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Pekka Katajarinne

Antti Lyyra
Auli Pekkonen

Jorma Niklander
+ muut

JUTUT
pekka.katajarinne

@thermo.com

ILMOITUKSET
auli.pekkonen
@orimattila.fi

Pihakilpailu
Pihakilpailu järjestetään tänä 
vuonna Mallusjoella. Ilmoittau-
tumiskuponkeja on saatavissa 
Mallusjoen kyläkaupalta. Pihan 
ei tarvitse olla viimeisen päälle 
istutettu ym, vaan kilpailussa 
arvostellaan kokonaisuutta. Esi-
merkiksi vaikka vesijohtolinja 
menisi nyt pihasi läpi, voit silti 
voittaa. Arvostelukierros tehdään 
heinäkuussa. Voittaja(t) julkais-
taan syksyllä järjestetävässä tilai-
suudessa. Järjestäjinä Orimattilan 
Omakotiyhdistys, sekä Mallusjoen 
kyläjohtokunta.

Kyläkauppapäivät
Mallusjoen kyläkaupalla järjeste-
tään kyläkauppapäivät perinteises-
ti jo kolmannen kerran lauantaina 
12.6. Siellä on kaikenlaista kivaa 
mm. kirpputori ym. Lisätietoja 
kaupalta puh. 03-779 6153

Metalliromun keräys 
Mallusjoella
Lava saapuu Mallusjoen nuorisoseu-
rantalon pihaan perjantai-iltana 4.6. ja 
lähtee pois joko sunnuntai-iltana 6.6. 
tai maanantaina. Keräys suoritetaan 
yhteistyössä mäntsäläläisen romuyrit-
täjän kanssa. 

Jos sinulla on isompia määriä 
metalliromua,voit ottaa yhteyttä suo-
raan yrittäjään puh 0400-775540 ja so-
pia jos hän hakee romusi kotoa. Ohjeet 
löytyvät romulavan luota. Lisätietoja 
Antti Lyyra puh 0500-711290.

L a n n o i t e s ä k k i e n 
keräys
4H-järjestö käynnistänyt lannoitesäk-
kien ja lavahuppujen keräyksen, ke-
räysaika 17.5. - 30.6.2004 seuratalon 
parkkipaikan takaosassa.

Kevätarpajaiset
Karkkulan koulun kevätarpajaisissa 
päävoitot - 2 kpl tuotekoreja - voittivat 
Aatu Ojanen ja Raimo Kannusmäki. 
ONNEA! Pienemmät tuotepalkinnot 
toimitetaan voittajille koululaisten 
toimesta. Kiitokset kaikille arpajaisiin 
osallistuneille!

Perhepesis
Perhepesis on jo aloittanut kautensa. 
Pesistä pelataan tiistai-iltaisin Mallus-
joen urheilukentällä Selventien varres-
sa klo 18-20. Sinne ovat tervetulleita 
kaikki 0-100-vuotiaat pelaamaan leik-
kimielistä pesäpallova. Lisätietoa Antti 
Lyyralta.

Ohjaajia kaivataan
Pienet jalkapalloilijat (6-9-vuotiaat) 
tarvitsevat ohjaajaa kesän peleihin. 
Syksyksi tarvitaan myös sählyohjaa-
jaa.  Ryhdy ohjaaksi!  Soita Jorma 
Niklanderille, puh 041 445 3801 tai 
lähetä sähköpostia: jorma.niklander@
luukku.com.

Kyläraha
Mihin haluaisit kylärahaa 
käytettävän? Mallusjoen 
kyläjohtokunta haluaisi si-
nunkin apuasi, sillä suuren 
suuri kyläraha tälle vuodelle 
on vielä kohdentamatta.

Mihin noin 500-600 euroa, 
mikä on vielä jäljellä, sijoite-
taan? Onko esim halukkaita, 
jos järjestetään uintiretkiä 
uimahalliin vai onko sinulla 
ideoita, hulluimmatkin ideat 
voivat muodostua pitkäai-
kaiseksi iloksi/sosiaaliseksi 
tapahtumaksi esim. teinipin-
gis, perhepesis ym. ideat Auli 
Pekkoselle, Antti Lyyralle tai 
kaupalla olevaan laatikkoon. 
Kiitos.

Keräyspaperi
Keräyspaperilava seuratalolla 
5.- 6. kesäkuuta.

