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Koulun suurta kahvinkeitintä
saa vuokrata tilaisuuksiin. Kahvinkeittimen vuokra on 10 € 
vuorokaudelta. Tiedustelut koululta p. 7796213.

Etsitään omakotitaloa tältä 
alueelta.
Haussa on koti tositarkoituksella Jos Sinulla on tiedossa sopiva, vapaa 
tai pian vapautuva, vaikka remonttiakin kaipaava talo tai mökki ota 
yhteyttä! Kiitos!

Ystävällisin terveisin,
Hanna (& Helmi 3v.) Virtanen
puh.: 040 59 444 34
Virtanen.hanna@rocketmail.com
Partiotie 41111
00370  HELSINKI

Luontopolku
Orimattilassa on meneillään syksyllä 2005 alkanut hanke, jonka aikana 
on tarkoitus osallisuuden ja yhdessä tekemisen keinoin saada aikaan 
seitsemän erilaista luontopolkua eri puolille Orimattilaa. Kohteet 
sijaitsevat Kankaanmäellä, Lintulassa, Mallusjoella, Karkkulassa, 
Mieliäissuolla/Kairesuo-alueella, Jymylinnan mäellä ja Latu-Majan 
ympäristössä. Hanke kestää vuoteen 2007 asti, jolloin kaikki seitsemän 
polkua olisivat valmiina ja testattu puuhataan Ympäristötoimen toimesta 
luontopolkua. Hankkeen aikana on tarkoitus muodostaa ohjausryhmä, 
jonka tehtävänä olisi koordinoida yhteistyötä, suunnitella yhdessä 
ympäristönsuojelusihteerin ja vaihtuvien projektityöntekijöiden kanssa 
aikataulua, sekä huolehtia sisäisestä tiedottamisesta. Ohjausryhmien 
lisäksi muodostetaan seitsemän toimintaryhmää, joiden tehtävänä 
on kohdekohtainen suunnittelu, aikataulujen laatiminen ja yleiset 
tehtävät.” 

– Ympäristötoimisto, Orimattilan kaupunki-

Vuoden 2005 loput kylärahat 
käytettiin Lähiteatterin elokuvalippuihin, joita jaettiin Talvitapahtumassa 
periaatteella 1 lippu/perhe. Lippuja on vielä muutama jäljellä. Mikäli 
perheesi ei ole vielä saanut omaa lippuaan. Soita Pauliina Lampinen 
p.050-5273052.

Vuoden 2006 kyläläiseksi 
valittiin Maija Viljanen perusteena aktiivinen osallistuminen 
talkoisiin, vapaaehtoisuus tilaisuuksien järjestelyissä sekä oma-
aloitteinen avuliaisuus.

Liputusvastaavaksi
on lupautunut Marjo Herlevi perheineen. Varavastavana toimii 
Raimo Orava.

Valokuvia
Onko sinulla hyviä maisemakuvia Lehden jakelualueelta? Mikäli 
tahdot kuvasi kylälehteen, lähetä se digimuotoisena sähköpostitse 
osoitteeseen mallusjoki@hotmail.com. Toivomuksena olisi, että 
kuvat eivät olisi kovin tummia.

Kauppa-auto
Kauppa-auto alkaa kulkunsa Mallusjoella seuraavasti: 
Lyyralta loput tiedot.

Kalajuhlat Maukolan rannassa tulee Oravan 
Raimolta mahd. Maaritin kautta.

