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Mallusjoki

Mallusjoen koko kylän kiskalla on kesän 
aikaan saatu nauttia kahteen otteeseen 
Gramofooni-musiikista Anselmin, eli Ans-
si Autereen johdolla. 20.8 vuorossa oli lä-
pileikkaus Elviksen tuotannosta vuodesta 
1955 vuoteen -75. Omaksi Elviksen suosik-
kikaudekseen Anselmi poimii 50-luvun, jol-
loin Elvis oli vielä raakile, eli oikeasti Rock.

”Ihmisen korva on analoginen, ei digi-
taalinen” , Anselmi perustelee viehtymys-
tään grammari-ja vinyylilevyihin, joita hän 
on kerännyt jo vuodesta -68. Grammari ja 
vinyylilevyn erilaisuuden Anselmi kertoo 
johtuvan lähinnä huisin erilaisesta kaiver-
rustekniikasta ja materiaalista. Grammari-
levyt, eli ”savikiekot” valmistettiin ”pake-
liittimuovista” ja vinyylilevyjen raakaaine 
oli nimensä mukaisesti vinyyliä.

Kyläkioskimme ilmapiiristä erilaisine kuu-
lijoineen Anselmi kertoo pitävänsä kovasti. 
”Henki on tai ei ole, joissakin paikoissa se 
on, kuten täällä. Lähin missä olen kokenut 
samaa, oli Irlannin Dinglessä.”

Entä tykkäsikö yleisö illan tarjonnasta ? 
Kyllä, nämä illat ovat olleet tosi kivat ta-
pahtumat, kiitteli moni.

”Are You Lonesome Tonight” soi kaihoi-
sasti illan viimeisenä kappaleena, mutta 
Anselmin näemme varmasti kioskilla taas 
ensi kesänä, olisiko silloin vuorossa ken-
ties Beatles.

Kiitos Anselmi, Elvis ja ihanat asiak-
kaat, eli vieraamme, kuten meillä kioskil-
la sanotaan.

Maarit Saarinen
Kuvat: Juha-Pekka Asp

Traktorimusisointia 
järven ympäri

Massey Ferguson –orkesterin perinteinen 
Mallusjärven ympäriajo ilahdutti jo kuu-
dennen kerran musiikin ja kulttuurin ys-
täviä. Tänä vuonna Kaj Chydeniuksen sä-
veltämiä lauluja tulkitsivat Taru Nyman ja 
kiertueen ensikertalainen Kari Hevossaa-
ri. Chydeniuksen johtamassa orkesterissa 
soittivat Kyrön veljekset Aatu ja Jaakko sekä 
Kokon Tapani. Kyösti ”Kössi” Kyrö hoiti or-
kesterin liikuttamisen jo 50 vuotta uskolli-
sesti palvelleella Verkullaan. Sama Verkku 
muuten toimi Mallusjoen kioskin seinässä 
komeilevan J-P Aspin tekemän taideteoksen 
innoittajana. Käykäähän ihastelemassa!

Sää oli mitä mainioin ulkoilmakiertueel-
le ja saikin ihmiset liikkeelle sankoin jou-
koin! Karkkulan seuratalon, Mallusniemen 
kartanon, Mallusjoen Mato ja Makkara –
kioskin, Lepokodin ja Sammaliston veis-
tospuiston pysäkeillä oli kesäisen leppoisa 
tunnelma ja musiikki vetosi kaikkiin kuuli-
joihin. Kun yhdistää kauniit sävelmät, osaa-
vat ja erityisen lahjakkaat tulkitsijat sekä 
viehättävän erilaisen esiintymislavan ja –
ympäristön, syntyy konsertti, jota ei mis-
sään muualla voi kokea. Niinpä kuulijoita 
oli saapunut pidemmänkin matkan takaa, 
aina pääkaupunkiseutua myöten. Kioskil-
la kuulijat nauttivat musiikin lisäksi Madon 
ja Makkaran antimista. Oli mukava nähdä, 
kuinka jonoa riitti pitkälle ulos asti. Suuret 
kiitokset esiintyjille ja yleisölle! Ensi vuon-
na taas tavataan!
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Anselmin Aarteet 
palvelee osoitteessa 

Erkontie 12 ja on eh-
dottomasti tutustumi-
sen arvoinen paikka.



