
Mallusjoen Nuorisoseuran kauden 2008 - 
2009 päätöstapahtumaa vietettiin seura-
talolla 17.5.2009. Iltapäivä väläytti kat-
sojille ja toisille harrastajille, mitä talven 
aikana on puuhattu. Ensimmäisenä esiin-
tyivät Tempoa Tenaviin -ryhmän lapset ja 
vanhemmat, ja erona viime vuoteen ryhmä 
oli jaettu käveleviin ja ei vielä käveleviin. 
Ryhmiä ovat ohjanneet Johanna Kaplin-
Mäkelä sekä Virpi Katajarinne. Yksi isä-
kin oli uskaltautunut muutoin kovin äiti-
voittoiseen tempoiluun, mistä hatunnosto 
Simo Kyrölle!

Myös yleisö pistettiin verryttelemään yh-
dessä leikittäjinään Pirjo-Liisa Virtanen, Ida 
Jokinen ja Noora Salmi, jotka ovat ohjanneet 
lasten kansantanssia ja musiikkiliikuntaa. 
Katirillien ohjelma koostui tänä vuonna lu-
kion vanhojentanssien tansseista. 

Lasten teatterikerhoa ohjasivat syyskau-
della Katariina Koistinen ja Elisa Lehto, ke-
väällä Katariina yksin. Yhtenä tuloksena oli 
hauska näytelmä “Ravintolassa”. Erityisesti 
huomio kiinnittyi siihen, että ohjauksessa 
oli painotettu selkeää ja kuuluvaa äänen-
käyttöä. Nyt kaikki esiintyjät olivat 3.-luok-
kalaisia tyttöjä, mutta myös pojat olisivat 
tervetulleita kerhoon.

Kädentaitokerhoa on pyörittänyt Minna 

Niiranen.Minna kertoi vuoden olleen vauh-
dikas ja että he olivat mahdollisimman pal-
jon kokeilleet erilaisia asioita. Lasten töitä 
ja valokuvia oli näytillä juhlassa, ja mie-
lenkiintoisia ne olivatkin.

Lopuksi oli ehkä kaikkein odotetuin ohjel-
manumero, nimittäin jäätelön syönti. Kaikki 
30 l meni, ja kippojen perusteella Pirjo-Lii-
sa arveli paikalla olleen n. 110 henkeä. Ei 
huono! Nyt ansaitulle kesälaitumelle kaik-
ki ohjaajat, harrastajat ja kyydittäjinä toi-
mineet vanhemmat!

Maarit
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Aino Sihto eläkkeelle

Mallusjoen koulussa vuodesta 1988 opet-
tanut Aino Sihto jää eläkkeelle. Ainon läk-
siäisiä vietettiin koulun kevätjuhlassa 26.5. 
seuratalolla. Ohjelmassa oli riemastuttava 
Sadut sekaisin -näytelmä, jossa esiintyivät 
kaikki oppilaat, ja tietenkin suvivirsi. Ai-
noa muistivat työnantaja, työtoverit, kylä-
johtokunta, oppilaiden vanhemmat, nuori-
soseura ja Karkkulan koulun väki. Iloinen 
mutta samalla haikea juhla päättyi kak-
kukahveihin.

 Ainon viimeinen kouluviikko oli yllätyk-
siä täynnä: eräänä päivänä hänet kaappasi 
Batman (Antti Lyyra) moottoripyöränsä si-
vuvaunuun, ja kun lapset oli päästetty ke-
sälaitumille lauantaina 30.5., vuorossa oli 
vielä kunniakierros järven ympäri. Tällä ker-
taa kulkupelinä oli Halmaan Saunaseuran 
liikkuva sauna, johon oli suurin kirjaimin 
kirjoitettu ELÄKELÄISKULJETUS.

 Mallusjoki-lehti haluaa kiittää Ainoa yk-
silön huomaavasta opetuksesta, hellyydes-
tä, herttaisuudesta, halauksista, yhteistyö-
kyvystä ja iloisuudesta sekä toivottaa oikein 
hyviä eläkepäiviä!