Seuratalontie-tienviitta
on vihdoin löytänyt paikkansa seuratalolle vievän tien risteyksessä. 
Viitan pystytyksestä huolehtivat Jorma Niklander ja Juha 
Viljanen. 

mailto:mallusjoki@hotmail.com


Koululaisten iltapäivätoiminta Mallusjoen 
koululla lukuvuonna 2006 – 2007
Mallusjoen koululla pyritään järjestämään ohjattua iltapäivätoimintaa eli 
iltapäiväkerho 1. ja 2. luokan oppilaille lukuvuonna 2006 – 2007. Kaupunki 
on varannut määrärahan toimintaa varten. Orimattilan 4H-yhdistys vastaa 
käytännön toteutuksesta. Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että 
vähintään kahdeksan lasta osallistuu toimintaan.
Iltapäiväkerho toimii Mallusjoen koulun tiloissa jokaisena koulupäivänä klo 13 – 17. 
Kerhossa syödään välipala, tehdään läksyjä, askarrellaan, pelataan, leikitään ja ulkoillaan 
ohjaajan kanssa. 
Maksu: 60€ /kk  (kerhoaika enintään 3 t / pv)
 80€ /kk  (kerhoaika yli 3 t / pv)
 Maksu sisältää ohjauksen,askartelumateriaalit ja välipalan.
Sitoutuminen: Kerhoon sitoudutaan koko lukuvuodeksi.
Kyydit: Huoltaja vastaa oppilaan mahdollisesta kyydistä kerhon jälkeen.
Ilmoittautuminen: Tuleville ensiluokkalaisille jaetaan ilmoittautumis- lomakkeet 
tarkkoine ohjeineen kouluuntutustumispäivänä 9. toukokuuta. Tulevat toisluokkalaiset 
saavat lomakkeet samaan aikaan. Ilmoittautumisaika päättyy 16. toukokuuta.
Lisätiedot:  Kaarina Vihtonen, Orimattilan 4H-yhdistys 040 5813 121
     Outi Niklander, Mallusjoen kyläjohtokunta 03/779 6128 (ilt.)

Seuraava Mallusjoki -lehti 
ilmestyy 18.8.2006. 
Aineisto on jätettävä viimeistään 7.8.2006 joko Pekalle 
pekka.katajarinne@thermo.com tai Kylälehden siniseen 
postilaatikkoon, joka sijaitsee 50 m entiseltä kyläkaupalta 
Orimattilaan päin.

Kylämarkkinat Lahden 
satamassa la 13.5. klo 9-16 
Mallusjoen kyläjohtokunta vastaa tänä vuonna 
kylämarkkinoiden järjestelyistä Orimattilan kylien 
osalta. Mallusjoella on markkinoilla makasiinissa 
oma osastonsa, jossa esitellään Mallusjokea 
lähiympärystöineen mm. tietokoneavusteisen 
diaesityksen keinoin. Lisäksi Mallusjoen kädentaitajien 
kerho Maarit Saarisen johdolla opastaa tekemään 
pienimuotoisia käsitöitä kuten vepsäläisiä 
perinnenukkeja.

Esiintymislavalle Mallusjoelta on uskaltautunut 
Mallusjoen miesvoimistelijat, jotka esiintyvät 
ainakin klo 13.30 sekä Pentti Mäkelän ja Jorma 
Hynnisen duo, joka soittaa tanssimusiikkia klo 15.00 
alkaen. 

Tervetuloa mukaan nauttimaan keväisestä satamasta 
ja markkinoista!

