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LÄMMIN KEVÄTTERVEHDYS KAIKILLE
KYLÄLÄISILLE!
Hyvää Suomen itsenäisyyden juhlavuotta! Pekolan Kyläyhdistys
juhlistaa Suomen 100 -vuotisjuhlaa työn merkeissä. Mikäs sen
suomalaisempaa onkaan kuin juhannuskokko järven rannalla! Viime
vuosina juhannusjuhla on koonnut paikalle satoja ihmisiä, ja usein
on sääkin suosinut kokon polttoa. Onnistunut tapahtuma vaatii
myös hyvät toimijat, ja yhdistyksellä onkin ollut onnea saada
talkooapua lukuisilta vapaaehtoisilta – lisää toki mahtuu joukkoon,
tekemistä riittää kaikille.
Kokko tosin aiheuttaa myös vähän ylimääräistä työtä, koska jotkut
edelleen pitävät kokkopaikkaa kaatopaikkana. Aineksia kokkoon
saa viedä vain kokkomestari Liljan luvalla, puh. 03-6716 379.
Juhannusjuhlan lisäksi yhdistys järjestää toki vuoden aikana
muutakin toimintaa, esimerkiksi toukokuussa teemme vähän
pidemmän ostosmatkan Tuuriin. Kuljetus on ilmainen kyläläisille,
lisätietoa saat sivulta 9, ilmoitustauluilta ja www.pekola.fi -sivuilta.
Jäsenmaksuilla ja juhlien tuotoilla kyläyhdistys tukee sekä
vanhempaa polvea että lapsia, varttuneiden piirin toimintatukena ja
stipendeinä Pekolan koulun oppilaille.
Otamme mielellämme vastaan ideoita tapahtumiin, retkiin,
kursseihin tai muuhun toimintaan. Kaipaamme myös uusia
innokkaita osallistujia yhdistykseen mukaan, koska nykyinen
hallitus on hoitanut kaikki järjestelyt jo vuosien ajan. Yhdistyksen
toimintaan voi osallistua myös pienimuotoisesti ilman kokovuotista
sitoutumista. Otattehan yhteyttä hallituksen jäseniin, joiden tiedot
löytyvät tästä lehtisestä!
Toivotamme kaikille oikein mukavaa loppuvuotta ja innokasta
osallistumista yhteisiin tapahtumiin, näin pääsemme tutustumaan
toisiimme paremmin!
Arja-Liisa Sikiö, sihteeri
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Lakstedtin puutarha
Lakstedtin Puutarhan toiminta alkoi vuonna 1954 Oulussa
Erkki ja Aino Lakstedtin toimesta. Päätyön ohella aloitettiin
pienimuotoinen kasvihuoneviljely Oritkarin pellolle
rakennetussa kasvihuoneessa.

Erkki ja Aino Lakstedt Oritkarin kasvihuoneessa.

Alku oli vaatimatonta. Työt tehtiin päätöiden jälkeen iltaisin
ja kurkut ja muut vihannekset kuljetettiin Osuuskauppa
Arinaan polkupyörän tarakalla aamuvarhain ennen
päätöiden alkua Oulu Osakeyhtiöllä, jossa Erkki toimi
puutarhurina.
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50-luvun lopussa alkoivat jo kasvihuoneen rakennustyöt
Hattulan Pekolaan Aulangontien varteen, ja muutto
tapahtui vuonna 1960. Työ olikin sitten päätoimista ja alkoi
tasainen yrityksen kasvukausi. Kauppaa käytiin suoraan
puutarhalta ja Hämeenlinnan torilla. Mukaan tulivat sitten
asiakkaiksi kukka-ja tukkukaupat. Viljely alkoi erikoistua
kukkatuotannoksi.
Vuonna 1969 hankittiin lisämaaksi Tenhiälästä tontti, jolle
ensimmäinen kasvihuone nousi samana vuonna.
Ympärivuotisesti viljeltiin vuodenajan kukkia ja
leikkoruusun viljely sekä talven tulppaanit muodostivat
isoimman osan tuotannosta.
Heikki ja Tarja Lakstedt siirtyivät yrityksen vetäjiksi 1988.
Tämän jälkeen alkoi tähän päivään saakka kestänyt
yrityksen uudistustyö. Kukkien valoviljely alkoi muutaman
vuoden päästä ja investoinnit uusiin kasvihuoneisiin. Viime
vuosien tärkeimpinä kohteina ovat olleet työn käytön
tehostaminen laitehankinnoin.
Tärkeimpinä tuotantokasveina ovat ruukku-ja ryhmäkasvit
ja joulukukat. Talven suosituin kotimainen kukka
leikkotulppaani on myöskin kuulunut valikoimiin.
Leikkoruusutuotanto päättyi 2013 ja tilalle tulivat
kevätajan kukat. Kukkaviljelyssä on tällä hetkellä pintaalaa 7000 neliömetriä ja myynti tapahtuu paikallisesti sekä
Lahden, Tampereen ja Forssan alueille.
Yritykseen voi tutustua hyvin sivuilla www.lakstedt.fi.
Kertonut Heikki Lakstedt
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PEKOLAN SANKARIKOIRAT

