
Lauantaina 27. marraskuuta pidettiin perinteiset 
Mallusjoen nuorisoseuran pikkujoulut 
seuratalolla.  
Yli sadan lapsen, nuoren ja aikuisen jouk-
ko oli mukana joulukauden avauksessa.  

Naperoiden ja katirillien syyskauden harjoittelu 
huipentui esiintymiseen juhlassa. Lisäksi nähtiin 
nuorten esittämän Avaruustanssi. Illan musiikki-
annista vastasi Mallusjoen kyläpelimannit. Im-
protentti-teatteriryhmä viihdytti yleisöä omalla 
ohjelmallaan. 

Puuropuheessaan Mika Lampinen paljasti 
joulupukin salaisen puuroreseptin.  Maittavan 
puuron olivat keittäneet Sammaliston maaseu-
tuseuran naiset ja ”rusinarokan” Mallusjoen 
maaseutuseuran naiset. Kiitokset myös tanssi-
harrastajien vanhemmille, jotka olivat leiponeet 
puhvetin pullat sekä tarjoilivat puuron pikku-
jouluvieraille. 

Illan jännitys huipentui pikkujoulupukin vie-
railuun sekä arpajaisiin, joiden voitoista olivat 
huolehtineet sählyharrastajat vanhempineen. 

Kiitokset kaikille lämmintunnelmaisesta 
pikkujoulujuhlasta!

Mallusjoki
Mallusjärven järvikunnan tiedotuslehti             levikki 500 taloutta

 Joulukuu           2004

Pikkujoulujuhla seuratalolla

Joulun   
alkanuton
odotus

Kyläjohtokunta vaihtuu
Nykyisen kyläjohtokunnan 
toimikausi päättyy kuluvan 
vuoden loppuun. Kaupungin-
valtuusto nimeää kokoukses-
saan 17.1.2005 uudet kyläjoh-
tokunnat kaudelle 2005 – 2008. 
Kyläjohtokunta on suoraan 
kaupunginhallituksen alainen 
toimielin ja sen  toimintaa ohjaa 
kaupungin hallintosääntö sekä 
opetustoimen tehtävien osalta 
sivistystoimen johtosääntö.

Kyläkokous 13.12.
Kyläkokous järjestetään 
Mallusjoen seuratalolla ma 
13.12.2004 klo 18.00 alkaen. 
Käsiteltävät asiat:
- Mallusjärven kehityshank-
keen loppuraportti (alkaa klo 
18.00)
- Kyläjohtokunnan ehdokkai-
den valinta (alkaa n. 19.00)

Kaikki asiasta kiinnostuneet 
mukaan!

Koulun pihasauna
Koulun pihapiirissä sijaitseva 
vanha hirsisauna on saanut 
purkutuomion. Maksat itse 
purku- ja kuljetuskustannukset. 
Mikäli kiinnostuit, ota yhteys 
kaupungin tilapalveluun. Jar-
mo Rantalainen, puh. 03-888 
1387 / 040-570 0218. Mikäli 
kiinnostuneita löytyy useampi, 
saunasta järjestetään tarjous-
kilpailu.

Virkistäytymistä
Kyläjohtokunta on kokouk-
sessaan  10.11.2004 päättänyt 
kylärahan käsittelyn yhteydes-
sä hankkia kyläläisten käyttöön 
lippuja Orimattilan uimahalliin. 
Lippuja on tarjolla 50 aikuiselle 
ja 50 lapselle.  (2 + 2 / perhe). 
Ota yhteys Auli Pekkoseen, puh. 
040-567 7757, niin sovitaan lip-
pujen toimittamisesta.

Vuoden kyläläiset 
valittu
Vuoden kyläläiset on julkistet-
tu ja vuoden 2004  nimityksen 
ovat saaneet  Matti Kuusisto ja 
Erkki Pekkonen.
Perustelut:
- Erkki on mies, joka osallistuu 
kaikkiin talkoisiin, joihin hän-
tä pyytää. Hän osaa myös itse 
huomata, kuka tarvitsee apua 
ja vaivihkaa saapuu paikalle 
ja ryhtyy toimenpiteisiin, jotta 
homma hoituu taas eteenpäin.
- Matti on mies, joka on tehnyt 
todella suuren työn Mallusjoen 
kulttuurin hyväksi mm. Mal-
lusjoen kyläpelimannit. Hän on 
myös aina avulias, jos joku apua 
tarvitsee, toteaa naapuri.
Tällaisia ihmisiä Mallusjoki 
tarvitsee! Toivottavasti meis-
tä muista tulee samanlaisia. 
Voimmehan ensivuonna saada 
tittelin itsellemme,jos oikein 
kovin ponnistelemme yhteisten 
asioiden puolesta.

Onnittelut!

