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TERVEHDYS KAIKILLE ENTISILLE JA
UUSILLE KYLÄLÄISILLE!
Yhdistyksemme täyttää ensi vuonna 30 vuotta ja
juhlatoimikunta suunnitteleekin jo tulevaa
tapahtumaa. Toimintamme on ollut vuosien varrella
perinteisesti vaihtelevaa, välillä aktiivista ja välillä
hiljaisempaa.
Voit ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin ja kysellä
kyläyhdistyksen toiminnasta sekä tuoda esille uusia
ideoita. Toivotamme jokaisen kyläläisen
tervetulleeksi mukaan yhteiseen toimintaan.
Osallistujamääriltään suurin tapahtumamme on
juhannusjuhlat Eerolan rannassa.
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.

JÄSENMAKSU
Kyläyhdistyksen jäsenmaksu on 5 euroa /
talous. Maksulomake on tämän vihkosen
takasivulla. Voit maksaa maksun joko yhdistyksen
pankkitilille tai suoraan hallituksen jäsenelle.
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KYLÄYHDISTYS VUOKRAA
Teltta juhlatilaisuuksia varten (kuva nettisivuilla)
o 10 eur/vrk tai 20 eur/viikonloppu
o teltan pystytys tarvittaessa erillisenä
sopimuksena
o tiedustelut, varaukset ja pystytysopastus Antero
Teräsluoto p. 050-596 8994
Kahvinkeitin
o 10 eur/vrk
o keittimellä saat nopeasti (2 litraa/4 min) kahvit
juhlaväelle tai talkooporukalle
o keittimen mukana on käyttöohjeet
o tiedustelut, varaukset ja käyttöopastus Maria
Huotari p. 050-326 3623
Kangaspuut
o Kylätuvalla on kutojille kolmet erilaiset
kangaspuut
o kangaspuissa on loimet valmiina, tarvitset vain
kuteet niin voit aloittaa vaikkapa maton
tekemisen
o tiedustelut ja varaukset Maria Huotari p. 050326 3623
Kylätuvan tilatiedot
o kylätuvalle mahtuu n. 15-20 henkeä kokoukseen
tai kerhoon
o tiedustelut Ritva Jaakkima p. 040-5058724
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100 VUOTIAS KYLÄKOULUMME
Kylämme 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.
Kyläkoulu juhlii 100 vuotista taivaltaan lauantaina
16.5.2009. Kyläläiset on toivotettu tervetulleiksi
juhlaan. Koululla toimii aktiivisesti koti- ja
kouluyhdistys järjestäen koululaisille erilaisia
tapahtumia ja retkiä.
Viereisessä vanhassa
koulurakennuksessa on tilat
kylätuvalle, kampaajalle sekä
yläkerrassa tilat nuorisolle ja
alakerrassa bändien
harjoittelutila.
Pihapiiri kattaakin melko hyvin pekolalaisen lapsen
elämää, perhepäivähoidon ja eskarin kautta alaasteelle ja sen jälkeen nurtsille. Monet pekolalaiset
nuoret ovat palanneet juurilleen muutaman toisaalla
vietetyn vuoden jälkeen.
Tällä hetkellä uudella asuinalueella on myynnissä 8
pientalotonttia ja kaksi erillispientalotonttia.
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30 VUOTIAS KYLÄYHDISTYS
Kyläyhdistys juhlii ensi vuonna 30 -vuotista
taivaltaan. Ensimmäinen kyläkokous pidettiin
koululla 10.1.1980. Kokouksen aiheena olivat
Pekolan koulun tulevaisuus, asunto- ja
tonttikysymykset, vesi- ja viemäröintiasiat sekä
teiden hoito, valaistus ja liikenne.
30 vuodessa on ehtinyt tapahtua kaikenlaista.
Kylä on muuttunut, uusia asukkaita on tullut ja
koulu on tukevasti paikallaan. Kyläyhdistyksen
juhlassa 13.2.2010 on esillä tapahtumia ja
tuntemuksia vuosien varrelta. Juhlasta saat
tarkempaa tietoa vuodenvaihteen jälkeen.

Kesäjuhlat 22.8.1982
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NETTISIVUT
Kyläyhdistys sai omat nettisivut viime vuonna
(www.personal.inet.fi/yhdistys/pekola). Löydät
sivut myös Googlesta hakusanoilla Pekolan kylä.
Nettisivuilla on tietoa kylästämme sekä historiasta
että tulevista tapahtumista.
Käythän vilkaisemassa.

