
Kaj Chydeniuksen, Taru Nymanin 
ja Jussi Chydeniuksen konsertti 

Karkkulan seuratalolla to 26.6. klo 18.
Liput 10€/hlö

MASSEY FERGUSON -orkesteri 
suorittaa perinteisen MALLUSJÄRVEN 

YMPÄRIAJON musisoiden la 23.8.

Tarkempi aikataulu selviää kesän mittaan.

Mallusjoki
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Mallusjärven järvikunnan tiedotuslehti • kesä 2014

kyläjuhla
 

Mallusjoen nuorisoseurantalolla juhlittiin 10.5. 
sekä Järvikunnan uuden koulun rakentamis-
päätöstä että seuratoiminnan kevätkauden 
päättäjäisiä. Riemukkaita esityksiä nähtiin 
eri ikäryhmien sirkuskoululaisilta, tanhuajil-
ta, pelimanneilta, Tempoa tenaviin -musiikki-
liikuntaryhmä, miesvoimistelijoilta sekä lau-
lua ja soittoa Jarno Kuusiston ja Aatu Kyrön 
voimin. Juhlissa onniteltiin 80-vuotta täyttä-
nyttä kylän aktiivia Jorma Simolaa, kiitettiin 
nuorisoseuran ohjaajia, järjestettiin arpajai-
set sekä toki syötiin kilokaupalla jäätelöä ja 
kakkua. Juhlissa oli kaikkiaan noin 200 hen-
kilöä ja sääkin suosi, joten kiitoksia vain kai-
kille esiintyjille, talkoolaisille ja osallistujil-
le! Tapani Kokon arpajaisvoitoksi lahjoittaman 
patsaan voitti Suomelan Asta, Virpi Kanto-Ko-
kon lahjoittama teos puolestaan osui arvon-
nassa Jorma Simollale. 

Pekka Katajarinne

Lauantaina 31.5.2014 vietettiin Mallusjoen (vanhalla) koululla viimeinen kevätjuhla. Lapset lauloivat kyyneleet monien vanhempien ja opet-
tajien silmiin. Muisteloiden jälkeen lapset saivat todistukset, jäätelöt ja ansaitun toivotuksen kesäloman viettoon. Toivottavasti muutaman 
vuoden päästä ”joutuu armas aika” Ränttyläntien varressa!



Mallusjoen kylän kotisivut 
www.mallusjoki.fi

päivittää Pauliina Lampinen.
Tiedot osoitteella 

pauliina.lampinen@jonne.fi 

Ilmoitustilaa lehden takasivulla 
tarjolla 20€ / lehti. 

Varaukset Anni Kivinen 
p. 040-824 7272

Jakelutiedustelut 
Anni Kivinen 

p. 040-824 7272

Lasten sirkusleirit pyörähtävät käyntiin heti 
juhannuksen jälkeen. Kahden keskikesän juh-
laa seuraavan viikon aikana seuratalon pihaa 
koristaa iso sirkusteltta ja noin 90 lasta pää-
see harjoittelemaan akrobatiaa mm. ilmassa, 
lattialla ja pyramidien muodossa, tasapainoi-
lua yksipyöräistä, tasapainoilupalloa, rolabo-
laa ja puujalkoja käyttäen sekä jongleerausta.

Leiriläiset ovat 7-12-vuotiaita ja oman ky-
län lasten lisäksi leirille osallistuu runsaasti 
lapsia ympäri Orimattilan, Pukkilasta, Myrs-
kylästä, Nastolasta,Espoosta ja jopa Kiuruve-
deltä asti. Opettajina leirillä toimivat sirkusar-
tistit Johanna Kohonen, Jukka Juntti ja 
Heikki Leppävuori.  Kyseessä on päivälei-
ri maanantaista torstaihin, jonka viimeisenä 
leiripäivänä lapset esittelevät oppimiaan tai-
toja vanhemmilleen, sukulaisilleen ja kaikille 
meille Järvikunnan asukkaille. Lasten esityk-
set pidetään to 26.6. ja to 3.7. klo 15. Toisel-
la leirillä (30.6.-3.7.) on vielä muutama vapaa 
paikka. Ilmoittaudu pian 040-8247272 tai mal-
lusjoennuorisoseura@gmail.com

