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+ muut
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pekka.katajarinne

@thermo.com

ILMOITUKSET
auli.pekkonen
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Kesämuistelo

Harrastustoimintaa

Sähly 6-8 v.
Ke 15.9. alk. seuratalolla klo 
17 - 18 Ohj. Kari Lehtinen 777 
85 02

Sähly 9-12 v. 
Ke 15.9. alk. seuratalolla klo 
18 - 19 Ohj. Kari Lehtinen 

Sähly 13-16 v. 
Ke 15.9. alk. seuratalolla klo 
19 - 20.30 ja La 18.9. alk. 
seuratalolla klo 13 - 15. Vast. 
Lauri Niklander 779 61 28. 
Pelaamista suurella sydämellä 
ja ilolla.

Sähly 17 - 20 v.
La 18.9. alk. seuratalolla klo 
15 - 17 ja Su 19.9. alk. klo 
15- 17 ja Ma 20.9. alk. klo 18 
- 20. Vast. Anssi Helen 040 778 
93 35

Musiikkiliikuntaa/Tansseja 
alle 7-vuotiaille 
To 16.9. alk. koululla klo 
17.30 - 18.15 Ohj. P-L Virta-
nen.  Opetellaan liikunnan 
ja tanssin keinoin toimimaan 
ryhmässä, ottamaan toiset 
huomioon jne. Kerhokerta si-
sältää perusliikuntaa, erilaisia 
loruja ja leikkejä, motoriikka 
harjoituksia yms.

Kansantanssi/
Musiikkiliikuntaa
To 16.9. alk. koululaisille kou-
lulla klo 18.30- 19.30 Ohj. P-L 
Virtanen. Yhteistyössä kansa-
laisopiston kanssa. Reipasta 
menoa tanssin, musiikin ja 
perusliikunnan puitteissa. Toi-
minta sisältää toimintapäiviä ja 
viikonloppuleirejä sekä reissuja.  
Tutustuminen maksuton.

Näyttämöilmaisu 
To 16.9. alk. seuratalolla klo 
18.30 - 21.30 Ohj. Jukka Rii-
himäki. Yhteistyössä kansalais-
opiston kanssa.

Lavatanssikurssi
Su 3.10. alk. seuratalolla klo 
17 - 19 Ohj. Timo Saari. Onko 
tanssitaito kadoksissa, vai kai-
paavatko askeleleet hiomista?  
Tule kurssille katsomaan mitä 
asialle voisi tehdä. Maksu 20 
€/syyskausi. Lisätietoja Siku 
Kyrö 778 11 67 

Kansantanssi seuratalolla
klo 19 - 21 Ohj. Timo Saari. 
Yhteistyössä kansalaisopiston 
kanssa. Lisätietoja ryhmistä 
ohjaajilta/vastaavilta.  Tervetu-
loa uudet ja vanhat harrastajat 
mukaan mutkattomaan meinin-
kiin !

Mallusjoen Nuorisoseura ry.

Mallusjoen Nuorisoseura 
ry. järjestää kaikille avointa 
harrastutoimintaa.

Lentopallo 
Su 12.9. alk. Orimattila-
instituutin sali klo 10.30- 12.30 
Vast. Marko Uotila 779 62 89

Kädentaitokerho 
Ti 14.9. alk. koululla klo 17 
- 18.30 koululaisille Ohj. P-L 
Virtanen 040 759 46 94. Eri-
laisia materiaaleja ja työtapoja 
hyödyntäen valmistetaan omi-
en taitojen mukaan isompia ja 
pienempiä töitä.  Esim. kortteja, 
magneetteja, tauluja jne.  Tutus-
tutaan mm.kankaanpainantaan, 
huovutukseen, kipsitöihin, ser-
vettitekniikkaan  jne.  Kerho 
kokoontuu syyskaudella 14 
kertaa ja tarvikemaksu on 30 
€ kaudelta.

Junioripingis 
Ti 14.9. alk. seuratalolla klo 
17 - 18 Vast. Henri Lyyra 040 
589 62 90

Teinipingis (yli 35 v.) 
Ti 14.9. alk. seuratalolla klo 
18 - 20 Vast. Antti Lyyra 0500 
711 290

Sunnuntai.

Avonaisesta ikkunasta lämmittää elokuinen ilta-
päivän aurinko. Matkalla uimaan, musiikki häipyy 
soratien tasaiseen rahinaan. Kuuluu hölpötystä, 
takapenkillä tyttö ja uimarengas.

Illansuussa onkimaan, ämpäri mukaan kaiken 
varalta. Seurantalon pihalla istuu takinkääntö-
viikkojen siivousporukkaa. Jäämme paluumatkalla 
tytön ja tyhjän ämpärin kanssa seurantalolle. Näen 
monia tuttuja kasvoja, ilta on lämmin ja niin on 
mielikin.

Oikein hyvää syksyä kaikille toivottaen,
Pekka Katajarinne
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Kaikille avointa harrastustoimintaa
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Daven ilta
Tunnelma oli katossa kun Dave Lindholm 
esiintyi takinkääntöviikoilla.

Lastennäytelmä
Heinähattu, Vilttitossu 
ja Rubensin veljekset
Helsingin kaupunginteatterin pienellä 
näyttämöllä 16.10 klo 13.
Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoitta-
mien kirjojen pohjalta näytelmän on 
ohjannut Katja Krohn.  Näyttämöllä 
suorastaan vilisee Tv:stä tuttuja kas-
voja. Ja arvostelujen mukaan huikeita 
roolisuorituksia. 

