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Mallusjoen kyläjohtokunnan ja nuorisoseuran yhteisvoimin 
järjestämä talvitapahtuma houkutteli paikalle lähes satapäi-
sen joukon kaikenikäisiä ulkoilun ja yhdessäolon ystäviä aina 
Orimattilan keskustaa myöten. Pulkkamäen lisäksi tarjolla 
oli ongintaa perheen pienimmille, kahvia ja mehua mokka-
palojen kera sekä tietysti makkaratulet! Lapset kokeilivat po-
niratsastusta Silja Bergmanin Beatlen ja Siku Kyrön Valt-
sun kyydissä. Harvinaisempina vieraina paikalla olivat myös 
Anu ja Markku Koiviston koulunmäelle tuomat laamat. Te-
laketjumönkijän vetämän reen kyytiin uskaltautuivat monet 
- turvallista menoa Henry Bergmanin ohjatessa.

Leikkimielisen hiihtokilpailun järjesti Erkki Härkönen: 
jättiläisen suksissa oli lenkit kolmelle hiihtäjälle ja kolme 
joukkuetta kisaili mestaruudesta. Sara ja Patrik Numme-
lan ja Arttu Mäkelän joukkue voitti sekä ikäistensä joukku-
een, jossa hiihtivät Rasmus ja Rolle Sundholm ja Niko Myl-
lylä että varttuneiden joukkueen (hiihtäjinä Väinö ja Tapani 
Kokko sekä Kyösti Kyrö). Voittajat kuittasivat pienet lahja-
kortit Mallujoen Mato ja Makkara -kioskille. Uusi laji vai-
kuttaa varsin haastavalta ja sitä pääsemme varmasti kokei-
lemaan myös tulevissa talvitapahtumissa.

Kiitokset kaikille talvitapahtumaan osallistuneille sekä 
ahkerille talkoolaisille! Valokuvia tapahtumasta löytyy myös 
Mallusjoen kylän kotisivuilta (mallusjoki.fi).

Jorma Niklander

Valokuvia ottivat Aulikki Härkönen (AH) ja Jorma Niklander (JN).
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Makkaranpaistoa (AH)

Tuttavuutta tehtiin Siku Kyrön Valtsu-ponin kanssa  (AH)

Anu ja Markku Koiviston laamat (JN)Vauhdikasta mönkijäkyytiä pienemmille tarjosi Henry Bergman (AH)

Tiukkaa hiihtokisaa (JN) (AH)
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Jakokunta hallinnoi 1938 päättyneessä uusjaossa perustettuja yhteisiä rantoja, ve-

nevalkamia sekä maa-ainesten ottoalueita. Jakokunta muodostuu seuraavista kylistä:
Karkkula 229 asukasta • Mallusjoki 635 as. • Sammalisto 79 as. 
Terriniemi 76 as. • Ruha 24 as.
Tilan oikeus yhteisalueeseen selviää kiinteistörekisteriotteesta.Osakastiloilla on 

siis oikeus maaainesten eli soran ja hiekan ottoon sekä uimarantojen ja venevalka-
mien käyttöön.Yhteisalueiden kunnossapito on käyttäjien vastuulla.Yhteisten tei-
den kunnossapito kuuluu jakokunnalle sekä tienvarren kiinteistöille. Ranta- ja so-
rakuopille ei ole erillistä viitoitusta joten kysymällä naapureilta löytää perille.

Järvikunnan jakokunnan kevätkokous pidettiin 24.3.-13 ja sääntömääräisten asi-
oiden lisäksi huomioitiin seuraavaa:

Kaivinkoneiden käyttö soranotossa: Alueet pitää jättää siistiin kuntoon että myös 
etukuormaajalla kuormauksen pitää olla mahdollista suoraan rintauksesta. Isot ki-
vet pitää siirtää niille varattuun paikkaan. Pohja täytyy tasata jotta seuraavat käyt-
täjät pääsevät liikkumaan vaivatta. Rantoihin meneviä teitä kunnostetaan, tien var-
sien muut asukkaat velvoitettiin ottamaan osaa kustannuksiin.

Rantojen yleinen siisteys on käyttäjien vastuulla, toki voi tehdä viihtyvyyttä li-
sääviä toiveita ja ideoita jakokunnalle. Jakokunnan hoitokunnan jäsenet ovat: pj. 
Kyösti Kyrö, muut jäsenet: Kaj Harju, Elina Laine, Sinikka Laine, Petri Mäkelä, Kei-
jo Uotila, Aleksis Kyrö, Jari Lindqvist ja Jussi Suuronen.

