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Hauki on kala – kylätapahtuma Maukolanrannassa 
lauantaina 26.8.2006 klo 14 alkaen
Tarjolla kalasoppaa ja muuta järven antia Mäkelän Petrin reseptillä , musiikkia Mäkelän Pentin 
johdolla,  lapsille puun veistämistä Kokon Tapanin opastuksella, leikkimielisiä kala- tai järvi-
aiheisia kilpailuja sekä  vapaata seurustelua! Tapahtumassa kaikki on ilmaista! Tarjoajina 
Järvikunnan kalastusosakaskunta ja Mallusjoen Kyläjohtokunta.

TERVETULOA ! (Suunnista Maukolanrannantien päähän, tie alkaa mallusjoentie 217 Saari-
sen navetan nurkalta!)   



Takit kääntyivät 15. kerran
Poikkeuksellisesti tänä vuonna Legendaarinen Takinkääntö”viikko” kesti 8 
päivää. Siinä missä Luoja lopetti luomisensa seitsemännen päivän pyhä-eli 
lepopäivään, paikalliset  nahkahiireläiset, The BAT –yhtyeen pojat pistivät 
paremmaksi, ja  juhlistivat kahdeksantena päivänä jo peräti 30-vuotista 
rokkikukon uraansa Mallusjoen seuratalolla 29.7.06. Viikon muina esiintyjinä 
nähtiin,  kuultiin ja nautittiin tapahtumalle tyypillisesti joka ilta erityylistä 
musiikkia. Chydenius-ilta upeaäänisine artisteineen,Taru Nymaneineen ja 
Puntti Valtosineen jähmetti yleisön eriparituoleille tuttuun lumoutuneeseen 
tapaan. Muista viikon esiintyjistä mieleen jäi erityisesti 20v marimba-taituri 
Santtu Rouvali, joka soitti myös pikkurummuille sävellettyä musiikkia rum-
pukapula korvalehden päällä!Sopii yrittää perässä!Lattarirytmejä kuultiin 
tänä vuonna melko paljon,kiitos esim.Vihreän Palman ja Ilonan ja Huvinan. 
Kylän oman kasvatin Kyrön Aatun (Helsingin Ylioppilasteatterin) energistä 
ja monitaitoista ynnä -jäsenistä bändiä oli lysti kuunnella,eikä katselu-
kaan tuottanut ongelmia!Lapsia viikolla muistettiin musiikillisesti kahtena 
iltana,Teatteri Vanha Jukon ja Sanna Kemppaisen taidoin.Muuten lasten 
viihtymisestä vastasi leppoisa  ilmapiiri, jossa kaikki vähän katsovat kaikkien 
pienempien perään, kuten kyläyhteisöissä perinteisesti, sekä alle 18-vuo-
tiaiden pyörittämän kioskin antimet, ja  kivi jolle kokoontua. Ensi vuodeksi 
talkoolaisilla on haastetta kerrakseen, koska  vesi-ja viemäritöiden vuoksi 
on toinen isoista kiipeilykivistä kadonnut, ja kaikkihan sen ymmärtävät, että 
tytöillä ja pojilla on oltava omat kokoontumiskivensä! 
Lahden Kaupunginteatterin Beatles-musikaalin soitto oli erehdyttävän aidon 
kuuloista ja kokonaisuus asuineen hurmaavan nostalginen.Perinteisiä tans-
seja rakastavalle viimeisen lauantain 5.8 Mallusjoen Torvisoittokunnan 
sävelet olivat varmasti toivottu piste värikkäälle viikolle.Silloin nähtiin myös 
uutta ”hatun kierrätystä”, kun Stand-up koomikko Ilari Johansson laittoi jäte-
säkin kiertämään, ja huhut kertovat,että se kannatti! Johanssonin oli paikalle 
järjestänyt Sulevi Peltola, joka on ystävällisesti hoitanut useana vuonna tor-
visoittoiltaan esiintyjiä,Kiitos Suleville! Johansson, joka on Sulevin tyttären 
mies, tulee jatkossa myös ohjaajaksi  Mallusjoen Näyttämölle,Lämpimästi 
tervetuloa! Kahdeksan päivän aikana Kyrön Siku keitti hapankaalia 300 kg, 
Vehmaan Savu toimitti 160 kg Bratwurstia, joka on tehty erityisesti Mallusjo-
kisia varten omalla reseptillä, HK-campingiä meni 175 kg, vohveleita nuoret 
paistoivat reilusti yli tuhat, joihin pelkästään jauhoja meni 60 kg, olutta meni 
hanasta 1900 l + pullot päälle,siideriä kului 460 l hanasta + pullot. Niin, ja 
vettä kului 18 kuutiota, eli vessanpöntön nupista on vetäisty n.4000x !
Takinkääntöviikko on ensiarvoisen tärkeä Mallusjoen Nuorisoseuran toimin-
nalle, eikä tapahtuma olisi mahdollinen ilman noin 100 hengen talkoolais-
porukkaa, siis suuri suuri  kiitos kaikille! Ja koska talkoolaiseksi on jokainen 
sopiva niin kauan kuin on muuttanut suorasääristen seurakuntaan,rohkeasti 
ilmoittautumaan  ensi vuonna mukaan!Erityinen KIITOS kaikkien puolesta 
viikon suurtalkoollisille,  Siku ja Kössi Kyrölle(päämoottorit ja mm.esiintyjät), 
Sami Ahoselle ja Ville Rantalalle (tekniikka) Terhi Ahoselle (esiintyjien VIP-
kohtelu), Maija ja Jussi Viljaselle (ruoka ja juoma) , Auli Pekkoselle (nuorten 
kioskin pyörittäminen) ja Jorma Niklanderille (Nuorisoseuran  puheenjohta-
jana  jokapaikan höylä). Ja jos joku jäi mainitsematta erikseen, niin syyttää 
saa allekirjoittanutta!Iltojen vastaaville tietysti myös runsas kiitos, kaikki 
illat sujuivat vaikeuksitta, myös ensikertalaisvastaajilla! Ensi vuonna hie-
nosäädämme sen verran, että jokainen ilta alkaa n.puoli tuntia tilaisuutta 
aiemmin aloituspalaverilla, jossa illanvastaava kertoo jokaiselle kunkin 
vastuualueen ym.käytännön asiat vielä selvyyden vuoksi. Tulevien vuosien  
musiikkityylistä ja esiintyjätoivomuksista/ehdotuksista  voi ja pitää kertoa 
Sikulle sähköpostitse a.kyro@pp.phnet.fi. Miten olisi esim.gospelin tai 
metallin edustus??
Lopuksi vilpitön kiitos  aktiiviselle ja esiintyjiä kunnioittavalle yleisölle, 
joka lämpimin ablodein ja avoimin mielin teki viidennestäkintoista Takin-
kääntöviikosta koko kylän yhteisen, erilaisen ja ei-markkinahulinalla pilatun 
tapahtuman, josta syyllä saamme olla pollean ylpeitä!

