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Mallusjoen kaksi elämän kovettamaa miestä ja yksi Ruotsista 
hankittu imuripesukone- yhdistelmä. Mitä siitä syntyy? 

Mallusjoen näyttämö esittää huhtikuussa 2014 näytelmän Siivoton 
juttu, jonka on Tapio Piiraisen tv-käsikirjoituksesta dramatisoinut Ville 
Virkkunen. Mallusjoen esityksen ohjauksesta vastaa Väinö Weckström. 

Aikuisväestölle suunnatussa komediassa usean roolin tekevä Marjo 
”Mahtava” Kuosa kertoo: 

”Muutaman vuoden tauon jälkeen lähdin taas mukaan Mallustien 
matkaan. Porukassa oli vanhoja näyttämökonkareita sekä myös 
aivan uusia tulokkaita. Olikin mielenkiintoista huomata, että 
näinkin monipuolinen ja –päinen lauma käyttäytyi alusta asti 
aivan kuin olisi toimittu jo kauemminkin yhdessä. 

Mallustit ovat vilkkaita ja sosiaalisia eläimiä ja tarvitsevat 
selkeän laumanjohtajan, ohjaajan, joka viheltää rönsyilevät 
keskustelut poikki, antaa vinkkejä mutta myös vapautta hahmon 
luomiseen, kertoo mistä ja milloin pitää ilmaantua lavalle ja 
milloin kadota sieltä, tietää mitä näytelmässä tapahtuu ja miksi 
tapahtuu. Ohjaaja tekee luonnollisesti paljon muutakin, mutta 
harrastajateatterintekijän kannalta oleellisinta on se, että voi 
luottaa ohjaajaan ja hänen päätöksiinsä. Meillä on sellainen 
ohjaaja. Kiitos, Väinö!

”Siivoton juttu” antoi mahdollisuuden tehdä useampi kuin 
yksi rooli ja se on ollut mielestäni mukava haaste – hahmoja 
sommitellessa oli välillä olo kuin sketsihahmokilpailussa. 
Roolihahmottelu on tukenut myös omaa (ajoittain hyvinkin 
ylianalyyttistä, osa-aikaperfektionististä, stressiherkkää jne.) 
henkistä puoltani: kun sipaisee sukkahousut mm. päähänsä, saa 
valtavasti voimaa kohdata mahdolliset mokaamiset. Kenenkään 
maailma ei kaadu, jos unohdan vuorosanat tai tupsahdan väärään 
aikaan näyttämölle.”

Tavoitteena kuitenkin on, että perjantaina ensi-illassa kaikki tupsahtavat 
oikeaan aikaan näyttämölle ja katsojat katsomon puolelle, kahvia on 
tarpeeksi, sähköt eivät katkea, lämmitysjärjestelmä toimii, kaikilla 
on hauskaa lavalla ja ainakin 93%:lla on hauskaa katsomossa. 

Lämpimästi tervetuloa katsomaan miten miehiltä siivous sujuu!

Ystävällisin yhteistyöterveisin 
Näyttelijä-ohjaaja

Väinö Weckström / Mojo tuotanto Oy
   

Siivotonta menoa näyttämöllä

Esitykset:

Pe 11.4. klo 19.00     ENSI-ILTA, Mallusjoen seuratalo, 
Seuratalontie 37
Ti 15.4. klo 19.00     Mallusjoen seuratalo 
Ke 16.4.klo 19.00     Mallusjoen seuratalo
To 24.4. klo 19.00    Jymylinna, Orimattila
La 26.4. klo 19.00    Mallusjoen seuratalo
Liput 10€. Ei perheen pienemmille. 

Yhteistyössä: Wellamo-opisto, Markkinointi- ja 
mainostoimisto Adpro Oy, Vainion Teurastamo



Mallusjoen kylän kotisivut 
www.mallusjoki.fi 

päivittää Mika Lampinen. 
Tiedot osoitteella 

netti@jonne.fi  

Ilmoitustilaa lehden takasivulla 
tarjolla 20€ / lehti. 

Varaukset Anni Kivinen 
p. 040-824 7272

Jakelutiedustelut 
Anni Kivinen 

p. 040-824 7272

etsintäkuulutus!
Järvikunnan koulu ja 

päiväkoti tulevat - oletko 
valmis?

Uusi päiväkoti ja koulu tarvitsevat myös uusia 
lapsia ja uusia oppilaita. Nyt etsitään uusia 
rakennuspaikkoja pientaloille Järvikunnan 
alueelta! Uusia asukkaita tarvitaan vireän ja 
elinvoimaisen Järvikunnan vahvistukseksi ja 
viihtymään kauniissa maalaiskaupungissa.