Pysäkkikatokset!
Nyt on vihdoin aika alkaa 
rakentaa Mallusjoelle uusia 
pysäkkikatoksia. Talkoovoimia 
tarvitaan.
 Rakentaminen tapahtuu tammi-
kuun aikana vanhalla Kaitilan 
tehtaalla todennäköisesti iltaisin 
ja viikonloppuisin. Niitä raken-
netaan 4 kappaletta. Maalareita 
on jo ilmoittautunut muutama, 
rakentajia kaivataan.

Ilmoittaudu Antti Lyyralle puh 
0500-711290 heti tai myöhem-
minkin. Kehtaatko olla poissa!

ps. homma ei liene vaadi pal-
jon taitoa jos muutkin kylät 
ovat onnistuneet tekemään nii-
tä ilman koulutusta. Koulutusta 
tai kokemusta ei tarvita, ilmoit-
taudu heti, sillä huomenna voi 
olla jo myöhäistä.
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E k o p i s t e e t 
uudistuvat
Tammikuun alussa 2005 alkaa 
ekopisteiden uudistuminen 
Päijät-Hämeen Jätehuollon 
toimialueella. 

Tähtäimessä on, että vuoden 
2007 loppuun mennessä jo-
kainen toimialueen 13 kunnan 
hyötyjätepisteestä on uuden-
näköinen. Uudistus alkaa 
Lahdesta ja Heinolasta. Uudet 
vihreät keräyskontit on valittu 
kestävyys, toimivuus ja turval-
lisuus näkökulmia tarkastellen. 
Ekopisteessä kerätään koosta 
riippuen keräyskartonkia, ke-
räyspaperia, lasia, paristoja ja 
pienmetallia.

Tavoitteena on luoda yhte-
näinen ilme kaikkien kuntien 
ekopisteisiin, niin että jokainen 
toimialueemme asukas tunnistaa 
ekopisteen omakseen. Nykyiset 
jätekeräysastiat, kontit ja laarit 
ovat peruja siltä ajalta, kun kun-
nat jokainen erikseen järjestivät 
hyötyjäteasiansa itse.

Samalla kun keräysastiat 
uudistuvat tarkistetaan niiden 
sijoittumista. Ekopisteet pyri-
tään saamaan toiminnallisesti 
paikkoihin matkanvarrelle 
tai keskeiselle paikalle mm. 
kauppojen läheisyyteen, ettei 
niihin tarvitsisi erikseen läh-
teä. Yhtenäisillä keräysastioilla 
saavutetaan myös ympäristöys-
tävällisyyttä, tehokkuutta ja 
taloudellisuutta tyhjennysten 
järkeistämisen avulla. Ekopis-
teiden uudistuksen toivotaan 
kannustavan asukkaita lisää-
mään lajitteluaan. 

Seuratalon remonttikuulumisia
Kesän ja syksyn aikana lämmitysjärjestelmää uusittiin. Jo viisitoista 
vuotta palvellut lämminilmakehitin jouduttiin korvaamaan 
uudella, koska siihen ei enää saanut varaosia.

Ilmakanavat puhdistettiin. 
Uuteen lämmittimeen tuodaan 
kierrätettävä ilma näyttämön 
seinässä olevan kanavan kautta, 
ei enää juhlasalin lattianrajasta. 
Samaten ulkoilma tuodaan ka-
navaa pitkin laitteeseen. 

Muutosten myötä myös pan-
nuhuone pysyy lämpimämpänä. 
Lämmitysjärjestelmän kanavatyöt 
hoiti Ari Haatanen.  Seura sai tal-
kooapua seuraavilta yrityksiltä: 
Wemasto (lämmittimen liittäminen 
savupiippuun), Ferroplan (piipun 
tuhkaluukku), Jokopa (lämmit-
timen aluslevyt).  Kiitokset myös 
pingisporukalle lämmittimen ”haa-
laamisesta” paikalleen sekä Harjun 
Tapanille palo-oven kiinnittämises-
tä takaisin paikoilleen.  

Lokakuun aikana 
saatiin käyttöön myös 
penkkivaunu, jonka 
rakensi Erkki Uotila. 

Putkirunkoiseen vau-
nuun voidaan pinota 
neljätoista penkkiä 
tukevasti pois muun 
harrastustoiminnan 
tieltä. Seuraavina 
ponnistuksina odottaa 
vuoroaan näyttämön 
alapuolisen tilan pin-
tojen viimeistely sekä 
raivaus.  Tilan valaistusta ja ilmanvaihtoa parannetaan. Ensi 
vuoden aikana rakennetaan keittiön kuistin paikalle uusi kuisti 
ja portaikko ullakkotilaan.  Entinen pukuvarasto muutetaan ker-
hotilaksi, jonka yhteyteen on suunniteltu pientä keittiönurkka-
usta ja suihku- ja vessatiloja.  Talkooväkeä tarvitaan taas näihin 
remonttivaiheisiin.

