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Maukolan ranta
Talkoilla kunnostettu Maukolan ranta (kuvassa 
alla) on kaikkien käytössä. Voit käydä ihastelemassa 
kaunista järvenrantaa ja grillata. Maukolan rantaan 
pääsee Mallusjoentie 217 kohdalta. Kyläjohtokunta 
sponsoroi laituritarvikkeet, laiturintekotalkoista 
ilmoitellaan myöhemmin.

Hoitokunta

Kyläsuunnitelma
Mallusjoen kaupalta löytyy nyt uunituore 
kyläsuunnitelma, voit käydä siellä lukemassa sitä.

Kyläjohtokunta

Kyläkauppapäivä
Perinteinen jo toista kertaa järjestettävä 
kyläkauppapäivä 14.6.2003. Ohjelmassa kirpputori, 
musiikkia ym! Illalla iltamat seurantalolla. 
Tapahtumasta ilmoitellaan myöhemmin lisää.

Kauppiaat

Kiitokset

Uljas joukko järvikunnan miehiä traktoreineen ajoi hiekkarallia Sammalistosta Mallusjoelle, 
Maukolan rantaan 12.4.2003. Työtä paiskittiin aamukahdeksasta iltapäivään ja kuormia tuli 
toista sataa. Lastaus- ja purkujoukoilla oli myös vauhti päällä. Jyrki Uotila junttasi kaatamansa 
haapatukit laituritolpiksi. Oili Simola keitti maukkaan lohisopan ja leipoi kahvipullan. 
Kyläkauppa lahjoitti kahvit. Päivä oli aurinkoinen, jää kesti ja valmista tuli. Hieno homma 
miehet! Vielä kerran kiitos kaikille mukana olleille.

Maukolan käyttäjä
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Paperi- ja ongelmajätekeräys
Perinteinen paperinkeräys järjestetään 
23. - 26. toukokuuta Seuratalon mäellä.  
Sanomalehdet ja muun kierrätyspaperin 
voitte tuoda keräyslavalle, samalla tuette 
nuorisoseuran toimintaa!

Orimattilan kaupunki järjestää yhdessä 
Päijät-Hämeen jätehuollon kanssa 
ongelmajätteiden (akkujen, loisteputkien, 
jäteöljyn, maalin yms.) sekä metalliromun 
keräyksen kaupungin eri osissa.  Mallusjoelle 
keräysautot tulevat torstaina 12. kesäkuuta 
kello 17.30 - 18.00. Tällä kertaa 
keräyspaikkana on avarampi seuratalon 
piha aikaisempien vuosien kyläkaupan pihan 
sijaan.  Tuokaa ongelmajätteet asialliseen 
jatkokäsittelyyn - eikä maksa mitään!

Lannoitesäkki- ja lavahuppukeräys 
Orimattilan 4H-yhdistys kerää jälleen 
lannoitesäkkejä sekä lavahuppuja. 
Keräyksestä tiedotetaan erikseen, paikkana 
kuitenkin seuratalon pihan takareuna 
viimevuotiseen tapaan.  Tuettehan 4H-
kerholaisten ponnisteluja muovin kierrätyksen 
hyväksi!

Remonttihanke vireille
Nuorisoseura on hakenut remonttirahoitusta 
ETPÄHÄn (Eteläisen Päijät-Hämeen 
toimintaryhmän) kautta rahoitusta seuratalon 
tilojen toimivuuden parantamiseen.   
Remonttihanke on tarkoitus toteuttaa 
seuraavan kolmen vuoden aikana.
Remonttihanke sisältää pääkohdin 
seuraavaa: 

Uudet kerhotilat tehdään nykyisen 
pukuvaraston paikalle seuratalon yläkertaan.  
Keittiönurkkauksen lisäksi rakennetaan 
vessa- ja suihkutilat.  Tarkoitus on teettää 
ammattiyrittäjillä vaikeammat työt ja 
talkoilla helpommat. 

Varauloskäynti yläkerrasta tulee keittiön 
kuistin yhteyteen rakennettavien portaiden 
kautta.  Käyntiä uuteen kerhotilaan sisäkautta 
parannetaan myös.   Näyttämön alapuoliseen 
tilaan tehdään pöydille ja penkeille 
varastointitilaa ulosvedettävien vaunujen 
avulla. Pannuhuonetta remontoidaan 
tuloilmakanavien uusimisen verran, lisäksi 
lämmöneristystä parannetaan.  Peltikaton 
kunnon tarkistus, pesu ja maalaus on tarpeen 
tehdä, lisäksi räystäskourut ja syöksytorvet 
lisäävät ulkovuorauksen ikää.
Hankkeen etenemisestä tiedotetaan myös 
kylälehden kautta.
Talkooapua tarvitaan! 

