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”Siell lauantai-iltana valkeat koivut”
 

Unohtumaton Georg Ots -konsertti 
29.03.2009  klo 15.00 Jymylinnassa

 

 

 

Georg Ots on ehkä kaikkien aiko-
jen tunnetuin virolainen Suomes-
sa. Hänet tunnetaan ja tunnettiin 
lähes jokaisessa kylässä. Tähän 
ovat vaikuttaneet kauniiden lau-
lujen lisäksi Georg Otsin loistavat 
laulajanominaisuudet, miellyt-
tävä, miehekäs ääni, laulami-
sen helppous, hienostunut esi-
tystapa ja taito. Hän oli myös 
kosmopoliitti, joka osasi suo-
menkielen lisäksi lähes kaikki 
Manner-Euroopan kielet.

Georg Ots varttui musiikin 
ja teatterin parissa. Perintö-
nä vanhemmilta ja isovan-

hemmilta saatu suuri musikaa-
linen lahjakkuus pääsi näin luonnollisesti 
kehittymään. Kuusitoistavuotiaana Ots pyy-
si isäänsä kuuntelemaan ja arvioimaan hä-
nen mahdollisuuksiaan laulajana. Isän tuo-
mio oli tyly: ”jätä laulajanammatti ikuisesti 
ajatuksistasi”. Niinpä Georg Ots kirjottautui 
vuonna 1941 Tallinnan polyteknilliseen in-
stituuttiin päämääränään arkkitehdin tut-
kinto. Sota kuitenkin keskeytti opinnot ja 
sen loputtua oli Georg Otsin laulajaura lo-
pullisesti viitoitettu.

Kolmenkymmenen vuoden ajan, vuodes-
ta 1944 kuolemaansa saakka oli Georg Ots  
Estonia-teatterin kantavia voimia. Ensim-
mäisen kerran vuonna 1962 sain kuulla ja 
nähdä  Otsin laulavan Iloinen leski  -ope-
retissa Danilon osassa. Ihailin hänen kau-
niisti soljuvaa ääntään. Kun sitten toisen 
kerran vuonna 1966 kuulin häntä ooppe-
ralavalla Verdin Otellon Jagona, olin täysin 
myyty. Laulajan täydellinen hengitystekniik-
ka ja upea ääni oli mahtavaa kuultavaa. Sii-
tä saakka on Georg Ots ollut suuri idolini. 
Olen usean vuoden ajan miettinyt ja suun-
nitellut järjestää konserttia, jossa esitettäi-
siin Georg Otsin tunnetuiksi tekemä laulu-
ja. Kynnys on ollut liian tähän asti korkea, 
mutta nyt vuonna 2009 rohkaisin mieleni 
ja päätin, että nyt tai ei koskaan. Ensim-
mäisen suomenkielisen laulun Ots lauloi le-
vylle vuonna 1957. Tuo laulu Saarenmaan 
valssi ja tällä laululla aloitamme myös Jy-
mylinnan konsertin.

Mahtava laulaja poistui joukostamme 
5. syyskuuta 1975, kaikkien ihailemana 
ja rakastamana. Meille suomalaisille hä-
nen laulutaiteensa on todella Unohtuma-
ton Georg Ots.

Unohtumaton  
Georg Ots 

-konsertti Orimattilan 
Jymylinnassa 

su 29.03.2009  
klo 15.00

Konsertissa esiintyy  
Eero Sinikannel, laulu   
Kimmo Hakasalo, piano  
Jarno Kuusisto, hanuri  
Veikko Saarnikoski, viulu.

Tervetuloa 
nostalgiseen 
konserttiin!

 
Seurapiiritoimittaja  
ja Paparazzi-kuvaaja!

Kylälehti kaipaa lennokasta kynäniekkaa 
sekä virkeää kuvaajaa taltioimaan kylän kuulumisia. Olisit-

ko sinä juuri se henkilö, joka esimerkiksi ennättäisi tutustua 
uusiin kyläläisiin ja välittäisi tulokkaiden kuulumiset ja pot-
retit lehteemme? Ota rohkeasti yhteyttä toimitukseen mallus-
jokilehti@gmail.com tai p. 044 5647 009.

Palveluksen  halutaan



Jäätelöjuhla  
jälleen 17.5.2009!

Seuratalolla vietetään taas keväistä ilta-
päivää riemukkaiden esitysten, kädentai-
to-kerholaisten töiden näyttelyn, jäätelön 
ja mukavan seuran merkeissä.  
Juhlan järjestämisestä vas-
taa nuorisoseura.  Merkit-
se sunnuntai 17. tou-
kokuuta allakkaan ja 
suuntaa seurata-
lolle klo 15.00.