Hyvää kevättä ja kesää
Jakokunta, Kyösti Kyrö
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Se selviää Mallusjoen Näyttämön ensi-
illassa 5.4 klo.19.00 Mallusjoen seuran-
talolla. Väärinkäsityksiä on Jari Fors-
man ja Seppo Rothin käsikirjoittama 
komedia joka kertoo suomalaisen mie-
hen ennakkoluuloisuuden ja jääräpäi-
syyden kukistumisesta.

”Kyllähän tästä hitti tulee. Suomi on 
sentään teatterimaa ja täällä saa nauraa. 
Ohjaaja Väinö Weckström on tehnyt eri-
laisia ratkaisuja niin puvuston kuin roo-
livalintojenkin suhteen. Pakko myöntää 
että Mallusjoen Näyttämöllä on todella 
hyvä meininki.” Harjoituksia sivusta seu-
rannut tähtinäyttelijä Her Donnervet-
ter kommentoi.

Väärinkäsityksiä esitetään kolme ker-
taa seurantalolla, kaksi kertaa Orimat-
tilan Jymylinnassa sekä vierailee kerran 
Lahden Pikkuteatterissa. Ohjaaja Weck-
strömin sanoin, tylliä ylle ja tervetuloa 
teatteriin!

Kesää odotellessa voivat kaikki taiteesta 
kiinnostuneet nauttia siitä sivuilta 

www.virpikanto.fi 

Lahden Kortteliliigan Kolmosessa pe-
laava Mallusjoen nuorisoseuran saliban-
dyjoukkue sijoittui omassa lohkossaan 
neljänneksi eli viimeiselle pudotuspeli-
paikalle. Kolmosessa pelasi tällä kaudel-
la yhteensä 29 joukkuetta, jaettuna kah-
teen lohkoon, molempien lohkojen neljä 
parasta etenivät puolivälieriin. 

Helpolla pudotuspelipaikka ei tullut, 
sillä syksyllä joukkue kärsi harmittavia 
tappioita ja joutui tiukille jopa lohkon 
häntäpään joukkueiden kanssa. Helmi-
kuun alussa Mallusjoki kuitenkin otti 
ison harppauksen kohti jatkopaikkaa 
voittamalla senhetkisen kärkijoukkueen 
LKR:n peräti lukemin 9-4. Lopullisesti 
jatkopaikka varmistui viimeisellä kier-
roksella, kun ainoa mahdollinen uhka 
Allianssi ei pystynyt voittamaan omaa 
otteluaan, Mallusjoki sen sijaan voitti 
päätöskamppailussa jo jatkomahdolli-
suutensa menettäneet Bensalenkkarit.

Maaliskuussa alkavissa pudotuspeleis-
sä vastus ei ainakaan helpotu, kun vas-
taan asettuu kahdesta voitosta katki pe-
lattavassa ottelusarjassa, toisen lohkon 
kärkijoukkue Losen Kulkijat. Korttelilii-
gan Kolmonen huipentuu huhtikuun lo-
pulla pelattaviin mitalipeleihin.

Teksti Juho Kyrö
Kuvat Ilpo Tuovinen
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Olen uusi asukas täällä kulmillanne. Viih-
dyn erittäin hyvin täällä rauhaisan maa-
laismiljöön keskellä.

Ainoa asia, joka minua risoo todel-
la on se että, täällä on tuo liikenne kun 
villissä lännessä. Onko todella niin kii-
re noilla pikkuteilläkin että, ajetaan se 
lain sallima ja vähän ylikin? Huhdanojal-
le menevän tien molemmin puolin asuu 
lapsiperheitä ja kotieläimiä – läheltä piti 
tilanteita on sattunut tosi usein. Totean 
vain, että joka kylässä on noita ns.”törky 
ajajia” ei niistä mihinkään pääse. Mutta 
voisiko sitä asennetta korjata ihan joka 
ajaja itse, sillä ei voi olla niin kiire ettei-
kö jokainen voisi tehdä omalle ajokäyt-
täytymiselle jotain ennen kuin tapahtuu 
tosi pahoja ja peruuttamattomia asioi-
ta viattomille? 

Riittäisikö muistutus ajokäyttäytymi-
sen tarkastamisesta vai pitääkö miettiä 
mihin instanssiin olla asiasta yhteydessä?

Yst terv. ”Lasten puolesta”

Päiväkoti Kuperkeikassa vietämme ilois-
ta ja leikintäyteistä arkea samalla hyväksi 
havaitulla reseptillä kuin aikaisempina-
kin vuosina. Ryhmässä touhuaa yhteensä 
20 lasta. Heistä 6 on esioppilaita. Toimi-
natavuonna 2012-2013 henkilökuntaan 
kuuluvat tutut hoitajat Leila Huuskonen 
ja Johanna Kaplin-Mäkelä. Keittiöstä 
ja laitoshuollosta vastaa edelleen Tiina 
Virtanen.  Opettajan ja johtajan tointa 
hoitaa kesäkuun 2013 loppuun asti sosio-
nomi AMK Taru Rannikko.  Tällä po-
rukalla on ollut ilo työskennellä yhdes-
sä lasten ja heidän perheidensä kanssa!