 

Outi Niklander
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Joukko innokkaita nuoria oli mukana ke-
väällä järjestämässä yli 13- vuotiaille 
suunnattua Citysheikkailua Helsingissä. 
Citysheikkailussa nuoret kiersivät oma-
toimisesti ohjeiden avulla ympäri Helsin-
kiä ja ratkoivat mielenkiintoisia rastiteh-
täviä. Matkat tallennettiin videoille, joita 
editoitiin nuorisotalolla yömyöhään. Seu-
raavana päivänä heittäydyttiin vielä muis-
telemaan sheikkailua katsomalla jokaisen 
joukkueen matkavideo. 

”Seuraava kohde oli Suomenlinna ja 
siellä kuvattiin matkaa kuninkaan portil-
le. Suomenlinnassa piti bongata myös Suo-
menlinnan kirkko ja esitellä jotakin mie-
luisaa kohdetta tai kivenkoloa, mitä ikänä 
keksikin”, kuvaa Siiri Suonniemi Kerkkoon 
nuorisoseurasta kokemuksiaan Citysheik-
kailusta. 

Onko sinulla Citysheikkailun kaltaisia 
ideoita, joita haluaisit toteuttaa? Projekti 
voi olla tapahtuman järjestäminen, yritys-
idean keksiminen tai vaikkapa oman elo-
kuvan toteuttaminen. Klaukkalan nuori-
soseurassa nuoret perustivat puolestaan 
nuorisotoimikunnan, joka järjesti touko-

kuussa Roihurockin, jossa esiintyi paikal-
lisia bändejä. Mitä hullunkurisimmatkin 
ideat voidaan toteuttaa, jos intoa ja ide-
oita riittää! 

Syksyllä kokoonnumme nuorten kanssa 
Mallusjoen nuorisoseurantalolle ideoimaan 
uusia projekti-ideoita. Heittäydy kesällä 
vapaalle, ja lähde syksyllä toteuttamaan 
unelmiasi. Tapaamme keskiviikkona 2.9. 
klo: 17.00 Mallusjoen nuorisoseurantalol-
la. Merkitse päivä jo nyt kalenteriisi ja tule 
paikan päälle.

Lisätietoa projektista: potkuahanke.pb-
works.fi/ tai sirja.salminen@nuorisoseurat.
fi / 044 5125 017.

Mallusjoen keskustasta kau-
pungille kulkevaan taksibussiin 
pääsee perjantaisin n. klo 10.15 
ja takaisin pääsee S-marketilta 
klo 13 lähtevällä bussilla. Pal-
veluliikennettä ajetaan matala-
lattiaisella pikkubussilla, jossa 
on tilaa myös lastenvaunuille 
ja pyörätuoleille. Palvelubus-
siliikenne on yleistä joukkolii-
kennettä eli kaikki aikataulus-
ta löytyvät palvelubussin vuorot 
ovat avoimia kaikille kuntalaisil-
le. Bussin voi kättä nostamalla 
pysäyttää missä tahansa sopi-
valla paikalla, mutta varmim-
min kyytiin pääsee reittien var-
rella olevilta aikataulupisteiltä 
(ks. taulukko alla). Tarvittaes-
sa voit sopia kyydin soittamal-
la suoraan kuljettajalle Mikko 
Nieminen 0400-352 215. Haja-
asutusalueella yhdensuuntainen 
matka palvelubussilla maksaa 
aikuiselta 3 - 5e ja lapselta (4-
12 v) 1,5 - 2,5e. Alle 4-vuotiaat 
lapset kuljetetaan vanhempien-
sa kanssa ilmaiseksi.

Maastopalo Mallusjoella 
25.5.2009 

Muistakaa: maasto on kuivaa, 
avotulen kanssa pitää olla va-

rovainen ja maanomistajan 
lupa pitää olla myös tulen-
tekoon! Kuvia Mallusjoen in-
ternet-sivuilla.

Päiväkoti Kuperkeikan toimintavuosi on jäl-
leen kerran saatu päätökseen. Toukokuus-
sa esiopetuksen päättyessä Kuperkeikas-
sa oli lapsia yhteensä 20. Tänä vuonna 
ryhmä oli hyvin poikavoittoinen; 15 poikaa 
ja 5 tyttöä!