Talviriehassa viihdyttiin
Järjestyksessä toinen Mallusjoen kyläjohtokunnan organisoima 
kylätapahtuma, talvirieha, vietettiin Mallusjoen koulun ympäristössä 
19.2.06.Ohjelmassa oli mäenlaskua,hevosreki-,moottorikelkka-ja 
mönkijäajelua, poniratsastusta ja makkaranpaistoa nuotiolla.Tarjolla 
oli kuumaa soppaa,kahvia,mehua ja herkkulaskiaispullia.Erityinen 
kiitos tarjoiluväelle siitä,että myös keliaakikot ja kasvissyöjät oli 
otettu huomioon!Päivän kohokohtana julkistettiin ja kukitettiin vuoden 
kyläläinen.Tittelin vei ansaitusti Viljasen Maija, onnea Maija vielä 
kerran!Maijan valinnasta oli kyläjohtokunnan helppo olla yksimielinen, 
kukapa se olisi, jollei Maija joka aina jaksaa ystävällisesti rientää avuksi 
tilanteessa jos toisessakin.Kolme tuntia kestäneessä tapahtumassa kävi 
n.200 henkeä, joka on hieno määrä,ja osoittaa,että tällaisia kylää yhdistäviä 
virkistyspäiviä kannattaa järjestää.Lepokodiltakin saapui porukkaa,joista 
osa palasi liikuttuneena lapsuutensa muistoihin hevosreen kyydissä.Hieman 
allekirjoittaneen silmiin pisti kylän muun varttuneemman väen vähyys, onko 
niin,että tapahtuma mielletään enempi lapsiperheille suunnatuksi?Jos, niin 
selvyyden vuoksi;tilaisuus on tarkoitettu aivan kaikille,sillä yksi päivän 
parhaista anneista on yhdessä vietetty hetki raikkaassa talvisäässä 
jutustellen! Ja sokerina pohjalla se yllättävä tieto, että Mallusjoen 
talviriehassa KAIKKI on ilmaista,eli lystin tarjoaa kyläjohtokunta. Kiitokset 
kaikille talkoolaisille,ilman teitä tapahtumaa ei olisi!

Maarit

mailto:pekka.katajarinne@thermo.com


Tanssikurssi 
27.5.2006 Mallusjoen 
Seurantalolla!

Fusku/lavajive klo 11.00-13.00
Bugg klo 13.00-15.00 - jiven sukuisista 
tansseista yksinkertaisin, tanssitaan mm. 
humppamusiikkiin 
Cha cha klo 15.00-17.00

Aloitamme alkeista. Tule hakemaan vauhtia 
lavoille ja oppimaan kesän hittitanssit. 
Hinnat: 2€/laji tai 5€/päivä. Opettajina Niina 
Viljanen ja Tom Martelin Kyselyt Niina 
040-5762579

Sinikannel vie Mallusjoen 
torvisoittokuntaa
… soittokunta ei vielä vikise

Vuosien varrelta televisioäänenä tutuksi tullut laulaja Eero 
Sinikannel muutti Helsingistä Mallusjoelle vuonna 1999, mutta 
aktiivinen ja idearikas taiteilija ei tullut maalle keinutuoliin 
istuskelemaan.  Onneksi Mallusjoki ei ole nukkumalähiö! 
Tutustuessaan uuteen kotipaikkaansa Eero löysi kylästä muun 
muassa yli satavuotiaan amatöörisoittokunnan, joka vielä lähti 
soittamaan aina kun pyydettiin. 

Soittokunnalla oli uutena johtajanaan muusikko Matti Kettunen 
ja Malmsten -juhlavuoden lähestyessä löytyi yhteisiä intressejä: 
ensimmäinen isompi projekti oli vuoden 2001 äitienpäivän 
kahvikonsertti Orimattilan Jymylinnassa, teemana Georg 
Malmsténin musiikki. Tämä oli vasta harjoittelua varsinaiselle 
Malmstén -juhlavuodelle 2002 jolloin yhteisiä konsertteja 
oli Lahden satamassa, Takinkääntöviikolla Mallusjoella, 
Kouvolassa ja Lopella.

Muiden projektiensa ohella Eero Sinikannel on ollut aktiivinen 
Helsingin Siltasaariseurassa vielä Mallusjoelle muutettuaankin, 
ja torvisoittokunta on saanut esiintyä ja säestää taiteilijaa myös 
Helsingissä, Siltasaariseuran tapahtumissa vuodesta 2002 
alkaen.

Itse klassista laulua Georg Malmsténin tapaan opiskellut 
baritoni Sinikannel on ehtinyt perehtyä myös säveltäjäjä Usko 
Kempin elämään ja tuotantoon, ja soittokunta on tähänkin päässyt 
mukaan säestämään. Torvisoittokunnan johtaja Matti Kettunen 
on sovittanut säestykset seitsikolle. Vuonna 2004 Mallusjoen 
takinkääntöviikolla oli kokonainen Kemppikonsertti.