Katselkaapa maanomistajat maillanne 
olevia metsäsaarekkeita, mäensyrjiä ja 
pellonreunoja - niistä ne hyvät talonpaikat 
löytyvät. Mitä lähempänä vesi- ja viemärilinjaa 
tuleva talonpaikka sijaitsee, sitä helpompi on 
löytää tontille ostaja!

Uudet rakennuspaikat kootaan yhteen 
esimerkiksi kylän kotisivuille! Ota yhteyttä 
kylälehteen (sähköposti mallusjokilehti@gmail.
com) tai Mallusjoen kyläjohtokunnan jäseniin!

kioski 
Mato ja makkara
...on avoinna!

Järvikunnan uusi koulu tulee 
/Tilannekatsaus huhtikuu 2014

Kaupunginvaltuusto päätti helmikuun puolivälissä Järvikunnan uuden koulun rakentamisesta 
Ränttyläntien alkuun. Pitkään vatvottu asia saatiin viimein useimpia ilahduttaneeseen päätökseen. 
Uusi koulu on tarkoitus saada käyttöön syyslukukauden 2016 alkuun mennessä.

Tekninen palvelukeskus on käynnistänyt neuvottelut maanomistajan kanssa tontista. 
Maankäyttöpuoli selvittää kaava- ja rakennuslupa-asioita ELY-keskuksen kanssa.

Sivistystoimen johtaja Timo Ahvolta saadun tiedon mukaan koulutoimi tekee tarveselvityksen 
päivityksen ja sitten vasta edetään hankesuunnitelmaan, jota tehdään yhdessä tilapalvelun 
kanssa. Hankesuunnitelmassa tarkastellaan päiväkotihanke kouluhankkeen osana. Tarveselvitys 
ja hankesuunnitelma tulevat lautakunta- ja hallituskäsittelyyn. Hankesuunnitelma pitää 
saada tehtyä ennen vuoden 2015 talousarviokäsittelyä, jotta sivistystoimi pystyy arvioimaan 
investointirajoituksen oikein.

Argentiinalaisen tangon ja 
cha cha cha:n alkeiskurssi

 
Mallusjoen seuratalolla sunnuntaina 

13.4. klo 15-17,27.4. klo 14-
16 ja 4.5. klo 14-16. Opettajana 

LazarosAmvrosiadis. Hinta 5 €/kerta. 
Mukaan rohkeasti!

Tulossa keväällä
Kaikille tanssihaluisille:

argentiinalaisen tangon ja 
cha cha:n opetusta.

Seuratalolla sunnuntaisin klo 15 – 17. 
Alkaa ensi keväänä. Seuraa ilmoittelua 
Mallusjoen kyläsivulta. (Järj. NS)

Paikallisten osaajien ja harrastajien esityksiä mm. Tempoa 
Tenaviin -musiikkiliikuntaryhmä, lasten sirkusryhmät, 

Mallusjoen Kansantanssijat muusikkoineen, harmonikkataituri 
Jarno Kuusisto & solistina Sanna Kemppainen, Mallusjoen 

Pelimannit ja Mallusjoen Miesvoimistelujoukkue
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Arpajaiset • Kakkukahvit • Lapsille jäätelöbaari 2€ • Puffetti
Tervetuloa Järvikunnan asukkaat 

ja kaikki alueen asioista kiinnostuneet!

Jarvikunnan
   Kylajuhla

Lauantaina10.5. klo 16
Mallusjoen seuratalolla



Kyläjohtokunta ja Nuorisoseura 
järjestivät Mallusjoen koululla 
sunnuntaina 16.3.2014 perinteisen 
talvitapahtuman, josta meinasi 
tulla lämpimien säiden johdosta 
kevättapahtuma. Kuin tilauksesta, 
edellisenä iltana satoi lunta ja 
mäenlasku onnistui sitten oikeinkin 
kauniin aurinkoisessa säässä. Tapah-
tumassa oli järjestetty poniratsastusta, 
ongintaa, temppurata ja ylämummo-
laukaisukilpailu. Tarjolla oli makkaraa, 
kahvia, mehua, pullaa, karkkia ja 
iloista mieltä. Lapsia oli paikan päällä 
ilahduttamassa myös veikeä Aune-
norsu. 

Ylämummo-tarkkuuslaukaisu-
kilpailussa oli 3 sarjaa, joista kustakin 
palkittiin 2 parasta tulosta:

0 v - eskarit
1. sija Aleksi Kantola

Jaettu 2. sija Aatu Honkanen ja 
Markus Katajarinne

1 lk - 5 lk
1. sija Arttu Mäkelä
Jaettu 2. sija Verneri Kyrö ja Niko 
Myllylä

6 lk - 120-vuotiaat
1. sija Anni Kivinen
2. sija Juho Honkanen

Palkinnoksi kunkin sarjan voittajat 
saivat kahvila-konditoria Marenkiin 
kakkulahjakortit ja kakkoset saivat 
mojovan kokoiset karkkipussit. 
Onnea voittajille, ja kiitos kaikille 
tapahtumaan osallistuneille ja sitä 
mukana järjestämässä olleille!

