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KEVÄISET TERVEISET KAIKILLE
KYLÄLÄISILLE!
Lumisen ja kylmän talven jälkeen on taas
keväisen kylätiedotteen aika.
Kuluneen vuoden
aikana on talkoilla siivottu
Eerolan rantaa kesäkuntoon ja
syksyllä taas mattolaituri on
nostettu odottamaan seuraavan
kesän matonpesijöitä ja onkijoita.
Jo usean vuoden aikana, Aulangontien varteen on viety alkukesästä
kyläläisten ja muiden kulkijoiden
iloksi kyläyhdistyksen kukkalaatikoita.
Ensimmäiset kukkalaatikot tehtiin talkoilla koululaisten kanssa. Lakstedtin Puutarhalle kiitokset
kukkalahjoituksista.
Kyläyhdistys hankki
uuden, suuren ja hienon
teltan tapahtumia varten.
Teltan kasaamista ja
purkamista harjoiteltiin
Hattula-päivien lasten
Väripiknik-tapahtumassa.
Teltta on vuokrattavissa ja hintaan sisältyy teltan
kokoaminen ja purku. Hinnat löytyvät tästä
tiedotteesta ja kyläyhdistyksen nettisivuilta.
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Varttuneiden piiri jatkaa edelleen toimintaansa
kokoontuen Pappilanniemessä ja tehden mm.
teatteriretkiä.
Kyläyhdistys järjesti retken
Linnanmäelle 26.5.2010.
Retkelle osallistui bussilastillinen aikuisia ja lapsia.
Sää suosi retkeä ja
Linnanmäellä ja Sealifessa
vierähtikin viisi tuntia huomaamatta.

Loppukesän ajan kyläyhdistys valmisteli yhdessä
Heikki Lakstedtin kanssa Pekolan Pakollisetvaljakkotapahtumaa. Tapahtuma pidettiin 26.9. ja
kävijöiden antama palaute siitä oli hyvin positiivista.
Vuoden aikana yhdistys on toiminut aktiivisesti
mm. ottamalla kantaa Pappilanniemen terveysaseman lakkauttamiseen ja joukkoliikenteen
kehittämiseen sekä osallistumalla jätevesi-infoon.
Kyläyhdistys otti käyttöön www.pekola.fidomainnimen, kotisivujen sisältöä on päivitetty ja
esimerkiksi juhannuskokkoa tultiin katsomaan netin
kautta saadun tiedon perusteella.
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LENTOPALLOILIJAT
Tiistaisin kokoontuu Pekolan alaasteella miesten lentopalloryhmä,
jossa on tällä hetkellä mukana
kymmenkunta miestä.
Kahden tunnin lentopallovuoro on
rentoa yhdessäoloa ja kunnonkohotusta. Ennen peliä viritellään verkko ja miehet
pelikuntoon, itse pelaaminen ei ole kuitenkaan
totista kilpailemista.
Pelin jälkeen jäähdytellään
ja päivitään kuulumiset.
Lentopalloilijat jatkavat taas
pelejään syksyllä. Jos haluat
olla pelimies, niin tule
mukaan ryhmään.
Naisten jumppa/lentopalloryhmä on kokoontunut
myös tiistaisin Pekolan Iskun vuorolla klo 18 - 19.
Nyt kyläyhdistys on varannut tunnin lisäaikaa, joten
pelaamiseen varattu aika on varmasti riittävä.
Jaakkiman Ritvalta saa lisätietoja syksyllä jatkuvasta
toiminnasta. Tule mukaan!

5

JUHANNUSJUHLAT
Juhannusjuhlat vietettiin
poikkeuksellisesti sateisissa
merkeissä. Vesisateesta
huolimatta Eerolan rantaan oli
kokoontunut satakunta
ihmistä juhlistamaan keskikesän juhlaa. Kokkoa oli tultu
katsomaan Hyvinkäältä asti.
Kyläyhdistyksen uuteen, isoon
telttaan mahtui niin tarjoilupisteet kuin yleisökin. Näin
voitiin syödä, kahvitella ja
seurustella kuivassa sateen
ropinaa kuunnellen.
Paikallaolijat saivat tutustua
myös paloautoon ja
ambulanssiin, jotka kiinnostivat
etenkin lapsia. Lasten ruletti oli
suosittu tänäkin vuonna.
Aikaisempina vuosina on
arvuuteltu, voidaanko
kokko sytyttää vai ei. Nyt
arvuuteltiin, syttyykö
kokko vai ei. Syttyihän se!
Kiitokset kävijöille,
nähdään taas tulevana
juhannusaattona Eerolan rannassa.
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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
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 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 Maria
Huotari p. 050-326 3623
Kangaspuut
o Pappilanniemen harrastetilassa on 2
kangaspuut, toisessa on loimi valmiina
o loimen hinta 3,50 eur/metri
o tiedustelut ja varaukset Maria 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 2011
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)
Juhannuskokko Eerolan rannassa
juhannusaattona 24.6.2011 klo 18 alkaen.
Kokko sytytetään klo 19, jos sää sallii.
Juhlijoille on tarjolla 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
16.9.2011 klo 1718. Tarjolla
mehua.
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Teatterimatka
tulossa syksyllä, seuraa ilmoitustauluja ja
kyläyhdistyksen kotisivuja.
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 18-20.
Tarkempia tietoja saat Ritva Jaakkimalta
p. 040-505 8724
Varttuneiden piiri
kokoontuu Pappilanniemen harrastetilassa
4.krs parillisen viikon tiistaina klo 13.
Ohjelmasta ja muusta toiminnasta
antaa tietoja Tuula Kaivoluoto p.
045-128 1092
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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

044-561 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

Toiminnantarkastajat:
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
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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.

14

15

Toivotamme kaikille kyläläisille hyvää
vuoden 2011 jatkoa

Pekolan kyläyhdistys ry

16

