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Starttasimme kevääseen pääsiäistouhujen 
merkeissä ja juhlimalla maaliskuussa hiih-
tokoulun päättäjäisiä, jossa kaikille lapsille 
jaettiin mitalit ahkerasta harjoittelusta ja hiih-
totaidon kohenemisesta.  Huhtikuussa muis-
tettiin äitejä ja urheat eskarilaiset pääsivät 
viettämään jännittävää iltaseikkailua ja yö-
retkeä päiväkodilla. Kuun lopussa päiväkoti 
täyttyi prinsessoista, keijuista, peikoista ja 
eläimistä, kun juhlistimme vappua naamiais-
ten merkeissä.  Toukokuu oli elämyksiä täyn-
nä! Pääsimme katsomaan valloittavaa Kum-
mituskekkerit-lastennäytelmää Jymylinnaan, 
josta riitti iloista muisteltavaa pitkäksi aikaa. 

Kevätretkelle suuntasimme Kairessuo-
Mieliäissuon luontopolulle, jonka lapset jak-
soivat kiertää hienosti! Varsinkin jännittävä 
kiipeäminen lintutorniin taisi jäädä monen 
mieleen. Päivä sai huipennuksensa kun nau-
timme herkkulounaan Ravintola Tehtaassa. 

Kevään toimintakausi sai kruununsa Mal-
lusjoen leirikodilla, jossa vietimme kevätjuh-
laa lasten upeiden esitysten ja eskarilaisten 
muistamisen merkeissä. Tunnelma oli iloinen, 
mutta myös haikea saatellessamme eskari-
laiset koulupolulle. Kevätjuhlassa esiteltiin 
ja toivotettiin tervetulleeksi myös päiväko-
din uusi johtaja sosionomi Tanja Vainio, 
joka aloittaa vakituisena toimessaan elokuun 
alusta. Taru Rannikon sijaisuus päättyy ke-
säkuun loppuun, mutta muuten henkilökunta 
säilyy ennallaan. Päiväkoti Kuperkeikka sul-
kee ovensa näillä näkymin juhannuksesta al-
kaen ja aukeaa taas viikolla 31.

Koko päiväkodin henkilökunta haluaa kiit-
tää lasten perheitä ja muita yhteistyötaho-
ja kuluneesta toimintavuodesta ja toivottaa 
kaikille lämmintä, iloista ja elämyksellistä 
kesää! Syksyllä taas tavataan!

Terveisin Kuperkeikan väki 

KESÄTERVEISET 
PÄIVÄKOTI 

KUPERKEIKASTA!

Tempoa Tenaviin
Tempoa Tenaviin on 0-3 vuotiaiden musiikki-  ja liikuntajumppa yhdessä vanhemman ja lap-
sen kanssa. Tänä kautena on laulettu, leikitty, temppuiltu, soitettu soittimilla ja vietetty muu-
ten mukavaa yhteistä aikaa. Olemme kokoontuneet maanantai-iltaisin kahden ryhmän, ”ei kä-
velevien” ja ”kävelevien”,  kanssa Mallusjoen koululla. Meillä on ollut iloinen joukko ihania 
pieniä tempolaisia! Teimme myös esiintymiskeikan Mallusjoen Lepokodille. Esitimme siel-
lä mm. Metrolla mummolaan -leikin, joka on todellinen hitti lasten keskuudessa. Kävimme 
ilahduttamassa mummoja ja pappoja ja palkkioksi meille tarjoiltiin mehua ja piparia. Askar-
telimme myös isompien ryhmän kanssa jokaiselle oman keppihevosen. Jokaisesta hevoses-
ta tuli oman näköisensä ja tärkeä leikkiväline lapsille. Tempolaiset toivottavat aurinkoista ja 
mukavaa kesää kaikille! Toiminta jatkuu syksyllä, joten tervetuloa mukaan kaikki 0-3-vuoti-
aat vanhempineen!
   Johanna Kaplin-Mäkelä ja Virpi Katajarinne

