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LÄMMIN TERVEHDYS PEKOLAN
KYLÄLÄISILLE!
Pekolan kyläyhdistys saavutti vuoden alussa kunnioitettavan
40 vuoden iän. Yhdistys sai alkunsa Lasse Lagstedtin ja Timo
Raisalan kutsusta ja aloituskokouksesta Pekolan koululla
10.1.1980.
Kuluneet vuodet pitävät sisällään toimintaa laidasta laitaan. On
ollut näytelmiä, kyläjuhlia, juhannusjuhlia, retkiä, talkoita ja on
oltu yhteydessä viranomaisiin kylään liittyvissä asioissa.
Talkoilla on tehty mm.
ensimmäiset kukkalaatikot
Pekolan raitille.

40 -vuotisjuhlat pidettiin Pekolan
koululla ja oli ilahduttavaa, kuinka moni
kyläläinen tuli paikalle kahvittelemaan,
tapaamaan toisiaan ja samalla
muistelemaan menneitä aikoja.
Yhdistyksen iän salaisuus on kyläläisten kiinnostus omaa kylää
kohtaan ja halu osallistua järjestelyihin ja tapahtumiin. Monesti
on kuultu, että ”teillä siellä Pekolassa on paljon aktiivista ja
erilaista toimintaa”. Voimme siis olla ylpeitä kylästämme.
Kyläyhdistys toivottaa kaikille oikein hyvää kuluvaa vuotta.
Arja Tiainen, rahastonhoitaja
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KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAA VUONNA
2019
Vuosi 2019 oli Pekolan kyläyhdistyksessä perinteisen
toiminnan vuosi. Yhdistyksellä ei ole omia toimitiloja, joten
toimintaa toteutetaan hajautetusti kulloinkin tilanteeseen
sopivassa paikassa.
Hallituksen kokouksia pidettiin yhteensä kahdeksan, ja
näiden lisäksi oli vielä sääntömääräinen vuosikokous
17.3.2019 Pekolan koululla. Hallituksen kokouksia pidettiin
mm. koululla, Tuulikummussa, Ahlbackan kartanossa sekä
Eerolan rannassa. Eerolan rannasta on tullut eräänlainen
toiminnan keskipiste, siellä järjestetään tietenkin
juhannusjuhlat, mutta myös kevään ja syksyn
siivoustalkoot ja siis tarvittaessa pidetään kokouskin.
Kyläyhdistys on siirtynyt vahvasti sähköiseen maailmaan,
yhdistyksen kotisivujen lisäksi löytyvät myös facebook- ja
instagram-tilit – ja hämäläisittäin ehdittiin hankkia myös
sähköpostiosoitekin!
Vakituista toimitilaa on haettu. Toimitilojen puute ei ole
ongelma ainoastaan kokousten järjestämisessä, vaan se
heijastuu moneen muuhun asiaan. Kyläyhdistyksen
toimintaa on jouduttu karsimaan, koska esimerkiksi
yhdistyksen kangaspuille ei ole soveltuvaa tilaa. Lisäksi
tapahtuminen järjestelyiden kannalta on hankalaa, kun
tarvikkeita joudutaan hakemaan ympäri kylää eri paikoista.
Kyläyhdistys on järjestelmällisesti pyrkinyt luomaan
yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tästä
esimerkkinä ovat esimerkiksi Multigolfratahanke, joka
toteutettiin yhteistyössä useiden eri toimijoiden (kunta,
Pekolan koti- ja kouluyhdistys jne) kanssa ja Hattulan
SPR:n organisoima Pisara-harjoitus lokakuussa, johon
kyläyhdistys osallistui omien vahvuuksiensa
kanssa:makkaranpaistolla. Elokuussa kyläyhdistys
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kahvitteli Kunnanjohto kylässä-tilaisuudessa yhdessä
Hattulan kunnanjohdon kanssa. Tilaisuus oli kaikille avoin,
mutta paikalla oli lähinnä vain kyläyhdistyksen hallituksen
jäseniä. Toukokuussa kyläyhdistys piti kahvitarjoilua
Parolan Lions Clubin järjestämissä päivätansseissa.
Vakiintuneen tavan mukaan koululaisia tuettiin stipendeillä.
Kyläyhdistyksen lentopallovuorot ovat tiistaisin sekä
miehille (klo 15-17) että naisille (klo 17-20) koulun
liikuntasalissa. kyläyhdistyksen pidempi matka suuntautui
Pärnuun ja Riikaan.
Juhannusjuhlat päätettiin pitkällisten pohdiskelujen jälkeen
pitää perinteiseen tapaan. Mukaan saatiin muutamia uusia
vapaaehtoisia mm. pysäköinninohjaukseen ja lettujen
paistoon sekä makkarangrillaukseen.
Kevät- ja syyssiivoukset Eerolan rannassa eivät saaneet
kauheasti porukkaa liikkeelle, mutta siivottavaakaan ei
ollut paljoa. Onkilaituria jouduttiin hieman korjaamaan,
mutta onneksi vuotavan ponttonin tilalle löytyi ehjä.
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Leikit pihassa ja kylällä (Pauli Konttisen
lapsuus Pekolassa 1950-luvulla)