Kuluvan toimintavuoden teemana 
on ollut suomalainen luonto ja eläimet. 
Syyskaudella päiviimme mahtui monen-
laista hauskaa puuhaa ja leikkiä, uusia 
oivalluksia ja retkiä lähiluontoon. Päivä-
koti Kuperkeikka juhli myös 15-vuotis 
syntymäpäiviään lokakuun 2012 puoli-
välissä avoimin ovin. Vieraita kävi mu-
kavasti ja päivästä jäi hauskoja muisto-

ja meille kaikille. Haluammekin kiittää 
lämpimästi kaikkia vieraitamme muis-
tamisesta! Joulukuussa vietettiin ensin 
perinteistä Itsenäisyyspäivän juhlaa yh-
dessä Mallusjoen koulun kanssa. Toi-
mintakausi sai päätöksensä joulujuh-
lassamme lasten esitysten ja mukavan 
yhdessäolon merkeissä.

 Kevään toimintakauden aloitimme 
hiihtoretkien ja talvisten touhujen pa-
rissa, joita jatkamme niin pitkään kuin 
kelejä riittää. Helmikuussa pääsimme 
Mallusjoen koululle hauskaan laskiais-
riehaan. Ystävänpäivän kunniaksi päivä-
kotiin saatiin mieluisia vieraita, kun las-
ten isovanhemmat saapuivat viettämään 
iloista aamupäivää kanssamme. Kevättä 
kohti mennessä suunnitteilla on monen-
laista mukavaa arkista ja juhlavaa touhua 
ennen kuin kesälaitumet taas kutsuvat. 

Iloisin terveisin Kuperkeikan väki 

Orimattilan seurakunta toimii – tule mukaan!
• Kevätkirkko su 19.5. klo 13 leirikodilla
• Kesäillan laulut Lepokodin rannassa su 14.7. klo 18
• Leirikoti 50 vuotta ja syyskirkko su 8.9. klo 13 leirikodilla

Merkitse tapahtumat kalenteriisi jo nyt. Lisää tietoa saat seurakunnan 
ilmoituksista.
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Esiintyjälistausta valmistellaan nopeaa vauhtia. Val-
miiksi paketti saadaan varmasti huhtikuun aikana, 
mutta nyt voimme jo joitakin esiintyjiä paljastaa. 
Sunnuntain aloittaa itseoikeutetusti maestro Kaj 
Chydenius mukanaan tähtisolisteja Suomen hui-
pulta. Maanatai mennään Pepe Ahlqvistin tah-
dissa ja alkuillasta lämmittelee Grumpy Old Men. 
Tiistaille toivotaan Jiri Kurosta tuomaan musiikil-
lisen tervehdyksensä. Keskiviiikkona Etno putoaa 
veneestä Balkan-rytmien kanssa, kun Jaakko Laiti-
nen ja Väärä Raha valtaa lavan. Naisenergiaa kes-
kiviikolle tuo Puhti-Duo. Torstain klassiselle illalle 
olisi tulossa Kamus-quartet ja Juha Lehti. Alkuil-
lasta on myös lastenkonsertti, jonka esiintyjä vie-
lä avoin. Perjantaina saamme nauttia vielä yllätys-
esiintyjästä, sillä kyseinen päivääärä tuntuu olevan 
kiireinen artisteille. Lauantaina perinteisesti Mal-
lusjoen 115-vuotias torvisoittokunta päättää viikon.

Tuotantosakki toivoo taas runsasta ilmoittautu-
mista Mallusjoen takinkääntöviikon talkooporuk-
kaan, jotta saadaan mahtavat kinkerit aikaiseksi.

Kyrön Siku ja Aatu(Tarvittaessa soitosta tarkoittaa pyynnön soittoa 
ML-Charter Oy p. 0400 992 299)
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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
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Liikenneopetuspalvelu
 Herlevi Tmi
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Toimitus 
Mirka Karanta, 
p. 044 5647 009
Anni Kivinen
Jorma Niklander
Mallusjoen kyläjohtokunta
Mallusjoen nuorisoseura

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy kesän alussa. Aineis-
tot tulee toimittaa lehteen 15.5.2013 mennessä osoit-
teeseen 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)

-KQUMK�/CNNWULQGP�/CVQ�LC�/CMMCTC
aukioloajat Facebookista:
HUHTIKUUSTA lähtien kiskan aukioloajat 
ti-su klo 11-21 (avaamaan  siis jo klo 11!)

Tiedustelut: 0400-950 798
www.mallusjoenmatojamakkara.fi 
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Lehden painatus
Mika & Pauliina Lampinen
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