Nuorisoseura on jatkanut aktiivista toimintaa erityisesti harrastusten ja tapahtumien järjes-
täjänä. Johtokunnassa tapahtui pieniä muutoksia vuoden vaihteessa. Puheenjohtajaksi muu-
taman vuoden tauon jälkeen palasi Niklanderin Jorma. Varapuheenjohtajaksi  saatiin uusi 
mies, Katajarinteen Pekka. Tervetuloa porukkaan mukaan! Sihteerinä jatkaa Anni Kivi-
nen ja rahastonhoitajana Jutta Väisänen. Johtokunnan muut jäsenet ovat Pirjo-Liisa Vir-
tanen, Niina Martelin, Seppo Pöyry, Juho Kyrö, Mika Lampinen, Aulikki Härkönen 
ja Sirkku Kyrö. Kyläjohtokuntaa kokouksissa edustaa Johanna Kaplin-Mäkelä. 

Seuratalon varauksista huolehtii Mika Lampinen. Mikäli tarvitset maalaishenkistä juhlapaik-
kaa tai isoa tilaa käyttöösi johonkin muuhun, niin talo on vuokrattavissa kohtuuhintaan. Ota 
yhteys Mikaan 050-1598! Mallusjoen nettisivuilta näet varaustilanteen ja lisätietoja talosta.

MUUTOKSIA NUORISOSEURASSA



Lasten taidepäivä 
Järvikunnan alueen  

1.-6. luokkalaisille
Mallusjoen nuorisoseura järjestää tiistaina 
2.7.2013 klo 9.30-17 Kanto-Kokoilla Samma-
listossa (Lehtimäentie 21) lasten taidepäivän.

Teemana on tutustuminen lasten omaan 
asuinympäristöön ja lempipaikkoihin taiteen 
keinoin. Päivän aikana tehdään töitä kynillä, 
väreillä, savella ja kipsillä. Luvassa on rentoa 
yhdessäoloa taiteen parissa. Kurssin vetäji-
nä toimivat taidemaalari Tytti Götsch ja ku-
vanveistäjä Virpi Kanto. Osallistumismaksu 
10€ (sisältää opetuksen, tarvikkeet, ruoan ja 
välipalan).

Soita (älä tekstaa) ilmoittautumisesi 27.6. 
mennessä Virpille puh. 040 725 3994. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ker-
rothan erityisruokavaliostasi ilmoittautumi-
sen yhteydessä. 

Järjestäjänä Mallusjoen Nuorisoseura ry

KIITOKSET 
JOHANNA, VIRPI JA MAKE!

Nuorisoseura kiittää ERITTÄIN lämpimäs-
ti Kaplin-Mäkelän Johannaa, Kata-
jarinteen Virpiä ja Sipiläisen Makea 
pitkästä ja tärkeästä yhteistyöstä seuran 
lasten harrastusryhmien ohjaajina! Tem-
poa Tenaviin –ryhmäläiset ja sählynpe-
laajat yhtyvät kiitoksiin! Olette tehneet 
korvaamatonta työtä – ohjaaja on har-
rastusryhmän sydän! 

Takinkäännöille vapaaehtoiseksi 2013
Innokkaita talkoolaisia tarvitaan taas sankoin joukoin. Takinkääntöviikko 2013 pidetään 
28.7-3.8.2013 eikä rennon ja tunnelmallisen kylän (ja koko Suomen) yhteisen kesäjuhlan 
toteuttaminen onnistu ilman reipasta talkooporukkaa. Siispä kaikki ”vanhat” sekä uudet 
talkoolaiset ovat lämpimästi tervetulleita!