Pirjo-Liisa  
Virtanen

Kyläjohtokunta ja 
nuorisoseura tiedottaa

Tytti Götsch 
13.5.2009 - 31.5.2009 
Galleria BE’ 19 
Uudenmaankatu 19-21
00120 Helsinki
www.galleriat.net/be19

Tapani Kokko
3.6.2009 alkaen
Taidekeskus Retretti
58450 Punkaharju
www.retretti.fi

13.6.2009 alkaen
Mäntän kuvataideviikot
Pekilo, Tehtaankatu 21
35800 Mänttä
www.mantankuvataideviikot.fi

Virpi Kanto ja Tapani Kokko
17.6.2009 - 2.8.2009
Iin Taidekeskus KulttuuriKauppila
Kauppilantie 15
91100 Ii
www.kulttuurikauppila.fi

Järvikunnan 
taiteilijoiden 

tulevia näyttelyitä

Mallusjoen teatteri esittää: 

Perinteisiä 
hölmöläistarinoita

Ensi-ilta Mallusjoen seuratalolla 
perjantaina 27.3. klo 19 

Muut esitykset:
Ti 31.3.2009 klo 19 Lähi-teatteri
Ke 1.4.2009 klo 19 Lähiteatteri
La 4.4.2009 klo 19 Mallusjoen 
                             seuratalo
Viimeinen esitys 
Pe 10.4.2009 klo 19 Mallusjoen 
        seuratalolla

Esityksen on ohjannut Markus Karekallas.

Orimattilan kaupunginvaltuusto on koko-
uksessaan 2.3.2009 vahvistanut kylien eh-
dotukset kyläjohtokuntien jäseniksi.

 
Karkkulan kyläjohtokuntaan valittiin 

seuraavat: Kari Lehtinen (varajäsen Pet-
ri Helenius), Päivi Koistinen (Leena Liet-
zen), Simo Kyrö (Timo Pesonen), Maarit 
Rahikainen (Hanna Laine), Marko Suomi 
(Ari Lähteenmäki) ja Anne Virtanen (Tea 
Hagstedt).

 Mallusjoen kyläjohtokuntaan valittiin 
Mika Helenius (varajäsen Seppo Pöyry), Vir-
pi Kanto-Kokko (Virpi Katajarinne), Johan-
na Kaplin-Mäkelä (Kati Karttunen), Harri 
Karttunen (Keijo Uotila), Jorma Koistinen 
(Kauko Vallioniemi) ja Outi Niklander (Pau-
liina Lampinen).

 Kyläjohtokuntien tehtävänä on tehdä 
kylää koskevia esityksiä kaupungin talous-
arvioon ja investointisuunnitelmaan sekä 
tehdä kylän kehittämistä koskevia aloittei-
ta ja antaa lausuntoja. Kyläsuunnitelman 
päivittäminen kuuluu niin ikään johtokun-

nan tehtäviin. Yhteistyössä alueen järjes-
töjen kanssa kyläjohtokunta voi tukea mo-
nenlaista kansalaistoimintaa.

 Kyläjohtokunta toimii myös koulun joh-
tokuntana ja hyväksyy mm. koulun toimin-
tasuunnitelmat.

 Kaupunki myöntää vuosittain kyläl-
le 1 000 euron suuruisen kylärahan, jonka 
käytöstä johtokunta päättää. Kohteina tu-
lisi pitää alueen kehittämistä vauhditta-
via hankkeita, joista on mahdollisimman 
monille hyötyä ja iloa. Uudet johtokunta-
laiset ottavat mielihyvin kohde-ehdotuk-
sia vastaan.

 Ensimmäisessä kokouksessa uusi joh-
tokunta valitsee puheenjohtajan ja sihtee-
rin sekä jakaa muutenkin tehtävät jäsenten 
kesken. Kokouksia kylän, koulun ja kaupun-
gin asioiden merkeissä pidetään kuukau-
den - parin välein. 

KIITOS!

Outi Niklander
 

Uudet kyläjohtokunnat on valittu

 

Virpi Kannon teos Mielen maisema. 
Kuvaaja Jukka Tiainen



REITTI 1
KESKUSTA - HUHDANOJA - KARKKULA

PE REITTI PE

9.55
Linja-autoasema / S-marketin pysäkki

14.00

Helsingintie

Huhdantie
13.40

10.15
Huhdanojantie

Salusjärventie
T

Salustentie
13.30

10.25
Sammalistontie

10.35
Karkkulantie

13.20

Hasintie

10.45
Unkerintie

13.10

Helsingintie

11.00
Linja-autoasema / S-marketin pysäkki

13.00

TK (Ajetaan tarvittaessa terveysasemalle) TK

REITTI 7
KESKUSTA - MALLUSJOKI - SAMMALISTO - SALUSTENKULMA - KARKKULA - KESKUSTA

REITTI PE

S-Market / LA 9.55

Mallusjoki, keskusta 10.15

Halmaa / Kapulasillant. th. 10.20

Lepokoti 10.25

Sammalistontie 10.25

Salustenkulma, Levijärventie 10.30

Karkkula 10.40

Terveyskeskus 10.50

S-Market / LA 10.55

KESKUSTA - MALLUSJOKI - SAMMALISTO - SALUSTENKULMA - KARKKULA - KESKUSTA

REITTI PE

S-Market / LA 13.00

Hasintie - Karkkula 13.15

Salustenkulma, Levijärventie 13.20

Sammalistontie 13.25

Lepokoti 13.30

Halmaa / Kapulasillant. th. T

Mallusjoki, keskusta 13.40

Terveyskeskus 13.55

S-Market / LA 14.00

T= ajetaan tarvittaessa

Palvelubussi Mallusjoella 
joka perjantai!

