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PERINTEITÄ JA UUTTA NUORISOSEURAN 
PIKKUJOULUJUHLASSA

Lauantaina 26. marraskuuta vietettiin seuratalolla pikkujoulua vajaan 
yhdeksänkymmenen lapsen ja lapsenmielisen aikuisen voimin. Vastasatanut lumi 
oli koristellut maisemat talvisiksi tuoden oikean tunnelman tullessaan. Talo oli 
taas koristeltu talkoovoimin juhlaa varten. Samoin ansaitsevat kiitokset perinteisen 
riisipuuron ja ”rusinarokan” keittäjät ja tarjoilijat sekä puhvetin hoitajat. 

Tunnelmallinen kynttilätanssi aloitti Naperoiden ja Katirillien tanssiesityksistä 
koostuneen pikkujouluohjelman. Perinteeseen kuuluu jännitys niin pienten 
kuin vähän isompienkin ohjelmansuorittajien mielissä. Perheitten pienimmille 
pikkujoulupaketit jakanut joulupukki sähköisti salin tunnelman saapuessaan 
paikalle. Illan jännitys huipentui arpajaisiin. Kiitokset monista arpajaisvoitoista 
kuuluu sählynharrastajille vanhempineen.   

Uutta juhlassa oli tunnelmallisesta musiikista vastannut nuorten joukko.  
Lahtelaisen Hauskat sävelet –musiikkikoulun lapset ja nuoret olivat pitämässä 
musiikkileiriä Leirikodilla. Parinkymmenen soittajan joukko loihti jouluista 
musiikkia orkesterisoittimin: ensin jouset, sitten puhaltimet ja lopuksi 
”klarinettikaraoke.” Seuraavana päivänä koko musiikkileirin joukko piti 
konsertin seuratalolla, kenties joku pikkujouluvieraista pääsi mukaan nauttimaan 
musiikista. Kiitokset kaikille lämmintunnelmaisesta pikkujoulujuhlasta!

PERJANTAI-ILLAN SÄHLYPELIT JOULUTAUOLLE

Perjantaisin pidetyt 6 – 8 –vuotiaiden  sekä 9 – 14 –vuotiaiden sählyharjoituksen 
jatkuvat joulujuhlien ja pyhien takia seuraavan kerran perjantaina 13.tammikuuta 
2006. 

Mallusjoen nuorisoseura,
Jorma Niklander

KYLÄRAHAN KÄYTTÖ

Kyläjohtokunta on päättänyt sijoittaa loput kylärahasta 
helmikuussa kyläjohtokunnan toimesta järjestettävän 
nauruterapian takuusummaan. Tervetuloa kaikki 
kyläläiset rohkeasti mukaan Nauruterapiaan 
___ heittämään huolia, harjoittelemaan nauramista ja 
vitsailemaan mielen- sekä koko ruumiin terveydeksi. 
Liput loppuvat varmasti ennen vuoden vaihdetta 
eli osta lippusi heti. Liput 7 €, yrityksiltä 10 €. 
Pääsylipputiedustelut: 0400-318 027 / Jorma. 

NAURU ON TERAPIAA. 
MISSÄ ON NAURUN PAIKKA?

Yhdestä iloisesta hetkestä saa voimaa koko päivälle 
ja yhdestä iloisesta päivästä saa voimaa kokonaiselle 
viikolle.

Paikka: Mallusjoen Nuorisoseuran talolla   
 Mallusjoentie 243.
Aika: 09.02.2006     klo 18.00- 21.00  

KEHON KIELI
Miksi päätä pakottaa? Missä on uppiniska? Entäs 
uhma? Miksi iskias vihloo? Onko kiukku maksassa? 
Mistä löytyvät rakkaus- ja rahahuolet? Missä piileksii 
luovuus? Entä pelot? Missä on ennaltahuolehtijan 
patti?

