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KEVÄTTERVEISET KAIKILLE
KYLÄLÄISILLE!
Pitkän ja pimeän talven jälkeen on taas Pekolan
kyläyhdistyksen perinteisen kevättiedotteen aika.
Aluksi haluamme toivottaa kaikki uudet pekolalaiset
tervetulleiksi kyläämme ja mukaan tapahtumiin.
Alkuvuodesta
jaettiin
jokaiseen
talouteen kyläyhdistyksen tiedote, jossa
kerrottiin yhdistyksen toiminnasta ja
kyseltiin
vapaaehtoisia
mukaan
tapahtumien järjestämiseen.
Juhannusjuhlien järjestäminen oli silloin vielä
epävarmaa mutta nyt voimme iloksemme todeta,
että ainakin tulevana kesänä juhlat järjestetään.
Juhlien talkoolaiseksi voit vieläkin ilmoittautua tai
voit myös lahjoittaa arpajaispalkintoja tai lasten
rulettipalkintoja. Ota rohkeasti yhteyttä hallituksen
jäseniin.
Kyläyhdistys järjestää vuosittain
huvipuistoon tai teatteriin.
Viime keväänä kävimme
Korkeasaaressa. Retki oli
onnistunut, ilma oli lämmin
ja aurinkoinen. Retkelle
osallistuikin yli 40 henkilöä.
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retken

joko

Tänä vuonna on vuorossa
Särkänniemen huvipuisto.
Tarkempia
tietoja
on
jäljempänä tässä kirjeessä.
Särkänniemeen
avataan
keväällä Koiramäki alue ja
viime vuonna on avattu
Angry Birds Land.
Kyläyhdistys maksaa kyläläisten bussikuljetuksen.
Ilmoittaudu Mia Huotari p. 050 326 3623.
Syksyllä on parin vuoden tauon jälkeen Pekolan
Pakolliset -valjakkotapahtuma. Silloin on mahdollista
nähdä usean koiran vetämiä valjakkoja ja
aikaisempien vuosien perusteella vauhtia on
luvassa.
ELÄMÄÄ PEKOLASSA ENTISAIKAAN
Lempi Mäen haastattelu 31.1.1994 Uutis-Hämeessä

Haastattelun aikaan Lempi Mäki oli
asunut Moosenmäessä 45 vuotta.
Mäet
rakensivat
aikoinaan
rintamamiestontille, joita oli silloin
Pekolassa jaossa useita. Lempin
mukaan rakentaminen oli silloin
työn ja tuskan takana, päivät oli käytävä töissä, illat
ja yöt piti rakentaa omaa taloa. Tontit raivattiin
käsin ja perheen naisten piti olla päiväsaikaan
timpureiden ja muurareiden hanttina.
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Kun mökin sai valmiiksi, oli hommattava muutama
kotieläin tullakseen toimeen. Melkein joka mökissä
oli sika, lammas ja lehmäkantturakin. Niistä oli iso
apu asuntolainojen maksussa, Lempi mainitsee.
Aika oli muutenkin tiukalla, mutta silti tuntui, että
ihmiset olivat onnellisempia kuin tänä päivänä.
Pekola on poikkeuksellinen kylä, koska kylään oli
muuttanut runsaasti nuoria lapsiperheitä. Vaikka
muut palvelut ovat hävinneet, koulu on ja pysyy,
sillä nuorta polvea tuntuu riittävän tarpeeksi.
Lavatanssien kulta-aikaan Pekolan lava oli monen
nuoren kohtauspaikka. Myös Lempille lava tuli
tutuksi monista tanssireissuista. Lempin mukaan
siellä oli aina hyvät orkesterit ja huippuesiintyjät.
Muistan
kun
kerran
odoteltiin
Olavi
Virtaa
esiintymään,
mutta
tämä
sattui
matkalla
poikkeamaan Aulangolle ottamaan alkuvauhtia ja jäi
sillä kertaa sille tielle, Lempi muistelee.
Viihtyisä asuinympäristö, kaunis luonto ja mukavat
ihmiset ovat pitäneet Lempin pekolalaisena. Kun
tulee kevät ja kesä, niin ei tulisi mieleenkään lähteä
täältä minnekään, Lempi vakuuttaa.
Lyhennelmä Uutis-Hämeen jutusta 31.1.1994
valokuva Uutis-Häme
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JÄSENMAKSU
Pekolan kyläyhdistyksen jäsenmaksu on 5 euroa /
talous.
Maksulomake
on
tämän
vihkosen
takasivulla. Voit maksaa maksun joko yhdistyksen
pankkitilille tai suoraan hallituksen jäsenelle.

KYLÄYHDISTYS VUOKRAA
Teltat
o juhlatilaisuuksia varten, joko
sateen- tai auringonsuojaksi,
kuvat nettisivuilla
o pieni teltta; 10 eur/vrk tai
20 eur/viikonloppu
o iso teltta; 6 metriä x 12
metriä, pystytettynä 300 euroa
Pekolan alue ja 400 euroa muualle
o tiedustelut ja varaukset Antero Teräsluoto p.
050-596 8994 tai Ritva Jaakkima p. 040-505
8724
Kahvinkeitin
o 10 eur/vrk
o keittimellä saat nopeasti (2 litraa/4
min) kahvit isommallekin porukalle
o keittimen mukana tulee käyttöohjeet
o tiedustelut, varaukset ja käyttöopastus Mia
Huotari p. 050-326 3623
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NETTISIVUT
Kyläyhdistyksen nettisivut löytyvät
osoitteesta www.pekola.fi.
Nettisivuilla on tietoa kylästämme sekä
historiasta että tulevista tapahtumista.
Käythän vilkaisemassa.

