
Urheiluseura 

Hollolan Toverit

Lähiliikuntaa tarjolla
Hollolan Toverit ry tarjoaa erittäin hyviä 
liikuntamahdollisuuksia omalla kylällä ja 
vieläpä erittäin edulliseen hintaan. 
Salivuorot käynnistyvät taas 3.9. ja 
jatkuvat huhtikuun 2019 loppuun saakka.
Valitse seuraavan sivun salivuoroista 
mieleisesi ja lähde rohkeasti mukaan!

Jäsenmaksulla voit osallistua kaikkeen 
muuhun toimintaan, mutta pilateksesta ja 
kuntojumpasta peritään lisäksi pieni 
maksu, jolla katetaan ulkopuolisten 
ohjaajien palkkioita. 

Hyvän lähiliikuntatarjonnan säilymisen 
edellytyksenä on, että tarjontaa myös 
käytetään – eli kannustamme kaikkia 
alueen asukkaita mukaan liikkumaan!

Erityisesti pilatekseen ja kuntojumppaan 
kaivataan mukaan sekä vanhoja että uusia 
osallistujia. Kumpaakin lajia voit käydä 
kokeilemassa yhden kerran veloituksetta. 
Seuraavassa lyhyet esittelyt lajeista.

PILATES
Joseph Pilateksen 1900-luvun alussa 
kehittämä kehonhallintatekniikka, joka 
vahvistaa keskivartalon syviä lihaksia, 
syventää hengitystä ja opettaa liikkumaan 
fysiologisesti oikein. Liikkeet tehdään 
pääasiassa lattialla, jolloin ryhtiä 
kannattelevien lihasten löytäminen ja 
aktivoiminen on helpompaa, eikä 
harjoittelu rasita niveliä. Soveltuu 
kaikenikäisille ja kuntoisille liikkujille. 
Ohjaajana jatkaa Antti Tikkanen

KUNTOJUMPPA
Kuntojumpan sisältö muokataan 
osallistujien kuntotason ja toiveiden 
mukaisesti. Tavoitteena on saada hyvä 
mieli ja hiki virtaamaan. Kuntojumppa on 
tarkoitettu kaikenikäisillä miehille ja 
naisille. Ohjaaja tulee Lahden Ahkerasta

Lisätietoja:
www.urheiluseurahollolantoverit.com
ja facebook sivut



Pyhäniemen koulun salivuorot ajalla 
3.9.-15.12.2018 & 7.1.-26.4.2019

Salivuorot tauolla viikot 43, 51 ja 52/2018 sekä viikot 1 ja 9/2019 + pyhäpäivinä

MA TI KE TO PE

17 - 18.30
Salibandy
4 – 6 lk

17 -18
Pelikerho
1 – 4 lk

17 - 18
Leikkiliikka
4v – eskarit

18 - 19
Salibandy
1 – 3 lk

17.30 – 19
7 lk – 18v
Salibandy

18.30 - 20
Koripallo
Nuoret +
aikuiset

18 – 19
Pelikerho
5 – 7 lk

18 – 19.30
Lentopallo
Naiset

19 - 20
Salibandy
4 – 6 lk

20 - 21
Salibandy
Aikuiset

19 - 20
Kuntojumppa
Naiset/miehet
Kaikenikäiset

19:30 - 21
Lentopallo
Miehet

20 - 21
Pilates
Naiset/miehet
Kaikenikäiset

Kuntojumppa
Ensimmäinen kerta maksutta!
Seuran jäsenille hinnat:
Aikuinen 90€ / koko kausi
Alle 18v 50€ / koko kausi
Seuraavat perheenjäsenet 50€/kausi

Pilates
Ensimmäinen kerta maksutta!
Seuran jäsenille hinnat:
Aikuinen 90€ / koko kausi
Alle 18v 50€ / koko kausi
Seuraavat perheenjäsenet 50€/kausi

Kolmiottelut koulun kentällä la 1.9. klo 
12:00. Ilmoittautuminen ja vapaat 

harjoitukset alkaen klo 11:00.
Lajeina: Juoksu, pituushyppy ja heitto 

(pallo/keihäs/kuula iän mukaan)

Talven hiihtokilpailut käynnistyvät 

Pyhäniemen hiihtoladulla alkuvuodesta 
2019 lumitilanteen salliessa. 

Seuraa ilmoittelua Facebookissa!

Jäsenmaksut 
Perhemaksu 50€
Yksilömaksu 30€

Jäseneksi voit käydä liittymässä osoitteessa: 

www.urheiluseurahollolantoverit.com/jasenasiat

Jos seuran jäsenen jäsenmaksu on unohtunut maksaa, niin samassa 
osoitteessa voit käydä hoitamassa asian kuntoon ennen salivuoroja.



Vuokrattavissa perinteikäs 
juhlapaikka 

Hollolan kirkolla

Yksityistilaisuuksien vuokrahinta
kesä – elokuussa 200€/vrk pe-su

ja 150€ ma-to, muina aikoina -50%

Seuran jäsenille arki-illat koko vuoden 
edulliseen hintaan 50€/vrk

Varaa esim. synttäreille tai peli-iltaan!

Tiedustelut:
Risto Laitinen 0400 241099

Harjulan lava on Urheiluseura Hollolan 
Toverit ry:n omistama tanssilava, jossa 

järjestetään tansseja ja erilaisia 
tapahtumia niin urheiluseuran kuin 

muidenkin toimesta.

Vuokraukset ja tiedustelut: 
Risto Laitinen p. 0400 241099 

Kirkkotie 646 Hollola kk

Harjulan lava

TONTTI 
MYYTÄVÄNÄ
Urheiluseura Hollolan 
Toverien ja Hollolan 
kirkonseudun 
maamiesseuran 
yhteisesti omistama 
tontti on myynnissä 
Hollolan kirkonkylältä.

Lisätiedot:
posti@urheiluseurahollol
antoverit.com