Kyrön Siku on lupautunut leirin pääkokiksi ja 
muu talkooporukka auttaa ruuan jakelussa. Tal-
kooväkeä tarvitaan muutenkin moniin eri teh-
täviin. Jos omaat talkoohenkeä, niin ilmoittau-
du pian mukaan puhelimitse 040-8247272 tai 
mallusjoennuorisoseura@gmail.com  

Seuraavissa tehtävissä apua tarvitaan:  
•	 Teltan purku la 5.7. klo 18.30
•	 Puffetti lasten esityksiin to 26.6. klo 15 

ja to 3.7. klo 15
•	 Puffetti Hotelli IhanUuteen su 29.6. klo 

13, pe 4.7. klo 18 ja la 5.7. klo 13 ja 17
•	 Liikenteenohjaus sekä lasten että Hotel-

li IhanUuden esityksiin
•	 Lipunmyynti Hotelli IhanUuden neljään 

esitykseen
•	 Ruoan jako leirillä 23.-26.6. klo 11.30-

13.30 ja 30.6.-3.7. klo 11.30-13.30. 
On iso apu, jos pääset osallistumaan vaik-
kapa yhtenä päivänä. Leirien lisäksi sirkus-
tunnelmasta  pääsevät nauttimaan kaikki 
muutkin sirkusnäytelmässä nimeltään Hotel-
li IhanUus. Kyseessä on koko perheen sirkus-
näytelmä, joka kertoo luksushotellin tuiki ta-
vallisesta päivästä, jossa sattuu ja tapahtuu. 
Esityksessä nähdään mm. ilma-akrobatiaa, ta-
sapainoilua, jongleerausta, vauhtia ja vaaral-
lisia tilanteita. Esitysajat: su 29.6. klo 13, pe 
4.7. klo 18 ja la 5.7. klo 13 & 17. Lippujen hin-
nat ovat 15/10 € ja perhelippu 40 € (2 aik. + 
2 lasta ja ”lisä”lapset 5 €/hlö).

Mallusjoen Nuorisoseura

Kuperkeikan toimintakausi 2013- 2014 on saa-
tu päätökseen ja lapset lähteneet jo kesälomille.

Kevätjuhlassa esiintyi tänä vuonna keijuja, 
peikkoja ja metsän eläimiä, jotka ovatkin ol-
leet tämän toimintakauden kantavana teema-
na.  Luonto ja luonnossa liikkuminen on ollut 
keskeisessä osassa tänä vuonna. Panostimme 
lasten liikkumiseen, luovuuteen ja oman ajatte-
lun kehittymiseen sekä ryhmässä toimimiseen 
ja kaverisuhteisiin. 

Keväällä Kuperkeikassa puhalsi taas uudet 
tuulet. Vanha aita sai väistyä talkoolaisten voi-
min uuden tieltä. Nyt pihalla voidaan taas tur-
vallisesti temmeltää ja leikkiä. Piha sai myös li-
sää avaruutta läpinäkyvällä aidalla ja muutaman 
puun kaadolla.

Kevään aikana Leila Huuskonen ilmoitti jät-
tävänsä Kuperkeikan taakseen ja suuntaavansa 
elämänsä uusille urille. Leila kertoi muuttavan-
sa Savitaipaleelle rakkautensa perässä, mutta 
hänen talonsa jää Mallusjoelle ja Leila kertoo 
käyvänsä usein Mallusjoella tapaamassa ystä-
viään. Haastateltuamme Leilaa, hän kertoo 
viihtyneensä Mallusjoelle hyvin ja nauttineensa 
olostaan niin Mallusjoella kun työpaikassaan Ku-
perkeikassa, jossa Leila on työskennellyt päivä-
kodin/ryhmäperhepäiväkodin alusta asti noin 
17 vuotta. Leila haluaa kiittää kaikkia perheitä, 
joiden kanssa hän on saanut tehdä yhteistyötä. 
Leilan mottona, jonka hän haluaa kaikille jakaa 
on, että ”Jokainen ihminen on laulun arvoinen 
ja parasta mitä voit lahjaksi toiselle antaa on kau-
niit sanat, jotka eivät maksa mitään”. 