Oheiset aikataulut ovat Orimattilan kaupungin sivuilta 
(www.orimattila.fi) ja voimassa toistaiseksi.Yhdensuuntai-
nen matka palvelubussilla maksaa aikuiselta 3 - 5 €, lap-
set 4-12 v 1,5 - 2,5 €. Alle 4-vuotiaat lapset kuljetetaan 
vanhempiensa kanssa ilmaiseksi. Palvelubussissa on myös 
tilaa lastenvaunuille ja pyörätuoleille.

Syyskokous valitsi Mallusjoen Nuorisoseu-
ran uudeksi puheenjohtajaksi Anni Suo-
melan vuoden 2009 alusta lukien. Jorma 
Niklander, joka on ansiokkaasti johtanut 
seuraa kymmenen vuoden ajan, on saanut 
uusia haasteita, ja näin ollen hän halusi 
jättää puheenjohtajan tehtävät tässä vai-
heessa ja Anni lupautui tehtävään. Jorma 
jatkaa vielä varapuheenjohtajana ja johto-
kunnan jäsenenä.

Seuran johtokunnan muut jäsenet vuonna 
2009 ovat Pirjo-Liisa Virtanen, Maija Vilja-
nen, Mika Tuiskunen, Jukka Sutinen, Mika 
Lampinen, Sirkku Kyrö, Kyösti Kyrö, Eine 
Kyllönen ja Kirsti Hartman. Rahastonhoi-
tajana toimii Mika Tuiskunen, Maija Vilja-
nen ja Mika Lampinen huolehtivat seuran 
kiinteistöstä ja sen vuokrauksesta ja Kirs-
ti Hartman toimii seuran sihteerinä. Pir-
jo-Liisa Virtanen vastaa päiväkoti Kuper-
keikan toiminnasta.

Seuran toiminta on monipuolista ja vilkas-
ta. Erilaisia harrastuskerhoja toimii noin 20 
ja niissä on harrastajia alle kolmevuotiais-
ta lähtien lähes kolmesataa. Toimintaa löy-
tyy siis vauvoille ja vaareille ja kaikille sil-
tä väliltä. Kerhojen vetäjiäkin seurassamme 
on kymmeniä, mutta lisää toimijoita toivo-

taan löytyvän jatkossakin. Toivotamme ter-
vetulleeksi kaikki mukaan harrastamaan ja 
jatkamaan seuran pitkää yli 100-vuotiasta 
perinnettä sekä tuomaan uusia ideoita ja 
tekemisen meininkiä joukkoomme.

Kirsti Hartman

MALLUSJOEN NUORISOSEURA RY 
TIEDOTTAA
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Koneurakointi Helenius
Myyn kiinteistöjä

 
Koneurakointi Helenius 

Kaivuu- ja nostotyöt. Multa-, sora- ja 
mursketoimitukset. Vaihto- ja roskalavat. 

Nosturikuljetukset. 
Puh. 0400-797 177

UOTILAN KORJAAMO
Seppäläntie 12B, 16450 Mallusjoki
Puh 03-7796248 tai 0400-503527

Autojen ja maatalouskoneiden korjaus

Liikenneopetuspalvelu 
 Herlevi Tmi 

Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki 
gsm. 040-8641333

kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin

kursseja yksityisille ja yrityksille

Tämän lehden sinulle mahdollistivat:

Toimitus

Mirka Karanta, p. 044 5647 009 
Pauliina Lampinen, p. 050-5273052 
Outi Niklander 
Jorma Niklander 
Mallusjoen kyläjohtokunta 
Mallusjoen nuorisoseura 
 

Seuraava lehti 

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy 
kesäkuun alussa. 
Aineistot seuraavaan lehteen tulee olla  
perillä viimeistään 23.05.2009 mennessä 
osoitteessa: mallusjokilehti@gmail.com 
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Mallusjoen 
nuorisoseura

Talotekniikka Jääskeläinen Ky
LVI-asennukset / KVV-työnjohto,  

teollisuusputkistot, 
kunnallistekniset putkistot.  

 
P. 040 5887331 

Mallusjoentie 390, 16450 Mallusjoki.  
Talotekniikka.jaaskelainen@phnet.fi

Osta ilmoitustilaa!
15 € / lehti 

Tiedustelut p. 040-567 7757  
tai mallusjokilehti@gmail.com

TALO MYYMÄTTÄ?

Etsin oikeat ostajat kiinteistöille  
yli 20 v. kokemuksella!

www. jonne. fi  LKV
050-1598

Helsinki ja ympäristö! 

Jonne
TextBox
www.mallusjoki.fi


