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LÄMMIN TERVEHDYS PEKOLAN
KYLÄLÄISILLE!
Käsillä on taas perinteisen Pekolan vuositiedotteen aika.
Kiitos kaikille talkoolaisille ja tapahtumissa kävijöille. Ilman
talkoolaisia ei olisi tapahtumia ja ilman kävijöitä
yhdistyksemme toiminta supistuisi.
Vuosien aikana kylän asukkaat ovat vaihtuneet mutta
ilahduttavaa on ollut seurata nuorten paluuta kylälle.
Monet entiset ala-asteen diskoissa tutuiksi tulleet oppilaat
ovat kotiutuneet perheineen Pekolaan ja näin vahvistavat
muiden muuttajien kanssa kylän elävyyttä.
Missä kyläläiset tapaavat toisiaan eniten? Tietysti Eerolan
rannassa. Alkuvuodesta rannassa
olikin vilskettä, kun aurattu
luistelurata ja hiihtoladut olivat
kovassa käytössä. Hienoa, että
rannassa tapahtuu myös talvella ja
että on henkilöitä, jotka omalla työllään edesauttavat tätä.
Vuoden ensimmäinen kokko poltettiin jo maaliskuussa,
muutoinhan meille tulisi juhannuksena
maakunnan suurin ja mahtavin kokko.
Juhannuskokkoon tulevia aineksia saa
kuitenkin viedä vain kokkomestari
Liljan luvalla, puh. 03-6716 379.
Yhdistyksellemme on avattu Facebook-sivut. Käypä
vilkaisemassa, löytyvät hakusanalla pekola.
Kyläyhdistys toivottaa kaikille hyvää kevättä, lämmintä
kesää sekä vähäsateista syksyä ja talvea.
Arja Tiainen, rahastonhoitaja
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Alakoulu Santilla
Viisikymmentäluvun alussa Pekolan alakoulu toimi Ellilän
maatilan pihapiirin läheisyydessä olevassa Santin talossa.
Koulun opettajana oli Nikolai Rantakallio. Aloitin kouluni
1952, opettajanani oli Sylvi Kivilinna; äidillinen, vaativa,
mutta ehdottoman oikeudenmukainen. Opettajan perikuva.

Opettaja Sylvi Kivilinnan 1-2 luokka Santin koululla 1952.
Ylärivi vas. Taisto Räsänen, Seppo Räsänen, Lasse Laine, Antti Pietilä, Seija
Paasivaara, Aila Sorvari, Sirkka Koljonen, Kirsti Lahtinen, Ritva Tuominen ja Rauni
Pitkänen.
Keskirivi vas. Aarne Auvinen, Keijo Eriksson, Risto Kuhanen, Heikki Pietilä, Erkki
Mättö, Olavi Tuominen, Pentti Vuorinen, Kalevi Rämänen, Tuula Koivunen, Seija
Hyytiäinen, Matti Korhonen, Pertti Lahtinen ja Timo Ulán.
Alarivi vas. Harri Kovero, Martti Valtonen, Niilo Sikiö, Pentti Sikiö, Veikko Salo, Pirkko
Malinen, Ulla Vuorinen, Vesta Karkia, Martti Saarinen, Eija Sinisalo, Pauli Konttinen,
Timo Raisala ja Toivo Rokkanen.

