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Takinkääntöviikko 2003 

Lämmin kiitos teille kaikille, jotka tulitte jälleen seuratalolle kokemaan erilaisia musiikkielämyksiä 
helteisinä iltoina.  Takinkääntöviikon yleisö luo sen tunnelman, joka painuu unohtumattomasti 
myös esiintyjien mieleen.  Monet kiitokset niille Kylälehden lukijoille, jotka nousivat 
esiintymiskorokkeelle viikon aikana.   

Sydämellinen kiitos jokaiselle viikon aikana töissä olleelle - ilman talkooväen työpanosta 
ei kyläjuhlaa synny.  Talkooväki ahersi jo ennen takinkääntöviikon alkua kioskikopin 
kunnostuksessa sekä parkkipaikan raivauksessa - kiitos teille.  Erityiskiitokset niille, jotka 
suorittivat talven ja kevään aikana järjestyksenvalvojan kortin tai vastaavan hoitajan tutkinnon, 
näin saatiin viranomaisten vaatimukset täytettyä.  Kiitos myös niille metsämiehille, jotka 
lainasivat radiopuhelimensa järjestyksenvalvojien käyttöön viikoksi.  

Käännetään takit taas ensi kesänä. Hyvää ja vireätä syyskauden alkua kaikille Kylälehden 
lukijoille.

Mallusjoen nuorisoseura r.y.
Jorma Niklander

TOIMITUS
Pekka Katajarinne

Antti Lyyra
Auli Pekkonen

Jorma Niklander
+ muut

JUTUT
pekka.katajarinne

@thermo.com

ILMOITUKSET
auli.pekkonen
@orimattila.fi

Vuoden kyläläinen
Kuka on sinun mielestäsi vuoden 
kyläläinen. Vastaukset ja perustelut 
kaupalla tai koululla olevaan laatikkoon 30.9.2003 
mennessä. 

Mallusjoen kotisivut
Haluatko mukaan päivittämään 
mallusjoen kotisivuja, ota yhteyttä 
auli pekkoseen puh 03-7796254 tai 
auli.pekkonen@orimattila.fi

Kylärahat
Mihin haluaisit käytettävän 
Mallusjoen kylärahan loppuosan 
rahaa on jäljellä noin 250 euroa. 
Vastaukset ja perustelut postilaatikkoon 
30.9.2003 mennessä.

Vuoden kyläläinen/kylärahat  

Leikkaa tästä
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Etno putosi veneestä takinkääntöviikoilla 31.7.2003
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Mallusjoen nuorisoseura

Harrastukset kutsuvat
Syksy on käsillä ja on aika miettiä mihin harrastuspiireihin kukakin osallistuu. Mallusjoen 
Nuorisoseura järjestää seuraavanlaista toimintaa kaikille kiinnostuneille.

Su 7.9. alk. Lentopallo O:la Instituutin sali klo 10.30 – 12.30 vastaava Marko Uotila
Su 4.10 alk. Kansantanssi seuratalolla 18 – 20.30 ohjaaja Sirkku Kyrö.  Yhteistyössä
  kansalaisopiston kanssa. 
Ma 8.9. alk.  Sähly 14 – 17 v. seuratalolla klo 18 – 12 vastaava Juho Kyrö 0400- 435 735
Ti 9.9. alk.  Kädentaitokerho koululla klo 17 – 18.30 koululaisille ohjaaja P – L Virtanen 

040- 7594 694.  Erilaisia materiaaleja ja työtapoja hyväksikäyttäen kerholaiset 
valmistavat omien taitojen mukaan pieniä ja vähän isompiakin töitä.  Kuten 
kortteja, tauluja, erilaisia koristeita jne.  Käsillä tekemisen taito auttaa 
keskittymään ja antaa oivalluksen ja oppimisen iloa.  Sopii sekä pojille että 
tytöille.  Kerho kokoontuu syyskaudella 14 kertaa ja  tarvikemaksu on 30 € 
kaudelta.  

Ti 9.8. alk. Teinipingis, yli 35-vuotiaat, seuratalolla klo 18–20 vastaava Antti Lyyra 779 6161
Ke 10.9. alk. Sähly 6 – 9 v. seuratalolla klo 17 – 17.45 ohjaaja Anni Suomela 778 11 55
  Pelaamista suurella sydämellä sekä ilolla ja leikin varjolla.
Ke 10.9. alk. Sähly 10–13 v. seuratalolla klo 17.45 – 18.30 ohjaaja Kari Lehtinen 777 8502
To 11.9. alk. Musiikkiliikuntaa/Tansseja alle 7-vuotiaille koululla klo 17.30–18.15 Ohj. P-L 

Virtanen. Opetellaan mm. ottamaan toiset huomioon, toimimaan ryhmässä ja 
yksilöinä leikkien, laulujen,  lorujen,  musiikin  ja liikunnan keinoin.  Kerhokerta 
sisältää myös laululeikkejä ja pieniä tansseja. Paljon erilaista toimintaa sekä 
perusliikuntaa.

