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Retki Itäkeskukseen
Nuorisoseura järjestää 13.3. 
kaikille avoimen retken Helsinkiin 
Itäkeskukseen.  Tarkoitus on 
ensin mennä uimaan (1,5 h) 
Itäkeskuksen uimahalliin jossa 
allas yms. valikoimaa löytyy 
seuraavasti:
• Iso allas 50 x 19 m, lämpötila 
27-28
• Opetusallas 14 x 11 m, lämpötila 
30 (käytössä jos ei opetusta)
• Lastenallas 10,5 x 12,5 m, 
lämpötila 29
• Poreallas lämpötila 33
• Kylmävesiallas lämpötila 17 
• Hyppytorni 3 ja 5 m
• Vesihieronta
• 6 saunaa, joista yksi 
höyrysauna
• iso ja pieni vesiliukumäki
Tämän jälkeen on noin 2 h aikaa 
nauttia vaikkapa lounasta (30 
erilaista ravintolaa, kahvilaa ja 
pikaruokapaikkaa), luoda katsaus 
kevään muotiin kauppakeskuksen 
lukuisissa liikkeissä (yli 
200) tai katsastaa vaikkapa 
leluliikkeiden tarjonta.  Jos joku 
on kiinnostunut pelkästään 
kauppojen tarjonnasta eikä 
halua uimahalliin mukaan sekin 
on mahdollista. Eiköhän lähdetä 
joukolla viettämään rentouttava 
lauantaipäivä mukavassa seurassa 
Itäkeskukseen.  
Milloin:  13.3. klo 9.30 lähtö Ola 
torilta, 9.50 seuratalolta. Paluu 
noin 16.30 talo, 17 tori
Hinta:  Sisältää matkat ja 
uimalipun.  Aikuiset 13 €, 
Lapset (7-17) 11€, Alle 7 v. 9 
€, Opiskelijat, Eläkeläiset 11 €, 
Shoppailijat 9 €.
Sitovat ilmoittautumiset ja 
tiedustelut:  6.3. mennessä Pirjo-
Liisa Virtanen 040 7594 694. 
Huom! Paikkoja rajoitetusti ja 
ne täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä.

TOIMITUS
Pekka Katajarinne

Antti Lyyra
Auli Pekkonen

Jorma Niklander
+ muut

JUTUT
pekka.katajarinne

@thermo.com

ILMOITUKSET
auli.pekkonen
@orimattila.fi

Järjestyksenvalvojia
Nuorisoseura tarvitsee edelleenkin 
lisää järjestyksenvalvojia 
takinkääntöviikolle ja muihinkin 
tapahtumiin. Etelä-Hämeen 
nuorisoseurojen liitto järjestää 
kurssin Hannunsalilla Lahdessa 
19.-21.3.2004.

Koulutuksen tavoitteena on, 
että kurssin läpäissyt pystyy 
toimimaan mm. tansseissa, 
näytännöissä ja erilaisissa 
esityksissä järjestyksenvalvojana. 
Kurssin suorittaneet voivat hakea 
järjestyksenvalvojakorttia oman 
kunnan poliisilta. Kouluttaja: 
rikosylikonstaapeli Timo 
Komonen 

Kurssilla on hyvä opettaja ja 
opiskelijalta vaaditaan vain luku- 
ja kirjoitustaitoa sekä 18 vuoden 
ikää (täytettävä viimeistään 
kevään aikana) Jos olet joskus 
hankkinut ajokortin tai suorittanut 
esimerkiksi metsästyskortin, 
pärjäät kurssilla varmasti.

Nyt tarvitaan nuoria ja vähän 
varttuneempiakin mukaan 
kurssille ja mukaan seuran 
toimintaan takinkääntöviikon 
järjestyksenvalvojiksi! Lähde 
mukaan kurssille ja ota kaverisikin 
mukaan! Nuorisoseura maksaa 
osallistumismaksun 50 euroa. 

Kustannuksia kurssilaiselle 
itselleen muodostuu järjestyksen-
valvojakortista ja siihen 
tarvittavasta valokuvasta.

Lisätiedot ja alustavat 
ilmoittautumiset: Jorma Niklander, 
puh 779 6128 tai 041 445 3801.

