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LÄMMIN TERVEHDYS PEKOLAN
KYLÄLÄISILLE!
Saatat lukea yhdistyksemme viimeistä vuositiedotetta.
Kyläyhdistyksen 39. toimintavuosi on käynnissä ja yhdistyksemme
toiminnan jatkuminen on vaakalaudalla. Yhdistyksemme väki on
vuosi vuodelta vähentynyt, ja meitä on enää 11 jäsentä
hallituksessa. Sama pieni aktiivinen porukka pyörittää toimintaa.
Meitä on liian vähän, jotta voisimme järjestää juhannusjuhlan
pelkästään kyläyhdistyksen hallituksen jäsenten työpanoksella.
Juhlan järjestäminen edellyttäisi, että saisimme talkoolaisia
tapahtuman järjestelyihin mukaan. Tarvitsisimme juhannusaattona
aamupäivällä/päivällä teltan hakuun ja pystytykseen 5 henkilöä,
tähän menee aikaa n. 2 tuntia. Lisäksi tarvitsisimme samalle illalle
5-7 henkilöä seuraaviin tehtäviin klo 17-21 väliselle ajalle: lettujen
paisto, makkaran paisto, järjestyksenvalvonta (vaatii voimassa
olevan järjestyksenvalvontakortin), liikenteenohjaus, arpojen
myynti. Jos kiinnostuit osallistumaan talkoisiin, olethan yhteydessä
hallituksemme jäseniin.
Koska juhannusjuhlan järjestäminen on epävarmaa, Eerolan rannan
kokkopaikalle ei saa viedä risuja ja oksia. Olemme aikaisempina
vuosina saaneet mukavasti talkoolaisia mukaan toimintaamme ja
haluan lämpimästi kiittää kaikkia talkootöihin osallistuneita. Kiitos
myös tapahtumiimme osallistuneille, ilman teitä tapahtumia ei
kannattaisi järjestää.
Pekolan koti- ja kouluyhdistyksen vetämä multifrisbeegolfratahanke
valmistuu toukokuussa. Tämä hanke on koonnut yhteen kylän
toimijat. Mukana on kyläyhdistyksen lisäksi Pekolan
Työväenyhdistys ja Pekolan Isku. Lisäksi useat yritykset ovat
tukeneet sopimaksi katsomallaan summalla hanketta. Tämä on
yhteistyötä kylällä parhaimmillaan.
Yhdistyksellemme on avattu Instagram -tili nimellä pekolan_kyla.
Sähköpostia voit lähettää meille osoitteeseen
pekolankyla@gmail.com.
Kyläyhdistys toivottaa kaikille aktiivista vuotta!
Satu Kaukonen, puheenjohtaja
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Hevosen tuomana Moosenmäkeen
Rovaniemellä sanotaan etelästä muuttaneita "junan tuomiksi".
Omaa tuloani Pekolaan voisin sanoa "hevosen tuomaksi".
Kesällä 1950 vanhempani rakensivat uutta taloa Moosenmäkeen.
Talo oli jo siinä vaiheessa, että seiniin alettiin laittaa sen aikaista
lämmöneristettä, sahanpurua. Asuimme tuolloin Koreilassa Hakarin
pihapiirin pakarirakennuksessa. Isäni oli töissä Koreilan tilalla.
Työpäivän jälkeen hän lähti polkupyörällä Moosenmäkeen
uudisrakennuksellemme.
Koreilassa äidin ja minun oli tehtävä päivän aikana purukuorma.
Puru laitettiin paperisäkeihin, säkit hevosen rattaille ja niiden päälle
lapioitiin vielä kukkukuorma irtopurua. Isä sai purukuorman
vetäjäksi Koreilan karjakoiden "Virkku"-hevosen. Hevonen vapautui
vasta iltalypsyn jälkeen. Äitini valjasti hevosen purukuorman eteen.
Omat voimani eivät siihen riittäneet, olinhan vasta vajaa viiden
vanha. Lähdin yksin viemään purukuormaa ohjaksista pidelle kohti
Moosenmäkeä. Myöhemmin olen miettinyt, että hevonen olisi
varmaan yksinkin tuntenut tien Pekolaan. Se oli luultavasti
aiemminkin käynyt uudisrakennuksellamme. Kun pääsin yksin
ohjastamaan tuon neljä kilometriä, niin kyllähän se oli miehekästä.
Voin sanoa siis itseäni hevosen tuomaksi Moosenmäkeen! Isän
purettua purukuorman olimme valmiit palaamaan kotiin Koreilaan.
Isä oli itse pyöränsä kanssa hevosen kyydissä, mutta antoi silti
minun ajaa myös takaisinpäin.
Ensimmäinen muisto Moosenmäkeen rakentamisessa kuitenkin oli
sokkelinvalutalkoot. Siihen aikaan oli naapuriapu hyvin yleistä ja
varsinkin rakennettaessa oli talkoot tavallisia. Ei ollut Facebookia,
jolla olisi kutsunut porukkaa talkoisiin, mutta oli miehiä, jotka
kävivät suorastaan tarjoutumassa talkoisiin. Sukulaisten
osallistuminen talkoisiin oli lähes "satavarmaa".