Leikkipaikkoja:
Moosenmäen merkittävät paikat lapsille olivat tie ja tiehen liittyvät
alueet. Jukan mutka (Paikka, jossa asui Jukka Lagstedt), Jumperin
perunakuopat (Ljungbergin kohdalla olevat kolme tai neljä
perunakellaria), Mantilan männikkö (Ellilän metsä ent. Mantilan
kohdalla), Laakson mäki (Moosenmäentien ja Laukkumäentien
risteys) ja Sinimaan tontti (ent. Aimo Salon pihapiiri).
Leikki-ikäisenä aktiviteetit löytyivät joko omasta pihasta tai
jokamiehenoikeutta vapaasti soveltaen naapureiden metsiköistä.
Leikkikaluja:
Leikkikaluja ei juuri ollut, mutta silti keksittiin kaikenlaista.
Savikkoisilta alueilta löytyi paikkoja, joissa kasvoi suokortetta.
Suokorte muodosti lapsen mielikuvituksessa koivun. Niitä sopivasti
harventamalla saatiin syntymään koivikkoja. Koivikoista muodostui
karjahakoja. Pajusta vuoltiin tikut aidanseipäiksi ja niiden väleihin
narut langoiksi. Erään kerran löydettiin jostakin kela, josta purettu
kuparilanka toimi karjatarhoissa erinomaisena piikkilangoituksena.
Eläiminä oli perunat tai lumpeenkukkien siemenkodat. Jalat niille
vuoltiin tikuista.
Leikkejä, hyppylautailu:
Kun olimme jo kouluikäisiä niin leikit muuttuivat. Kotipihassa oli
kerran talon maalauksen jäljiltä pitkiä, vahvoja lankkuja, jotka
soveltuivat erinomaisesti hyppylautailuun. Hakkuupölkky vaan nurin
lankun alle ja jopa päästiin korkealle.
Jossakin vaiheessa tämä ei riittänyt vaan päätettiin kokeilla, kuinka
korkealle navetan nurkalta löytämämme tiili nousee. Lankulle
hyppäämällä ei kovinkaan korkealle, mutta kun rankakasasta löytyi
kolmimetrinen männynrunko, niin suunnitelmista alkoi tulla totta.
Tiili asetettiin hyppylankun päähän. Männynrunko hilattiin väellä ja
voimalla pystyyn. Reippaalla saatolla runko kaatui lankun toisen
pään päälle ja tiili lähti. Kovaa ja korkealle!
Tiilen ottama suunta alkoi huolestuttaa, sillä yläkuolokohdan
jälkeen tiili alkoi laskeutua kohti liiterin kattoa. Tiili hurahti
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huopakatosta läpi, jonka jälkeen kaikki todistusaineisto hävitettiin
pikaisesti. Sitten aloimme miettiä kuumeisesti selitystä
vanhemmille siihen, miksi liiterin katossa on reikä.
Käpysota:
Pihapiirin ulkopuolelle lähtiessämme
suosikkipaikoiksi tuli Mantilan männikkö ja
silloin vielä rakentamaton Sinimaan tontti.
Näissä paikoissa oli joillakin osin hyvin
vahva lepikko. Lepikkoon oli helppo
rakentaa suojavarustuksia ja majoja
käpysotaa varten. Kaikki aikuiset eivät leppien katkomisesta
pitäneet.
Kun käpyjen lähtönopeudet eivät riittäneet hankittiin pyörän
sisäkumit, katkaistiin ne ja toiset päät solmittiin lähekkäin oleviin
lepänrunkoihin. Toisiin päihin isän vanhasta saapasvarresta nahan
palanen ja näin saatiin järeän luokan ritsat. Kävyt riittivät aluksi
ammuksiksi. Eipä mennyt pitkään, kun piti hankkia ammuksiksi tien
varresta sopivia kiviä. Kivet lähti ritsalla niin kovaa, että kasvavat
lepät olivat kohta kuoriltaan laikkuisia. Tämä ei tietystikään
kuulunut jokamiehen oikeuksiin, mutta rikos lienee jo vanhentunut.
Kivien ampuminen päättyi, kun emme havainneet polkua pitkin
kulkevaa Karvasen Hiljaa ja ammuimme kiven oletettavasti metrin
päästä hänen ohitseen! Kauhulla odotettiin koska seppä Karvanen
tulee käymään. Onneksi ei tullut näissä asioissa.
Potkukelkkailu:
Talvisin paras paikka oli Lagstedtin kohdalta tai sitten
perunakuopilta lähtevä, kohti Jukan mutkaa laskeva mäki. Vauhti
oli potkukelkalla laskien sen verran kovaa, että usein Jukan
mutkassa jono menetti hallinnan ja sitten ojalumet tai auravalli
pöllysi.
Mäenlasku:
Paras hyppäämiseen soveltuva mäki oli Piharinteen takana olevalta
vuorelta Ellilän pellolle laskeva mäki. Mäen koko kuitenkin
määritteli, että aivan pienimmät eivät uskaltaneet mäkeä laskea.
Isommillakin oli aina se riski, että sukset katkeavat. Jos näin kävi,
suksi paikattiin säilykepurkista leikatulla peltikappaleella.
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Polkupyöräily:
Polkupyörät olivat viisikymmentä luvulla
joko naistenpyöriä tai miestenpyöriä.
Lastenpyöriä ei juurikaan näkynyt. Pari
vuosikymmentä myöhemmin tuli
valikoimaan nuorisopyörät. Aikuisten
pyörät olivat työmatkapyöriä tai sitten
muuhun välttämättömään liikkumiseen
tarkoitettuja välineitä. Niillä ei saanut
leikkiä. Eihän nykyäänkään autoilla voi
lapset leikkiä - nyt en kyllä huomannut,
että leikkiihän nykynuoriso mopoautoilla!
Jos silloin halusi oppia pyörällä ajamaan niin piti vaan rohkaista
itsensä ja aloittaa joko isän- tai äidinpyörällä. Poikahan ei voinut
opetella naistenpyörällä, vaan isän "Bismarck" oli harjoitteluväline.
Tasapaino haettiin yhdellä polkimella seisten alamaan viettävyyttä
hyödyntäen. Tähän harjoitteluun paras paikka oli Rämäsen "suora",
jolle Laakson mäen kumpare antoi sopivan vauhdin. Rullaus oli
lopetettava ennen kuin viettävyys alkoi pudottaa tien kohti
Tuomolan mutkaa, sillä silloin vauhti olisi ollut liian kova.
Tasapainon hallinnan jälkeen alkoi ajaminen, joka tapahtui ns.
"rungon välistä" koska rungon yli ei yltänyt. Tällä tavalla polkien
pyörä oli hieman vinossa oikealle, mutta silti matka joutui. Jos
ketjunsuoja oli huono tai kokonaan pois oli aina se vaara olemassa,
että housunlahje jää ketjun väliin. Pyykkipoikaa housunlahkeessa
käytettiin vain silloin kun oli suorat housut jalassa - siis
pyhäpukeissa.
Pauli Konttinen
Hämeenlinna
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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
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o tiedustelut, varaukset ja käyttöopastus Mia
Huotari p. 050-326 3623
o 10 €/vrk
NETTISIVUT, FACEBOOK, INSTAGRAM
Kyläyhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta
www.pekola.fi. Nettisivuilla on tietoa ja kuvia
kylästämme sekä sen historiasta ja myös tulevista
tapahtumista. Käythän vilkaisemassa!