T. Maarit Saarinen

...takkia käännettiin...

...ja pianokin siirtyi talkoovoimin ”kevyesti”.

Hauskaa oli...



Jalkapalloa
´93-96 jalkapalloilijoiden harjoitukset 
jatkuvat edelleen ja päättyvät sitten 
kun sää harjoittelun estää.

Jalkapalloilijat 
kiittävät
Koneurakointi Heleniukselle ja S. 
Pöyry ky:lle KIITOKSET peliliivien 
sponsoroinnista.

T. Mallusjoen jalkapalloilijat

Kadonneet 
Kaksi poikakissaa on kadonnut viikolla 29. 
Karkkulan, Palajoentieltä.
Kadonnut 1) Kissa 6v/Purina,kookas pitkäkarvai-
nen oranssi kissa jolla on naama,kaulanalunen ja 
tassut valkoiset.
Kadonnut 2)Kissa 1v/Pulla,pienehkö pitkäkarvai-
nen vaaleanharmaa,naama,kaula,rinnanalunen ja 
tassut valkoiset.
Vihjeitä olinpaikasta ja liikkeistä Hanna Laineelle 
040-7001786 tai sähköpostilla jukka-pekka.sini-
salo@valvontakonsultit.com

Kiitos!
Takinkääntöviiko on saatu onnelli-
seen päätökseen. Sää suosi jälleen 
kerran. Yleisöä oli mukavasti kaik-
kina iltoina, positiivinen yllätys oli 
torstain yhteislaulun sekä Lahden 
kaupunginteatterin Beatles-musii-
kin suosio. 