TAPAHTUMAKALENTERI 2009
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)
Eerolan rannan kevätsiivous ja laiturin lasku
vesille
perjantaina 24.4.2009 klo 18

Pekolan koulun 100 -vuotisjuhlat ovat
lauantaina 16.5.2009.

Avoimet ovet
Kotiateljee Tuulikummussa Vallontiellä,
Mustilanmäentie 34 B Hattulapäivien aikana
7.6.2009

Lasten kuvataidepäivä / Hattula päivät
keskiviikkona 10.6.2009
Kotiateljee Tuulikummussa
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Juhannuskokko Eerolan rannassa
juhannusaattona 19.6.2009 klo 18 alkaen.
Kokko sytytetään klo 19, jos sää sallii.
Kahvia, mehua ja pullaa on tarjolla
ilmaiseksi. Voit ostaa makkaraa, lettuja,
arpoja sekä lapsille on ruletinpyöritystä.

Syyskokko ja rannansiivous
Eerolan rannassa perjantaina 18.9.2009 klo
17-18. Tarjolla mehua.

Valjakkotapahtuma Pekolan Pakolliset
sunnuntaina 27.9.2009 Pekolan koululla.
Päivä kokoaa yhteen ympäri Suomea alan
harrastajia. Ohjelmassa on tarvikkeiden,
rekien ym. myyntiesittelyä ja paikalle
saapuukin useita alan yrittäjiä myymään
tuotteitaan. Lisäksi järjestetään vastaalkajille infoa ja opastusta. Tapahtuma
huipentuu valjakkoajo kisoihin.
Tiedustelut Heikki Lakstedt p. 050-5959 158
tai heikki.lakstedt@lakstedt.fi
Kyläyhdistys osallistuu tapahtumaan
hoitamalla osallistujien ja yleisön kahvi- ym.
tarjoilun.
Joulumyyjäiset
(ajankohta vielä auki)
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Pekolan kyläyhdistyksen 30-vuotisjuhla
lauantaina 13.2.2010

Miesten lentopalloryhmä
Pekolan koululla pelataan miesten lentopalloa
kevät- ja syyskaudella tiistaisin klo 15-17.
Kaikki halukkaat mukaan porukkaan!
Tiedustelut Esko Sohlman.

Varttuneiden piiri
kokoontuu kylätuvalla parillinen viikon
tiistaina klo 13. Tähänkin iloiseen ryhmään
mahtuu vielä mainiosti mukaan. Tiedustelut
Kaija Salmelalta p. 03-6716 300.
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PEKOLAN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 2009
Ritva Jaakkima pj

Mustilanmäentie

Rainer Syrjälä varapj. Moosenmäentie

040-505 8724
050-569 1250

Arja-Liisa Sikiö, siht.

Kalalammentaival 03-6716 156

Maria Huotari,
rahastonhoitaja

Ahlbacka

050-326 3623

Raija Kallio

Kankarioonintie

050-561 6311

Satu Kaukonen

Kärjenmäentie

Reijo Lahdenperä

Keltomäki

0440-969 788

Lasse Lilja

Vallontie

03-6716 379

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

Arja Tiainen

Laukkumäentie

050-303 6402

Josef Tomminen

Mustilanmäentie

0400-485 806

Tilintarkastajat:
Jaana Ekholm
Kaija Salmela
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KIITOS TUKIJOILLEMME

PEKOLAN PUUTYÖ
Ilamontie 65, 13900 Pekola
p. 03-6280 80
www.pekola.com
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KOTIATELJEE
TUULIKUMPU
Josef Tomminen

Mustilanmäentie 34 B
puh. 0400-485 806
maalauksia, grafiikkaa, veistoksia, installaatioita
http://koti.aina.net/~kotiateljeetuulikumpu/
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Kaivinkoneurakointi
Paavo Lilja
p. 03-6716 379
p. 050-5616 329
Verhoilua ja entisöintiä
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Kyläyhdistyksen ilmoitustaulut
Ilmoitustauluilla on tarkempaa tietoa tulevista
tapahtumista.
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Toivotamme kaikille kyläläisille
hyvää kesää 2009

Pekolan kyläyhdistys ry
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