Mallusjoki
Mallusjärven järvikunnan tiedotuslehti

Itsenäisyysjuhla
Maanantaina 4.12. päiväkoti Kuperkeikka, Mallusjoen koulu ja
meidän koulu eli Karkkulan koulu
tulivat Mallusjoen seurantalolle.
Oikeastaan vain koulujen oppilaat
ja opettajat ja päiväkodin lapset
ja ohjaajat. Harjoituksissa ensimmäiseksi esiintyi Kuperkeikan
lapset, jotka esittivät Seitsemästä veljestä pienen pätkän. Sitten
esiintyi Mallusjoen koulun oppilaat, ensimmäinen ja toinen luokka. He muodostivat sanan; ”ITSENÄINEN” ja lapset kertoivat Suomesta aina sillä kirjaimella, mitä
piteli. Sitten he tekivät Suomen
lipun. Tytöt ja pojat tanssivat ja
loput lapset kuvailivat linnanjuhlia. Mallusjoen koulun esityksessä oli mukana myös Mallusjoen
päiväkoti, he tanssivat kansallispuvuissa. Kolmanneksi esiintyi
Karkkulan koulun kolmas luokka,
jotka kertoivat Suomenhevosten
historiasta ja esittivät hevosta ja
ajajaa. Taustalla soi laulu ”Hummani Hei” ja toinen hevosaiheinen
laulu. Sitten esiintyi neljäs luokka
Karkkulan koulusta, ja he esittivät
Kotipiha-esityksen, jossa he mm.
tanssivat ja matkailivat. Sitten
esiintyi Karkkulan koulun viides
ja kuudes luokka, he esittivät
Lyhtytanssin. He tekivät pimeällä
lavalla lyhdyillä erilaisia kuvioita.
Seuraavaksi esiintyi Karkkulan
koulun viides ja kuudes luokan
tytöt tanssivat Black Eyed Peasin
”My Humps” biisiin. Tiistaina (harjoituksissa) meni muuten samoin,
paitsi neljännen luokan esitys
laitettiin Lyhtytanssin ja viides
ja kuudesluokkalaisten tyttöjen
tanssin väliin. Itse juhlassa kaikki
meni hyvin, paitsi että jotkut olivat
poissa ja jotkut oksensivat. Juhlan
päätteeksi joimme glögiä ja söimme pullaa.
Kirjoittaja on Karkkulan koulun
viidennen luokan oppilas Tessa
Nissinen

Kuperkeikka
10 vuotta
Kuperkeikka täytti upeat
10 vuotta lokakuun alussa.
Syntymäpäiviä vietettiin
iloisissa tunnelmissa avoimien ovien merkeissä.

Tuomas ja iskä

Tarja Puputti

Vieraita kävi paljon; niin
vanhoja hoitolapsia, päivähoidon muiden yksiköiden
työntekijöitä kuin muitakin
kyläläisiä. Me kuperkeikkalaiset kiitämme kaikkia
juhlaamme osallistuneita
ja toivotamme kaikille rauhallista joulua ja riemukasta
vuotta 2008!
Jouluterveisin Kuperkeikan
väki
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Pikkujoulujuhla Seuratalolla
Järvikunnan perinteinen pikkujoulu joulukuun 1. päivänä Mallusjoen seuratalolla houkutteli paikalle satakunta henkeä. Katja Lindqvist ja Aatu Kyrö
hoitivat illan musiikin. Leila Huuskonen juonsi sujuvasti ja vauhdikkaasti
ja lausui myös juhlan tunnelmaan sopivan joulurunon.
Syyskauden musiikkiliikuntaa ja tansseja harrastaneet alle kouluikäiset
Naperot esitti kaksi hellyttävää tanssia, Jeppe Repun ja Taskari-polskan.
Tervehdyssanat lausui seuran puheenjohtaja Jorma Niklander ja totesi
joulun odotuksen tuovan jännityksentäyteisiä aikoja lapsille. Monenlaiset
adventtikalenterit kuvineen ja herkkupaloineen helpottavat joulun odotusta.
Kansantansseja ja musiikkiliikuntaa harrastavien koululaisten Katirillit
esitti vauhdikkaat tanssit ”Näin minä astun” ja ”Tervehdys-katrilli”. Naperoita ja Katirillejä ohjaavat Pirjo-Liisa Virtanen, Ida Jokinen ja Noora
Salmi. Idan ja Nooran vetämä matkailuaiheinen yleisöleikki sai veren
kiertämään katsojissa ja kirvoitti kaikista makeat naurut. Orimattilan tenavatähtikisaan osallistuneet Tessa Nissinen ja Jonna Jäntti viihdyttivät
pikkujouluväkeä lauluillaan. Tessa esitti kappaleet ”Nyt on syksy” ja ”Petteri
Punakuono”. Jonnan laulut olivat ”Ahti” ja ”Mitä mulle vastaat ystäväni”.
Molempien esitykset säesti Katja. Yleisöstäkin moni pääsi mukaan PirjoLiisan tuottamaan ja Idan ja Nooran ohjaamaan yleisönäytelmään, joka
kertoi – yllätys yllätys – perheen joulunvietosta.