NAURU ON TERAPIAA
Huolten heittäminen
Naurun kuivaharjoittelu
Vitsailua ja ilkamointia
Nauruleikkejä

Luennolla on saatavilla asiasta kertovaa kirjaa: Anne 
Hietanen: Kehosi kielii

Ota mukaan: rennot vaatteet, mukavat kengät 
(nauruleikki), avoin lapsenmieli.. Jätä kotiin: kireet 
vaatteet, vyöt ja pipo. Hujuhajut (hajuvedet syy: 
allerg.astma). Ja kaikki hulluttelevat yhdessä, ei 
yksinesiintymisestä ole pelkoa.. TERVETULOA  
HULLUTTELEMAAN, HASSUTTELEMAAN 
YHDESSÄ.. Pääsylipputiedustelut: 0400 318 027 / 
Jorma



YHTEYSHENKILÖ KOULUN 
LEIKKIKENTÄLLE

Orimattilan kaupunki etsii kylistä ja kaupunginosista 
leikkikentille yhteyshenkilöitä, jotka voivat vapaaehtoisesti 
edesauttaa leikkikenttien kunnossa pysymistä. 
Yhteyshenkilö voisi ilmoittaa kaupungille esim.leikkike
nttävälineiden mahdollisesta rikkoutumisesta, jolloin tieto 
kulkisi kaupungille nykyistä nopeammin. Yhteyshenkilö 
voisi myös toimia kunnostustarpeiden esiintuojana. 
Mikäli olet kiinnostunut toimimaan Mallusjoen koulun 
leikkikentän yhetyshenkilönä , niin ota tällöin yhteyttä 
Orimattilan kaupungin Juhani Muuroseen p. 0400-714 571 
tai 
juhani.muuronen@orimattila.fi.

SININEN POSTILAATIKKO ON 
MUUTTANUT

Entisen Kyläkaupan pihassa sijainnut SININEN 
palautepostilaatikko on muuttanut 50 metriä Orimattilaan 
päin, ns. Viljasen postilaatikkoriviin TAKAPUOLELLE.  
Postilaatikkoon voi edelleen jättää palautetta kuten juttuja 
ja ilmoituksia Kylälehteen.

DIPLOMITYÖ MAISEMALLINEN MAANKÄYTTÖSUOSITUS 
JA MILJÖÖTYYPITYS ORIMATTILAN MALLUSJÄRVEN 
YMPÄRISTÖN KYLIIN

Maisema-arkkitehti, yo Sirkku Huisko TKK:N Arkkitehtiosastosta tekee 
diplomityötä pyrkimyksenään selvittää miten valtakunnallisesti arvokkaan 
maisema-alueen, Mallusjärven ympäristön, maankäyttöä voitaisiin suunnitella 
mahdollisimman taloudellisesti, ekologisesti sekä maisemallisesti kuitenkin 
huomioon ottaen asukkaiden hyvinvointi ja arvostukset.
Sirkku Huisko ottaa mielellään vastaan kaikki liikenevät mielipiteet, ajatukset 
ja tarinat. Voit vastata kysymyksiin: parhaiten osoitteessa http://koti.mbnet.fi/
shuisko tai vastaamalla seuraaviin kysymyksiin ja postittamalla ne osoitteeseen 
Sirkku Huisko, sateentie 6 B 73, 02100 ESPOO.
Kysymykset ovat seuraavanlaiset: 
1. Ikänne (esim. alle 18, 18-30, 31-60, yli 60)
2. Kuinka kauan olette asuneet paikalla?
3. Kuinka kauan sukunne /puolisonne suku on asunut paikalla?
4. Mikä on mielestänne erityisen tärkeä piirre/ erityisen arvokasta Mallusjärven 
ympäristössä? Mikä tekee alueesta juuri teidän mielestänne hyvän paikan 
asua?
5. Minkä ette soisi tapahtuvan? Voitteko nimetä paikkoja, joilla on teille 
erityistä merkitystä, paikkoja, jotka ovat mielestänne kauniita tai rauhoittavia. 
Voitte myös piirtää kuvailevan kartan.
6. Osaatteko eritellä miksi juuri nämä paikat ovat teidän mielestänne 
arvokkaita? Onko niissa esimerkiksi jokin erityinen luontotekijä, maisema, 
näkymä tai omakohtainen muisto?
7. Vapaa sana. 