Näytelmä kertoo kesästä jolloin tyt-
töjen äiti ihastuu taiteilijaksi naamioi-
tuneeseen poliisi Isonapaan.  Taiteilija 
saa myös naapurin neiti Alibullenin 
pään pyörälle.  Ja tästäkös se meno ja 
meininki alkaa. Näytelmässä paljastuu 
aikuisten höpsötys ja lasten tarkkanä-
köisyys. 

Luvassa on farssia, oikeita tunteita 
ja tietenkin muutama yllätys. Kaikkea 
tätä pääsee katsomaan Nuorisoseuran 
16.10. järjestämällä teatteriretkellä.  
Linja-auto lähtee O:lan torilta klo 
11.00 ja seuratalon pihalta klo 11.15.  
Esitys kestää väliaikoineen 1 t 50 min. 
Takaisin seuratalolla olemme 16 jälkeen 
ja torilla klo 16.30 maissa. Tämä lysti 
maksaa aikuisilta 31 € ja lapsilta 19 € 
sisältäen matkat ja teatteri lipun.  

Sitovat ilmoittautumiset 23.9. men-
nessä P-L Virtanen 040 7594 694.  Pidä 
hoppua sillä lippuja on esitykseen saatu 
vain rajoitettu määrä.

Pihakilpailu
Kilpailuun ilmoittau-
tuneiden pihojen kat-
selmus on suoritettu. 
Voittaja julkistetaan 
myöhemmin syksyllä 
järjestettävässä tilai-
suudessa.

Kyläraha
Edelleen kaivataan ehdotuksia 
kylärahan käyttökohteiksi. 
Mihin noin 500-600 euroa si-
joitetaan? Ideat Auli Pekkoselle, 
Antti Lyyralle tai kaupalla ole-
vaan laatikkoon. Kiitos.
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Haetaan sählyohjaajaa
Apuva! Apuva! Hyvä liikuntaa harrastava Järvikunnan 
nuori! Ryhtyisitkö sählyohjaajaksi, vaikka yhdessä 
kaverisi kanssa?

 Nuorisoseura on pulassa, koska 6 - 8 -vuotiaat sekä 
9 - 12 -vuotiaat sählyn pelaajat jäävät ilman ohjaajaa 
tämän kuun lopulla. Ryhmiä pitkään ohjannut Lehtisen 
Kari lopettaa valitettavasti ryhmien ohjauksen. Kiitokset 
Karille monivuotisesta työstä lasten ja nuorten parissa. 
Ryhmät kokoontuvat keskiviikkoisin 17 - 18 (6 - 8 -
vuotiaat) ja 18 - 19 (9 - 12 -vuotiaat), jos perjantai so-
pisi paremmin, sekin käy. Ryhdy ohjaaksi! Soita Jorma 
Niklanderille, puh 041 445 3801 tai lähetä sähköpostia: 
jorma.niklander@luukku.com.

Kevyttä miesten liikuntaa
Oletko kiinnostunut kunnon kohentamisesta ja liikun-
nasta? Käynnistämme miesten liikuntaryhmää, jota vetää 
Klaus Götsch. Kokoontumispaikkana koulu tai seuratalo. 
Tule mukaan liikkumaan! Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Klaus Götsch, puh 779 6141 tai Jorma Niklander, puh 
041 445 3801.

Takinkääntöviikko 2004
 Kolmastoista takinkääntöviikko sujui jälleen 
mainiosti.  Sää muuttui poutaiseksi, vain pari 
sadekuuroa tuli viikon aikana.  Parkkipaikkakin 
kuivahti viikon aikana ja suuremmilta vaurioilta 
vältyttiin. Viikon musiikkianti oli monipuolista 
ja runsasta.

Lukuisat esiintyjät olivat mukana luomassa 
tunnnelmaa ja synnyttämässä musiikkielämyk-
siä seuratalon perinteikkäässä salissa. Suurkii-
tos esiintyjille ja yleisölle.  Väkeä oli paikalla 
mukavasti, ei ehkä aivan yhtä runsain määrin 
kuin edellisvuosina - poutasää saattoi houkutel-
la väkeä muihinkin rientoihin. Talkootyössä oli 
taas mukana satakunta aikuista, kiitos jokaiselle. 
Kioskin nuorille myös kiitokset heidän osuudes-
taan viikon työrupeamassa.  

Takkia käännetään - “jos Luoja suo ja viran-
omaiset sen sallivat - jälleen uusin voimin 31.7. 
- 6.8.2005. Merkitkääpä päivämäärä muistiin, 
tulkaa mukaan mieliinpainuviin talkoisiin ja 
kutsukaa myös uusia ihmisiä mukaan joukon 
jatkoksi. Ilman upeaa talkoohenkeä jäisivät 
nämäkin juhlat järjestämättä. Kiitos kaikille 
mukanaolleille ja virkistävää harrastuskauden 
alkua kaikille kylälehden lukijoille!

Mallusjoen nuorisoseura r.y.
Jorma Niklander
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MALLUSJOEN KYLÄKAUPPA
Mallusjoentie 245 p.779 6153

   AVOINNA:
   Ma-Pe 9-17
   La  10-14

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

Ilmoitukset
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