Muistan, että minulla oli tärkeä tehtävä kantaa lekalla hakattuja
kiilakiviä sokkelivaluun. Siinä työssä ei pyhäpuvussa selviytynyt.
Luultavasti Liisakin oli työn touhussa, sillä aina talkoissa oli naisväki
huolehtimassa muonituksesta. Ruokailu olikin ainut "palkka", jonka
talkoista sai. Useimmiten vastavuoroisesti osallistuttiin toisten
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talkoisiin tai muutoin pyrittiin korvaamaan tehty ystävänpalvelus.
Talkoot olivat varsin yleisiä vielä 70- ja 80-luvuilla, jolloin itse
rakentaessani sain nauttia hyvin vireästä talkoolaisuudesta.
Moosenmäki oli sen verran tuntematon paikka, että mieluummin
sanoi olevansa Pekolasta kuin Moosenmäestä. Usein linjaautossakin kaupungista tullessa sanoin meneväni Pekolaan, kun en
kehdannut sanoa Moosenmäkeen. Matka taisi maksaa silloin
kymmenen penniä enemmän. Edelleen aikuisiässä, jos on tullut
kyse mistä olen, niin "Pekolasta" on ollut sujuva vastaus.
Lähdin aikanaan auton viemänä Moosenmäestä, mutta siitä
huolimatta moosenmäkeläisyys on vahva osa juuriani.
Pauli Konttinen
Pekolasta… siis Moosenmäestä

