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KEVÄTTERVEISET KAIKILLE
KYLÄLÄISILLE!
Vuosi on taas vierähtänyt edellisestä tiedotteesta.
Kaikille entisille kyläläisille;
kiitokset kuluneesta
vuodesta ja kaikille uusille kyläläisille; tervetuloa
Pekolaan ja mukaan yhdistyksen toimintaan.
Vuonna 2011 toiminta oli
perinteistä.
Kyläyhdistys
siivosi
Eerolan
rannan
keväällä ja syksyllä. Teimme
mm.
myös
bussimatkan
Ideaparkiin.
Miesten
ja
naisten
lentopallo-ryhmät
jatkoivat toimintaansa. Jos
haluat
ryhtyä
pelimieheksi
tai
–naiseksi,
yhteyshenkilöt löytyvät tästä julkaisusta. Vireään
varttuneiden piiriin toivotaan myös lisää osallistujia.

Viimevuotiset
juhannusjuhlat olivat huikea
yleisömenestys. Koskaan
aikaisemmin ei ole ollut niin
paljon osallistujia.

Vuonna 2012 järjestetään perinteiset siivoustalkoot
ja juhannusjuhlat. Syksyllä järjestetään taas
Pekolan Pakolliset –valjakkotapahtuma parin vuoden
tauon jälkeen.

4

ELÄMÄÄ PEKOLASSA ENTISAIKAAN
(teksti lyhennetty Matti Mantilan kirjoituksesta, koko teksti löytyy nettisivuilta)

PEKOLA 1940-LUVULLA
1940-luvun loppupuoliskolla
Pekolan kylän asukkaat
askartelivat omissa
puuhissaan. Lähes joka
talossa oli pienetkin peltoalat
viljeltynä ja jonkinmoista
karjaa; lehmiä, sikoja ja
kanoja. Moosenmäki oli
silloisista Pekolan teistä
asutuin. 600 metrin tienpätkän varrella vanhaa
asutusta oli 14 talon verran.
Kylän kolme kartanoa, Metsänkylä, Ellilä ja Ahlbacka
tarjosivat
työtä
monelle
kyläläiselle.
Myös
Hämeenlinnassa mm. Verkatehtaalla, Faneritehtaalla
ja Turkistehtaalla kävi joukko kyläläisiä ansiossa.
LIIKENNE
Liikenne oli hyvin pientä.
Polkupyörä oli lähes
välttämätön ja omia autoja
oli harvakseltaan.
Kartanoissa oli autoja ja
Moosenmäessä
Aku
Mantilalla oli kuorma-auto,
jolla hän ajoi maitoa Hämeenlinnan Osuusmeijeriin.
Maitolaitureita oli myöhemmin joka tien, “tanhuan”,
päässä; Moosenmäki, Lintula, Kärjenmäki ja
Keltomäki.
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Linja-autoliikennettä ei ollut heti
sodan jälkeen. Velj. Vekka ajoi
harvoja vuoroja kaupungista
ainoastaan Aulangon hotellille
saakka.
Jos
mieli
lähteä
kaupunkiin asioille linja-autolla,
oli käveltävä ensin Aulangolle.
Myöhemmin ajettiin vuorotunteina Tyrväntöön Raton
kautta, jolloin syntyi käsite “tulitko Tyrväntöläisellä
vai Ratolaisella“. Kylän nuoriso antoi Rato -linjalle
oman
slanginimen,
autoa
kutsuttiin
Jerikon
vaunuksi.
“Työläisvuoroilla” linja-autot olivat niin täynnä, että
rahastaja Rauni huuteli matkustajille “Käytävällä
eteenpäin, olkaa hyvä”.
PEKOLAN LAVA JA URHEILUKENTTÄ
Kaksi sen ajan suurta
rakennushanketta
olivat
Pekolan
Työväenyhdistyksen
tanssilavan ja Pekolan
Iskun
urheilukentän
rakentaminen.
Tanssilavan avajaiset
pyörähdeltiin 1947 ja
urheilukenttä vihittiin
käyttöön 1951. Maa-alueet hankkeisiin mahdollisti
Ahlbackan kartanon omistajat Ulla ja Holger
Nordenswan.
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KYLÄKAUPAT
1940-luvulla Kalle Lahtinen
omakotitalossaan
sitten
rakennuksessa
koulun
vieressä Aulangontiellä.