Halla

Rex

Pekolassa kaikki toimivat yhteisen hyvän eteen. Halla-koira
Ilamosta pelasti emäntänsä häkämyrkytykseltä ja palkittiin
Kennelliiton Sankarikoira-arvolla. Eikä Halla ollut ainoa, myös Rex
Kärjenmäestä pelasti perheensä tulipalolta ja sai Sankarikoiraarvon. Rexin perhe pääsi muuttamaan takaisin kotiin maaliskuun
lopulla.
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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 2017
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)

Ostosretki Tuurin kyläkauppaan
La 6.5. Lähtö Pekolan koululta klo 8:00.
Perillä ollaan 5-6 tuntia.
Matka on kyläläisille ilmainen, muilta 5 €/hlö.
Sitovat ilmoittautumiset Mia Huotarille, puh.
0503263623 30.4. mennessä.

Kevätsiivous ja laiturin lasku Eerolan rannassa
12.5. klo 18:00. Mukaan harava ja hanskat.
Tarjolla mehua ja pullaa.
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Juhannusjuhla Eerolan rannassa
juhannusaattona 23.6. 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 rannan siivous
Eerolan rannassa pe 15. 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

Kuntosalivuorot
torstaisin, naiset klo 18:00-18:30,
miehet klo 18:30-19:00.

Olet tervetullut mukaan kaikkiin tapahtumiin.
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PEKOLAN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS
2016-2017
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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KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAA VUONNA
2016
Varsinaisia johtokunnan kokouksia pidettiin kuudesti. Vaikka
kyläyhdistyksellä ei ole vieläkään omaa toimitilaa, on kokoukset
pystytty pitämään Pekolan koululla ja Tuulikummussa.
Kyläyhdistys on tukenut taloudellisesti varttuneiden piiriä
avustuksin sekä koululaisia stipendein.
Koulun liikuntasalissa on tiistai-iltaisin pelattu lentopalloa sekä
mies- että naisjoukkuein. Kuntosali on ollut käytettävissä torstaiiltaisin klo 18-19.
Eerolan rannan kevät- ja syyssiivoukseen osallistui taas vain
kourallinen väkeä. Onneksi siivottavaa ei ollut paljon, ja mehua ja
pullaa riitti hyvin kaikille.
Toukokuussa ostosretki Lahteen keräsi bussin täyteen
shoppailijoita. Kohteena olivat Karisma-kauppakeskus, Plantagenmyymälä ja Kärkkäisen tavaratalo.
Juhannusjuhla veti taas Eerolan rannan täyteen väkeä. Vaikka
kyläyhdistyksen aktiivinen porukka on pieni, saa innokas yleisö
jaksamaan juhlien järjestämistä. Lisää vapaaehtoisia otetaan
mielellään mukaan.
Hieno asia on, että paikallinen viljelijä on antanut peltolohkon
parkkipaikaksi tilaisuuden ajaksi. Vapaaehtoiset parkkimaksut
menivät Roosa nauha -keräykseen.
Elokuussa järjestettiin onnistunut laivamatka Tallinnaan.
Kyläyhdistyksen edustaja on ollut mukana Hattulan järjestöilloissa.
Yhdessä Koti- ja kouluyhdistyksen kanssa on ideoitu leaderhankkeen parissa.
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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

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

P. 040-5774399

E-mail: myynti@hameenakku.fi
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Kaivinkoneurakointi
Paavo Lilja
p. 03-6716 379
p. 050-5616 329

Hieroja Päivi Holsti
Klassinen hieronta /
Kalevalainen jäsenkorjaus
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 2017 jatkoa

Pekolan kyläyhdistys ry
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