Tähän mennessä yhteistyön huipentuma torvisoittokunnalle 
on ollut kunnia osallistua Eero Sinikanteleen 70-
vuotisjuhlakonserttiin Helsingissä, yhdessä arvostetun 
esiintyjäkaartin kanssa. Savoy –teatterin salissa oli kerralla 
enemmän ihmisiä kuin Mallusjoella virallisesti asuu!  Helsinkiläisten 
kuulijoiden lisäksi paikalle oli tullut neljä bussilastia Orimattilasta. 
Suurella estradilla soittokuntalaisia lämmitti nähdä katsomossa 
myös tuttuja kasvoja.  

Mutta maailmalta on mukava tulla kotiin 
Mallusjoelle, ja kesäkin on tulossa! 

Kuohuvan kaunis kevät on aina inspiroinut säveltäjiä, 
runoilijoita ja taiteilijoita.  Eero Sinikannel on inspiroitunut  
kesänavauskonserttiin helluntaina, 25.5. kello 15.00  
Mallusjoen seurantalolla. Mukana on soittokunta ja muita 
Eeron ystäviä: Mallusjoen kultainen harmonikkataiteilija Jarno 
Kuusisto ja Mallusjoen kansantanssijat.  Konsertin laulut 
kertovat tietenkin keväästä ja rakkaudesta luontoon,  eli asioista 
jotka koskettavat meitä kaikkia juuri nyt.

Liput tilaisuuteen 5 euroa, väliajalla buffetti.



Takinkääntöviikko 2006

Talkooväkeä taas tarvitaan!
Heinä- ja elokuun vaihteessa nautitaan taas monenlaisesta musiikista ja hyvästä tunnelmasta Mallusjoen seuratalolla.  
Aikaisemmista vuosista poiketen aloitetaan viikko jo lauantaina 29.7.2006, jolloin on vuorossa ”oman kylän bändin” – The Bat-
yhtyeen 30-juhlavuotisbileet.

Kioskiin 
Takinkääntöviikon kioski tarvitsee taas innokkaita myyjiä. Ilmoittaudu 2.7.2006 mennessä Pekkosen Aulille, puh. 040-567 7757.

Tiskin taakse 
Tule mukaan töihin ”tiskin taakse” takinkääntöviikolle, kun olet yli 18-vuotias. Jos et ole aikaisemmin ollut mukana, tule 
rohkeasti mukaan ”hanaan” tai keittiöön. Toivottavasti kunkin illan perusjoukko on mukana myös tänä vuonna.  Ota yhteyttä illan 
vastuuhenkilöön ja vahvista mukanaolosi 2.7.2006 mennessä. 

Ilta Vastuuhenkilö Puhelinnumero
Lauantai 29.7.2006 Sirkku Kyrö 778 1167 / 050 309 8259
Sunnuntai 30.7.2006 Kyösti Kyrö 778 1167 / 050 309 8259
Maanantai 31.7.2006 Sirkku Kyrö 778 1167 / 050 309 8259
Tiistai 1.8.2006 Jorma Niklander 779 6128 / 041 445 3801
Keskiviikko 2.8.2006 Maija Viljanen 779 6272 / 040 721 9435
Torstai 3.8.2006 Kirsti Hartman 777 5049 / 040 770 8835
Perjantai 4.8.2006 Mika Tuiskunen 777 8372 / 0500 320 568
Lauantai 5.8.2006 Marja Uotila 779 6289 / 040 828 4689

    

Järjestyksenvalvojia tarvitaan myös!
Järjestyksenvalvojiksi tarvitaan tänäkin vuonna riittävä määrä henkilöitä, joista isolla osalla tulee olla järjestyksenvalvojakortti.  
Ilmoittaudu mukaan sinulle sopivana iltana tai useampana iltana.  Lisätiedot ja yhteydenotot 2.7.2006 mennessä puhelimitse (779 
6128 / 041 445 3801) tai sähköpostilla (jorma.niklander@phnet.fi).  