TOIMITUS
Antti Lyyra

Auli Pekkonen
Jorma Niklander

Pekka Katajarinne
+ muut

JUTUT
pekka.katajarinne

@thermo.com

ILMOITUKSET
auli.pekkonen
@orimattila.fi

Penkkivaunu ja tekijä

Uusi lämminilmakehitin

Ansiomerkit
Suomen Puhallinorkesteriliiton kul-
taisen ansiomerkin yli 30 vuotisesta 
työstä puhallimusiikin hyväksi ovat 
saaneet Pentti Mäkelä, Eino Uotila 
ja Oiva Uotila.

Onneksi olkoon!
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Ranea viedään�.
Maailman Ensi-ilta Mallusjoen 
Näyttämöllä 12.2.2005

Käsikirjoitus ja ohjaus: 
Junnu Riihimäki
Puvustus: 
Junnu, Riitta Suuronen, Tytti Götsch 
ja Orimattilan teatterin puvusto
Lavastus: 
Junnu ja Mallustiryhmä
Laulujen sanat Junnu, 
sävellys ja sovitus Kari Virtanen ja 
Sami Ahonen
Musiikki: Kalifax
Valotekniikka: Kari Kyllönen
Äänitekniikka: Ville Rantalainen

Mallusjoen seurantalo
15.2.2005 klo 19.00

Lähitetteri
17.2.2005 klo19.00

Lähitetteri
19.2.2005 klo14.00

Lähitetteri
22.2.2005 klo19.00

Pikkutetteri, Lahti
26.2.2005 klo19.00

Mallusjoen seurantalo
12.3.2005 klo 19.00

Tämänkertainen, Riihimäen 
Junnun kirjoittama ja ohjaama 
teos,  ”Ranea viedään”, on taas 
takuuvarmaa mallustia musiik-
keineen kaikkineen. Tiivistun-
nelmainen, visuaalinen teos 
kätkee sisäänsä suuria tunteita, 
pieniä tunteita, pieniä ihmisiä, 
saavuttamattomia unelmia, 
saavutettuja unelmia ja  elä-
män pieniä naurettavuuksia 
– katsojasta riippuen. Rane on 
aikansa lapsi, jolle ympäristö ja 
kaverit tarjoavat elämisen mal-
leja, jotka eivät välttämättä ole 
yhteensopivia päähenkilön risti-
riitaisen persoonan kanssa. Pyr-
kyri vai luuseri – siinäpä vasta 
kysymys, varsinkin näinä aikoi-
na, kun joka tuutista tuuppaa 
käsittämätöntä elämän käyttö-
liittymää tuhannen tekstiviestin 
kera. Maailmankuvia, jotka on 
kuorrutettu toinen toistaan ko-
reammalla ulkokuorella. 

Mitkä asiat ovat sitten oikeita, 
vai pitäisikö kysyä, mitkä asiat 
ovat oikeasti tärkeitä. Loistavat, 
meluisat pintakoristeet peittä-
vätkin usein täysin sen ikävän  
tosiasian, että sisältö puuttuu, 
tai se on mätä. Ranen ja hänen 
kaveripiirin hahmot ovat tietysti 
täysin fiktiivisiä. Yhteydet todel-
lisuuteen ovat pelkää sattumaa 
ja katsojan oman mielikuvituk-
sen tuottamaa tetteri-illuusiota. 
Ranea viedään –näytelmä on 
elämän nopeasti tarjoiltu seka-
hedelmäkeitto, jota kannattaa 
lusikoida ja maistella mieli 
avoimena. Tuhtia lientä lusi-
koidessa sekaan osuu varmasti 
muutama maukas sattumakin, 
joiden ravintoarvoa ei kaloreis-
sa mitata. 
”Ranea viedään, Ranea vie-
dään – kukaan ei kysy, kaikki 
vain vastaavat – Ranea viedään, 
Ranea viedään.” Ranea ei suosi-
tella alle 12-vuotiaille

Mallusjoen Näyttämö on 
uskollinen omalle jäljittele-
mättömälle tyylilleen, joka on 
saanut nimeksen ”Mallusti”. 
Mallustituotannon aloitti Kari 
”Kyltsi” Kyllönen - kaikkien 
mallustien Isä. Useasti palkitut 
teokset ovat olleet omaperäisiä, 
tiukasti pakattuja tarinoita tästä 
ajasta – ennen, nyt ja tulevai-
suudessa. Yllätykselliset juo-
nenkäänteet kätkevät sisäänsä 
monimielisiä, symbolisia viit-
tauksia elämän koko kirjoon ja 
niiden erilaisista vaikutuksista 
ihmismieleen. Vakavissa asiois-
sa on omat huvittavat puolensa 
ja naurettavissa asioissakin on 
aina tummat pohjavireensä, jot-
ka ohjaavat elämämme suuria 
ja pieniä päätöksiä - oikeaan tai 
väärään. Mallustia voi katsoa 
yksi- tai kaksisilmäisesti, mutta 
mieluiten kuitenkin silmät auki. 
Yllätykset ovat mahdollisia, 
niinkuin elämässäkin. 

