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KEVÄTTERVEISET KAIKILLE
KYLÄLÄISILLE!
Hei kaikki Pekolan kyläläiset!
Kyläyhdistyksen
34.
toimintavuosi on
käynnissä. Yhdistyksemme tarkoituksena
on järjestää kyläläisille erilaisia tapahtumia.
Tänä vuonna järjestämme toukokuussa retken
Luonnontieteelliseen museoon / Linnanmäelle ja
kesäkuussa on vuorossa perinteinen juhannusjuhla
Eerolan rannassa. Lisätietoa tapahtumista löydät
tapahtumakalenterista sivu 7.
Rahoitamme toimintaamme kyläläisten maksamilla
jäsen- ja kannatusmaksuilla ja juhannusjuhlilta
saamillamme varoilla. Olette lämpimästi tervetulleita
tapahtumiin!
Olen aloittanut kyläyhdistyksen puheenjohtajana
tänä keväänä.
Otan mielelläni vastaan ideoita,
kuinka voimme kehittää kyläyhdistyksen toimintaa.
Nähdään kylällä!
Satu Kaukonen
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Pekolan tanssilavan vaiheita
Pekolan työväenyhdistys ry/Matti Mantila 27.10.2013 (lyhennelmä)

Rivakkaa touhua oli jo viime vuosisadan alkupuolellakin,
kun Pekolan työväenyhdistys perustettiin 20.5.1906. Ei
kestänyt
kauankaan
kun
alettiin
touhuta
omaa
työväentaloa. Perimätieto kertoo, että jo vuonna 1907
ostettiin
Oskari
Siukolan
omistamat
rakennukset
työväentaloksi. Toisen version mukaan olisi ostettu
vuokratontilla ollut seppä Nyqvistin entinen asunto. Joka
tapauksessa näin oli saatu oma työväentalo, joka palveli
30 vuotta. Vuokrasopimus loppui vuonna 1937 ja talo ja
irtaimisto myytiin huutokaupalla, ostajana Hämeenlinnan
seudulla hyvin tunnettu haitarinsoittaja ”isä” Viitamäki.
Talo
sijaitsi
nykyisestä
tanssilavasta
muutamien
kymmenien metrien
päässä,
Virtasen kallion kupeessa.
40-luvulla, sodan jälkeen virisi ajatus oman
talon tai tanssilavan saamiseksi. Päädyttiin
tanssilavan. Asetettiin 3-henkinen toimikunta
tutkimaan asiaa. Metsänkylän, Ellilän ja
Ahlbackan kartanoilta tiedusteltiin olisiko mahdollisuus
saada ostaa tonttimaata tanssilavan tarpeisiin. Ahlbackan
kartanon omistajat Ulla ja Holger Nordenswan totesivat,
että katsokaa mieleisenne paikka Eerolan rannasta tai
jostain muualta ja tulkaa sitten esittämään. Toimikunta
päätyi esittämään tätä paikkaa, johon Ulla ja Holger
antoivat suostumuksensa. Holger oli sitten kysynyt, että
eikö Eerolan rantatontti olisi ollut myös hyvä vaihtoehto,
johon yhdistys oli vastannut, että kyllä sekin on hieno
paikka mutta kun se on niin kamalan syrjässä. Runsaan
3000 m2 tontille valmistui nopsaan mutterin muotoinen
tanssilava ja avajaisvalssit pyörähdeltiin juhannuspäivänä
24.6.1947
hämeenlinnalaisorkesteri
Dominon
tahdittamana. Tanssi-innostus oli valtava. Oli melkein
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enemmän sääntö kuin poikkeus, että tansseja oli kolme
kertaa viikossa. Orkesterit olivat lähiseudulta.
50-luvulle tultaessa alkoi Helsingin seudulta tulla myös
tunnettujakin orkestereita. Perimätieto kertoo, että Jorma
Vanaskosken yhtyeen vieraillessa lippuja myytiin 1.200
kpl. Olisiko syynä ollut myös suuren maailman tyyliin
vedenneidot. Tanssisuosion jatkuessa kävi lavan pinta-ala
kovin ahtaaksi. Niinpä lavaa laajennettiin 1956 ja näin
syntyi Pekolan Suurlava, ollen neliöitä nyt 310.
Aika
muuttui.
Tultaessa
60-luvulle
tanssitoiminta hiljeni lähes tyystin. Mutta
vuonna 1964 alkoi ennen näkemätön
tangobuumi.
Syntyi
käsite
Pekolan
Pakolliset, tanssi-illan ollessa tiistaina.
Ensimmäinen esiintyjä oli Taisto Tammi,
jota säesti kait jo silloin Matti Mustosen
yhtye. Siitä alkoi ajanjakso, joka kesti tuonne 60-luvun
loppupuolelle. Eino Grön, Reijo Taipale, Viktor Klimenko,
Anki, Pasi Kaunisto, Anneli Sari, Jarkko Lehti, Johnny ym.
Tangobuumi loppui ja lavan tilatkin vuokrattiin Metsäliitolle
varastoksi. Mutta sitten tanssi-innostus nosti taas päätään.
Niinpä 1980 keväällä puoli kylää ahersi lavan kimpussa ja
helluntailauantaina humppa soi jälleen pitkälle 90-luvulle.
Topi Sorsakoski Agents -yhtyeineen vieraili kaksi kertaa
lähes tuhannen ihmisen osoittaessa suosiotaan.
90-luvun alussa lavaa uudistettiin. Valmistui kioskitila, wc
ja terassi, joka mahdollisti keskioluen myynnin.
Tänä päivänä tansseja on enää harvakseltaan, muuten lava
on
ollut
vuosikausia
ympärivuotisessa
käytössä.
Syntymäpäiväjuhlia, häitä, kokouksia, tanssikursseja,
tikanheittoa, ym. ja talvikautena agility-koirakoulutusta.
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JÄSENMAKSU
Pekolan kyläyhdistyksen jäsenmaksu on 5 euroa /
talous. Maksulomake on tämän vihkosen sivulla 4.
Voit maksaa maksun joko yhdistyksen pankkitilille
tai
suoraan
hallituksen
jäsenelle.
Kiitämme
lämpimästi kannatuksesta!