KIOSKIIN
Takinkäännön kioskiin tarvitaan innokkaita 10-17-vuotiaita myyjiä. Ilmoittaudu 1.7.2013 
mennessä Herlevin Jonnalle, puh. 0400-239073

TISKIN TAAKSE
Tule mukaan töihin ”tiskin taakse”, jos olet yli 18-vuotias. Jos et ole aikaisemmin ollut 
mukana, tule rohkeasti hommiin ”hanaan” tai keittiöön. Toivottavasti kunkin illan perus-
joukko on mukana myös tänä vuonna. Ilmoittaudu suoraan 1.7.2013 mennessä iltojen vas-
tuuhenkilöille (nimet alla) tai Annille (anni.kivinen@mallusjoki.fi, 040-8247272):

su 28.7. Niina Martelin 040-5762579  niina.martelin@mallusjoki.fi
ma 29.7. Kössi Kyrö 050-3388890  siku@makelantila.com
ti 30.7. Jorma Niklander 041-4453801 jorma.niklander@phnet.fi
ke 31.7. Siku Kyrö 050-3098259 siku@makelantila.com
to 1.8. Juho Kyrö/Anni Kivinen 040-8247272 anni.kivinen@mallusjoki.fi
pe 2.8. Pekka Katajarinne 040-7170796 pekka.katajarinne@gmail.com
la 3.8. Jutta Väisänen 045-1113399  jutta.vaisanen@windowslive.com

JÄRJESTYKSENVALVOJAKSI
Järjestyksenvalvojiksi tarvitaan tänäkin vuonna reilusti henkilöitä.
Ilmoittaudu mukaan sinulle sopivana yhtenä tai useampana iltana, on sinulla järjestyk-
senvalvojakortti tai ei. Lisätiedot ja yhteydenotot 1.7.2013 mennessä puhelimitse Jormal-
le 041-4453801 tai jorma.niklander@phnet.fi

RAKENNUSTALKOOT pidetään to 25.7. klo 18. Kaikki paikalle, hop hop!

Terveisin Mallusjoen nuorisoseura

 Mallusjoen kyläjohtokunta piti järjestäytymis-
kokouksen 28.4.2013. Puheenjohtajaksi valit-
tiin Katriina Kajala ja sihteeriksi Aleksis 
Kyrö. Johanna Kaplin-Mäkelä toimii joh-
tokunnan edustajana Mallusjoen nuorisoseu-
ran kokouksissa.
 

Onnea ja intoa uudelle johtokunnalle!

Kuvassa alhaalla vas. Katriina Kajala, 
Paula Pihlava, Johanna 
Kaplin-Mäkelä. Ylhäällä vas. Jere 
Kivinen, Aleksis Kyrö ja Toni Velling.

Uusi 

Kyläjohtokunta



(Tarvittaessa soitosta tarkoittaa pyynnön soittoa ML-Char-
ter Oy p. 0400 992 299)

Lannoite- ja siemensäkkikeräys Seuratalolla 3.-26.6.2013

TERVEISIÄ 
MALLUSJOEN 
KOULULTA!

Lukuvuosi on taas kerran vierähtänyt nope-
asti - ahkerasti on uurastettu ja opittu paljon 
uusia asioita. Tavanomaisten koulupäivien li-
säksi olemme vierailleet Tönnön koulussa, jos-
sa olemme päässeet pitämään liikuntatunte-
ja salissa. Meidän koulun ekaluokkalaisista 
on myös tullut Tönnön koulun ekaluokkalais-
ten kummiluokka. Olemme kirjoitelleet kirjei-
tä toisillemme ja yhteiset tapaamishetket ovat 
sujuneet riemukkaissa merkeissä.

Lisäksi olemme tehneet retken Lahden kau-
punginteatteriin. Siellä pääsimme nauttimaan 
näytelmästä nimeltä ”Salainen puutarha”.
Erilaisiin urheilutapahtumiinkin ovat meidän 
koulun oppilaat osallistuneet - on oltu mu-
kana uinti-, hiihto- ja yleisurheilukilpailuissa. 
Ja olipa meillä edustusta myös Tenavatäh-
tikilpailussa, joka järjestettiin maaliskuussa 
Tönnön koululla.

