Mallusjoki
Mallusjärven järvikunnan tiedotuslehti

Elokuu 2007

Mallusjoen nuorisoseura ry. järjestää kaikille avointa

Harrastustoimintaa
Su 2.9. Sähly yli 20-vuotiaat seuratalolla sunnuntaisin klo 15-17.
Vast. Juho Kyrö 0400 435 735. Pelaaminen vain sisäkengillä.
Ti 4.9. alk Kädentaitokerho koululla klo 17-18.30 koululaisille. Ohj.
Maarit Saarinen 0400 950 798. Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin
askartelumateriaaleihin ja valmistetaan pääsääntöisesti joka kerta
yksi työ. Kerho kokoontuu syyskaudella 14 kertaa ja tarvikemaksu
on 30 € kaudelta.
Ti 4.9. Teinipingis yli 35-vuotiaille seuratalolla klo 18-20. Vast.
Antti Lyyra 0500 711 290. Kokoontumispäivä 17.9. alkaen maanantai.
Huom: Sisäkengät !!!
To 6.9. alk. Musiikkiliikuntaa/Tansseja alle 7-vuotiaille koululla
klo 17.30-18.15. Kerhokerta 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 Wellamo-opiston kanssa. Tutustumiskerta maksuton.
Ohj. P-L Virtanen, Ida Jokinen ja Noora Salmi. Ryhmää jaetaan kahteen osaan ajan puitteissa, jotta kaikille saadaan sopivan haastavat
harjoitukset.
Pe 7.9.alk. Sähly 6-8-vuotiaat seuratalolla klo 18-19. Ohj. Marko
Sipiläinen, Jukka Sutinen. Pelaaminen vain sisäkengillä.
Sähly 9-13-vuotiaat seuratalolla klo 19-20.30. Ohj. Marko Sipiläinen, Jukka Sutinen. Pelaaminen vain sisäkengillä.
Pe 7.9 alk. Kansantanssi aikuiset/nuoret seuratalolla klo 19 -20.30
Ohjaaja Sirkku Kyrö 050 309 82 59. Kansantanssin ja lavatanssin
askeleita, otteita ja tanssiesitysten tekemistä. Yhteistyössä Wellamoopiston kanssa. Huom. Sisäkengät.
Ti 18.9. Näyttämöilmaisu seuratalolla klo 18-20.30. Ohjaaja Ilari
Johansson. Tavoitteena näytelmän harjoittaminen esityskuntoon.
Yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa. Tied. Kyösti Kyrö 050 338 88
90. Huom. Sisäkengät.
16-19-vuotiaiden sählynpelaajien ajankohta sovitaan myöhemmin. Yli 9-vuotiaille suunnattu teatterikerho aloittaa toimintansa kun ohjaajatilanne selkiytyy. Kerhossa tutustutaan teatterin ja
ilmaisutaidon maailmaan. Lentopallon osalta salivuoro 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.
Kuva / Mika Lampinen

Maukolanrannan
kylätapahtuma
Kaikille Järvikunnan asukkaille (myös
kesäasukkaille!) tarkoitettu lauantainen iltapäivän vietto järjestetään Maukolanrannassa 25.8. klo 14 alkaen. Petri
Mäkelä laittaa veden ja maan viljaa
tarjolle eri muodoissa.Jarno ja Jesse
Kuusisto tuovat rantaan sävelet ja Karkkulan koulun viidesluokkalaiset tytöt
esittävät oman ohjelmanumeronsa.
Tapahtuma on ilmainen, tarjoajina
Kyläjohtokunta ja Kalastusosakaskunta. Sateen kiusatessa siirrymme
Mallusjoen seuratalon suojiin. AURINKOISESTI TERVETULOA !

Seuratalon juhlakesä
Mallusjoen seuratalo on ollut kuluvana
kesänä Takinkäännön lisäksi varsinaisessa juhlahumukäytössä. Seuratalon
valitsi hääpaikakseen peräti 5 paria,
Loppukesällä talo täyttyy vielä ainakin
yksistä syntymäpäiväjuhlista ja sukutapaamisesta. Turhaan ei ole talkooväki
siis talolla rehkinyt kunnostus- ja siivoustöissä.Kiitos tässäkin yhteydessä kaikille yhteisen hyvän eteen puurtajille!

Sorsastus
Järvikunnan Kalastusosakaskunta on
yhdessä Jakokunnan kanssa valittanut
Lääninoikeuteen Mallusjärven sorsastuskiellosta. Lehden painoon mennessä
ei muutosta kieltoon ole tullut, joten
sorsastuskielto Ahtolan rannan osalta
Karkkulassa on siis voimassa.

