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KEVÄTTERVEISET KAIKILLE
KYLÄLÄISILLE!
Hei kaikki Pekolan kyläläiset!
Kyläyhdistyksen 35. toimintavuosi on käynnissä.
Yhdistyksemme tarkoituksena on järjestää
kyläläisille erilaisia tapahtumia. Tänä vuonna
järjestämme toukokuussa koko perheen retken
Helsinkiin, ja kesäkuussa on vuorossa perinteinen
juhannusjuhla Eerolan rannassa. Lisätietoa
tapahtumista löydät tapahtumakalenterista
sivulta 7.
Viime vuonna Eerolan rannassa tehtiin muutamaan
kertaan ilkivaltaa. Pukukopin penkin laudat oli
irrotettu ja poltettu rannassa. Kokkopaikalle tuotuja
risuja oli sytytetty palamaan. On ikävää, kun
talkoilla koko kylän yhteiseen käyttöön tehtyjä
rakennelmia tuhotaan.
Risujen tuonti kokkopaikalle on lisääntynyt.
Huomioittehan, ettei kokkoa voi kasvattaa kovin
suureksi. Varmistattehan aina etukäteen Lasse
Liljalta p. 050-5471674, mahtuuko kokkoon lisää
poltettavaa.
Rahoitamme toimintaamme kyläläisten maksamilla
jäsenmaksuilla ja juhannusjuhlilta saamillamme
varoilla. Olette lämpimästi tervetulleita tapahtumiin!
Otamme mielellämme vastaan ideoita toimintamme
kehittämiseksi.
Satu Kaukonen, pj.
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Lempi Jokelan haastattelu elämästä täällä
Pekolassa
Milloin aloit ajaa taksia Pekolassa?
Mieheni Allan Jokela aloitti taksin ajamisen v. 1952 alussa ja minä
vuonna 1956.
Mikä oli ensimmäinen taksiauto?
Skoda oli ensimmäinen auto jota Allan ajoi. Se vaihdettiin Volgaan,
sitten oli 3 Volgaa perätysten. Viimeisin auto oli vaaleansininen
farmari Mersu.
Jättikö auto koskaan tienpäälle?
Kerran kun tulin Helsingistä lentokentältä, Hyvinkään paikkeilla
tuulettajan hihna katkesi. Minulla oli vararemmi mukana ja vaihdoin
sen itse kun ei kukaan pysähtynyt auttamaankaan.
Millaisia kyytejä ajoit ja mikä oli työaika?
1960–70 -luvulla kuskattiin vanhempia ihmisiä parturiin, harvoin
joitain kuljetettiin lääkäriin. Parolaan mennessä piti käyttää taksia,
kun busseja sinne ei mennyt. Ajoimme taksia kotoa, lähdimme
ajamaan taksia milloin vain soitto tuli.
Koulukyytiä ajettiin 1960-luvulta lähtien.
Vuosien varrella koulukyytiraja lyheni, ja enää
ei Kärjenmäentien päästä päässyt koulukyydillä
kouluun. Aiemmin lenkki meni Kärjenmäentieltä
Vallontielle ja sieltä Ilamoon. Hyvin on lasten
nimet jäänyt mieleen ketä on kuljetettu. Lapset
käyttäytyivät hyvin ja iloinen pulina kävi kyydissä. Lapsia on
kuljetettu koulukyydissä vuosien aikana useissa sukupolvissa sekä
äitejä että tyttäriä. Kauimmaiset koulumatkalaiset haettiin
yläasteelle ja lukioon Hauhontaustasta ja Alvettulasta.
Kaikista pisin matka on ollut taksikuljetus Norjaan kun Hattulan
nuoret pelimannit osallistuivat siellä kilpailuun. Autona oli jatkettu
Mersu ja kyydissä oli 5 matkustajaa. Reissu kesti viikon. Nuorten
pelimannien vanhempia oli myös mukana omilla autoillaan. Ajoin
5