Mallusjoen Nuorisoseura ry. järjestää kaikille avointa

HARRASTUSTOIMINTAA
ma 12.9. alkaen     Tempoa Tenaviin-musiikkiliikunta 0-3-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa koululla klo 18-18.45.  
   Ohjaajina Johanna Kaplin-Mäkelä 0400-707900 ja Virpi Katajarinne 040-7170792
           
   Naisten sähly seuratalolla klo 18.30-20. Yhteyshenkilö Mervi  Majaniemi 0440-797184

ti 6.9. alkaen         Teinipingis yli 35-vuotiaille seuratalolla klo 18-20. Yhteyshenkilö Timo Puustinen 040-5530069

to 8.9. alkaen     Näyttämöilmaisu seuratalolla klo 18-20.30. Ohjaaja Mikko Peltoniemi. 
   Yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa.

pe 9.9. alkaen      Sähly 6–9 -vuotiaat seuratalolla klo 18 – 19.00. 
   Ohjaajina Marko Sipiläinen  0400-400 936 ja Arttu Munukka 0400-919017. 

          Sähly 10–13 -vuotiaat seuratalolla klo 19 – 20.30. 
   Ohjaajina Marko Sipiläinen ja Arttu Munukka. 

pe 16.9. alkaen      Kansantanssi aikuiset ja nuoret Erkko-lukiolla klo 19 – 20.30. 
   Ohjaaja Jukka Saari. Yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa.

su 28.8. alken      Sähly yli 20-vuotiaat urheilutalolla klo 19-20.30. Yhteyshenkilö Juho Kyrö 0400-435735

Tervetuloa mukaan toimimaan ja kokemaan tekemisen riemua, 
saamaan uusia haasteita ja onnistumisen iloa yhdessä toisten kanssa.

   Mallusjoen Nuorisoseura ry

ILOA, RIEMUA, 
LEIKKIÄ, 

OPPIMISTA JA 
ONNISTUMISIA…

Järvikunnan kouluhanke vasta 
rahoituksenhakuvaiheessa

Järvikunnan uutta koulua saadaan odotella vielä tovi. Alueen ky-
läjohtokunnat ovat pommittaneet kaupungin virkamiehiä kysy-
myksillään aiheesta turhautumiseen asti, mutta tietoa on tihku-
nut niukasti – kenties siksi, ettei paljon tiedotettavaa vielä ole ollut. 
Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa elo-
kuussa 2009, ja kaupunki tekee 31.12.2011 mennessä Etelä-Suo-
men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ehdotuksen ra-
hoitussuunnitelmaan valtionavustuslistalle pääsemiseksi. 
Kaupunki on varannut koulun suunnittelurahan vuodelle 2012, 
ja itse rakentaminen tapahtuu vuosina 2014 – 2015, jos valtion-
avustus saadaan.  Rakennukseen on tulossa 155 oppilaan kou-
lu ja 42 lapsen päiväkoti. 

Tonttia koululla ei vielä ole, mutta teknisestä palvelukeskuk-
sesta saadun tiedon mukaan asiassa saatetaan jo alkusyksystä 
olla viisaampia. 

Kiska talviunille 2. lokakuuta

Mallusjoen Mato Ja Makkara Kioski on avoinna  
2.10.2011 saakka. Sen jälkeen terassi hiljenee tal-
viteloille, ja herää henkiin  keväällä 2012 uusine ku-
jeineen. Kiitos kesäkaudesta ja lempeää vuoden jat-
koa itse kullekkin toivottavat Maarit, Eija ja Esse.

Mallusjokelainen! Lähetä pienet tiedoksiannot, 
kiitokset yms. Mallusjoki-lehteen 
os. mallusjokilehti@gmail.com tai p. 044 5647 009

Mallusjoen torvisoittokunta 

lauantai-iltana takinkääntöviikolla

   Mallusjoen Nuorisoseura ry

Osta ilmoitustilaa! 