Terveisin, 
Jorma

-  jo vuodesta 2001  -

Mallusjoen nuorisoseura

Ensimmäinen vuosi ihmetellessä, 
toinen vuosi tutustuessa. 
Tuttavat ja ystävät jaksavat 
vieläkin olla ihmeissään meidän 
maalle muutosta. Itse emme 
tiedä parempaa paikkaa asua. 
Olemme saaneet talon asuttavaan 
kuntoon ja lisäosaakin ollaan 
suunniteltu. Kyläläisiä on tavattu 
ja tutustuttu. Koulun/lasten kautta 
on tullut uusia tuttavuuksia. 
Olemme hyödyntäneet kyläläisten 
osaamista/taitamista ja olemme 
jopa omalta osaltammekin saaneet 
antaa jotain takaisin; Pilottiryhmä 
kyläläisiä on ajanut kuorma-
autokortin isännän kärsivällisellä 
opastuksella. Itse olen käynyt 
kehittäviä väittelyitä liikenteeseen 
liittyvistä asioista. Perheemme 
on lisääntynyt 3 kanilla. Eväät 
pupuille löytyy paikallisista heinä 
ja kaura varastoista.

Luonto on pitänyt elämämme 
sopivasti kiinnostavana; 
Elämysmatkat lumipyryn 
jälkeisenä aamuina Helsinkiin 
ovat tuoneet aamuihin uutta väriä, 
kun ei koskaan voi tietää pääseekö 
perille. Onneksi ystävällisen ja 
ahkeran naapurin ansiosta olemme 
päässeet aina Mallusjoentielle, 
jatko onkin ollut aina arvoitus. 

Harrastusmahdollisuudet 
kylällä ovat aivan loistavat; 
kädentaitokerho, tanhu ja 
tietenkin teinipingis ovat 
tuttuja meidän perheelle.

Kun ynnää täällä asumisen ajan 
kaikkine tapahtumineen en voi 
kun ihmetellä miksi emme ole 
aikaisemmin ymmärtäneet, että 
maalla on mukavaa! Kevättä, 
vesijohtoja ja viemäriä odotellessa 
toivotan kylänväelle rattoisia 
talvipäiviä!

Marjo Herlevi

Maallako vielä 
mukavaa�?

Kuva Mika Lampinen
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Etsitään tontteja

Sivut julkaistaan maaliskuun 
lopussa. Mikäli olet palvelun 
tuottaja tai tarjoaja ja haluat 
yhteystietosi kylän nettisivuille, 
ota yhteys Pekkosen Auliin. 
Iltaisin puh. 040-567 7757 tai e-
mail auli.pekkonen@orimattila.fi. 

Junarata tulee ja tuo aseman 
Mäntsälään. Mallusjoen vetovoima 
asuinpaikkana kasvaa entisestään. 
Onko sinulla tontteja myydä? 
Ensi lehdessä julkaisemme 
paikkakunnan tontit. Tontit 
löytyvät myöhemmin netistä 
Mallusjoen sivujen alta.

Terveisin, Antti Lyyra
0500-711 290

-  jo vuodesta 2001  -

Kutsu kylätilaisuuteen Mallusjoen 
Seurantalolle 14.2.2004 klo 
17.00

Elinvoimaa kylille hanke 
on perustettu kehittämään 
maalaiskylien palvelutarjontaa, 
ja kyläkauppoja siten että ne 
voisivat hoitaa kauppatoimintaa 
kilpailukykyisesti pitkälle 
tulevaisuuteen. Tarkoituksena on 
löytää palvelumahdollisuuksia 
omalla kylällä, ettei tarvitse 
lähteä kaikkia asioita hoitamaan 
suuriin taajamiin. Hankkeeseen 
on saanut ilmoittautua joko kylät 
tai kyläkauppa. Tällä hetkellä 
hankkeessa on mukana yli sata 
kylää ja kyläkauppaa, yksi niistä 
Teidän kylänne kyläkauppa.

Hanke järjestää kylätilaisuuden, 
jossa on tarkoitus pohtia 
yhteistoimintaa kylällä, arvioida 
mitä palveluja kylällä nyt on, mitä 
uusia palveluja tulisi järjestää, ja 
voisiko niitä hoitaa kyläkaupan 
kautta. Kyläläiset ovat tässä 
parhaita asiantuntijoita.

Tilaisuus kestää 3 tuntia.
Toivomme runsasta osanottoa 

(vähintään 15 enintään 30 
osallistujaa) tilaisuuteen jossa 
kaikki luovuus on sallittua 
ja jossa etenemme vakavaa 
asiaa huumorilla, omia 
persoonallisia tapojamme 
käyttäen. Mukana olisi tärkeää 
olla kylän kunnanvaltuutettuja 
ja jos mahdollista myös kunnan 
edustaja. Uskokaa tai älkää siitä 
tulee hauska ja tehokas ilta.