Puuropuheessaan Virpi Katajarinne muisteli lapsuutensa Puurotonttua,
jonka kävi Halmaalle muuton jälkeen valitettavasti huonosti. Lasten kanssa
Virpi etsiskeli nimeä Puurotontun seuraajalle.
Maistuvan puuron ja rusinasopan jälkeen tulikin sitten Joulupukin vuoro.
Pukin tuomista paketeista löytyi pienemmille vieraille monenlaista mukavaa
pikkujoululahjaa. Pukin omana toiveena oli uusi reki porojen vedettäväksi.
Moni sai mukaansa hauskan tai käytännöllisen muiston pikkujouluista,
koska arpajaisissa oli runsaasti palkintoja. Illan päätti monelle tuttu poloneesi, johon osallistuivat kaikenikäiset. Yhteistanssi loi jouluisen tunnelman
hauskan pikkujoulujuhlan lopuksi.
Kiitokset kaikille mukana olleille ja etenkin talkoolaisille. Erityiskiitos seuraaville: Raimo (joulukuusi), Sami (äänentoisto), Aatu ja Katja (musiikki),
Maija, Johanna, Leila ja Pauliina (joulupuuro), Tarja (rusinasoppa), Naperoiden vanhemmat (puhvettipullat), Katirillien vanhemmat (puuron tarjoilu
ja keittiön siivous), sählynpelaajien vanhemmat (arpajaisvoitot).
T. Jorma Niklander

FC MalPaSo:n jalkapallokausi 2007
Kulunut kausi yllätti meidät jo ilmoittautumistilaisuudessa. Osanotto oli runsaslukuista (ikäluokat -93-98 Pojat ja Tytöt) ja tänäkin
vuonna läpi kauden. Paikalla 15-20 henkeä ja vähintään noin 6-8
pelaajaa satoi tai paistoi.

FC MalPaSo vs. PuiU -94. PuiU hyökkää...

Kausi paketoitiin tämän jälkeen muutamien treenien jälkeen onnistuneesti.
Marraskuussa otettiin sitten vielä yhteyttä Vantaalta VJS:stä, jonka kanssa
oli sovittu peleistä kesällä. Nuo pelit jäivät pelaamatta valmentajavaihdosten vuoksi. VJS -96:ssa uudella postilla toimiva valmennus kutsui meidät
peliin Pohjola-stadionille 24.11. Sääolosuhteiden pelossa ottelu siirrettiin
isälle Myyrmäen jalkapallohalliin, jolloin alkamisajankohta siirtyi myöhäisiltaan (klo 22). Saimme joukkueen hienosti kasaan nuorimpia myöten (peli
oli pääsääntöisesti -97 – 94 ikäluokille). Peli sujui suhteellisen mallikkaasti.
Joukkue toimi hyvin yhdessä ja paikatkin pysyivät. Kun vielä onnistuttiin
syötöissä ja maalinteossa tuli matkalta 1-4 voitto kauden päätteeksi.

Kuvassa -92-96 joukkuetta

Harjoitukset sujuivat muutoin entiseen malliin, mutta treeneissä oli
vähän enemmän harjoitusosuutta. Pelasimme kuitenkin reilusti, eli
noin puolet ajasta. Iloksemme joukkueen kehitys ei suinkaan pysähtynyt, vaan taito ja pelikäsitys jatkavat noususuhdanteessa.
Pelejä oli alkuun tiedossa kahdeksan kappaletta, mutta eri syistä
osaa ei kyetty järjestämään. Pukkilan, Pornaisen ja FC Hongan pelit
siirtyivät ensi kaudelle. Kesän aikataulut ja joukkueemme laaja
ikähaarukka toivat pientä järjestelyongelmaa.