T. Mallusjoen nuorisoseura



Avoimet ovet päiväkoti Kuperkeikassa 
29.5.2006 Klo 9-15. 
Tervetuloa koko perheen voimin tutustumaan! Hoitopaikkoja ensi syksylle on vielä 
vapaana. Lisätiedot kuperkeikka/minna patjas 03-7778521

Liukastelua
Herlevin liikennepalvelu järjesti maaliskuussa naisille tarkoitetun liukkaankelin 
harjoituksen Porvoossa.Ainoana kaksipunttisena huolimme mukaan Herlevin 
Jaskan, joka ei itsesuojeluvaistoisena 12 naisen joukossa tohtinut ajotaitojamme 
naureskella… Soljuvana 8 auton letkana ajoimme Mallusjoelta Porvooseen, 
jossa ensin tutustuimme turvatalon havainnollistaviin vempaimiin.Mahdollisuus 
oli mm.kokeilla, miten selviää irti turvavöistä ja ulos autosta, kun auto  pyörii ympäri 
ja päätyy katolleen.Radalla taas tuli selväksi,miten paljon helpompaa autoa on 
hallita, kun vähänkin malttaa pudottaa vauhtiaan.Niin monta ”hirveä” tuli radalla 
kaadettua, että metsämiesten olisi syytä olla kateellisia, ja opettajien mielestä 
meissä kuskeissa oli monta tynnyrinpesijää, mitä ratin pyörittämiseen tulee… 
Ensi talveksi kaavaillaan menoa Hyvinkään radalle,jossa on tilaa harjoitteluun 
lentokentällisen verran ja vauhtia voi nostaa 100km/h. Sinne voisi jo huolia 
miehiäkin mukaan pyörimään.Laittakaa ajatus hautumaan ja kiitos Marjolle ja 
Jaskalle opettavaisesta päivästä!

Maarit 

Kalastuslupien myynti
Kalastuslupia saa ostaa Matti Saarisen kotoa Maukolanrannantieltä 20.5 
saakka pe ja la iltaisin ja sen jälkeen sopimuksen mukaan puh.040-7447928. 18-
65vuotiaiden on esitettävä merkinmyyjälle kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun 
suorittamisesta.

Muut kalastusosakaskunnan terveiset
Järvikunnan kalastusosakaskunnan vuosikokous 2006 pidettiin 6.3. Mallusjoen 
koululla.Kauden puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raimo Orava,joka ilmoitti 
etsivänsä tehtävälle seuraajaa.Sihteeriksi kutsuttiin isältään paikan perinyt 
Maarit Saarinen.Hoitokunnan jäseniksi valittiin Keijo Uotila vpj, Petri 
Mäkelä, Lasse Vuori, Ossi Nuuttila, Timo Kärkkäinen ja Raimo Orava. 
Myös 5 laillistettua kalastuksenvalvojaa valittiin, joten olkaahan kalamiehet ja 
–naiset tarkkoina lupamerkkienne kanssa! Osakaskunta järjestää tänä kesänä 
opintoretken Ahvenanmaalle 29.6.-1.7.06. Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä pikapikaa 
Raimoon puh.040-7201346. Mallusjärveen päätettiin istuttaa syksyllä peled-siikaa. 
Onpahan sitten jännittävää seuraamista siinä kuinka siika savivedessämme viihtyy, 
soljahtaako verkon silmien läpi, vai saammeko sittenkin tulevaisuudessa herkutella 
oman järven siialla?

Kalastusosakaskunnan psta Maarit
ps.numerossa 0400-950 798 Maarit ottaa mielellään vastaan kalajuttuja, esim. 
mateista,onko kukaan niitä enää Mallusjärvestä saanut?   

