VUOSITIEDOTE
2010

Levikki 400 kpl
1

Sisältö:
Kyläyhdistyksen
terveiset

3

30 – vuotisjuhla

4 -5

Pekolan pakolliset

5-6
7

Jäsenmaksu
Kyläyhdistys vuokraa

7-8

Nettisivut

8

Tapahtumat

8 -9

Hallituksen jäsenet

10

Kiitos tukijoillemme

11 -13

Pekolan kartta

14

Jäsenmaksulomake

15

Hattulan vapaa-aikatoimistolle kiitokset
avusta tämän vihkosen julkaisemisesta.

2

KEVÄISET TERVEISET KAIKILLE
KYLÄLÄISILLE!
Vuoden 2009 aikana kyläyhdistyksen toiminta on
jatkunut entisenlaisenaan.
Joka vuotuinen
juhannusjuhla on edelleen
osallistujamäärältään
suurin tapahtumamme.
Eerolan rantaan kokoontuu pari sataa kyläläistä ja
hieman kauempaakin tulevaa osallistujaa
nauttimaan tarjoiluista ja juhannuskokosta.
Pekolan ala-aste juhli 100 –vuotista
taivaltaan keväällä 2009 ja kyläyhdistys
lahjoitti ala-asteelle taiteilija Josef
Tommisen tekemän Pekolan koulu –kyltin.
Kyltin pystytystalkoot vietettiin
railakkaassa raesateessa 11.5.
Vanhan koulun remontti aloitettiin
keväällä ja entiset kylätuvan tilat tulivat
ala-asteen käyttöön. Kyläyhdistys sai
uuden kokoontumispaikan
Pappilanniemestä 4. kerroksen
harrastetilasta.
Kiitokset uudesta tilasta vielä Hattulan vapaaaikatoimistolle. Harrastetila on muidenkin
yhdistysten käytössä, varaukset tehdään vapaaaikatoimiston kautta (03) 673 1300.
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KYLÄYHDISTYS 30 VUOTTA
Kyläyhdistyksen perustamisen kimmokkeena vuonna
1980 oli huoli koulun oppilasmäärän pienuudesta,
vesi- ja viemäröintiasioista, teiden hoidosta,
valaistuksesta ja liikenteestä sekä asunto- ja
tonttitilanteesta. Nyt tilanne näyttää valoisalta ja
kylämme on kehittyvä hämäläinen kylä.
Kyläyhdistys juhli 30
– vuotista taivaltaan
helmikuussa 2010
Pekolan koululla.
Rainer Syrjälän
juontama pääjuhla alkoi Hattulan vanhalla valssilla,
jonka esitti Anita Lehdon johtamana Hattulan
Viihdesoittajat.
Puheenjohtaja
Ritva
Jaakkiman
tervehdyssanojen ja Viihdesoittajien
esityksen jälkeen Hattulan kunnanjohtaja Martti Pura esitti kunnan
tervehdyksen.
Juhlan ohjelma oli koottu oman kylän esiintyjistä.
Pekolan koulun oppilaat olivat mukana vauhdikkailla
jumppa- ja tanssiesityksillään. Saimme kuulla heiltä
myös
taitavaa
pianonsoittoa.
Monipuoliseen
ohjelmaan
kuului
Sari
ja
Markku
Antolan
kitaraesityksen
lisäksi
Anna
Naukkarisen
yksinlaulua. Juhlassamme tuli todettua, että
kylältämme löytyy lahjakkuuksia moneen lähtöön.
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Kyläyhdistyksen
entisiä
puheenjohtajia
muistettiin
ruusuin. Paikalle olivat saapuneet Lasse Lakstedt,
Jussi Mattila, Timo Raisala sekä Kaija Salmela.
Kaija
Salmelan
kokoamassa
kyläyhdistyksen
historiikissa käytiin läpi yhdistyksen alkutaival tähän
päivään saakka.
Pääjuhla päättyi niin nuorempien
kuin vanhempien yhteislauluna
esitettyyn Hämäläisten lauluun.
Ennen ja
jälkeen juhla-tilaisuuden
nautittiin kahvit täytekakun ja
suolaisen palan kera.
Kiitämme kaikkia juhlaan osallistuneita sekä
esiintyjiä. Oli ilo juhlia kanssanne.
Kuvia juhlasta löytyy kyläyhdistyksen nettisivuilta
pekola.fi

PEKOLAN PAKOLLISET
Valjakkotapahtuma Pekolan Pakolliset herätettiin
henkiin viime vuonna Heikki Lakstedin avustuksella.