Näytökset: 
Ensi-ilta:
Mallusjoen seurantalo
12.2.2005 klo 19.00
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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

Päiväkoti kuperkeikka
Päiväkoti Kuperkeikka on Mallusjoen Nuorisoseura ry:n ylläpitämä päiväkoti, jolta Orimattilan 
kaupunki ostaa päivähoitopalvelut. 
Kuperkeikka tarjoaa 21 hoito-
paikkaa 1-6 vuotiaille lapsille 
(sekä osa- että kokopäivähoi-
toa) sekä vastaa Järvikunnan 
alueen esiopetuksesta. Henki-
löstönä päiväkodissa on kolme 
kasvatustyöntekijää (päiväkodin 
johtaja/lastentarhanopettaja ja 
kaksi hoitajaa) sekä kokki, joka 
valmistaa ruoan päiväkodissa. 
Päiväkoti on avoinna klo 6.00-
17.00. 

Sijantimme maaseudulla antaa 
oivallisen mahdollisuuden tutkia 
luontoa, maaseutua, maatilojen 
elämää ja niiden eläimiä, koneita 
yms. Koemme luonnon erittäin 
tärkeäksi osaksi päiväkotimme 
arkea ja teemme retkiä,ja tutus-
tumiskäyntejä lähiympäristöön 
ja luontoon sekä käytämme 
myös esimerkiksi askarteluissa 
luonnosta saatavia materiaa-
leja. Viikottain hyodynnämme 
myös kylän nuorisoseurantaloa 
jumpan merkeissä. 

Päiväkotimme tehtävä on 
tarjota lapsille lämmin ja tur-
vallinen hoitopaikka, turvalliset 
aikuis- ja kaverisuhteet, kasva-
tusta ja erityiskuntoutusta sitä 
tarvitseville sekä tukea perheitä 
kasvatustyössä. 

Toiminta päiväkodissa lähtee 
perheiden ja lasten yksilöllisitä 
tarpeista ja tavoitteet määräyty-
vät lapsen omista kehittymistar-
peista kuitenkin osana vertais-
ryhmää.Oppimisympäristöä 
rakennetaan niin, että lapsilla on 
mahdollisuus oma-aloitteiseen 
toimintaan ja omien ideoiden 
toteuttamiseen. Vuorovaikutus 
niin perheiden ja lasten kuin 
henkilöstön välillä on avointa 
ja rehellistä.

Esiopetus on myös tärkeä osa 
toimintaamme: opettelua ei kii-
rehditä, vaan jokaiselle lapselle 
annetaan aikaa edetä omaan 
tahtiinsa ja lasten omia toivei-
ta ja odotuksia kuunnellaan ja 
suunnitellaan toimintaa niiden 
pohjalta. Yhteistyötä tehdään 
myös Mallusjoen koulun kans-
sa. 

Päiväkodissa toimii myös ak-
tiivinen vanhempaintoimikunta, 
joka toiminnallaan mahdollistaa 
erilaisten retkien ja tutustumis-
käyntien tekemisen.

Syksyn 2005 esiopetukseen 
haku on helmikuun 2005 lop-
puun mennessä. Hakupaperit 
tuleville esikoululaisille lähe-
tetään Orimattilan kaupungin 
toimesta helmikuun alkuun 
mennessä. Jos papereita ei kuu-
lu, voi yhteyttä otaa joko päivä-
koti Kuperkeikkaan tai kaupun-
gin päivähoitotoimistoon. 

Toivotamme kaikki tulevat 
esikoululaiset ja muut asiasta 
kiinnostuneet tervetulleiksi 
tutustumaan päiväkotiimme 
keskiviikkona 2.2.2005 klo. 
12.30-16.00 välisenä aikana. 
Jos et pääse edellä mainittuna 
aikana, soittele ja sovi toinen 
aika. 
Y h t e y s t i e d o t : 
päiväkoti Kuperkeikka, Puk-
kilantie 818, 16300 Orimat-
tila. Puh. 7778521, s-posti 
annamaija.westman@phnet.fi. 
Päiväkodin johtaja Anna-Maija 
Westman 041-5452480 tai koti 
7798571. 

Iloista joulun odotusta kaikille 
toivottavat Kuperkeikan 
aikuiset ja lapset


