Terveiset Pekolasta
Pekolan kylä kuuluu Hattulan kuntaan. Kylän raja alkaa Aulangolta ja kulkee pitkin Vanajaveden
itäistä puolta Pappilanniemeen saakka. Meiltä on lyhyt matka läheisiin kaupunkeihin, Hämeenlinna
on vartin päässä ja Helsinki, Tampere sekä Lahti tunnin päässä.
Kylän keskuksena ovat koulurakennukset.
Uudemmassa rakennuksessa toimii ala-aste sekä
Peukaloisen esiopetus ja ryhmäperhepäivähoito.
Ala-asteella on oppilaita sata ja opiskelijamäärä
näyttää pysyvän samana myös tulevina vuosina.
Aikaisempina vuosina oli huolenaiheena, riittääkö
koulussa tarpeeksi oppilaita mutta nyt orastavana
huolenaiheena on riittääkö koulun tilat tuleville oppilasmäärille.
Viereisen vanhan koulurakennuksen tiloja on suunniteltu
remontoitavan ala-asteen käyttöön. Nykyisin tässä rakennuksessa
on tilat kylätuvalle, kampaajalle sekä yläkerrassa tilat nuorisolle ja
alakerrassa bändien harjoittelutila. Jos vanhan koulun remontointi
aloitetaan, toivomme, että tilaa löytyy sekä uusille että entisille
käyttäjille.
Pihapiiri kattaakin melko hyvin pekolalaisen lapsen elämää,
perhepäivähoidon ja eskarin kautta ala-asteelle ja sen jälkeen nurtsille ja jossain vaiheessa
toivottavasti myös mukaan kyläyhdistyksen toimintaan. Monet pekolalaiset nuoret ovat palanneet
juurilleen muutaman toisaalla vietetyn vuoden jälkeen ja ovat ostaneet kylältä talon ja asettuneet
asumaan tuttuihin ympyröihin. Tällä hetkellä uudella asuinalueella on myynnissä 8 pientalotonttia
ja kaksi erillispientalotonttia.
Kyläyhdistyksen toimintaa
Yhdistyksemme täyttää ensi vuonna 30 vuotta ja juhlatoimikunta suunnitteleekin jo tulevaa
tapahtumaa. Toimintamme on ollut vuosien varrella perinteisesti vaihtelevaa, välillä aktiivista ja
välillä hiljaisempaa. Nyt suuria huolenaiheita ei ole, kun on saatu kevyen liikenteenväylä, alemmat
tienopeudet ja ala-asteen tulevaisuus näyttää hyvältä.
Osallistujamääriltään suurin tapahtumamme on juhannusjuhlat Eerolan rannassa. Kävijöitä on ollut
parisataa, osa myös kylän ulkopuolelta. Juhannuksen ohjelmaan kuuluu makkarat, letut, arpajaiset
sekä lasten ruletti. Kyläyhdistys on tarjonnut kävijöille ilmaiset kahvit, mehut ja pullat. Kokko on
poltettu alkuillasta, joten lapsiperheitä on ollut mukana juhlissa paljon. Kokko on kasvanut vuosi
vuodelta ja alkusytytykset ovat aina yhtä jännittäviä, syttyykö kokko vai ei. Kokon sammutusta on
parina vuonna käynyt tarkastamassa myös palolaitos.
Kyläyhdistys sai omat nettisivut viime vuonna (www.personal.inet.fi/yhdistys/pekola). Sivun
linkkitietoja koottaessa huomattiin, miten paljon erilaisia yrityksiä Pekolassa asuvilla henkilöillä on.
Suurimpia yrityksiä on Pekolan Puutyö ja Lakstedtin Puutarha. Suurta huomiota mediassa on saanut
Metsänkylän Navetassa toimiva vanhojen rakennustarvikkeiden myymälä sekä lähellä oleva
idyllinen kahvila Leivintupa. Olemme todenneet, että saamme melko suuren osan tarvitsemistamme
palveluista oman kylän väeltä.
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