
Hyvinvointipalveluja yhdessä ja hyvällä asenteella!
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www.ourex.fi
Puh. 03 212 8000

Purun- ja tekstiilipölynpoistot
Puhaltimet
Suodatinyksiköt
Keskussiivouslaitteet
Kohdepoistot
Hitsauspoistot
Pakokaasupoistot
Liikuteltavat suodatinyksiköt
Maalauspoistot

Hollolan hyvinvointipalvelut huolehtii asukkaiden 
hyvinvoinnista, oppimisesta ja sivistyksestä. 

Varhaiskasvatuspalveluiden lähtökohtana on yhdes- 
sä vanhempien kanssa tukea lasten elämän ensim-
mäisiä vuosia siten, että kasvu ja kehitys tapahtuvat 
oppimiselle suotuisassa ja turvallisessa toiminta- 
ympäristössä. 

Hollolan alueella asuville perheen pienimmille huoleh-
ditaan ripeästi hyvä hoitopaikka perhepäivähoidosta 
tai päiväkodista. Tarjolla on myös leikkitoimintaa sekä 
pidennettyä tai ympärivuorokautista hoitoa.

Esiopetus on varhaiskasvatuspalvelua, joka toteute-
taan kiinteässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa 
niin sanotussa alkuluokkatoiminnassa. Alkuluokas-
sa esioppilaat osallistuvat päivittäin perusopetuksen 
vuosiluokkien 1–2 kanssa suunniteltuun työskente-
lyyn yhteisessä oppimisympäristössä yhdessä teke-
mällä ja toimimalla. 

Hollolassa lapsista välitetään aidosti
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Hollolan kouluihin on tehty mittavia investointeja, 
joilla opetusympäristöt on viritetty vastaamaan 
nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Viihtyi-
syydestä tinkimättä. Hollolan kouluissa oppimi-
nen perustuu aktiiviseen toimintaan ja yhdessä 
tekemiseen lapsia osallistamalla.

Miksikö?
 Siksi, että kaikki oppilaat voitaisiin kohdata 
 yksilöinä. 
 Siksi, että oppilaille voitaisiin antaa työkaluja, 
 joita he voivat tulevaisuudessa aidosti
 hyödyntää. 
 Siksi, että oppilailla olisi koulussa mukavaa 
 – ja myös koko henkilökunnalla. 

Nykyaikaiset opetuskokonaisuudet murtavat 
vanhat luokkarajat ja luovat soluja, joissa jokai-
nen lapsi opiskelee yksilöllisen suunnitelman 
mukaan.

Miten?
Uusi ajattelu kaipaa tilaa – niinpä toimintaa 
rajoittavat seinät on Hollolan uusissa kouluis-
sa revitty alas! Tilat on rakennettu siten, että 
kaikkialla voi oppia. Käytävät ovat väistyneet 
monikäyttötilojen tieltä. Tilat on tehty toimintaa 
varten, jotta lapset pääsevät tekemään ja osal-
listumaan. Myös lasten oma näkökulma on huo-
mioitu, ja oppilaat ovat itse osallistuneet koulu-
jen suunnitteluun. 

Hollolan kouluissa opetuskulttuuri on kehityksen kärjessä

Hollolan kouluissa kalusteetkin ovat 
innovatiivisia. Istuin voi samalla 
olla latauspiste tai lokerikko, 
jota on myös helppoa siirrellä.

Heinsuon yhtenäiskoulu ja Kalliolan koulu on rakennettu elinkaarimallilla. 
Urakat toteuttanut Lemminkäinen Talo Oy huolehtii myös koulujen hoidosta, 
ylläpidosta ja käyttäjäpalveluista.
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Jo 39 vuoden ajan olemme varustaneet suomalaiset 
kiinteistöpesulat ja pyykinkuivaushuoneet helppo-
käyttöisillä, energiataloudellisilla ja 
varmatoimisilla Talpet-pesulakoneilla.

Markkinointi: Jorma Hyrske 09 6869 750
jorma.hyrske@talpet.fi, www.talpet.fi
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Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat pe-
rinteisiä kunnan tarjoamia vapaa-aikapalveluja. 
Hollolassa perinteitä on kuitenkin ravisteltu. Me 
uskomme luovaan yhteistyöhön, ja palvelujen 
rajapintoja on täällä rikottu.

Passiivinen vastaanottaminen on out. 
Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus ovat in! 
Siksi me luomme ennen kaikkea mahdollisuuk-
sia. Haluamme olla kuntalaisen kumppani. 
Olemme antaneet seurojen valjastaa maksut-
tomasti käyttöönsä kunnan tiloja, kuten koulu-
jen luokkia ja liikuntasaleja. Haluamme saada 
kaikki kuntalaiset liikkumaan – pelailemaan, 
humppailemaan ja hupailemaan: viettämään 
aktiivista vapaa-aikaa!

Tervetuloa 
osallistumaan 
elämääsi!

Hollolan kirjasto on palvelukeskuksen 
ydin – kuntalaisten oma olohuone, 
jossa saa olla muutenkin kuin hiljaa. 

Vapaa-aikapalveluihin on matala kynnys, jonka yli toivomme kuntalaisten 
astuvan. Sääntöjen ja rajoitusten sijaan haluamme luoda mahdollisuuksia, 
jotka tempaavat kaikki mukaansa – ikään katsomatta!

Kilpivirrantie 7, 74120 Iisalmi
Puh. 017-832 31, Fax 017-832 3570
Helsingintie 44 B, 04430 Järvenpää,
Puh. 09-5655 4310, Fax 09-5655 4350
myynti@isvet.fi, www.isvet.fi

Monipuoliset opetusvälineet 
ja kalusteet. Tutustu osoitteessa 
www.isvet.fi