15e / lehti ja p. 040-567 7757



Syyskuulumisia 
Kuperkeikasta

”Hei, terve vaan ja huomenta. On mukavaa 
sua tavata.” Näin saattoi Kuperkeikan 20 
lapsesta puolet laulaa elokuussa, kun päi-
väkodin ovet kesäloman jälkeen avautui-
vat. Toinen puoli lapsista oli uusia, joilla 
tutustuminen ”vanhoihin” päiväkotilaisiin 
on vasta alussa. Lapsista ennätysmäärä 
eli 16, on esioppilaita. 

Vuoden teemana jatkamme luonto-aihet-
ta. Tämän vuoden tavoitteena on tutustua 
lähemmin päiväkodin pihan puihin. Niitä 
löytyy kahdeksan eri lajia. Lisäksi tutus-
tumme muutamaan kasviin ja eläimeen. 
Tärkeimpinä tavoitteina on kuitenkin so-
siaalisten taitojen vahvistuminen sekä ilo 
yhdessä touhuamisesta ja leikkimisestä. 
Arjen touhuissa esioppilaat harjoittelevat 
myös koulun aloittamista helpottavia tai-
toja: kuuntelemista, oman vuoron odotta-
mista, itsenäistä pukeutumista, omista 
tavaroista huolehtimista yms. Neljälle nuo-
rimmalle päiväkotilaiselle järjestetään hei-
dän ikäänsä vastaavaa toimintaa ja vara-
taan paljon aikaa leikkiin. 

Henkilökuntaan kuuluvat edelleen kok-
ki Tiina Virtanen, hoitajat Leila Huuskonen 
ja Johanna Kaplin-Mäkelä sekä lastentar-
hanopettaja/vs. päiväkodinjohtaja Päivi 
Hallikainen. Tärkeänä henkilönä luemme 
joukkoomme kuuluvaksi myös Heikki Niku-
lan. Hän on meidän oma ”päiväkotivaari-
talonmies”. Sellaistapa muilla ei olekaan!

                                                                                        
Kuperkeikan väki

Lukuvuosi on taas alkanut ja on ollut ilo näh-
dä innokkaita oppilaita työn touhussa. Kesä 
on selkeästi tehnyt tehtävänsä, ja kaikilla 
on kovasti intoa uuden oppimiseen ja van-
han kertaamiseen. Koulun aloitti 13 uutta 
oppilasta, joten koko koulun oppilasmää-
rä on tällä hetkellä 32. Toisella luokalla on 
kuusi ja kolmannella 13 oppilasta. 

Koulutyö painottuu perinteisesti tärkeiden 
perusasioiden opetteluun eli äidinkielen ja 
matematiikan osuus on suuri (käytöskou-
luakaan unohtamatta). Otamme lukuvuo-
den aikana välillä myös rennommin ja nau-
timme mm. erilaisista retkistä ja reissuista. 

Tulemme käymään mm. Lahden kaupungin-
teatterissa, uimassa Orimattilan uimahal-
lissa ja hiihtelemässä aurinkoisilla kevät-
hangilla (luntahan tulee taas reilusti) hyvää 
nuotiopaikkaa etsien.

Pidämme vanhempainillan koululla ma 
5.9. klo 18.30 alkaen, jolloin vielä tarken-
namme kouluvuoden kuvioita. Lämpimäs-
ti tervetuloa! 

Oppilaiden kotijoukot ja kaikki muutkin, 
ottakaa reilusti yhteyttä mieltä askarrutta-
vissa kouluasioissa!

Terv. Tuomo Karjalainen

Syysretkelle 
Flamingoon!

Mallusjoen kyläjohtokunta järjestää 
syksyn piristykseksi paljon toivotun bus-
siretken Vantaalle Flamingo-kylpylään. 
Lähtö on Mallusjoen koululta lauantai-
na 12.11. klo 12.00 ja paluu n. klo 18. 
Perilläoloaikaa jää nelisen tuntia, ja sen 
voi viettää haluamallaan tavalla: kylpyläs-
sä, hohtogolfi ssa, Jumbossa shoppaillen  
Bussimatka on maksuton, muista kuluis-
ta jokainen vastaa itse.  