Koeravustus

Koulut alkoivat
Mallusjoen ja Karkkulan koulut aloittivat taas kesäloman
jälkeen lukukautensa. Mallusjoen koululla oli aamulla innostunutta sutinaa kun jo koulun isoiksi nimetyt toisluokkalaiset
kiersivät tuttua koulun pihaa, reippaat ekaluokkalaiset ihastelivat keskenään koululaisuudesta aukeavia mahdollisuuksia
kuten kirjastokortin saaminen, eikä ilman veristä polveakaan
selvitty ennen koulun alkamista.

Porukan pienimmät, nyt 6-vuotiaat esikoululaiset, istuskelivat osa hieman arkoina portailla helteisessä auringossa,
rohkeimmat uskaltautuivat kokeilemaan koulun apinakeinua.
Sivistyslautakunnan päätös jakaa esikouluryhmä päivähoidontarvitsijoihin ja kotoa esikoulussa käyviin on tänä vuonna
antanut koulun henkilökunnalle haasteen tarjota esikouluopetusta kuudelle lapselle, ja henkilökunnan määrääkin on
lisätty yhdellä koulunkäyntiavustajalla. Entisten Tuomo Karjalaisen (koulun joht., 2. lk), Aino Sihdon (1. lk, esiopetus),
Salla Lyyran (k.av.) ja Merja Korkiakankaan (keittäjä)
lisäksi uutena avustajana ja iltapäiväkerhon ohjaajana toimii
Susanna Majuri. Mallusjoen koulun aloitti yhteensä 35
lasta. Onnea kaikille tasapuolisesti koulukaudellenne!
Koulun internet-osoite: www.mallusjoenkoulu.fi

Mallusjoen
iltapäiväkerhossa
on vielä tilaa!
Soita op. Aino Sihto p. 03-7796213
saadaksesi lisätietoa.

Koeravustus Mallusjärvellä ei tuottanut
tänä kesänä rapuja pyydyksiin. Rapumerrat koettiin neljä kertaa.
T. Raimo Orava

Mallusjoen nettisivut
Käy tutustumassa osoitteessa:

www.phnet.fi/kylat/mallusjoki

Valokuvia Kapeen padosta?
Onko kenelläkään tallessa vanhoja valokuvia Hakoisten eli
Kapeen padosta? Asia on ajankohtainen varsinkin nyt, kun
tekeillä on uusi pato. Kuvia ottaisi mieluusti vastaan Mallusniemen kartanolla Timo Laine tai Mallusjärven toisella
puolella Maarit Saarinen p.0400-950 798.

Mallusjärven
ympäriajo
Viime vuonna suosiota saavuttanut konserttikiertue sai jatkoa 23.7.2007. Mallusjoen miesvoimistelijoiden sponsoroima musiikkikiertue aloitti matkansa Kaj
Chydeniuksen johdolla Karkkulasta
päätyen Mallusjärven ympäri tehdyn
kiertueen jälkeen jälleen Karkkulaan.

Kyösti Kyrön kuljettamalla kiertävällä traktorin lavalla solisteina kuultiin Taru Nymania sekä Seija Hurskaista. Säestyksestä vastasivat Aleksis Kyrö, Jaakko Kyrö sekä Tapani
Kokko idean isän Kaj Chydeniuksen
johdolla. Oli hämäläinen kansa saatu
liikkeelle karnevaalitunnelmasta nauttimaan, ja raitilla kulkikin kummallinen
traktorin, useiden autojen ja polkupyöräilijöiden karavaani. Karnevaalitunnelma vaihtui kuitenkin joka pysäkillä
kesäillassa kaikuviin Chydeniuksen
lauluihin, joita solistit raikkailla äänillään herkästi tulkitsivat. Nyt on kuultu
sekin kuinka rautakangen soitanta kauniisti kilahtaa ja nähty kuinka rumpujen
vispilät voi hyvin korvata tiskiharjoilla,
jolloin ääni on aiempaa pehmeämpi.