Suurin osa koululaisista tuli tietenkin Pekolan kylästä,
mutta pisimmät koulumatkat olivat luultavasti Ilamossa
asuvilla Malisen Pirkolla sekä Sikiön ja Kuhasen veljeksillä.
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Koulumatkat kuljettiin keväin ja syksyin lähes yksinomaan
jalan. Tuohon aikaan ei juurikaan ollut lapsille sopivia
pyöriä ja yleensä perheen pyörät olivat aikuisten käyttöön
ostettuja kulkuvälineitä. Ei ollut ihme, ettei alakouluikäinen
lapsi edes osannut ajaa pyörällä. Talvisin kuljettiin suksin
tai kelkoin. Tämän vuoksi kylässä olikin varsin hyvä
"latujen verkko".
Koulussa oli jo silloin kouluruokailu, kaikkien piti kuitenkin
tuoda maitopullo ja leipäeväät mukanaan. Ruokana oli
yleensä keittoja tai velliä. En muista kenenkään
valittaneen ruoan laadusta. Keittäjänä toiminut Meeri
Sinisalo valmisti ruoan yläkoulun yhteydessä olevassa
keittolassa. Kuutosluokan pojat toivat ruoan alakouluun
parivetona kelistä riippuen joko käsikärryllä tai
vesikelkalla. Ruoka nautittiin omissa pulpeteissa, jonka
kansi nostettiin sisäpuolella olevan palikan avulla
vaakasuoraan.
Silloin ei puhuttu mistään "rättikässästä", mutta lähes
ensimmäinen käsityö oli ruokaliinan teko pulpetin kannelle.
Muuten poikien käsien taito mitattiin puutyötunneilla.
Koulussa olin muutaman "koviksen" kiusattavana ujon
luonteeni ja erityisasemani vuoksi. Erityisasema johtui
siitä, että isäni oli Ellilässä töissä ja pääsin koulun jälkeen
"näyttämään ylivoimaista osaamista" hevoshommissa isäni
kanssa.
Pauli Konttinen
Hämeenlinna
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KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAA VUONNA
2017
Kyläyhdistys toiminta vuonna 2017 oli perinteistä, kokousten
lisäksi järjestettiin erilaista toimintaa kyläläisille ja tehtiin
yhteistyötä muiden kylän toimijoiden kanssa.
Kyläyhdistys on sopeutunut toimimaan hajautetusti puuttuvien
toimitilojen vuoksi. Kokouksia on voitu pitää Pekolan koululla ja
Tuulikummussa.
Kyläyhdistys on tukenut taloudellisesti sekä vanhempaa että
nuorempaa ikäpolvea; Varttuneitten piiriä avustuksella ja Pekolan
koulun oppilaita stipendeillä.
Eerolan rannan kevätsiivouksessa siivottavaa oli vain vähän, mutta
kokkoon oli kertynyt jo reippaasti tavaraa. Lakstedtin puutarhan
lahjoittamat kukka-asetelmat koristivat tuttuun tapaan kylänraittia
(eli Aulangontietä).
Kyläyhdistyksen retkellä Tuurissa ilahdutettiin matkan varren pientä
huoltoasemaa. Tuliaisiksi tarttui mukaan ainakin riistakameroita.
Kesäkuussa kyläyhdistyksen porukkaa ja muita kyläläisiä risteili
Pärnuun.
Perinteinen juhannusjuhla saavutti taas suuren suosion.
Edellisvuosien tapaan kokkojuhlan järjestämistä pohdittiin pitkään,
mutta yleisön innostus sai vielä vanhan porukan jaksamaan.
Käytettävissä oli pysäköintialue paikallisen viljelijän pellolla.
Peltoparkin yhteydessä oli myös Roosa nauha-keräyslipas.
Varttuneitten piirin toiminta jatkui edelleen, vaikka väki onkin jo
todella varttunutta. Mukaan on tullut jokunen nuoremman polven
edustajakin, joten oletettavasti toiminta jatkuu tulevinakin vuosina.
Kokoustilana heillä on ollut kunnanhallituksen kokoussali
Pappilanniemessä.
Kyläyhdistyksen toiminta on pienen sitkeän aktiivijoukon harteilla.
Vaikka porukkaa on vähän ja omat toimitilat puuttuvat, on silti
pystytty järjestämään kyläläisille mieleistä toimintaa.
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JÄSENMAKSU
Pekolan kyläyhdistyksen jäsenmaksu on 5 euroa /
talous. Maksulomake on tämän vihkosen sivulla 23.
Voit maksaa maksun joko yhdistyksen pankkitilille
tai suoraan hallituksen jäsenelle. Maksaessanne
pyydämme käyttämään viitenumeroa. 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 JA FACEBOOK
Kyläyhdistyksen nettisivut löytyvät
osoitteesta www.pekola.fi. Nettisivuilla
on tietoa ja kuvia kylästämme sekä sen
historiasta ja myös tulevista tapahtumista. Käythän
vilkaisemassa!