Kolme peliä kuitenkin pelattiin

Uusi vuosi tuo Mallusjoen Nuorisoseuran toimintaan
uusia tuulia. Maanantaisin 14.1. alkaen käynnistyy kokeilumielessä koululla klo 18 alkaen Tempoa Tenaviin
–musiikkiliikuntatoiminta. Tempoa Tenaviin -toiminta
on alle 3-vuotiaiden lasten ja aikuisten yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa liikutaan, leikitään, lauletaan ja
tanssitaan. Toiminnan tavoitteena on lapsen ja aikuisen
vuorovaikutuksen lisääminen ja lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen musiikin ja liikunnan keinoin.
Tärkeitä tekijöitä ovat liikunnan ilo, vauhdin hurma sekä
lämmön ja läheisyyden tuottaminen ja kokeminen.

Jalkapallo siirtyy tulevalla kaudella Mallusjoen Nuorisoseura ry:n toiminnaksi. Ikäluokat jaetaan harjoitusten hieman koventuessa kahteen tai kolmeen
osaan (-92-94, -95-96, -97-98 ja -99-01).
Tavoittena on saada Orimattilan Hippoliigaan yksi tai kaksi joukkuetta nuoremmista (-97-01). Vanhemmat ikäluokat (-92-96) osallistuvat kutsupeleihin
ja mahdollisesti joihinkin turnauksiin.
Ilmoittauminen jalkapalloon ensi kaudelle (pojat ja tytöt):

Ensimmäisessä pelissä kohtasivat FC MalPaSo vs. Vanhemmat.
Vanhemmat aloittivat vahvasti ja menivät jo 0-2 johtoon. FC MalPaSo kasasi kuitenkin rivinsä ja aloitti kiivaan takaa-ajon. Tasoittunut
peli päättyi lopulta vanhempien 2-3 voittoon. Seuraavaksi saimme
syksyllä vastaan vanhan tutun Helsingistä PuiU -94:n. Vähäinen
pelikokemuksemme sai aikaan joukkueessa pientä jännitystä ja
PuiU -94 vei peliä. Alkuun ottelu säilyi jotakuinkin tasaisena, mutta
ajan kuluessa kokemus ja kestävyys toivat PuiU -94:lle peräti 1-9
voiton.

Tempoa tenaviin

Päättynyt kausi toi tullessaan muutoksia

Aika

Ke 2.4.2008 klo 18 <-97-01 (Hippoliiga-sarjat -97-98, -99-01)
Ke 2.4.2008 klo 19 <-96-92

Paikka Mallusjoen Nuorisoseuran talo
Kiitos kaikille pelaajille ja toivottavasti näemme taas ensi vuonna. Destination Football !
Terveisin Jukka ja Make

Kylätapahtuma
maukolanrannassa
Mallusjoen Kyläjohtokunnan ja Kalastusosakaskunnan järjestämä kylätapahtuma
keräsi runsaan määrän järvikunnan asukkaita Maukolanrantaan 25.8.2007. Tunnelma oli leppoisa ja sää suosiollinen.

Ryhmä kokoontuu ohjaajansa Johanna Kaplin-Mäkelän johdolla noin ½ tuntia kerrallaan. Toiminta on
kaikille avointa asuinpaikasta riippumatta.

Petri Mäkelä ja Terhi-vaimo olivat jälleen loihtineet herkulliset ja runsaat ruokatarjoilut. Kauniit sävelet rantaan toivat
Jarno Kuusisto poikansa Jessen kanssa.
Karkkulan koulun tyttötrio Janna Herlevi, Tessa Nissinen ja Unna Savolainen
näyttivät varttuneemmallekin väelle, kuinka
discotanssi 2000-luvulla kulkee.

Tervetuloa mukaan kokemaan iloista mieltä, vauhdin
hurmaa, lämmintä syliä ja vertaistukea !

Suur KIITOS kaikille talkoolaisille ja vieraille!
Jesse ja Jarno

Nuorisoseuran asioita
Järjestyksenvalvojan peruskurssi
helmikuussa 2008
Nuorisoseura tarvitsee järjestyksenvalvojia Takinkääntöviikolle ja muihinkin tapahtumiin.
Ajankohta: kaksi viikonloppua helmikuussa eli 9.-10.2. ja
16.-17.2.2008. Kurssi alkaa klo 9 ja päättyy klo 17.