Takinkäännöt
16. takinkääntöviikko on saatu taas päätökseen. Sää oli suotuisa jälleen kerran
- tiistaita lukuun ottamatta. Illat olivat
tavanomaista viileämpiä ja ehkä sen
tähden yleisöä oli terassillakin hieman
vähemmän kuin muina vuosina.
Lämpimät kiitokset vohveli- ja karkkikioskin nuorille. Samoin satapäiselle
talkooväelle - teidän jokaisen avulla
tapahtuma pystyttiin taas järjestämään! Kiitos myös rakentavasta palautekeskustelusta purkutalkoiden päätteeksi. Kehitetään yhdessä järvikunnan kulttuuritapahtumaa vastaamaan
paremmin takinkääntöviikon vieraiden
toiveita!
Terveisin,
Mallusjoen nuorisoseura
Jorma Niklander

Mallusjoen
nurmistadion

Kuperkeikka juhlii 10-vuotissyntymäpäiviään!

Selventien nurmikentällä on kesän
aikaan pariin otteeseen ”harrastettu
moottoriurheilua”. Kenttähän ei tietenkään ole sitä varten... Nurmen kunto
“rallin” jäljiltä aiheuttaa mm. jalkapallon harrastajille ikäviä nilkka- ja polvivammoja. Toivommekin siis, että tämä
“harrastelu” ei enää jatku ja vältymme
pahemmilta loukkaantumisilta...
Hyvää loppukesää kaikille, terveisin
jalkapalloilijat ja muut urheilun harrastajat

Jalkapalloa
”FC MalPaSo” on taas harjoitellut
säännöllisesti kesän ajan Mallusjoen
nurmella. Porukka on ilahduttavan motivoitunutta ja asenteessa ja taidossa
alkaa näkyä hurjaa kehitystä. Pelaajia
on ollut paikalla 10-16, jopa kesken
kesän parhaan ”lomakauden” - kiitos
kaikille!

Tiukkoja harjoitus- ja
haastepelejäkin on
tiedossa.
11.8. oli harjoitusottelu vanhempia
vastaan (lopulta tiukan pelin veivät
vanhemmat 3-2), myöhemmin tulossa
haasteottelut ainakin Pukkilan, PuiU:n,
VJS:n ja mahdollisesti myös FC Hongan
ja Pornaisten kanssa.
Peli-iloa ja hyvää loppukesää kaikille
:-) toivottavat Jukka ja Make

Ostetaan
Olisin kiinnostunut ostamaan kohtuuhintaisen soutuveneen tai vastaavan,
jonka perään voi laittaa pienen perämoottorin. Pitäisi päästä kokeilemaan,
tuleeko Mallusjärveltä kalaa.
T. Pekka Katajarinne 040-7170796

Syksyllä 1997 Orimattilassa aloitti toimintansa ryhmäperhepäiväkoti Kuperkeikka. Mallusjoen nuorisoseuran perustama
ryhmis oli aloittaessaan toimintansa toinen yksityinen ryhmis
Orimattilassa; ensimmäinen oli Heinämaan maaseutuseuran
perustama. Ryhmiksenä Kuperkeikka toimi aina vuoteen 2002
asti, jolloin se muutettiin 21-paikkaiseksi päiväkodiksi. Syksyllä 2007 Kuperkeikassa aloittaa päivähoidon/esiopetuksen
17 lasta; lapset ovat 2-6 -vuotiaita. Kasvatushenkilöstöä on
3: päiväkodin johtaja (sosionomi amk) ja lisäksi kaksi lastenhoitajaa ja kokki/siistijä.Toimintavuoden 2007-2008 teemana
on “Elämää merellä”.

Synttärijuhlat
Päiväkodilla juhlitaan tasakymppiä avoimin ovin ti 9.10.2007
klo 9-11 ja 13-16. Toivotamme tervetulleiksi kaikki vanhat
päiväkotilaiset perheineen, muut yhteistyökumppanit vuosien
varrelta sekä kaikki Kuperkeikan toiminnasta kiinnostuneet
järvikunnan asukkaat!
t. Kuperkeikan väki

Näyttelyitä
Sammalistolaisen kuvanveistäjän Virpi Kannon veistoksia
on esillä Helsingissä Taidesalongissa 22.8.-12.9. ti-su 1017.osoite Bulevardi 3 4krs.
Karkkulalaisen Jukka Lehtisen näyttelyyn Galleria Sculptorissa, Eteläranta 12, 21.8.9.9. ti-pe 11-17, la-su 12-16.
Näyttelyissä voi vapaasti ja
ilmaiseksi tutustua teoksiin.
Sammalistolaisen kuvanveistäjä Tapani Kokon taidekirjaa on myynnissä Orimattilan
Taidemuseossa, Helsingissä
Kiasman kirjakaupassa ja Akateemisessa kirjakaupassa.