5

KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAA VUONNA
2018
Vuonna 2018 Pekolan kyläyhdistys on tuottanut kyläläisille
virkistystoimintaa omien voimavarojensa puitteissa. Yhteistyötä
muiden toimijoiden kanssa on tehty mahdollisuuksien mukaan.
Vuosikokous pidettiin 18.3.2018 Pekolan koulun ruokalassa. Vuosi
oli valintavuosi hallituksessa, mutta merkittäviä muutoksia ei
tapahtunut. Erillisiä hallituksen kokouksia pidettiin 8 kpl.
Kyläyhdistyksellä ei edelleenkään ole omia toimitiloja, joten
kokouksia on pidetty Tuulikummussa sekä epävirallisemmissa
puitteissa Eerolan rannassa.
Kyläyhdistys on sopeutunut toimimaan hajautetusti puuttuvien
toimitilojen vuoksi. Tämä tarkoittaa myös valitettavasti sitä, että
osa kyläyhdistyksen toiminnasta on jouduttu lopettamaan.
Esimerkiksi kangaspuita ei enää voida tarjota käyttöön, koska niille
ei ole olemassa lämmintä työtilaa, jossa niitä voitaisiin pitää
käyttökunnossa. Suurena apuna on se, että Munnukan navettaa on
voitu käyttää varastoinnissa mm. teltoille.
Vuositiedote jaettiin keväällä edellisvuosien tapaan.
Kyläyhdistys on tukenut taloudellisesti nuorempaa ikäpolvea,
Pekolan koulun stipendeillä. Lentopalloilijat ovat käyneet ahkerasti
tiistaisin urheilemassa, miesten vuoro on klo 15-17 ja naisten vuoro
siihen perään klo 20.00 asti tiistaisin koulun liikuntasalissa.
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).
Perinteinen ostos/elämysretki toukokuussa kohdistui tänä vuonna
Nummi-Pusulaan ja Kasvihuoneilmiöön, pidempi matka tehtiin
Saarenmaalle kesäkuun alkupuolella.
Juhannuksena Eerolan rannassa oli hieman vähemmän väkeä kuin
aikaisempina vuosina, väkimäärää pienensivät mm. huono keli,
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rajattu mainostus ja muiden juhannusjuhlien järjestäminen
lähialueilla. Käytettävissä oli pysäköintialue Kairamon pellolla.
Peltoparkin yhteydessä oli myös Roosa nauha-keräyslipas. Kokkoa
ei voitu tuuliolosuhteiden takia polttaa, mutta Idänpään VPK järjesti
oheisohjelmaa. Juhla oli onnistunut, mutta sen jälkeen todettiin,
että nykyisellä järjestelyporukalla alkavat paukut olemaan lopussa.
Jos lisäapua ei saada, niin kokkojuhlat jäävät tähän.
Kokkomestari Lasse poltti kokon hallitusti juhannuksen jälkeen,
jotta vältyttäisiin mahdollisilta tuhopolttoyrityksiltä. Päätös
osoittautuikin erinomaiseksi, koska kesä 2018 oli poikkeuksellisen
kuuma ja kuiva. Lassen panos juhannuksen järjestelyissä on
äärimmäisen tärkeä. Lassehan ei ainoastaan polta kokkoa, vaan
hän huolehtii kokon rakentumisesta, tarvittaessa poistaa kokkoon
ilman lupaa tuotua, mahdollisesti vaarallista materiaalia ja huolehtii
alueen paloturvallisuudesta mm. rakentamalla palo-ojia.
Eerolanrannan syyssiivouksen yhteydessä 14.9. pidettiin
poikkeuksellisesti myös hallituksen kokous. Rannassa ei siivottavaa
ollut, joten laiturin osittaisen noston jälkeen päästiin pullakahveille.
Talkooruokailu johtokunnan jäsenille ja yhdistyksen toiminnassa
aktiivisesti mukana olleille järjestettiin tällä kertaa Petäyksessä
lokakuun lopussa.
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 kokoussali Huippu Pappilanniemessä.
Kyläyhdistyksen telttojen vuokrauksessa ei ole ollut varausruuhkaa.
Kyläyhdistyksen edustajat osallistuivat Hattulan kunnan
järjestämään henkilörekisterikoulutukseen sekä Pekolan kylän
yhteiseen frisbee-golf-ratahankkeeseen.
Kyläyhdistyksessä puurtaa pieni ydinporukka. Valitettavasti tämä,
yhdessä omien toimitilojen puuttumisen kanssa, on johtanut siihen,
että yhdistyksen toimintaa on jouduttu rajoittamaan. Mikäli
aktiivisten toimijoiden määrää ei saada kasvatettua, on vakava
uhka sille, että yhdistyksen toiminta joudutaan ajamaan alas.
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JÄSENMAKSU
Pekolan kyläyhdistyksen jäsenmaksu on 8 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 2019
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)

Kevätsiivous ja laiturin lasku Eerolan rannassa
3.5. klo 18:00. Mukaan harava ja hanskat.
Tarjolla mehua ja munkkeja.

HUOM! VARAUKSELLA
Juhannusjuhla Eerolan rannassa
juhannusaattona 21.6. 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.
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Syyskokko ja rannan siivous
Eerolan rannassa pe 20. 9.
klo 17:00.
Rannan siivouksen jälkeen
sytytetään kokko. Tarjolla
mehua ja pullaa.

Retki syksyllä?
Syksyllä järjestämme mahdollisesti
ostosretken.
Seuraathan ilmoitustauluja ja nettisivuja!
Ehdotuksia otetaan vastaan!

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
17:15-19:15.
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 2018-2019
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

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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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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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 2019 jatkoa

Pekolan kyläyhdistys ry
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