taksia yhteensä 42 vuotta, josta Parolan taksissa viimeiset 28
vuotta.
Milloin olet muuttanut Pekolaan? Missä kaikkialla olette asuneet?
Muutin Moosenmäkeen n. 15-vuotiaana ja naimisiin mentyä
muutettiin Koivulanmäentielle, sieltä Keltomäkeen ja sitten
Aulangontien varteen lähelle Pappilanniemen risteystä. Sen jälkeen
rakennettiin Kärjenmäentielle talo Allanin vanhalle kotipaikalle,
siinä nyt asun.
Olet ollut myös kunnanvaltuuston jäsen?
Olin kunnanvaltuustossa neljä kautta. Kokoukset olivat asiallisia ja
asiat saatiin päätettyä, mitä nyt joskus jotain pientä sanaharkkaa
oli. Käytiin useampana vuotena valtuuston kanssa kesäretkellä. Ne
olivat mukavia retkiä. Ehdotin kunnanvaltuustossa ollessani
katuvalojakin Kärjenmäentielle useana vuotena, mutta emme niitä
saaneet.
Millainen paikka Pekola mielestäsi on ja miten se on muuttunut
vuosien varrella?
Kylä on muuttunut täysin. Vanhat tutut ihmiset on kuolleet pois.
Ennen oli kauppojakin Moosenmäessä kaksi. Santalan Tyyne piti
kauppaa, ja Osuusliike Hämeen kauppa oli siinä vieressä. Lahtisen
kauppa oli Aulangontien varressa. Hämeen kauppa toimi vain pari
vuotta, Santalan kauppa oli viimeinen kauppa Pekolassa. Lahtisen
kaupasta sai lähes mitä vain ja jos ei ollut, niin sinne tilattiin.
Hämeenlinnaan ei tarvinnut lähteä pienten asioiden takia. Nyt ei
enää kauppoja ole.
Mitä touhuilet nyt eläkkeellä ollessasi?
Teen puuhommia, puutarhahommia ja sitten on tämä yhden
ihmisen huushollin pito. Lapset käyvät katsomassa vähintään joka
toinen päivä. Lapset käyvät auttamassa niissä hommissa mitkä
minulle on mahdottomat tehdä. Kissimirri on tärkeä, se on
kotiutunut tänne vaikka se ei ole pienestä asti täällä ollut.
Kahdeksanvuotiaana kissa tänne halusi tulla ja se oli erittäin
tervetullut yksinasuvan seuraksi.
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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 kolme kannua ja lämpölevyä
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
o 10 €/vrk
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NETTISIVUT
Kyläyhdistyksen nettisivut löytyvät
osoitteesta www.pekola.fi. Nettisivuilla
on tietoa ja kuvia kylästämme sekä sen
historiasta ja myös tulevista
tapahtumista. Käythän vilkaisemassa!

TAPAHTUMAKALENTERI 2015
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)
Kevätsiivous ja laiturin lasku Eerolan rannassa
8.5. klo 18:00. Mukaan harava ja hanskat.

Koko perheen retki Helsinkiin / Korkeasaareen
La 16.5. Lähtö Pekolan koululta klo 9:00.
Linja-auto ajaa ensin Helsingin keskustaan,
jossa halukkaat voivat jäädä kyydistä, ja
jatkaa sitten matkaa Korkeasaareen.
Paluumatka alkaa Korkeasaaresta klo 15:00,
keskustan kautta kohti Pekolaa.
Kyläläisille matka on ilmainen, muilta 5 €
henkilöltä.
Sitovat ilmoittautumiset Mia Huotarille 12.5.
mennessä, puh. 050-3263623.
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Juhannuskokko Eerolan rannassa
juhannusaattona 19.6.2015 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 pe 11.9. klo
17:00.
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
17:15-19:30.
Tarkempia tietoja saat Ritva Jaakkimalta
p. 040-505 8724

Varttuneiden piiri
kokoontuu parillisen viikon tiistaina klo
13 Pappilanniemessä.
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/

Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
P. 050-3443847
E-mail: klaus.husgafvel@lpbm. fi

BM-autopaja

Hämeen Akku Oy

Opel Huolto
Lukiokatu 36, 13130 Hämeenlinna
Nujulantie 27, 13900 Pekola

P. 03-616 9909
E-mail: myynti@hameenakku.fi
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P. 040-5774399

Hieroja Päivi Holsti

Kaivinkoneurakointi
Paavo Lilja

Klassinen hieronta /
Kalevalainen jäsenkorjaus

p. 03-6716 379
p. 050-5616 329

0400-642133
Pollentie 35, Voutilakeskus
Hämeenmaa

Monitoimimies J. Simola
Kuljetus-/muuttopalvelu
Romumetallin ja puulavojen
noutopalvelu
Kodinkoneiden asennus
Hattula, P. 050-5164990
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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 2015 jatkoa

Pekolan kyläyhdistys ry
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