TAPAHTUMAKALENTERI 2020
(tapahtumat löytyvät myös nettisivuilta ja
ilmoitustauluilta)
Juhannusjuhlaa ei järjestetä
tänä vuonna poikkeustilan takia
Rannan siivous ja onkilaiturin
nosto
Eerolan rannassa
syyskuussa.
Tarjolla mehua ja pullaa.
Seuraa ilmoitustauluja!
Tallinnan-retki
Suunnitteilla retki Tallinnaan elokuun
lopussa.
Seuraathan ilmoittelujamme!
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Retki syksyllä
Pyrimme järjestämään syksyllä retken
Tripla-ostoskeskukseen.
Seuraathan ilmoitustauluja ja nettisivuja!

Miesten lentopalloryhmä
Pekolan koululla pelataan
miesten lentopalloa kevät- ja
syyskaudella tiistaisin klo 1517. Jos olet kiinnostunut, ota
yhteyttä Esko Sohlman p.0405284 882.

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
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PEKOLAN KYLÄYHDISTYKSEN
HALLITUKSEN JÄSENET 2020-2021
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

Paula Kaukonen

Poransaari

040-514 5868

Lasse Lilja

Vallontie

03-6716 379

Eila Lång

Nujulantie

0400-477 322

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

17

Käsintehtyjä käyttö- ja
taidetekstiilejä toiveittesi mukaan!

050-5430327

PEKOLA
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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 2020 jatkoa

Pekolan kyläyhdistys ry
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