Syksyllä 2008 kuperkeikkalaiset aloittivat 
teeman “Maailman eläimet”. Tutustuimme 
maailman erilaisiin eläimiin myös kevääl-
lä. Tarkastelussa oli aina yhden tai kahden 
viikon ajan joku eläin, johon tutustuimme 
lukemalla, laulamalla, loruttelemalla, liik-
kumalla, askartelemalla...Kaikki tämä hui-
pentui toukokuussa pidettävään kevätjuh-
laan, johon lapset olivat itse valmistaneet 
toivomansa eläimen asun!

Kiitos vielä kerran kaikille vanhemmille 
ja yhteistyökumppaneille mukavasta vuo-
desta!

Jos sinulla on kysyttävää lapsesi päivähoi-
to- tai esiopetusasioissa, vastaamme mie-
lellämme! puh. 03-7778521, 045-1267766 
tai sähköpostiosoitteessa: kuperkeikka@
phnet.fi

Iloista kesää toivottelevat Sari, 
Johanna, Leila ja Tiina

Kyläjohtokunnan  
työnjako

Kyläjohtokunta 2009 - 2012 on järjestäy-
tynyt. Ota rohkeasti yhteyttä kylän ja kou-
lun asioissa. 

Outi Niklander (pj., 044-300 3059), 
Harri Karttunen (vpj., 045-670 8911)
Mika Helenius (0040-505 00840)
Virpi Kanto-Kokko (040-725 3994)
Johanna Kaplin-Mäkelä (0400-707 900)
Jorma Koistinen (0400-318 027)
Auli Pekkonen (sihteeri, 040-567 7757).

Tervehdys 
Kuperkeikasta!

Sheikkailua, Roihurockia.. mitä muuta? 

Palvelubussin kesäaikataulu

Perhepesis
Perhepesiksen uusi aloituskokous to 11.6.2009 
klo 18 Karkkulan koulun kentällä. Lisätiedot 
Susanna Majuri, p. 044 2804849



Kyläläinen! Lähetä pienet tiedoksiannot, 
kiitokset yms Mallusjoki-lehteen 
os. mallusjokilehti@gmail.com 

tai p. 044 5647 009

Mikäli kätköistäsi löytyy isoäidin ai-
kaista materiaalia liittyen lampai-
den hoitoon ja kasvatukseen sekä vil-
lan käsittelyyn liittyviä työvälineitä ja 
kirjallisuutta, ota yhteys Auliin 040-
5677757.

7 papukaijaa etsii hoitajaa 4-5 viikok-
si kesällä. Ota yhteys Minnaan 050-
564 7177, niin sovitaan käytännön 
järjestelyistä.

Lahden puutarhaseura järjestää eri 
puolilla Päijät-Hämettä puutarhois-
sa aivoimia ovia. Karkkulassa Mar-
ko Suomen ja Jukka Lehtisen puu-
tarhassa on avoimet ovet lauantaina 
8.8.09 klo 10-14. Tervetuloa!

Takinkäännöille talkoisiin!

Hirviratavuorot

Mallusjoen metsästysseura ry:n hirvirata 
vuorot kesällä 2009:   2.7;  16.7;  30.7;  
6.8;  13.8;  3.9;  10.9;  17.9  ja 24.9. 
Kaikki vuorot torstaisin klo 17-20.00. 
Viimeiseen eli 24.9 mukaan kaikki hirvi-
jahtiin osallistuvat! Lisätietoja antaa Jari 
Kataja, p. 0400 647867   

OngelMajäteKeräys

Orimattilan kaupunki järjestää yhdessä Päi-
jät-Hämeen jätehuollon kanssa ongelma-
jätteiden (akkujen, loisteputkien, jäteöljyn, 
maalin yms.) sekä metalliromun keräyksen 
kaupungin eri osissa. Mallusjoelle keräys-
autot tulevat keskiviikkona 10. kesäkuuta 
kello 17.30 - 18.00. Keräyspaikkana on seu-
ratalon piha aikaisempien vuosien tapaan. 
Tuokaa ongelmajätteet asialliseen jatkokä-
sittelyyn - eikä maksa mitään!