Jostain, kun Kuperkeikassa joudutaan luopu-
maan, niin jotain saadaan tilalle. Leilan saappai-
siin astuu Miia Wetterbro 1.8.14 alkaen. Miia 

on 32-vuotias Myrskylässä asuva lähihoitaja, 
jolla on kaksi alle kouluikäistä poikaa. 

Muuten Kuperkeikan henkilökunta pysyy sa-
mana ja näillä eväillä lähdetään ensin kesälomil-
le juhannuksesta ja sitten uutta tarmoa uhkuen 
uuteen toimintakauteen 2014- 2015.

Kirjoittaja Tanja Vainio

Uusia tuulia ja jäähyväisiä 
Kuperkeikassa

Mallusjoella 
sirkustellaan tänä 

kesänä!



Takinkääntö 2014 
ohjelma

SU 27.7.  Kaj Chydenius solisteinaan Taru Nyman ja 
  Antti Holma, Fair Trad.

MA 28.7.  Pelle Miljoona, Luxury Toys

TI 29.7.  Paavo Pesonen, Haavisto brothers & sons

KE 30.7.  Orkestar Bordurka, Uuden ajan matkalaiset

TO 31.7.  Satuja soitosta-lastenkonsertti (huom. alkaa klo
   18.00), Pauli Hanhiniemi, Rockvoyage

PE 1.8.  Polkuharmonix, Miikka Kallio & Co.

LA 2.8.  Mallusjoen 100-vuotias torvisoittokunta, Miss Saana

Su:   Niina/Tom Martelin 040-5762579 
niina.martelin@mallusjoki.fi
Ma: Juho Kyrö 0400-435735 
juho.kyro@gmail.com
Ti:   Jorma Niklander 041-4453801 
jorma.niklander@phnet.fi
Ke:  Sirkku Kyrö 050-3098259 
siku@makelantila.com
To:  Anni Kivinen 040-8247272 
anni.kivinen@mallusjoki.fi
Pe:  Pekka Katajarinne 040-7170796 
pekka.katajarinne@gmail.com
La:  Jutta Väisänen 045-1113399 
jutta.vaisanen@windowslive.com

TAKINKÄÄNTÖVIIKKO 
2014

Innokkaita talkoolaisia tarvitaan taas san-
koin joukoin!

Takinkääntöviikko 2014 pidetään 27.7-
2.8.2014 eikä rennon ja tunnelmallisen kylän 
(ja koko Suomen) yhteisen kesäjuhlan toteutta-
minenonnistu ilman reipasta talkooporukkaa. 
Siispä kaikki vanhat sekä uudet talkoolaiset 
ovat lämpimästi tervetulleita!

KIOSKIIN
Takinkäännön kioskiin tarvitaan innokkaita 
10-17-vuotiaita myyjiä. Ilmoittaudu 1.7.2014 
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 mukaan hanaan tai 
keittiöön. Toivottavasti kunkin illan perusjouk-
ko on mukana myös tänä vuonna. Ilmoittau-
du 1.7.2014 mennessä suoraan iltojen vas-
tuuhenkilöille (nimet alla) tai Anni Kiviselle 
040-8247272 tai mallusjoennuorisoseura@
gmail.com

JÄRJESTYKSENVALVOJAKSI 
TAI LIIKENTEENOHJAAJAKSI
Järjestyksenvalvojiksi tarvitaan tänäkin vuonna 
reilusti henkilöitä, joista isolla osalla tulee olla 
järjestyksenvalvojakortti. Ilmoittaudu mukaan 
sinulle sopivana yhtenä tai useampana iltana 
oletpa kortillinen tai et. Myös liikenteenohjaajia 
tarvitaan. Lisätiedot ja yhteydenotot 1.7.2014 
mennessä puhelimitse Niklanderin Jormalle 
041-4453801 tai jorma.niklander@phnet.fi

RAKENNUSTALKOOT 
Rakennustalkoot pidetään to 24.7. klo 18. 
Kaikki paikalle, hop hop!

Terveisin Mallusjoen nuorisoseura
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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 syksyllä 2014, 
aineistot 20.8.2014 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

WASTE IS BEAUTIFUL

ORIMATTILAN JÄTEASEMA
Topintie 5a, 16300 Orimattila
Avoinna arkisin ti ja to klo 12-18, la klo 10-13
Palvelu- ja lajitteluneuvonta 03 871 1766, phj.fi