5

Yleisöllä
oli
mahdollisuus
seurata valjakkokilpailua sekä
saada tietoa vetokoirista ja
tarvikkeista.
Koululla
oli
kävijöille tarjolla myös ruokaa
ja kahvia.
Epävirallisen valjakkokilpailun
varikkoalueena
oli
Pekolan
koulun kenttä ja lähtöpaikka oli
Moosenmäen tien alku ja kilpailureitti kiersi
pururadan. Kilpailuun osallistui kolmisenkymmentä
valjakkoa ja kulkupeleinä oli polkupyörää, kärryä ja
mönkijää parhaimmillaan 10 koiran vetäminä.
Talkootyössä oli mukana moni kyläläinen ja huskyseuran jäsen sekä muutama kylän ulkopuolinenkin
henkilö. Kiitokset heille kaikille.
Syyskuun
aurinkoinen ja lämmin ilma
suosi
tapahtumaa.
Onnistunut tapahtuma
saikin
paljon
kiitosta yleisöltä ja
osallistujilta.
Tämän innoittamana
tapahtuma
järjestetään
myös
tänä
vuonna.
Halukkaat talkoolaiset voivat ilmoittautua joko
Heikille tai hallituksen jäsenille.
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JÄSENMAKSU
Kyläyhdistyksen jäsenmaksu on 5 euroa /
talous.
Maksulomake
on
tämän
vihkosen
takasivulla. Voit maksaa maksun joko yhdistyksen
pankkitilille tai suoraan hallituksen jäsenelle.

KYLÄYHDISTYS VUOKRAA
Teltat juhlatilaisuuksia varten, iso ja pieni
teltta (pienestä teltasta kuva nettisivuilla)
o 10 eur/vrk tai 20 eur/viikonloppu (pieni teltta)
o teltan pystytys tarvittaessa erillisen
sopimuksen mukaisesti
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 kahdet erilaiset kangaspuut tullaan
sijoittamaan Pappilanniemen harrastetilaan
tämän kevään aikana
o tiedustelut ja varaukset Maria Huotari p. 050326 3623
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Kylätupa
o kylätuvan entiset tilat on remontoitu alaasteen käyttöön
o uusi kokoontumispaikka on Pappilanniemessä
4.kerroksessa oleva harrastetila, tilan käyttöä
voit tiedustella Hattulan vapaa-aikatoimistolta
p. 03-673 1300
NETTISIVUT
Kyläyhdistyksen nettisivut löytyvät
osoitteesta www.pekola.fi. Löydät
sivut myös Googlesta hakusanoilla
Pekolan kylä. Nettisivuilla on tietoa
kylästämme sekä historiasta että
tulevista tapahtumista. Käythän
vilkaisemassa.

TAPAHTUMAKALENTERI 2010
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)
Eerolan rannan kevätsiivous ja laiturin lasku
vesille
perjantaina 29.4.2010 klo 18
Huvipuistoretki
Linnanmäelle tai Särkänniemeen
lauantaina 29.5.2010
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Juhannuskokko Eerolan rannassa
juhannusaattona 25.6.2010 klo 18 alkaen.
Kokonsytytys on klo 19 sään salliessa.
Tarjolla on kahvia, mehua ja pullaa
ilmaiseksi. Voit ostaa makkaraa, lettuja,
arpoja sekä lapsille on ruletinpyöritystä.
Syyskokko ja rannansiivous
Eerolan rannassa perjantaina 17.9.2010 klo
17-18. Tarjolla mehua.
Valjakkotapahtuma Pekolan Pakolliset
sunnuntaina 26.9.2010 Pekolan koululla.
Tiedustelut Heikki Lakstedt p. 050-5959
158 tai heikki.lakstedt@lakstedt.fi
Kyläyhdistys hoitaa tapahtuman kahviym. tarjoilun sekä liikennejärjestelyt.
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.
Varttuneiden piiri
kokoontuu Pappilanniemen harrastetilassa
4.krs parillinen viikon tiistaina klo 13. Tähän
iloiseen ryhmään mahtuu vielä mainiosti
mukaan. Tiedustelut Kaija Salmelalta p. 036716 300.
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PEKOLAN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS
2010-2011
Ritva Jaakkima pj

Mustilanmäentie

040-505 8724

Rainer Syrjälä varapj. Moosenmäentie

050-569 1250

Arja-Liisa Sikiö, siht.

Kalalammentaival

03-6716 156

Mia Huotari, rah.hoit.

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

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

Arja Tiainen

Laukkumäentie

050-303 6402

Saara Tiainen

Laukkumäentie

050-413 9309

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
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 2010 jatkoa

Pekolan kyläyhdistys ry
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