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JÄÄTELÖJUHLA

Heinäkuun alussa avautui Mallusjoen kios-
ki pitkän odotuksen jälkeen. Hienoa, että 
on kioski kylälle saatu. Toivottavasti moni 
käyttää kioskia tarjoamia mahdollisuuksia 
ja saamme pitää kioskin toimivana.

Lauantaina heinäkuun 24. päivänä Mal-
lusjärven kiersi jälleen kerran Massey Fer-
guson Kyrön Kössin ohjaamana ja perä-
kärryssään tällä kertaa sadekatoksen alla 
monipuolinen joukko soittajia: Kaj Chyde-
nius, Jari Juutinen, Teemu Harjukari, Ta-
pani Kokko ja Jaakko Kyrö.

Solisteina esiintyivät Taru Nyman ja Rit-
va Sorvali. Väkeä oli kerääntynyt runsaasti 
hyvissä ajoin kioskille. Mainioiden musiikki-
esitysten ohella nautittiin kioskin terassilta 
avautuvasta upeasta järvimaisemasta.

Teksti ja kuvat: Jorma Niklander

Muusikoiden 
Massey Ferguson 
-kierros pysähtyi 

ensimmäisen kerran  
Mallusjoen kioskilla

Väki tuli kuulemaan soittajia

Soittokunta pysähtyi kioskilla



ILOA, RIEMUA, LEIKKIÄ, OPPIMISTA JA ONNISTUMISIA…

Mallusjoen Nuorisoseura ry. järjestää kaikille avointa

HARRASTUSTOIMINTAA

Pe 3.9. alk Sähly 6 – 9 – vuotiaat seuratalolla klo 18 – 19.00. Ohjaajina Marko Sipiläinen 0400 400 936 ja 
  Arttu Munukka 0400 919 017. Pelaaminen vain sisäkengillä.
  Sähly 10 – 13 – vuotiaat seuratalolla klo 19 – 20.30. Ohjaajina Marko Sipiläinen ja Arttu Munukka. 
  Pelaaminen vain sisäkengillä.

Ma 6.9 alk.  Tempoa Tenaviin koululla klo 18 – 18.30. Liikuntaa, leikkiä, laulua, lämmintä syliä ja yhdessäoloa käveleville ja 
  ei-käveleville alle 3-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa. Ohjaajina Virpi Katajarinne ja 
  Johanna Kaplin-Mäkelä 0400 707 900.  Tarvittaessa ryhmä voidaan jakaa kahtia käveleviin ja ei-käveleviin.
  Kädentaitokerho koululla klo 17 – 18.30 koululaisille.  Ohjaajana Marja-Liiisa
  Miettinen 050 346 0523.  Tutustutaan erilaisiin askartelumateriaaleihin erilaisten töiden kautta.  
  Tarvikemaksu 30,- lukukausi.  Tutustumiskerta maksuton.
  Nuorten Illat seuratalolla yli 12-vuotiaat klo 18 – 20.00 ohjaajana nuorisotyöopiskelija Roosa Eskonsalo.  
  Nuorten omaehtoista toimintaa yhdessä suunnitellen ja tehden.  Sisäkengät mukaan.

Ti 7.9. alk. Teinipingis yli 35-vuotiaille seuratalolla klo 18 – 20.00. Vastuuhenkilö Timo Puustinen 040 553 0069. 
  Käytetään sisäkenkiä.

To 9.9.alk. Näyttämöilmaisu seuratalolla klo 18 – 20.30. Tavoitteena näytelmän harjoittaminen esityskuntoon sekä 
  maskeerauksen, puvustuksen ja lavastuksen valmistaminen esitykseen. Ohjaaja Mikko Peltoniemi Yhteistyössä Wel 
  lamo-opiston kanssa. Tiedustelut Kyösti Kyrö 050 338 8890. Sisäkengät mukaan.
  ”Kohti Tavastian takahuonetta”  10 – 14 –vuotiaiden  Bändi-kokeilu jatkuu Tapani Kokon ja Aatu Kyrön 
  opastuksella treenikämpällä  Lehtimäentie 21,  Sammalisto. Tiedustelut Tapani Kokko 0400 696 996.
  
Pe 10.9. alk. Kansantanssi aikuiset ja nuoret Erkko-lukiolla klo 19 – 20.30. Suomalaisen kansantanssin ja lavatanssin askeleita,  
  otteita ja rytmiikkaa. Tanssiesitysten tekemistä. Ohjaaja Ria Niemelä. Tiedustelut Sirkku Kyrö 050 309 8259. 
  Yhteistyössä Wellamo- opiston kanssa.

Su 5.9. alk.  Sähly yli 20-vuotiaat seuratalolla klo 18 – 20.00. Vastuuhenkilö Juho Kyrö 0400 435 735. 
  Käytetään vain sisäkenkiä.

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

   Mallusjoen Nuorisoseura ry

P.S Haetaan lasten Teatteri-kerholle ja Musiikkiliikunta/Liikunta -kerholle
ohjaajia.  Jos olet kiinnostunut tai tiedät ”hyvän tyypin” tehtävään, vinkkaa

pirjo-liisa.virtanen@phnet.fi tai 040 7594 694. 
Muunkin alan ohjaajavinkit tervetulleita! 