Lämpimät kiitokset vohvelikios-
kin nuorille. Samoin satapäiselle 
talkooväelle  parhaimmat kiitokset 
- teidän jokaisen avulla tapahtuma 
pystyttiin taas järjestämään!

T. Jorma Niklander 
Mallusjoen nuorisoseura

Kyläjohtokunta kokoontuu 
23.8.2006 klo 18.00 Mallusjoen koululla aiheinaan 
mm. Kalastusosakaskunnan kanssa yhdessä jär-
jestettävä kalajuhla 26.8. Maukolan rannassa. 

Kauppa-auto palvelee kylällämme
Tänä kesänä olemme saaneet nauttia pitkästä aikaa kauppa-auton 
palveluista kylällämme.Reportterin hataran muistin mukaan ainakin 
Halmaan kulmilla kauppa-autoon sai kiivetä viimeksi  70-luvulla. 
Kauppias Pasi Kuittinen on löytänyt meidät Hausjärveltä Hikiältä 
saakka.Ensikosketuksen hän sai kyläämme puhelulla Lyyran Antille. 
Pasi kertoo ajaneensa itse kauppa-autoa jo 18 vuotta. Perheen 
pomo, isä Ilkka Kuittinen on harjoittanut kauppiastoimintaa sitäkin 
kauemmin, ostamalla ensin vanhan SOK:n kiinteistön Hikiältä. 
Parhaimmillaan yrityksellä oli kolme kauppa-autoa käytettävissään, 
sekä itse kauppa. Nykyään liikenteessä on enää meillekin tutuksi 
tullut auto ja kaupan ovet ovat sulkeutuneet.Mallusjoen asiakas 
määrään Pasi on ollut kesän aikana tyytyväinen,jonoa on ollut 
varsinkin Selventien pysäkillä.Hieman hämmästyneenä hän kuun-
telee kysymykseni ”kulkeeko auto myös talvella?” ja valaisee,ettei 
autoa missään nimessä kannata hankkia ja varustaa vain kesää 
varten.Eli mars pysäkeille kyläläiset myöskin pakkaskeleillä, niin 
saamme pitää palvelun kylällä!Tällä hetkellä Kuittisten pysäkit 
ovat seuraavat:
Tiistaisin Salorannan korjaamon luona (Pukkilantien ja Mallusjoen-
tien risteyksen pysäkki) klo 12.35, Selventien pysäkki  tien alussa 
postilaatikoiden luona klo 12.45, ja Lepokodilla klo 13.10.
Ottanemme huomioon,että ajat saattavat hieman liukua,riippuen 
asiakasmääristä! Pasi kehoittaa ottamaan rohkeasti suoraan hä-
neen yhteyttä, mikäli joku kolkka kyläläisiä toivoisi omaa pysäkkiä. 
Esim.Halmaalaiset,miten olisi? Pasin tavoittaa numerosta 0400-
951790.    

T. Maarit

Kapeen pato
Järvikunnan Jako-ja Kalastusosakaskunta kertoo,että Kapeen 
patohanke (Hakoisten kosken) etenee suunnitellusti. Orimattilan 
kaupungin teknisenosaston johtaja Raimo Ikäheimonen oli esit-
telemässä osakkaille hanketta Mallusjoen seuratalolla 8.8.06, ja 
näillä näkymin, jos kaikki saa edetä valituksitta, saisimme naut-
tia tasaisesta Mallusjärven veden korkeudesta jo vuonna 2008.
Veden korkeudeksi kaavaillaan pitkäaikaista keskiarvokorkeutta. 
Patohankkeelle nimettiin kokouksessa seurantaryhmä, johon 
kuuluvat Kyösti Kyrö, Raimo Orava ja Erkki  Nieminen. Hakoisten 
Mylly Osakeyhtiöön, jonka jäsenet ovat niinikään uuden padon 
hankkeessa osallisina, kuuluvat Raimo Ikäheimonen, Keijo Uotila 
ja Matti Saarinen. Heihin kaikkiin voi ottaa yhteyttä, mikäli asia 
askarruttaa mieltä.
Maarit