Vuoden kyläläinen 2008
Haemme jälleen Vuoden kyläläistä. Kuka on mielestäsi kannuksensa ansainnut
kylän hengennostattajana tai talkoisiin osallistujana? Kuka on aina pyyteettä
avulias? Äänestä nyt tätä esimerkillistä henkilöä tällä kupongilla ja palauta
se pikimmiten Kylälehden siniseen postilaatikkoon ( 50m ent. kyläkaupalta
Orimattilaan päin) 3.2.2008 mennessä. Voit myös äänestää osoitteessa mallusjoki@hotmail.com. Muista liittää ehdokkaan nimen mukaan perustelut.
Mielestäni Vuoden kyläläinen 2008 on:

Paikka: Karan koulu, Turkhauta (Hausjärvi)
Kurssilla on hyvät opettajat 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.

Perustelut:

Nyt tarvitaan nuoria ja vähän varttuneempiakin mukaan
kurssille ja mukaan seuran toimintaan takinkääntöviikon
järjestyksenvalvojiksi! Lähde mukaan kurssille ja ota kaverisikin mukaan!
Nuorisoseura maksaa kurssimaksun (noin 100 euroa), itse
joudut kustantamaan kurssiaineiston (10 €) (aineiston voit
tulostaa myös netistä – www.poliisi.fi/tavy (järjestyksenvalvontatoiminta), valokuvat ja kortin lunastamisen.

Leikkaa irti

Järjestäjä: Opintokeskus Kansalaisfoorumi yhteistyössä Etelä-Hämeen ja Uudenmaan Nuorisoseurojen kanssa
Lisätiedot ja ilmoittautumiset tammikuun 2008 aikana: Jorma Niklander, puh 779 6128 tai 041 445 3801, sähköposti
jorma.niklander@phnet.fi.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus
lauantaina 8.3.2008 klo 9.00-17.00 Orimattilassa
Uudet vaatimukset järjestyksenvalvojan peruskoulutuksesta ovat astuneet voimaan 1.3.2007. Tästä päivämäärästä
lähtien ennen kortin uudistamista tulee suorittaa 8 tunnin
mittainen kertauskoulutus.
Viisi vuotta sitten kävi kurssin yli 15 henkilöä, joiden kortit
vanhenevat ensi vuonna. Tarkista korttisi voimassaolo! Uusi
kortti tulee hakea 6 kuukauden kuluessa aikaisemman kortin
päivämäärästä tai kertauskurssin suorittamisesta. Voit siis
käydä kertauskurssin nyt ja hakea uudistamista kortillesi,
vaikka vanha korttisi olisi vielä voimassa.
Nuorisoseura maksaa kurssimaksun (noin 50 euroa), itse
joudut kustantamaan kurssiaineiston (8 €) (aineiston voit
tulostaa myös netistä – www.poliisi.fi/tavy (järjestyksenvalvontatoiminta), valokuvat ja kortin lunastamisen.
Järjestäjä: Mallusjoen Nuorisoseura ry ja Opintokeskus
Kansalaisfoorumi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 29.2.2008 mennessä: PirjoLiisa Virtanen, puh 040 759 4694 tai sähköposti pirjo-liisa.
virtanen@phnet.fi.
Tärkeää on huomata että, mikäli edellä mainittu 6 kuukauden määräaika on umpeutunut, vaaditaan todistus uuden vahvistetun peruskoulutuksen (32 tuntia) hyväksytystä suorittamisesta ja mikäli kortti on mennyt vanhaksi, ei
kortillisena järjestyksenvalvojana voi toimia ennen kortin
uudistamista.

Pukkipalvelu
Tilaa jouluiltaa ilahduttamaan
luotettavat ja monen vuoden
kokemuksen omaavat pukki ja
tonttu hintaan 40€.
T. Riku Antikainen
p. 040-7764489

Rauhallista Joulua ja riemukasta
Uutta Vuotta kaikille kyläläisille.
T. Mallusjoen kyläjohtokunta

Myyn kiinteistöjä
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Seuraava lehti
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Seuraava Mallusjoki-lehti
Pekka Katajarinne
ilmestyy 29.2.2008
Maarit Saarinen
Mallusjoen kyläjohtokunta
Aineistot viimeistään
Mallusjoen nuorisoseura
18.2.2008 osoitteeseen
Muut aktiiviset kyläläiset
pekka.katajarinne@thermofisher.com
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Koneurakointi Helenius
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Osta
ilmoitustilaa!
15€ / lehti ja p. 040-567 7757

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