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 2014
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)
Kevätsiivous Eerolan rannassa
9.5. klo 18.
Mukaan hanskat ja harava. Tarjolla mehua ja
pullaa.
Retki Helsinkiin 24.5.2014
Lähtö Pekolasta 11.30, perillä Linnanmäellä
n. 12.45, josta jatketaan luonnontieteelliseen
museoon, perillä n. klo 13. Takaisinlähtöaika
museolta klo 17, Linnanmäellä n. 17.15 ja
perillä Pekolassa n. 18.30.
Bussimatka on kyläläisille ilmainen! Muilta 10
euroa.
Ilmoittaudu pian/Mia Huotari p.050 3263623.
Molempien nettisivuilta saat lisätietoja
pääsymaksuista ym.
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Juhannuskokko Eerolan rannassa
juhannusaattona 20.6.2014
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
syyskuussa. Seuraa
ilmoitustauluja.
Rannan siivouksen jälkeen
sytytetään kokko. Tarjolla
mehua ja pullaa.

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.
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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
2014-2015
Satu Kaukonen pj

Kärjenmäentie

040-552 1304

Mia Huotari varapj.

Ahlbacka

050-326 3623

Arja-Liisa Sikiö, siht.

Kalalammentaival

03-6716 156

Arja Tiainen, rah.hoit. Laukkumäentie

050-303 6402

Rainer Syrjälä

Moosenmäentie

050-569 1250

Raija Kallio

Kankarioonintie

044-561 6311

Lasse Lilja

Vallontie

03-6716 379

Tuula Munnukka

Koivulantie

045-674 3306

Kaj Nordenswan

Ahlbacka

050-570 9432

Seija Sikiö

Ilamontie

03-6716 446

Antero Teräsluoto

Kankarioonintie

050-596 8994

Saara Tiainen

Laukkumäentie

050-413 9309

Ritva Jaakkima

Mustilanmäentie

040-505 8724

Eine Jokinen

Tenhotie (kesät)

044-950 2648

Marko Jokinen

Tenhotie (kesät)

044-953 2649

Toiminnantarkastaja:
Seija Alén
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KIITOS TUKIJOILLEMME

JP-KOURUT OY
Nujulantie, Pekola
Vesikourut, tikkaat, lumiesteet
ym.
P. 04066107633

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/

Ventolantie 2 13720 Parola
AVOINNA JOKA PÄIVÄ MYÖS
JUHLAPYHINÄ.
Puh. 0400 570827.

Hämeen akku OY
Lukiokatu 36, 13130
Hämeenlinna
P. 03-616 9909
E-mail: myynti@hameenakku.fi
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Kaivinkoneurakointi
Paavo Lilja
p. 03-6716 379
p. 050-5616 329

Vyöhyketerapiaa ja
kuumakivihierontaa
Varaa aikasi:
www.kehonkeidas.fi
Elisa Mikkonen 044-556 6760
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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 2014 jatkoa

Pekolan kyläyhdistys ry
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