Kauppa-auto

Kauppias itse



 
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

 
KYLÄTALKKARIPALVELUA

Nahkhiir ky
p. 0400-711290

MYYN KIINTEISTÖJÄ 
Etelä-Suomen alueella 

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

Liikenneopetuspalvelu 
 Herlevi Tmi 

Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki 
gsm. 040-8641333

kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin

kursseja yksityisille ja yrityksille
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Osta 
ilmoitustilaa!
12,50€ /lehti ja p. 050-5273052

Harrastustoimintaa - Mallusjoen Nuorisoseura ry. 
Ti 5.9. alk. Kädentaitokerho koululla klo 17 – 18.30 koululaisille.  Ohj. Maarit Saarinen 0400 950 798. Tutus-
tutaan monipuolisesti erilaisiin askartelumateriaaleihin ja valmistetaan pääsääntöisesti joka kerta yksi työ.  
Kerho kokoontuu syyskaudella 14 kertaa ja tarvikemaksu on 30 € kaudelta.
To 7.9. alk. Musiikkiliikuntaa/Tansseja alle 7-vuotiaille koululla klo 17.30 – 18.15. Kerho- kerta sisältää 
perusliikuntaa, erilaisia loruja, leikkejä ja tansseja. Rytmiikka, motoriikka- ja koordinaatioharjoitukset ovat 
osa ryhmän toimintaa.  Ohj. Pirjo-Liisa Virtanen 040 7594 694, Ida Jokinen ja Noora Salmi.
Kansantanssi/Musiikkiliikuntaa koululaisille koululla klo 18.30 – 19.30. Vauhdikasta menoa musiikin, tanssin ja perusliikunnan 
merkeissä. Toiminta sisältää myös viikonloppuleirejä ja reissuja. Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Tutustumiskerta maksuton.  
Ohj. P-L Virtanen, Ida Jokinen ja Noora Salmi. Ryhmää  jaetaan kahteen osaan ajan puitteissa, jotta kaikille saadaan sopivan 
haastavat harjoitukset.
Su 10.9. Sähly yli 18-vuotiaat seuratalolla sunnuntaisin klo 16 –18. Vast. Juho Kyrö 0400 435 735. 
Kansantanssi seuratalolla klo 18 – 20.  Ohjaaja avoin. Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Tied. Siku Kyrö 050 309 82 59.
To 14.9. Teinipingis yli 35-vuotiaille seuratalolla klo 18 – 20. Vast. Antti Lyyra 0500 711 290.
Pe 15.9. Sähly seuratalolla ohjatusti perjantaisin 6 - 8 -vuotiaille klo 18 – 19 sekä 9-13-vuotiaille klo 19 – 20.30. Ohjaajina Marko 
Sipiläinen, 0400 400 936 ja Jukka Sutinen, 040 579 41 31. 
HUOM! 14 – 17 -vuotiaiden sählyä pelataan seuratalolla erikseen sopien ilman vakiovuoroa.
Ti 19.9. Näyttämöilmaisu seuratalolla klo 18 – 21. Ohjaaja Ilari Johansson.  Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Tied. Kyösti 
Kyrö 050 338 88 90. 

Seura on hakeutumassa SKOTT-teatteriprojektiin mukaan, jonka myötä toivotaan voitavan järjestää teatteritoimintaa lapsille ja 
nuorille. Lentopallon osalta salivuoroa ei vielä ole tiedossa. Avointen toimintojen osalta tiedotetaan erikseen asioiden varmistuttua. 
Tervetuloa uudet ja vanhat harrastajat mukaan toimintaan  kokemaan tekemisen riemua, kohtaamaan uusia haasteita ja saamaan 
onnistumisen iloa yhdessä toisten kanssa.