Ilmoittaudu vaikka heti mutta viimeis-
tään 2.11. soittamalla Johanna Kaplin-
Mäkelälle p. 0400 707900. 
Linja-autossa onpi tunnelmaa, ja yhtei-
siä asioita voi puida myös porealtaassa!

Takinkääntö Sarvi 
- maukasta oli ja kesken loppui

Takinkääntöviikko järjestettiin tänä vuon-
na 20. kerran ja juhlan kunniaksi tarjolla 
oli erikoiserä tummaa olutta. Toivottavasti 
moni tumman oluen ystävä pääsi maista-
maan juhlaolutta. Erityiskiitos Sälpäkiven 
Sepolle (ja Keudalle) koko projektin toteu-
tuksesta!

Lämmin kiitos kaikille talkoolaisille ja mu-
kana olleille - jälleen kerran yhdessä tehden 
syntyi hienoja kultturielämyksiä monille!

Mallusjoen nuorisoseura ry

Tervehdys Mallusjoen koululta!

Kuvat: M
ikko Hynninen.

Vasemmalta Pentti Mäkelä, Timo Rantalai-
nen, Matti Kettunen ja Aimo Lehikko.

Taempana Erkki Petäjä 
ja edessä 
Aimo Lehikko.

Eturivissä Mauri Blom, Torvisoittokunnan johtaja 
Rikupetteri Aaltonen (käsi koholla), Timo Ranta-
lainen ja Matti Kettunen mikrofonin kanssa.

Mallusjoen torvisoittokunta 

lauantai-iltana takinkääntöviikolla
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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
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MALLUSJOEN KYLÄKAUPPA
Mallusjoentie 245 p.7796153

MA-PE 10-17, LA 10-14

Myyn kiinteistöjä
Etelä-Suomen alueella

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

Koneurakointi Helenius
Kaivuu- ja nostotyöt. Multa-, sora- ja 

mursketoimitukset. Vaihto- ja roskalavat. 
Vuokrataan 2kpl 100 tonnia 

nostavaa tunkkia (toim traktorilla). 
Nosturikuljetukset. Puh. 0400-797 177

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

Autojen ja maatalouskoneiden korjaus

Liikenneopetuspalvelu
 Herlevi Tmi

Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki
gsm. 040-8641333

kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin

kursseja yksityisille ja yrityksille

Tämän lehden sinulle mahdollistivat:

Toimitus 
Mirka Karanta, p. 044 5647 009
Anu Erjos
Päivi Hallikainen 
Anni Kivinen
Outi Niklander
Mallusjoen kyläjohtokunta
Mallusjoen nuorisoseura

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy joulukuun alussa. 
Aineistot tulee toimittaa lehteen 18.11.2011 mennessä osoitteeseen
mallusjokilehti@gmail.com

 


























































Talotekniikka Jääskeläinen Ky
LVI-asennukset / KVV-työnjohto, 

teollisuusputkistot, 
kunnallistekniset putkistot. 

P. 040 5887331

Mallusjoentie 390, 16450 Mallusjoki. 
Talotekniikka.jaaskelainen@phnet.fi 

Mallusjoen 
kotiparturikampaamo

Pukkilantie 875 A
P. 041 4343 464

Hiusten leikkaukset 15e 
(miehet ja naiset)

Kioski
Mallusjoen Mato ja Makkara

avoinna
Ke - Su 12-21

Tiedustelut: 0400-950 798
www.mallusjoenmatojamakkara.fi

TALO MYYMÄTTÄ?

Etsin oikeat ostajat kiinteistöille 
yli 20 v. kokemuksella!

www. jonne. fi   LKV
050-1598

Helsinki ja ympäristö! 
ASENNUS HELÉN

- konesaumakatot - profiilipeltikatot
- kattoturvatuotteet - sadevesijärjestelmät 

- rakennuspeltityöt

JUHA HELÉN          ANSSI HELÉN
0400 494 395      040 778 9335

   JUHA.HELEN@PHNET.FI

Lehden painatus
Mika & Pauliina Lampinen

Mallusjoen kylän kotisivut 
www.mallusjoki.fi 
päivitykset nettiin 

osoitteella netti@jonne.fi . 
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