TAPAHTUMAKALENTERI 2018
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)

Keväinen elämysmatka koko perheelle
5.5. Lähtö Pekolan koululta klo 8:30.
Ensimmäinen kohde Fazerin tehtaanmyymälä
Karkkilassa. Sieltä suuntaamme Kasvihuoneilmiötavarataloon Nummi-Pusulaan, jonne saavumme
klo 12, jolloin ruokala aukeaa. Perillä viivymme n.
3 tuntia.
Kerrothan ilmoittautuessasi, aiotko lounastaa
siellä, jotta voimme ilmoittaa ruokailevan ryhmän
koon.
Sitovat ilmoittautumiset Mia Huotarille,
p. 050-326 3623, 3.5. mennessä. Matka on
kyläläisille ilmainen, muilta 5 €/hlö.

Kevätsiivous ja laiturin lasku Eerolan rannassa
4.5. klo 18:00. Mukaan harava ja hanskat.
Tarjolla mehua ja pullaa.
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Juhannusjuhla Eerolan rannassa
juhannusaattona 22.6. 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 14. 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
HALLITUKSEN JÄSENET 2017-2018
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

Paula Kaukonen

Poransaari

040-514 5868

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

Ritva Jaakkima

Mustilanmäentie

040-505 8724

Toiminnantarkastaja:
Seija Alén
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Frisbeegolfratahanke etenee!
Keväällä 2017 Pekolan kyläyhdistys yhteistyössä Pekolan
koti- ja kouluyhdistyksen kanssa järjestivät Pekolan
koululla ideointitilaisuuden, jossa kyläläisten kesken
pohdimme erilaisia mahdollisuuksia kehittää Pekolan
kyläaluetta. Tavoitteena oli lisätä viihtyisyyttä, yhteisiä
toiminta-alueita ja yhteisöllisyyttä; tällä hetkellähän
Pekolassa ei juuri kyläläisille yhteisiä alueita, tiloja tai
muuta kokoontumispaikkaa ole.
Monista hyvistä ideoista jatkoon pääsi ajatus frisbeegolfradan toteuttamisesta kunnan omistamalle
käyttämättömälle alueelle Pekolan ala-asteen vieressä.
Hanke on edennyt hitaasti, mutta varmasti.
Frisbeegolfradasta on olemassa alustavat suunnitelmat ja
kustannusarviot ja myös ensimmäiset tarjoukset
tarvikkeista on saatu. Tarkoituksena on toteuttaa rata
Leader-rahoituksella, josta omavastuuosuus tehdään
talkootöinä, talkootöitä on siis tiedossa!
Asiasta on myös alustavasti keskusteltu Linnanseutu ry:n
kanssa samoin kuin Hattulan kunnanjohtajan kanssa, ja
hankkeelle on saatu varovaista vihreää valoa sen verran
että seuraavana askeleena on hankehakemuksen
tekeminen ja rahoituskuvioista sopiminen. Samalla
anotaan Hattulan kunnalta lupaa frisbeegolfradan
rakentamiselle kunnan omistamalle kiinteistölle.
Tällä hetkellä hanke näyttää siis etenevän lupaavasti.
Toiveissa on, että hakemukseen tulee positiivinen vastaus
vielä ennen kesää ja päästään talkoisiin raivaamaan ja
rakentamaan rataa koko kylän käyttöön.
Altti Lagstedt, Pekolan koti- ja kouluyhdistys ry.
Yhteistyökumppanina Pekolan kyläyhdistys ry.
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KIITOS TUKIJOILLEMME
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Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
P. 050-3443847
E-mail: klaus.husgafvel@lpbm.fi
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Hämeen Akku Oy
Lukiokatu 36, 13130 Hämeenlinna
P. 03-616 9909
E-mail: myynti@hameenakku.fi

BM-autopaja
Opel Huolto
Nujulantie 27, 13900 Pekola
P. 040-5774399
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Hieroja Päivi
Holsti
Klassinen hieronta /
Kalevalainen
jäsenkorjaus

HÄMEENLINNA

0400-642133
Pollentie 35, Voutilakeskus
Hämeenlinna
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Monitoimimies J.
Simola
Kuljetus-/muuttopalvelu
Romumetallin ja
puulavojen
noutopalvelu
Kodinkoneiden
asennus
Hattula, P. 050-5164990
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Käsintehtyjä käyttö- ja
taidetekstiilejä toiveittesi mukaan!
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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

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 2018 jatkoa

Pekolan kyläyhdistys ry
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