ILOA, RIEMUA, 
LEIKKIÄ, 

OPPIMISTA JA 
ONNISTUMISIA…



Kävelylle vanhaan 
metsään

Mallusjoen vanhaan metsään on saatu kartta 
ja opasteet. Suojellussa metsässä on kolme 
erimittaista merkittyä reittiä, joilla pääsee 
näkemään monimuotoista luontoa.  Reitti 
alkaa melko huomaamattomasti  Selventie 
72:n kohdalta. Pysäköintitilaa ei ole, joten 
auto kannattaa jättää kioskin luokse tai 
viedä urheilukentän reunalle.

Kesän myrskyt kaatoivat puita kävely-
poluille, mutta kunhan reitit on raivattu, 
kyläjohtokunta järjestää koko perheen ul-
koilu-iltapäivän Natura-metsässä. Tarjoil-
uakin on luvassa. Tapahtumaa odotellessa 
poluilla voi tietenkin samoilla itsekseen.  

Kävelytapahtumasta ilmoitetaan kou-
lulaisten ja päiväkodin kautta, Orimattilan 
Sanomien Tulkai mukaa –palstalla, Mallus-
joen kioskilla ja kylän kotisivuilla. 

Outi Niklander

Syksyinen Kuperkeikka

Elokuussa alkoi täysi tohina myös päiväkoti 
Kuperkeikassa. Päiväkoti avasi ovensa 4.8. 
ja on nyt täynnä iloisia ja reippaita 3-6 –
vuotiaita tyttöjä ja poikia. Eskarilaisia on 
tänä vuonna peräti 11! Päiväkodissa kiin-
nitämme tänä vuonna erityistä huomiota 
luontoon ja sen ihmeisiin; tutustumme esi-
merkiksi eläimiin, kasveihin sekä vuoden-
aikojen vaihteluihin retkeilemällä metsäs-
sä, laulamalla, leikkimällä, liikkumalla ja 
tekemällä erilaisia kädentöitä. 

Uusi toimintakausi toi mukanaan myös 
uusia tuulia – päiväkodissame aloitti ryh-
mäavustajana Terhi Vehniäinen. Terhi työs-
kentelee Kuperkeikassa ainakin joulukuun 
loppuun saakka. Kuperkeikkalaiset toivot-
tavat kaikille Mallusjoki-lehden lukijoille 
pirteää alkavaa syksyä!

T. KUPERKEIKAN LAPSET  
JA AIKUISET

Terriniemen ja Mallusjoen maaseutuseura 
tekivät kesän toiseksi kuumimpana päivä-
nä 13.7. yhteisen retken. Ensin käytiin Hä-
meen linnassa, jossa saatiin loisto-opas-
tus. Sitten matka jatkui Lepaan viinitilalle 
ja Iittalan lasimuseoon. Lopuksi kurvattiin 
vielä Lempäälän Ideaparkiin.

Mikäs sen hauskempaa kuin ihailla kau-
niita maisemia ilmastoidusta bussista ja 
päivittää samalla kesäkuulumiset vierus-
kaverin kanssa. Kiinnostavissa ja sopivan 

erilaisissa kohteissa ehti rupatella muit-
tenkin matkalaisten kanssa. 

Kun seuraava retki järjestetään, lähte-
kääpä kaikki kynnelle kykenevät rohkeasti 
mukaan. Ei tarvitse olla edes seuran jäsen, 
ja nytkin joukossa oli ensikertalaisia. 

Kiitos järjestäjille mainiosta retkestä ja 
yhteisöllisyyden vaalimisesta sen avulla!

teksti: Outi Niklander
Kuvat: Jorma Hynninen

Mallusjokelainen! 
Lähetä pienet tiedoksiannot, 

kiitokset yms. Mallusjoki-lehteen 
os. mallusjokilehti@gmail.com 

tai p. 044 5647 009

Retkellä 
Hämeessä

Kiitokset 
Takinkäännöistä!

Mallusjokelaisten yhteinen musiik-
kielämys Mallusjoen Takinkääntöviik-
ko juhlittiin tänäkin vuonna kunnialla 
läpi. Erityinen kiitos kuuluu ahkerille 
talkoolaisille – ilman Teidän panostan-
ne ei Takinkääntöjä juhlittaisi. 

Kioski 
Mallusjoen mato ja makkara 

on avoinna: 

ke-su 15-21
(ma-ti suljettu)
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Koneurakointi Helenius
Myyn kiinteistöjä

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 
Jorma Niklander 
Mallusjoen kyläjohtokunta 
Mallusjoen nuorisoseura  
 
 
Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy joulukuun alussa

Aineistot seuraavaan lehteen tulee olla perillä viimeistään 
18.11.2010 mennessä osoitteessa: mallusjokilehti@gmail.com 

 


























































Talotekniikka Jääskeläinen Ky
LVI-asennukset / KVV-työnjohto,  

teollisuusputkistot, 
kunnallistekniset putkistot.  

 
P. 040 5887331 

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

Osta ilmoitustilaa!

15 € / lehti 

Tiedustelut p. 040-567 7757  

tai mallusjokilehti@gmail.com

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

Avustajat tässä numerossa 
Pirjo-Liisa Virtanen 
Sari Ovaska / Kuperkeikka  
Outi Niklander 
Jorma Hynninen

Mallusjoen kylän kotisivut 
www.mallusjoki.fi
päivitykset nettiin 

osoitteella netti@jonne.fi. 
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