yritystonttien markkinointia ja myyntiä tehostetaan samoin kuin  

kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä palkkaamalla oma työntekijä 
em. tehtäviin

- yritysneuvontaa saa myös Ladec Oy:stä
- 2016 alusta kunnan työllisyyspalveluissa aloittaa  

vastuuvalmentaja, jonka tehtävänä on mm. palveluohjaus
- matalan kynnyksen talous- ja velkaneuvonta aloitetaan v. 2016
- maaseutupalvelujen toimipiste Hollolan kunnanvirastolla

Hollolan kunta, Virastotie 3, 15870 Hollola, www.hollola.fi, kirjaamo@hollola.fi, 03 880 111

Hollolan ja Hämeenkosken yhteinen taival alkaa 1.1.2016

Hollolan kunta toivottaa sekä nykyisille että tuleville kuntalaisille
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Yhdistymissopimuksen 
mukaisesti yhdistetään
kaksi kuntaa

• yhteinen arvopohja
• toimiva yhteinen palvelurakenne
• tuetaan alueen elinvoimaa
• turvataan taloudellinen pohja 

palveluille ja niiden kehittämiselle

“Hollola on aktiivinen ja 
rohkeasti ratkaisuja  
etsivä kunta, jossa on 
hyvä elää ja yrittää”