Takinkäännöistä
Takit käännettiin jälleen Mallusjoen
seuratalolla 29.7-4.8.2007.Ohjelma
-tarjonta oli monimuotoinen, kiitos
Siku Kyrön, joten jokaiselle löytyi
varmasti omat suosikkiesiintyjät. Kun
talolle saapuu ajoissa, saa salista hyvät
paikat aivan esiintyjien läheltä. Näin
valtakunnalliset kuuluisuudetkin tuntuvat kuin oman kylän väeltä.Tänä vuonna
maanlaajuisesti tunnetuin vieras oli
(Chydeniuksen ja Puntti Valtosen
lisäksi!) Pauli Hanhiniemi. Mukanaan
Hanhiniemellä oli Hehkumo-orkesteri.
Hyvää kannatti odottaa, sillä setti oli
aivan mahtava ja Hanhiniemen karisma
juontoineen silkkaa laavaa.Muista
esiintyjistä korvia jäi miellyttävästi
hyväilemään yhdistelmä Taru Nymanin kuulaasta - ja Suvi-Sini Peltolan
käheästä äänestä.
Yleisesti ottaen viikko sujui mukavasti, mutta pientä väen vähenemistä
talkoolaiset olivat huomaavinaan.Villi
arvio kävijämäärästä pyöri 3000 hengen paikkeilla.Tosin tapahtumaa ei ole
koskaan mainostettu niin vähän kuin
tänä vuonna, kertoo Siku ja muistuttaa
olevansa avoin kaikenlaisille uudistusideoille. Kyröjen kotipuhelinnumero on
03-7781167.
Maarit

Leikkaa irti

Kioskikysely kyläläisille
Kartoitamme kesäkioskin tarvetta Mallusjoen kylään.
Sijainti olisi keskeisellä paikalla Saarisen mummulan kohdalla Mallusjoentie 217. Vastaa ystävällisesti oheisella
kupongilla tai sähköpostitse maarit.saarinen1@luukku.
com. Kupongit voit palauttaa Saarisen tai Nykäsen postilaatikkoon Selventien ja Mallusjoentien risteykseen.
Kiitos etukäteen kommenteista!
Kesäkioski kylään olisi tervetullut
 Kyllä  Ei
Mitä palveluja kioskiin toivoisit?
________________________________________
_______________________________________
Perheesi koko ja ikäjakauma?
_______________________________________

Tämän lehden sinulle
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mahdollistivat:
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Toimitus

Seuraava lehti

Pekka Katajarinne
Maarit Saarinen
Mallusjoen kyläjohtokunta
Mallusjoen nuorisoseura
Muut aktiiviset kyläläiset

Seuraava Mallusjoki-lehti
ilmestyy 14.12.
Aineistot viimeistään 3.12.
osoitteeseen pekka.katajarinne@thermofisher.com

Onkimatoja
Eloisia hollantilaisia
onkimatoveijareita suoraan maahantuojalta
3e/prk/matoja n.45 kpl
Jussi ”Snyffe” Nykänen
0400-706827

Osta
ilmoitustilaa!
15€ / lehti ja p. 040-567 7757

Kalastusluvat
Järvikunnan kalastuslupia saa ostaa
Matti Saariselta, soitto ensin puh.040744 7928 tai Pentti Katajalta puh.040531 6490

Talotekniikka Jääskeläinen Ky
LVI-asennukset / KVV-työnjohto, teollisuusputkistot, kunnallistekniset putkistot.
P. 040 5887331. Mallusjoentie 390, 16450
Mallusjoki.
Talotekniikka.jaaskelainen@phnet.fi

Mallusjoen
nuorisoseura
Vastuullista kiinteistönvälityspalvelua,
19 vuotta kokemusta ja ajanmukaiset
työvälineet.
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JONNE KY LKV
Mallusjoki
www.jonne.fi , p. 050-1598

Liikenneopetuspalvelu
Herlevi Tmi

Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki
gsm. 040-8641333
kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin
kursseja yksityisille ja yrityksille
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Kaivuu- ja nostotyöt. Multa-, sora- ja
mursketoimitukset. Vaihto- ja roskalavat.
Nosturikuljetukset.
Puh. 0400-797 177









Koneurakointi Helenius

















UOTILAN KORJAAMO
Seppäläntie 12B, 16450 Mallusjoki
Puh 03-7796248 tai 0400-503527
Autojen ja maatalouskoneiden korjaus

KYLÄTALKKARIPALVELUA
Nahkhiir ky
p. 0400-711290