Pekka Katajarinne 
Kuvat Jorma Niklander

 

Ylämummo-
tarkkuuslaukaisukisassa 

Linnea Riihelän 
tyylinäyte. Pekka 

Katajarinne opastaa.

Sisälle rakennetulla radalla 
temppuilemassa Onni Kivinen 

(vas.), Niilo Kyrö ja Hilla Kivinen. 
Jere Kivinen seuraa vierestä.

Valtsu-ponin 
kyydissä Aatu 
Honkanen. Ponia 
taluttaa Vilma 
Petäjä.

Mallusjoen Takinkääntöviikko polkaistaan 
jälleen käyntiin 27.7. - 2.8.2014. 
Mallusjoen seuratalon lauteille nousee 
jo 22. kerran hienoja artisteja. Oluen ja 
hapankaali-bratwurstannosten voimalla 
jaksaa musiikkia kuunnella viikon jokaisena 
päivänä. Sunnuntaista lauantaihin. 

Tämän vuoden esiintyjäkaartiin 
on jo liittynyt Kaj Chydenius, Taru 
Nyman, Kansantanssiryhmä-
Lindwurm (Itävalta), Antti Holma, 
Pelle Miljoona, Paavo Pesonen, 
Marko Haavisto, Ismo Haavisto, 
Orkestar Bordurka, Satuja soitosta 
-lastenkonsertti, Pauli Hanhiniemi, 
Miikka Kallio, Mikko Peltoniemi, 
Mikael Saari, Polkuharmonix, 
Mallusjoen Torvisoittokunta sekä 
Miss Saana! 

Aikatauluja vielä hieman säädellään ja 
vielä muutama esiintyjä saattaa tulla 
lisääkin. Mutta eiköhän tuossa ole 
jokaiseen makuun jotakin. Esiintyjien 
aikataulut julkistetaan myöhemmin.
Kaikille illoille tarvitaan vielä paljon 
talkooporukkaa auttamaan järjestelyissä ja 
tunnelman luomisessa. Kaikki halukkaat 
ovat tervetulleita auttamaan. Alustavasti 
voi ilmoittauta Kivisen Annille, puh 
040 8247 272 tai anni.kivinen@
mallusjoki.fi .

Rohkeasti mukaan tekemään legendaari-
sesta Takinkääntöviikosta legendaarinen.

Aatu Kyrö sekä 
Mallusjoen nuorisoseura

Hei kaikille  Mallusjoki-lehden lukijoille!

talvitapahtuma 2014

www.mallusjoki.fi
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Koneurakointi Helenius
Kaivuu ja nostotyöt. 
Puh. 0400-797 177

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

Autojen ja maatalouskoneiden korjaus
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MALLUSJOEN KYLÄKAUPPA
Mallusjoentie 245 p.7796153

MA-PE 10-17, LA 10-14

Myyn kiinteistöjä
Etelä-Suomen alueella

JONNE KY LKV
p.050-1598 www.jonne.fi

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, 0400-503527

Autojen ja 
maatalouskoneiden korjaus

Tämän lehden sinulle mahdollistivat:

Toimitus 
Mirka Karanta, 
p. 044 5647 009
Anni Kivinen
Pekka Katajarinne
Jorma Niklander
Mallusjoen kyläjohtokunta
Mallusjoen nuorisoseura

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy kesäkuussa 2014, 
aineistot 20.5.2014 osoitteeseen mallusjokilehti@
gmail.com

 


























































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

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

AUTOT KUNTOON!

KEIJO UOTILA p. 040 727 0235
Kurpantie 14 A , MALLUSJOKI

 
Korjaamme 

perinteiset viat,  
sähköviat ja  
hitsaamme.
Huollamme 

ilmastoinnit. Käytössämme 
mm. Auto Com -testeri

P . 0 5 0 - 1 5 9 8
j o n n e @ j o n n e . f i  

w w w . j o n n e . f i  

Mallusjoen 
Konepalvelu

Jyrki Uotila 040-8379232
Keijo Uotila 040-7270235

Kurpantie 14A
Mallusjoki

Hoito ja Tuki Pirinen
Kotipalvelu ja kotisairaanhoito. 

Tilaa ilmainen palvelutarpeen arviointi.
Soita: 040 7375 362 

Jari Pirinen
hoitojatukipirinen.nettisivu.org
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