
Huovilan retkeä edeltävänä päivänä kyllä hirvitti sää ennusteet mutta edustava joukko Hollolan 
senioreita oli paikalla ja varustautunut sateenvarjoilla,saappailla ja sään mukaisilla vermeillä. 
Kärkölän senioreiden puheenjohtaja Anssi Kojo toivotti tervetulleiksi ja puistomestari Jukka 
Koponen oli oivallinen opas niin Collinin vaiheista Kärkölässä ja Ranskassa kuin puistomestari oli 
mies paikallaan kun lähdettiin puistokierrokselle,Huovilan puistoon on istutettu monia harvinaisia 
kasveja ja nämä tulivat meille tutuiksi. Collinilta oli jäänyt kesken valtavan päärakennuksen 
rakentaminen, mahtavaa kivijalkaa oli parin metrin korkeudelta valmiina koko talolle, Collin oli 
poikamies ja hän puheiden mukaan oli odottanut kerran morsionta tulevaksi Hämeenlinnasta 
Kärkölään junalla, Huovilasta oli ruusuin koristeltu tie asemalle, mutta matkalla oli morsiomelle 
löytynyt uusi ihastus, ja kivilinna jäi rakentamatta, puistomestarilla oli sana hallussaan.

Carl Constantin Collin on jättänyt pysyvät jäljet niin Kärkölään kuin Nizzaankin. Collinin 
perustama Huovilan puisto Kärkölässä on entisöity 1900-luvun alun asuunsa. Insinööri Collin on 
kuitenkin jäänyt salaperäiseksi hahmoksi. Hän opiskeli Ranskassa, hoiti suurtilaa Kärkölässä, 
perusti Huovilan maisemapuiston ja matkusteli ympäri maailmaa. Carl Collin asettui 1900-luvun 
alkuvuosina asumaan Ranskan Rivieralle, Nizzaan, minne hän rakennutti kaksikin taloa. Toinen 
taloista, Villa Huovila, on edelleen suosittu matkailunähtävyys, jonka Hollolan seniorit Nizzan 
matkalla näkivät! Seniorit veivät kukkatervehdyksen Collinin haudalle Kärkölän hautamaalle.

Huovilan puiston historia on erittäin kiehtova ja elävä, se vaikuttaa edelleenkin koko kunnan 
alueella. Puistossa järjestetään tapahtumia ja opastettuja kierroksia. Alueelle rakennetussa 
näyttelyhallissa järjestetään vuosittain vaihtuvia näyttelyjä, nyt kesän vetonaulaksi tilaan valmistuu 
polkupyörä näyttely ja pääsimme kurkistamaan ennakkoon näyttelyä. Hyvinkäälle on noin 
kymmenen vuotta sitten perustettu Pieni Polkupyörämuseo ja osa museon aarteista on tuotu 
Huovilaan, mm vanhin esillä oleva pyörä on velosipedi, jossa iso etupyörä ja pienen pieni 
takapyörä. Korkealle istuimelle pääseminen on ollut varmaan vaikeaa, pystyssä pysyminen 
vähintään yhtä hankalaa! Näyttelyn ”lastenosastolta” moni seniori löysi taapero aikaisen 
menopelinsä! Huovilan puistossa toimii myös Kärkölä-seuran ylläpitämä Kärkölän kotiseutumuseo 
ja kahvila, osa senioreista tutustui museoihin ja osa kahvilan korvapuusteihin! 

Kahvila Tähkän toimitilat sijaitsevat tyylikkäässä vuonna 1939 rakennetussa ja suojellussa Lotta-
Svärd -kahvilassa perinnemaisemassa Kärkölän kirkkoa vastapäätä. Sittemmin tiloja on laajennettu 
ja uudenaikaistettu nykyajan tarpeisiin. Kärkölön seniorit kokoontuvat tiloissa lounastapaamisiin. 
Kahvilassa on tiloja noin 80 hengelle. Kalakeitto lounas lämmitti retkeläisten mieltä ja kehoa, ja 
taas oli koettu jotain uutta ja jännää, oli muuten minulla Huovila kokematta ja näkemättä, vaikka 
olen miltei ”naapuri” ! Kirjasi AnttiK