Ongelmajätteiden ja 
metalliromun maksuton 
keräys kotitalouksilta 2006
Kiertävään keräysautoon vastaanotetaan maksutta pieniä 
eriä, 50 kg ja/tai 50 litraa, kotitalouksien ongemajätteitä 
kuten maalit, liimat, lakat, liuottimet, puunsuoja-aineet, 
öljynsuodattimet, öljyt, iskunvaimentimet, paristot, akut, 
jäähdytin-, kytkin- ja jarrunesteet, moottorinpesunesteet, 
loisteputket ja -lamput, torjunta-aineet, voimakkaat 
puhdistusaineet jne. Isommat öljyerät vastaanotetaan 
öljynkeräysimuautoon.

Ongelmajätteitä ei saa jättää etukäteen keräyspaikalle, 
vaan ne on itse luovutettava kuljettajalle. Palauta 
ongelmajätteet aina alkuperäisissä pakkauksissaan, jos 
mahdollista.

Keräysautoon ei vastaanoteta:
televisioita, kylmälaitteita, ATK-monitoreja eikä muitakaan 
sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Nämä luokitellaan sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromuksi, jota otetaan vastaan kaikilla 
pienjäteasemilla, jonne kotitaloudet voivat viedä maksutta 
enint. 3 samaa laitetta kerrallaan. Keräysautoon ei voi 
tuoda myöskään kyllästettyä puuta. Sitä otetaan maksutta 
vastaan pienjäteasemilla enint. 1m3.   Käytöstä poistetut 
lääkkeet ja elohopeakuumemittarit voi viedä apteekkiin.

ORIMATTILA tiistai 13.6.2006
Kierroksella metallin- ja öljynkeräysimuauto
Mallusjoki, Mallusjoentie 243, seurantalo  17.30 - 18.00

Lannoitesäkki- ja 
lavahuppukeräys
15.5.-30.6. Seurantalolla



Perhepesis
Perhepesis alkaa jälleen kesäkuussa. 
Ensimmäinen kokoontuminen torstaina 
8.6.2006 kello 18. Pesistä pelataan yhdessä 
sovittavana iltana Mallusjoen urheilukentällä 
Selventien varressa klo 18-20. Sinne ovat 
tervetulleita kaikki 0-100-vuotiaat pelaamaan 
leikkimielistä pesäpallova.

La 29.7. The BAT 30 vuotta!

Su 30.7. Lastenkonsertissa Teatteri Vanha Juko: 
Sotamies Juan ja Lontoon Prinsessa

Kaj Chydeniuksen vieraina Puntti Valtonen
ja Taru Nyman

Ma 31.7. Blues-ilta: Ismo Haavisto band
Vintage Voltage
Janne Luukkonen ja Luotisuora jakaus

Ti 1.8. Klassinen ilta 
Hauskat Sävelet: W.A. Mozart

Eine Kleine Nachtmusik
Klarinettikvintetto

Erikoisvieraana Santtu Rouvali

Ke 2.8. Etnoilta:
Ilona ja Huvina
ym. maailmanmusiikkia

To 3.8. Yhteislauluilta Hannun ja Maukan kanssa.
Beatles-musikaalin orkesteri tunnelmoi

Pe 4.8. klo 18 Lastenkonsertissa Vihreä Palma
klo 19:30 espanjalaistunnelmissa Vihreä Palma

La 5.8. Mallusjoen Torvisoittokunta

P r o u d l y  p r e s e n t s :

K A I K K I N A  PÄ I V I N Ä  K LO  18 - 2 4 ,  T E RV E T U LOA!

20062006

Ostetaan tontti
Eli olisin rakentamassa omakotitaloa ja haluaisin 
ostaa tontin/määräalan orimattilan eteläosista 
läheltä nelostietä. Mahdollisuus kunnan veteen 
olisi plussaa, pinta-alaa min. 2000m2. 

T. Miska Ikonen 0400-823985.



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!
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