Kevätretki tehtiin upeassa auringon pais-
teessa Hämeenlinnaan. Siellä vierailimme lin-
nassa sekä Parolan panssarimuseossa. Paljon 
on siis tapahtunut vuoden aikana, ja nyt on 
ansaitun lepohetken aika. Koulutyömme al-
kaa taas elokuussa. Ensi lukuvuonna meillä 
onkin hieman erilaiset luokkajärjestelyt. Mo-
nena vuotena peräkkäin koulussamme ovat 
opiskelleet 1-3. luokan oppilaat. Nyt koulus-
samme opiskeleekin 1-4.luokan oppilaat, eli 
saammekin kaksi yhdysluokkaa.

Muitakin muutoksia tulee ensi lukuvuo-
teen: Rehtori Tuomo Karjalainen siirtyy 
meiltä Tietävälän koulun rehtoriksi ja hänen 
tilallaan aloittaa Anne Nykänen. Anne on-
kin jo osalle Järvikunnan alueen ihmisille tuttu 
henkilö, koska hän on toiminut menneen vuo-
den Karkkulassa neljännen luokan opettajana.

Ennen kuin päätämme tämän kesäisen ter-
vehdyksen Mallusjoen koululta, haluamme sa-
noa muutaman sanan Tuomo-rehtorista.
Tuomo ansaitsee ISOT ja KAUNIIT KIITOKSET 
KAIKESTA - hienoa opetustyötä takana 13 vuo-
den ajan täällä Järvikunnassa.

Oppilaat ovat oppineet paljon uusia asioi-
ta hyvässä opetuksessa ja meillä työtovereil-
la on ollut ilo ja kunnia työskennellä yhdessä 
Tuomon kanssa kaikki nämä vuodet. 

Kiitos Tuomo vielä kerran ja kaikkea hyvää 
sinulle jatkossakin!

Näihin sanoihin ja tunnelmiin...

OIKEIN HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!

Toivottelee: Minna-ope 
ja Salla-avustaja

(Tarvittaessa soitosta tarkoittaa pyynnön soittoa ML-Char-
ter Oy p. 0400 992 299)
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Koneurakointi Helenius

Myyn kiinteistöjä

Koneurakointi Helenius
Kaivuu- ja nostotyöt. Multa-, sora- ja 

mursketoimitukset. Vaihto- ja roskalavat. 
Vuokrataan 2kpl 100 tonnia 

nostavaa tunkkia (toim traktorilla). 
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
Anni Kivinen
Jorma Niklander
Mallusjoen kyläjohtokunta
Mallusjoen nuorisoseura

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy elokuun lopussa. 
Aineistot tulee toimittaa lehteen 15.8.2013 mennessä 
osoitteeseen mallusjokilehti@gmail.com
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Talotekniikka Jääskeläinen Ky
LVI-asennukset / KVV-työnjohto, 

teollisuusputkistot, 
kunnallistekniset putkistot. 

P. 040 5887331

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

Mallusjoen 
kotiparturikampaamo

Pukkilantie 875 A
P. 041 4343 464

Hiusten leikkaukset 18e 
(miehet ja naiset)

Kioski Mallusjoen Mato ja Makkara

aukioloajat Facebookista:
HUHTIKUUSTA lähtien kiskan aukioloajat 
ti-su klo 11-21

Tiedustelut: 0400-950 798
www.mallusjoenmatojamakkara.fi 

ASENNUS HELÉN

- konesaumakatot - profiilipeltikatot
- kattoturvatuotteet - sadevesijärjestelmät 

- rakennuspeltityöt

JUHA HELÉN          ANSSI HELÉN

0400 494 395      040 778 9335

   JUHA.HELEN@PHNET.FI

Lehden painatus
Mika & Pauliina Lampinen
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Mallusjoen 
Konepalvelu

Jyrki Uotila 040-8379232
Keijo Uotila 040-7270235

Kurpantie 14A
Mallusjoki
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