TAPAHTUMAKALENTERI 2013
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)
Särkänniemen retki
Lähtö lauantaina
25.5.2013. Pekolan
koulun pihalta klo
11. Särkänniemessä
oloaikaa 5 tuntia,
paluumatka alkaa
klo 17 ja olemme perillä Pekolassa n. klo 18.
Nyt on hyvä tilaisuus tarkistaa Särkänniemen
Angry Birds Land ja tänä keväänä avattu
Koiramäki!
Bussimatka on kyläläisille ilmainen! Muilta 5
euroa/lapsi ja 10 euroa/aikuinen.
Ilmoittaudu pian/Mia Huotari p. 050 326
3623
Särkänniemen nettisivuilta
www.sarkanniemi.fi saat lisätietoja mm.
hinnoista, laitteista ja näytöksistä.
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Juhannuskokko Eerolan rannassa
juhannusaattona 21.6.2013
klo 18 alkaen.
Kokko sytytetään klo 19,
jos sää sallii.
Juhlijoille tarjoillaan hyvän
seuran lisäksi myös kahvia, mehua ja pullaa
ilmaiseksi. Voit ostaa makkaraa, lettuja ja
arpoja. Lapsille on ruletinpyöritystä, jossa
voitto on aina varma.

Syyskokko ja rannansiivous
Eerolan rannassa
perjantaina
13.9.2013 klo 1718.
Rannan siivouksen
jälkeen sytytetään
kokko. Tarjolla
mehua.
Valjakkotapahtuma Pekolan Pakolliset
sunnuntaina 22.9.2013
Ilmoitustauluille ja nettisivuille tulee
tarkempia
tietoja
lähempänä
tapahtumaa.
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Miesten lentopalloryhmä
Pekolan koululla pelataan miesten
lentopalloa kevät- ja syyskaudella
tiistaisin klo 15-17. Jos olet
kiinnostunut, ota yhteyttä Esko
Sohlman p.040-5284 882.

Naisten lentopalloryhmä yhdessä Pekolan
Iskun kanssa
kokoontuu Pekolan koululla
tiistaisin klo 19-20.
Tarkempia tietoja saat Ritva
Jaakkimalta
p. 040-505 8724
Varttuneiden piiri
kokoontuu parillisen viikon tiistaina klo 13.
Kokoontumispaikasta saat tietoja Tuulalta tai
Ritva Jaakkimalta
Ohjelmasta ja muusta toiminnasta antaa
tietoja Tuula Kaivoluoto p. 045-128 1092

Olet tervetullut
mukaan kaikkiin
tapahtumiin.
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PEKOLAN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS
2012-2013
Ritva Jaakkima pj

Mustilanmäentie

040-505 8724

Rainer Syrjälä varapj. Moosenmäentie

050-569 1250

Arja-Liisa Sikiö, siht.

03-6716 156

Kalalammentaival

Arja Tiainen, rah.hoit. Laukkumäentie

050-303 6402

Markku Antola

Tahvolantie

0500-755694

Mia (Maria) Huotari

Ahlbacka

050-326 3623

Raija Kallio

Kankarioonintie

044-561 6311

Lasse Lilja

Vallontie

03-6716 379

Jarno Lönnqvist

Laukkumäentie

040-524 7316

Tuula Munnukka

Koivulantie

045-674 3306

Kaj Nordenswan

Ahlbacka

050-570 9432

Seija Sikiö

Ilamontie

03-6716 446

Sirkka Syrjälä

Moosenmäentie

050-441 3003

Antero Teräsluoto

Kankarioonintie

050-596 8994

Saara Tiainen

Laukkumäentie

050-413 9309

Toiminnantarkastajat:
Satu Kaukonen
Kaija Salmela
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KIITOS TUKIJOILLEMME

PEKOLAAN !
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KOTIATELJEE TUULIKUMPU
Josef Tomminen
Mustilanmäentie 34 B
puh. 0400-485 806
maalauksia, grafiikkaa, veistoksia, installaatioita
http://koti.aina.net/~kotiateljeetuulikumpu/

TL Sippola Oy | 044 737 3400 |
myynti@trendikoti.fi
Vankanlähde 7, 13100, Hämeenlinna
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Kaivinkoneurakointi
Paavo Lilja
p. 03-6716 379
p. 050-5616 329
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Kyläyhdistyksen ilmoitustaulut
Ilmoitustauluilla on tarkempaa tietoa
kyläyhdistyksen tulevista tapahtumista.
Ilmoitustauluja voivat käyttää myös muut kyläläiset.
Taululle sopii kaksi A4 kokoista ilmoitusta
vierekkäin. Muistathan myös poistaa omat vanhat
ilmoituksesi.
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Toivotamme kaikille kyläläisille hyvää
vuoden 2013 jatkoa

Pekolan kyläyhdistys ry
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