Tarvitaan talkooväkeä
Takinkääntöviikoksi haluamme kunnostaa 
kioskimökin.  Katto kaipaa uusimista, samoin 
ulkomaalaus.  Sähköjohdot on myös uusittava, 
jotta vohveliraudat ja jääkaapit toimivat niin 
kuin pitää!  Näihin talkoisiin ryhdymme 
kesällä.  

Kivijalka ja salin lattian kannatinvasat 
kaipaavat kohennusta ja tukea.  Samoin salin 
seinustan salaojitus ja sadevesien johtaminen 
pois auttavat salin alustan pysymistä kuivana.  
Nämä työt pyritään aloittamaan vielä toukokuun 
aikana.

Talkoista ilmoitamme Orimattilan Sanomien 
seuratoimintapalstalla! Tulkaa mukaan 
talkoisiin!

Takinkääntöviikon onnistumiseksi tarvitaan 
taas koko järvikunnan väen yhteistä ponnistusta.  
Talven aikana on järjestyksenvalvoja kursseille 
osallistunut vajaat parikymmentä henkilöä 
- kiitos kaikille kurssin käyneille!  Muuta 
työväkeä tarvitaan edellisvuosien tapaan, tulkaa 
mukaan ja ottakaa kaverikin matkaan!

Kuvataidekurssi lapsille
Nuorisoseura järjestää suurella 
todennäköisyydellä kuvataidekurssin lapsille 
kesäkuussa. Vetäjänä toimii Virpi Katajarinne.  
Seuraa kaupalla olevaa ilmoitustaulua sekä 
paikallislehtien seuratoimintapalstaa.

Retki makujen maailmaan
Seuratalolla jo perinteiseen tapaan järjestetään 
nuorisoseuran toimesta koululaisille 
mahdollisuus tutustua makujen maailmaan itse 
kokaten. 4 - 6.6. klo 10 - 12 seuratalon keittiössä 
tehdään siis maku tuttavuuksia lähinnä 
välipalojen ja pikkunaposteltavan merkeissä.  

Luotsina retkellä toimii Anni Suomela 
apujoukkoineen.  Osanottomaksu on 10 €/
nenä.  Mukaan mahtuu kymmenen innokkainta 
kokkaajaa.  Ilmoittaudu Annille 040 - 8247272 
30.5 mennessä.

Kevätterveisin, Mallusjoen nuorisoseura 
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Perheet olalle
Perheet olalle -tapahtuma järjestetään 
Orimattilan kehräämöllä 16.8.2003 kello 16-
24.

Mukana järjestäjinä lähes kaikki Orimattilan 
järjestöt. Ohjelmaa  kaikenikäisille koko illan, 
mm. Nukketeatteria, miesvoimistelua, tanssia, 
runokaraokea, taidenäyttelyjä jne...

Tiedustelut, Antti Lyyra 0500-711290

Perhepesis
Suosittu perhepesis alkaa jälleen To 22.5.2003 
kello 18-20 keskusurheilukentällä(säävaraus). 
Perhepesis soveltuu kaikille 0 - 101 vuotiaille. 
Tänä vuonna kokeillaan myös mölkyn 
peluuta.

Antti Lyyra

Vesillelasku

Kevään merkki tämäkin, Erkki Uotila vei veneen 
Mallusjärveen sunnuntaina seuratalon rannasta 
ja siirsi sieltä Maukolan rantaan (kuva alla).

Terveiset Seppäläntieltä

Koulukysely
Järvikuntaan on suunniteltu jossain 
vaiheessa rakennettavaksi uusi yhteinen 
koulu. Mihin haluaisit sen sijoitettavan? 
Vastaukset Mallusjoen kyläkaupalla olevaan 
postilaatikkoon 2.6.2003 mennessä.

Paikka

Perustelu

Nimi (vapaaehtoinen)

- - - - - - Leikkaa irti - - - - - -

MALLUSJOEN KYLÄKAUPPA
Mallusjoentie 245 p.779 6153

   AVOINNA:
   Ma-To 9-18
   Pe 9-19
   La  9-15
   Su      12-15

Ilmoitukset
Viime lehdessä oli Uotilan korjaamon 
ilmoituksessa puhelinnumero väärin, toimitus 
pahoittelee tekemäänsä virhettä.

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

- Autojen ja maatalouskoneiden korjaus -
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