piti kauppaa ensin
uudessa
kauppa-

Laukkumäentiellä Tyyne
Santala toimi kauppiaana
1960-luvulta eläkkeelle
siirtymiseensä saakka
vuoteen 1988.
Hugo Salolla oli kesäkioski
1950-luvulta 1960-luvun alkupuolelle vastapäätä
tanssilavaa. Pekolan Iskun kesäkioski avattiin 1962
ja ympärivuotinen Pekis-kioski toukokuussa 1988.
PALOKUNTATOIMINTA
1940- ja 50-luvun hengen mukaan palokunta-aate
eli voimakasta aikaa. Hattulan
V.P.K:n
neljäs
komppania
Pekolassa oli yksi osa Hattulan
pelastustoimea.
Neljännen
komppanian “letkuliiteri” sijaitsi
Ahlbackan navetalle vievän tien
ja Aulangontien risteyksessä.
Lukijalle tehtävä! Mitä virkaa toimitti nykyäänkin
pystyssä oleva sementtinen kuutiomainen pytinki,
joka näkyy maantieltä vähän matkan päässä
navetalle päin? Vastaus löytyy kyläyhdistyksen
nettisivuilta.
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LOPUKSI
Pari loppukevennystä. Liekö
nuori mies ollut matkalla
humpalle
tanssilavalle,
olihan
lauantai-ilta
lähestymässä. Kun uupumus
voitti, nuori
mies meni
Moosenmäen
mutkan
maitolaiturin alle lepäämään. Ohikulkijoille mies
huuteli: “Laittakaa ovet kiinni, täällä vetää”.
Eräs kyläläinen saapui lauantai-tansseihin sen
verran liikuttuneessa tilassa, että kaverit veivät
miehen soittokorokkeen alle piiloon tutumaan pois
poliisin silmistä. Tuli sunnuntai ja uudet tanssit.
Kaveri suori itseään pois soittokorokkeen alta
tokaisten: ”Näköjään tanssitkin alkavat, kun soitto
noin kaikaa”. “Kyllä, nää on jo toiset tanssit”, viisasi
kaveriporukka. Kaveri oli vedellyt unia vuorokauden.
1980-luvulla
ennen
Pekolan
Iskun
jalkapallojoukkueen kotipeliä Hämeen Sanomien
urheiluseurapalstalla oli seuraavanlainen ilmoitus:
Pekolan Isku. Peli Pekolan kentällä. Kokoontuminen
seuran kioskilla. Kuljetus kentälle järjestetty.

Pekola 20.4.2012
Tavuja laittoi paikoilleen Matti Mantila
kuvat Matti Mantila, Vekka liikenne www.sivut, Hattulan vpk www.sivut
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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 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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Kangaspuut
o Pappilanniemen harrastetilassa 2
kangaspuut odottavat kutojia
o loimen hinta 3,50 eur/metri
o tiedustelut ja varaukset Mia Huotari p.
050-326 3623
NETTISIVUT
Kyläyhdistyksen nettisivut löytyvät
osoitteesta www.pekola.fi.
Nettisivuilla on tietoa kylästämme sekä
historiasta että tulevista tapahtumista.
Käythän vilkaisemassa.

TAPAHTUMAKALENTERI 2012
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)
Korkeasaaren retki
Lähtölauantaina
26.5.2012. Pekolan koulun
pihalta klo 9.
Korkeasaaressa oloaikaa 4
tuntia, paluumatka alkaa
klo 14.15 ja olemme
perillä Pekolassa n. klo15.30.
Bussimatka on kyläläisille ilmainen! Muilta 5
euroa/lapsi ja 10 euroa/aikuinen.
Ilmoittaudu pian/Mia Huotari p. 050 326
3623
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Juhannuskokko Eerolan rannassa
juhannusaattona 22.6.2012
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
14.9.2012 klo 1718.
Rannan siivouksen
jälkeen sytytetään
kokko. Tarjolla
mehua.
Valjakkotapahtuma Pekolan Pakolliset
sunnuntaina 23.9.2012
Ilmoitustauluilla ja nettisivuilla
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 Pappilanniemen harrastetilassa
4.krs parillisen viikon tiistaina klo 13.
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/
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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 2012 jatkoa

Pekolan kyläyhdistys ry
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