To 11.9. alk. Kansantanssi/Tanssiliikunta koululaisille koululla klo 18.30–19.30 ohj. P-L 
Virtanen. Reipasta menoa tanssin, musiikin ja perusliikunnan puitteissa.  
Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.  Tutustumiskerta maksuton. Tiedossa 
viikonloppuleiri. 

To 25.9. alk.  Näyttämöilmaisu seuratalolla klo 18 – 20.30 ohj. Kari Kyllönen. Yhteistyössä
   kansalaisopiston kanssa 
Pe 12.9. alk.  Sähly 6 - 9 v. seuratalolla 17 – 18 ohjaaja Kari Lehtinen
Pe 12.9. alk. Sähly 10 – 13 v. seuratalolla 18 – 19 ohjaaja Kari Lehtinen
Pe 12.9. alk.  Sähly 14 – 17 v. seuratalolla 19 – 21 vastaava Juho Kyrö 

Tervetuloa kaikki mukaan mutkattomaan meininkiin!
Mallusjoen Nuorisoseura ry.

Kurssitoiveita yms.
Vuosien saatossa seura on järjestänyt 
monia erilaisia kursseja talolla.  

On ollut silkkimaalausta, ensiapu-
koulutusta jne.  Oletko jäänyt kaipaamaan 
jotakin? Olisiko kiva tutustua johonkin 
uuteen juttuun?  Oppia jotakin ennen 
osaamatonta? Täyttää pitkäaikainen 
”haave”?  Anna meille vinkki.

Tartu kynään ja palauta kaupalla 
olevaan kylälehden laatikkoon alla 
oleva lomake tai mailaa jorma.nikla
nder@luukku.com .  Yritämme ottaa 
mahdollisuuksien mukaan vinkistä 
vaarin.

Terveisin Mallusjoen Ns.

Kurssitoiveeni:

Nimi (ei pakollinen)  Puhelin

Leikkaa tästä
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MALLUSJOEN KYLÄKAUPPA
Mallusjoentie 245 p.779 6153

   AVOINNA:
   Ma-To 9-18
   Pe 9-19
   La  9-15
   Su      12-15

Ilmoitukset

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

- Autojen ja maatalouskoneiden korjaus -

Nuorisotoimintaa
Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että seuratalolla 
olisi keskiviikko iltaisin mahdollisuus järjestää 
nuorisolle suunnattua toimintaa.  Mutta mitä? 
Lyö kavereittesi kanssa mietintämyssy päähän ja 
ideoi meille toimintaa. Ohjaaja ehdotuksia sekä 
heidän yhteystietojaan otamme myös mieluusti 
vastaan.   Odotamme 15.9. mennessä toiminta 
ideoitanne yms. tietoja  osoitteessa jorma.nik
lander@luukku.com.  Tekstarin voit lähettää 
numeroon 041 445 3801.   

Mallusjoen Nuorisoseura 

Teatteriretki
ISO PAHA SUSI on Katja Krohnin kirjoittama 
Kouvolan teatterissa esitettävä satuilottelu, jossa 
on yhdistetty perinteisten susisatujen aihelmia 
tuoreesti ja vauhdikkaasti.

Näytelmässä seikkailevat susiperheen 
ohella niin Punahilkka, pienet porsaat, kilit 
kuin kettu ja karhukin. Näytelmä kertoo 
myös koulukiusaamisesta ja sankaruudesta.  
Se on täynnä yllättäviä juonenkäänteitä ja 
hupsun hauskoja kommelluksia. Esitys kestää 
väliaikoineen 1,5 h. 

Kaiken tämän mukavan pääsee nyt katsomaan 
kätevästi nuorisoseuran 8.11. järjestämällä koko 
perheelle suunnatulla teatteri retkellä. Linja-
auto lähtee seuratalon pihasta klo 12.00 ja 
Orimattilan torilta klo 12.15.  Takaisin olemme 
noin klo 17.00.  Koko lysti (matka+lippu) maksaa 
ikään ja sukupuoleen katsomatta jäseniltä 14 € 
ja muilta 16 €.  Sitovat ilmoittautumiset 19.10. 
mennessä Pirjo-Liisa Virtanen 040 – 7594 694.  
Tervetuloa viettämään nautinnollinen iltapäivä 
teatterin lumossa.  

Mallusjoen Nuorisoseura

Ostetaan
Lasten kerrossänky. 
jorma.niklander@luukku.com

Lasten liukumäki, matalakin käy.
pekka.katajarinne@thermo.com

Seuraava lehti
Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy Joulukuussa, 
jutut Marraskuun loppuun mennessä 
toimitukseen.

Pekka Katajarinne
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