lannoitesäkki- 
ja lavahuppukeräys 

Orimattilan 4H-yhdistys kerää jälleen lan-
noitesäkkejä sekä lavahuppuja. Keräys on 
jo alkanut ja  paikkana  seuratalon pihan 
takareuna viimevuotiseen tapaan.  Keräys  
päättyy kesäkuun 26. päivänä. Tuettehan 
4H-kerholaisten ponnisteluja muovin kier-
rätyksen hyväksi!

töhin kioskiin 
Takinkääntöviikon kioski tarvitsee taas 
innokkaita myyjiä. Ilmoittaudu 3.7.2009 
mennessä Pekkosen Aulille, puh. 040-
567 7757.

tiskin taakse 
Tule mukaan töihin tiskin taakse takinkään-
töviikolle, kun olet yli 18-vuotias. Jos et ole 
aikaisemmin ollut mukana, tule rohkeasti 
mukaan hanaan tai keittiöön.

 Toivottavasti kunkin illan perusjoukko 
on mukana myös tänä vuonna.  Ota yhteyt-

tä illan vastuuhenkilöön ja vahvista muka-
naolosi 3.7.2009 mennessä. 

järjestyksen valvojaksi
Järjestyksenvalvojiksi tarvitaan riittävä 
määrä henkilöitä, joista isolla osalla tu-
lee olla järjestyksenvalvojakortti.  Ilmoit-
taudu mukaan sinulle sopivana iltana tai 
useampana iltana.  Lisätiedot ja yhteyden-
otot 3.7.2009 mennessä puhelimitse (779 
6128 / 041 445 3801) tai sähköpostilla (jor-
ma.niklander@phnet.fi).  

Mallusjoen nuorisoseura

Ilta	 	 Vastuuhenkilö	 	 Puhelinnumero
  
Su 26.7.  Maija Viljanen  779 6272 / 040 721 9435
Ma 27.7.  Anni Suomela  040 824 7272
Ti 28.7.  Jorma Niklander  779 6128 / 041 445 3801
Ke 29.7.  Kyösti Kyrö  778 1167 / 050 309 8259
To 30.7.  Eine Kyllönen  777 7167 / 050 3399 140
Pe 31.7.   Mika Tuiskunen  777 8372 / 0500 320 568
La 1.8.  Kirsti Hartman  777 5049 / 040 770 8835

Sunnuntai 26.7. 
klo19: Kaj Chydeniuksen lauluja solisteina Taru Nyman, Monna 
Kamu. Kalle Chydenius ja Tatu Siivonen
n. klo 21: Lauletaan yhdessä Kaj Chydeniuksen rakastetuimpia 
lauluja Monna Kamun johdolla ja Eero Ojasen säestyksellä.

Maanantai 27.7.  
klo:18 Lastenmusiikin konsertti. Esiintyjä avoin
illalla: WERNER BROS. Skiffle-musiikin spektaakkeli. 

Tiistai 28.7.
Klassisen musiikin ilta: 
AVANTI!-orkesterista tuttu trio Rantamäki.

Keskiviikko 29.7.
Maailmanmusiikin ilta. Esiintyjänä mm. jouhikkotaituri 
Pekko Käppi.

Torstai  30.7. 
esiintyjä avoin

Perjantai 31.7.  
Rakkauslauluja-konsertti: Ritva Sorvali ja orkesteri. 
Loppuillan esiintyjä avoin

Lauantai 1.8   
Mallusjoen yli 100-vuotias torvisoittokunta
Eero Sinikanteleen suosittu Georg Ots -konsertti.

2009 Takinkääntöjen ohjelma
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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 
syyskun alussa. 
Aineistot seuraavaan lehteen tulee olla  
perillä viimeistään 24.8.09 mennessä osoit-
teessa: 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! 

Mallusjoen internet-sivujen uusi osoite 
on www.mallusjoki.fi.
Mallusjoen nuorisoseura kustansi Mallusjoen kylälle uuden internet -osoitteen, jonka jo-
kainen varmaan oppii. Sivujen päivittäjänä toimii Mika Lampinen, joten sivuihin liittyvät 
asiat voi kirjoittaa osoitteeseen netti@jonne.fi. 