Takinkääntöviikko 2004
Elokuun ensimmäisellä viikolla nautitaan taas monenlaisesta 
musiikista ja hyvästä tunnelmasta Mallusjoen seuratalolla. 
Toivottavasti kunkin illan perusjoukko on mukana myös 
tänä vuonna.  Ota yhteyttä illan vastuuhenkilöön ja vahvista 
mukanaolosi. 

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!

Kioskiin
Takinkääntöviikon kioski tarvitsee 
taas innokkaita myyjiä. Ilmottau-
du 2.7.2004 mennessä Aulille, 
puh. 779 6253 tai 040-567 7757.

Järjestyksenvalvojaksi
Järjestyksenvalvojiksi tarvi-
taan tänäkin vuonna riittävä 
määrä henkilöitä, joista isolla 
osalla tulee olla järjestyksen-
valvojakortti.  Ilmoittaudu 
mukaan sinulle sopivana 
iltana tai useampana iltana.  
Lisätiedot ja yhteydenotot 
puhelimitse (779 6128 / 041 
445 3801) tai sähköpostilla 
(jorma.niklander@luukku.
com). 

ILTA    VASTUUHENKILÖ PUHELINNUMERO
sunnuntai 1.8.   Kyösti Kyrö  778 1167 / 050 309 8259
maanantai 2.8.  Sirkku Kyrö  778 1167 / 050 309 8259
tiistai 3.8.   Jorma Niklander 779 6128 / 041 445 3801
keskiviikko 4.8. Maija Viljanen 779 6272 / 040 721 9435
torstai 5.8.   Kirsti Hartman 777 5049 / 040 770 8835
perjantai 6.8.   Mika Tuiskunen 777 8372 / 0500 320 568
lauantai 7.8.   Marja Uotila  779 6289 / 040 828 4689
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MALLUSJOEN KYLÄKAUPPA
Mallusjoentie 245 p.779 6153

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

   Su      10-14 (kesän ajan)

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

Puvustohanke ja seuratalon remontti
Puvustohanke yhdessä Orimattilan 
teatterinystävien kanssa etenee.  
Kehräämölle on saatu valmiiksi 
tilat, joihin siirretään seuratalon 
ullakon pukuvaraston vaatteet ja 
tarpeisto.  

Materiaali lajitellaan siellä ja 
saadaan kunnostetuksi ja luette-
loitua. Ensi vuonna pukuvarasto 
muutetaan kerhotilaksi, jonne 
kulku tulee keittiön kuistin tilalle 
rakennettavien portaiden kautta.  

Kerhotilaan tulee pieni keittiö 
sekä vessa- ja suihkutilat.

Seuratalolla siivotaan paikkoja 
ja tyhjennetään näyttömän ala-
puolinen tila, joka kunnostetaan 
paremmn toimivaksi säilytys-
tilaksi.  Tilan ilmanvaihtoa ja 
lämmöneristystä parannetaan 
sekä valaistus laitetaan kuntoon.  
Pannuhuoneessa uusitaan lämmi-
tysjärjestelmän tuloilmakanavointi 
ja parannetaan lämmöneristystä. 

Penkeille tehdään vaunut, joi-
den avulla niiden säilytys ja siir-
täminen sujuu nykyistä parem-
min.  Selvitetään pöytävaunujen 
hankintaa pöytien varastoinnin 
helpottamiseksi. Talkooapua 
tarvitaan purkuvaiheessa, tietoa 
talkoista seuratoimintapalstalla 
sekä ”puskaradion” kautta.

Ilmoitukset
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Kuva Mika Lampinen

Su 1.8. Kaj Chydeniuksen konsertissa 
solisteina Taru Nyman, Sanna Kemppainen, 
Sara Holopainen ja Jussi Chydenius
bluesia: Fat Mama

Ma 2.8. alkuillasta Wastalause, paikallista menoa
Elke Q ja Blue Moon
Dave Lindholm, rockin kantapeikko!

Ti 3.8. klo 18 klassinen lastenkonsertti Avantin
mukana.
klo 19.30 kamarimusiikkikonsertissa Avantin 
muusikot.
klo 21.30 Läheltä liippaa -ensemble,
musiikkiteatteria

Ke 4.8. ETNO-ilta:   Etno putoaa veneestä uusin
voimin

To 5.8. Yhteislauluilta Hannun ja Maukan kanssa.
Jussi & kitara

Pe 6.8. lauluyhtye SOIVA
Rea Mauranen, Erik Lindsrömin sävellyksiä
Loppuillasta Kalifax

La 7.8. Suuri USKO KEMPPI -konsertti: Mallusjoen 
torvisoittokunta solistinaan 
EERO SINIKANNEL
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