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LÄMMIN KEVÄTTERVEHDYS KAIKILLE
KYLÄLÄISILLE!
Kyläyhdistys jatkaa toimintaansa kuluneiden vuosien
tapaan. Toivomme teiltä ideoita tapahtumiin, retkiin,
kursseihin tai vastaaviin. Toiveena olisi myös saada
uusia innokkaita osallistujia, koska nykyinen hallitus
on hoitanut kaikki järjestelyt jo vuosien ajan.
Otattehan yhteyttä hallituksen jäseniin, joiden tiedot
löytyvät tästä lehtisestä!
Viime vuonna juhannusjuhla kokosi taas satoja
ihmisiä yhteen, ja sää suosi kokon polttoa.
Valitettavasti jotkut pitävät kokkopaikkaa edelleen
kaatopaikkana, ja siitä on koitunut lisätyötä.
Aineksia kokkoon saa viedä vain kokkomestari
Liljan luvalla, puh. 03-6716 379.
Tänä vuonna yhdistys järjestää juhannusjuhlan
lisäksi mm. toukokuussa ostosmatkan Lahteen:
ensin kauppakeskus Karismaan, ja sieltä Plantagentaimimyymälään ja Kärkkäisen tavarataloon. Matka
on kyläläisille ilmainen. Lisätietoa saat sivulta 8,
ilmoitustaululta ja www.pekola.fi-sivuilta.
Kyläyhdistys tukee jäsenmaksuilla ja juhlien tuotoilla
sekä varttuneiden piirin väkeä että koulun oppilaita,
joille jaetaan stipendejä.
Toivotamme kaikille oikein mukavaa loppuvuotta ja
innokasta osallistumista yhteisiin tapahtumiin, näin
pääsemme tutustumaan toisiimme paremmin!
Mia Huotari, varapj.
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Urheiluharrastusta Pekolassa 1930–1950luvuilla
Jo 1930-luvun alussa Ahlbackan päärakennuksen ja viljamakasiinin
väliselle alueelle oli rakennettu tenniskenttä. Miehet pelasivat puku
päällä ja kravatti kaulassa, naisilla valkoiset hameet puolisääreen.
Verkkoja ei kentän ympärillä ollut, joten pallojen etsimisessä
mahtoi olla työtä.
1940-luvulla yleisurheilu oli tärkeä vapaa-ajan viettokeino.
Kesälajeista mainittakoon noin 400 metrin juoksu, joka juostiin
Ahlbackan pihalta koivukujaa maantielle ja sieltä navettatien kautta
takaisin. Reitti taisi olla mutkainen, sillä huonon tuloksen saanut
osallistuja totesi: ”Emmää päässyt kääntyyn!” Pikajuoksu- ja
aitajuoksukilpailut pidettiin maantiellä.
Tenniskentän viereen rakennettiin myöhemmin urheilukenttä, jolla
pelattiin mm. jalkapalloa, jopa sarjapelejä. Joukkueita oli
Moosenmäestä, Ahlbackasta ja Ellilästä. Tällä kentällä käytiin myös
korkeus-ja pituushyppykisat sekä kuulantyöntökilpailut.
Kun tämäkin kenttä kävi pieneksi, vei ”Akranoomi” poikansa eräänä
iltana Pinomäelle sankkaan kuusikkoon ja ilmoitti, että tähän
tehdään urheilukenttä. Oli ilmeisesti tutkinut alueen tarkkaan, sillä
se oli yllättävän tasainen.
Siitä vaan metsä pois päältä ja valtavat talkoot pystyyn! Talkoisiin
osallistujia oli runsaasti. Mm. silloinen Faneritehdas (sittemmin
Metsäliitto) antoi isoja GMC-kuorma-autoja maansiirtotöihin,
samoin Turkistehdas. Tehtaiden kiinnostus johtui osin siitä, että
pekolalaisia työskenteli niissä melko paljon ja lisäksi niillä taisi olla
omat joukkueensa puulaakisarjassa Hämeenlinnassa, joten
ilmainen harjoituskenttä oli tervetullut. Multakuormien tuonti
Nujulanmäestä ja tasoitustyöt olivat kuitenkin suurimmaksi osaksi
käsityötä. Vuoden kuluttua talkoista päästiin hienolle kentälle
pelaamaan. Vierailevia joukkueita olivat esim. Vanajan Jyry,
Idänpään Toive, Nihattulan porukka ja Sairion pojat.
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Kentällä pelattiin kesäisin pari tuntia lähes joka ilta, joten Pekolan
iskulla oli kovakuntoisia hiihtäjiä treenattuna talveksi.
Hiihtokilpailuja pidettiin mm. Ahlbackan ympäristössä. Pihlaisen
vuorella pidettiin myös mäenlaskukilpailuja, samoin Nujulanmäki oli
suosittu laskettelupaikka.
Iltaisin laskettiin potkukelkoilla. Kelkat laitettiin pitkään jonoon, ja
viimeisen kelkan työntäjä potki vauhtia, ohjaajana oli toisessa
kelkassa istuja. Matka alkoi makasiinin luota ja jatkui alas ohi
Kärjenmäen peltoaukealle. Tästä voi hyvin päätellä, miten
olematonta liikenne oli siihen aikaan!
Otteet L. ja H. Nordenswanin muistelmista

Jalkapalloilijoita 40-luvun alusta.
Ylärivi: Kaiho Mäntylä, Kai Mäntylä, Lars Nordenswan, Konsta
Brischizki, Kauko Eriksson, Antti Laakkonen
Alarivi: Olle Nordenswan, Antero Mantila, Kosti Kuusinen, Harry
Nordenswan, Eino Kilpijärvi, Erkki Inkinen, Rauni Lundahl
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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 €/vrk tai 20
€/viikonloppu
o iso teltta; 6 metriä x 12 metriä, pystytettynä
300 € Pekolan alue ja 400 € muualle
o huvilateltta; 3 metriä x 3 metriä, 10 €/vrk tai
20 €/viikonloppu
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 saat 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 2016
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)
Kevätsiivous ja laiturin lasku Eerolan rannassa
13.5. klo 18:00. Mukaan harava ja hanskat.
Tarjolla mehua ja pullaa.

Ostosretki Lahteen
La 14.5. Lähtö Pekolan koululta klo 8:45.
Tutustumme ensin kauppakeskus Karismaan,
ja paluumatkalla poikkeamme mm.
Kärkkäisen tavaratalossa ja Plantagenmyymälässä.
Matka on kyläläisille ilmainen, muilta 5 €/hlö.
Sitovat ilmoittautumiset Mia Huotarille, puh.
0503263623.
Suunnitteilla matka Tallinnaan elokuussa.
Seuraa nettisivuja!
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Juhannusjuhla Eerolan rannassa
juhannusaattona 24.6.2016 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 16. 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. 045128 1092

Olet tervetullut mukaan kaikkiin tapahtumiin.

10

PEKOLAN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS
2015-2016
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

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

050-4054806

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
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Huutokauppakeskus Turenki
(http://www.huutokauppakeskusturenki.fi)
Petteri Vuorinen
puh. +358 400 484 497
petri.vuorinen@kavaljeerigalleria.fi

Joni Lehtinen
puh. +358 40 5368 410
joni.lehtinen@kavaljeerigalleria.fi

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
Hämeenlinna

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 2016 jatkoa

Pekolan kyläyhdistys ry
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