Tervetuloa,
Elinvoimaa kylille 
kehittämishanke
Pirjo Ruokonen Oy
Antti Leveelahti
040-900 47 51

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet
Antti Lyyra, pj. 779 6161  Raimo Orava   779 7200
      0400-711 290    040-720 1346
      0500-711 290
nahkhiirstudio@hotmail.com 
Timo Väisänen, vpj. 777 8970 Keijo Uotila  779 6155
      040-729 2000
Päivi Eerola     778 1137  Heikki Nikula  779 7164
Jorma Koistinen 778 1206  Leila Huuskonen 779 6259
      0400-318 027
Minna Nykopp 778 1256  Tuula Vallioniemi 779 3602
Auli Pekkonen, siht. 779 6253 Outi Niklander 779 6128
      040-567 7757
auli.pekkonen@orimattila.fi

Kiinnostaako kevyt päiväjumppa 
Mallusjoella? Jumppa on 
tarkoitettu huonokuntoisille, 
liikuntarajoitteisille ja/tai 
(iki)vanhoille, jotka haluavat 
venytellä (vaikka vain peukaloa). 

Paikka: Mallusjoen seurantalo
Aika: esim. Tiistaisin klo 14-15 

(nyt kevätkaudella).
Kerro kiinnostuksesi lähipäivinä 
ja kysy asiasta allekirjoittaneelta. 
HUOM. jos kiinnostuneita 
ilmoittautuu riittävästi, voidaan 
kansalaisopistolta anoa vastaavan 
ryhmän perustamista.

Terveisin,
Anita Kinnunen
Puh. 03-7796156
klo 18-20 (varmimmin)

Elinvoimaa kylille 
kehittämishanke

Mallusjoen kyläjohtokunta 2004

Päiväjumppa

Mallusjoen uudet 
internetsivut

Kuva Mika Lampinen

Ratsastusta
Löytyykö Mallusjoelta ketään 
joka olisi kiinnostunut käymään 
hevosella ratsastamassa maastossa 
aamupäivällä 1-2 kertaa 
viikossa. Hevonen on mukava 
suomenhevonen ja maksua ei 
peritä. 

Soita 7781167 Kyrönsirkku 
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MALLUSJOEN KYLÄKAUPPA
Mallusjoentie 245 p.779 6153

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

Ilmoitukset

Koneurakointi Helenius
Kaivuu ja nostotyöt. 
Puh. 0400-797 177

Seurantalolla perjantaisin 
Tiesitkö että itämainen tanssi 
vahvistaa selkälihaksia, vahvistaa 
vatsalihaksia, kiinteyttää, norjistaa 
ja kehittää motorisia taitoja, 
sopii kaiken ikäisille, kokoisille 
ja muotoisille naisille, ei vaadi 
aikaisempaa tanssiitaitoa ja on 
sitäpaitsi KIVAA!

Seuratalolla perjantaisin klo 19 - 
20 kevätkauden. Ohjaajana Terttu 
Kovalainen Lahden Scarabe´ -
vatsatanssiryhmästä. Porukkaan 
mahtuu vielä, mukaan voi tulla 
milloin tahansa, mieluiten ensi 
perjantaina kurssimaksu 2 € 
kerta. 

Tied. Kyrönsirkulta 03-7781167 

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

Autojen ja maatalouskoneiden korjaus

Takinkääntöviikon ohjelmasta on selvillä jotain.
 Sunnuntaina Kaj Chydeniuksen konsertissa solisteina ovat 
luultavasstiTaru Nyman, Sanna Kemppainen, ja Jussi Chydenius.

Maanantaina yritämme saada Tuomari Nurmion esiintyjäksi. 
Tiistaina Avantin soittajat lupailleet lastenkonserttia alkuiltaan, 

myöhemmin nautitaan kamarimusiikista kuten aiemminkin. 
Keskiviikkona Etno putoaa jälleen veneestä eli luvassa kansanmusiikkia 

sieltä sun täältä. 
Torstaina yhteislauluillan oheisesiintyjä on vielä avoinna, samoin 

perjantain koko ilta. 
Lauantaiksi Eero Sinikannel ja Mallusjoen Torvisoittokunta 

kehittelevät erittäin mielenkiintoista Usko Kemppi-konserttia. 
Että semmosta. Talkooväkeä taas kaivataan ja joku olisi 

kiinnostunut suorittamaan järjestysmieskurssin niin seura avustaisi 
aietta. Talkoolaisten kesken on aina hyvä meininki, kannattaa tulla 
mukaan.

Terveisin, Kyrönsirkku

Itämainen Tanssi Takinkääntöviikko

Kuva Mika Lampinen
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