PRO AGRIA ETELÄ-SAVON VIERAILU

Pro Agria Etelä-Savosta saapui bussilastillinen innokkaita ELMA- messuille 
menijoitä. Etelä-Savoon oli kiirinyt Mallusjoen miesvoimistelijoiden maine. 
Naisvaltainen joukko saikin toivomukselleen vastinetta kun Mallusjoen 
miesvoimistelijat esiintyivät hämäläisittäin hitaasti nostattaen tunnelmaa 
kattoon Pro Agria Etelä-Savon kunniaksi. Antti Lyyra kertoi kyläjohtokunnasta 
ja Mallusjoen monipuolisuudesta niin kulttuurin kuin palveluidenkin saralla ja 
erityisesti suositteli tiedotuslehden perustamista Savoon, katetaanhan sen kulut 
pelkillä ilmoitusmyynneillä. Sirkku Kyrö kertoi Nuorisoseuran toiminnasta 
ja Viljasen Maija tarjoili kahvia, suolaista sekä makeaa. Bassonsoittajaa 
kiinnosti erityisesti Mallusjoen torvisoittokunnan toiminta, mikkeliläisen tytär 
oli täälläpäin töissä ja kuuluipa puheliaiden savolaisten joukosta huokaisu: 
”Teidän täytyy olla kovia tekemään talkoita, jotta teillä on kaikki tämä.” 
Ollaan siis ylpeitä siitä mitä meillä on ja pidetään kiinni siitä mitä meillä on, 
vaikka talkoita tekemällä.

KIITOKSET 14.10.2005

Saavuin töistä kotiin ja iloiseksi yllätyksekseni huomasin jonkun 
siistineen syreeniaitamme reunukset ja katkaisseen parit rumat risut 
tien vierestä.
Aioin itse tehdä saman syyslomallani, mutta joku oli ollut ystävällinen ja 
ehtinyt tehdä sen tänään.En siis tiedä ketä kiittäisin kyrönkulmalla, mutta 
toivoisin saavani kiitokseni näin perille.Kiitos sinulle kuka liekin, olit 
mielestäni todella ystävällinen.Mukavaa syksyä muillekin kyläläisille!
Terveisin, Jaana

KALASTUSOSAKASKUNNAN KUULUMISIA

Muutama päällimmäinen asia kalastuskunnanasioista. 
Kesän aikana Hämeen ympäristökeskus on vienyt eteenpäin 
keväällä ilmoittamaansa hanketta perustaa Tekemäjärvestä 
lintujen suojelualue. Järven vesialue on matalaa ja 
rannat soistuvia, joten varmaan järvi sopii sellaisenaan 
linnuston osalta rauhoitettavaksi. Kalaston osalta ei liene 
nykyään kovin suurta merkitystä kalastajille ja eritoten 
meille kuuluvaa aluetta on tosi vähän, koska Luhtikylälle 
kuuluu suurin osa. Mahdollisesti Hennan-Luhtikylän 
tulevaisuuden suunniteltu kehitys ei ulottuisi kuitenkaan 
Tekemäjärvelle asti. Tuhkurijärveä ei ole haettu nyt 
kalastuskieltoon, joten vuosikokous päättäköön miten 
kalastus hoidetaan organisoidusti jatkossa. Lohionginnan 
kiinnostus on mennyt vuosittain alas. Se oli viime 
kesänä vain harvojen innokkaiden varassa ja tappiota 
on tullut niin ettei kestä vähäiset rahavarat sellaista. 
Mallusjärven Kapeen patoasia etenee nyt kaupungilla. 
Rahaa pitäisi olla rakentamishankkeeseen, joten ollaan 
asiassa mukana myös niin, että padosta tulisi asiallinen ja 
että suunnitelmiin sisältyisi kaloille kulkureittejä etenkin 
Vähäojaa ajatellen.Kyläkaupan lopetettua toimintansa 
on ollut vaikeuksia löytää kalastuslupien myyntipaikkaa. 
Alustavasti on sovittu, että ensi vuonna lupia voisi ostaa 
Saarisen Matilta. Olisi keskeinen paikka ja monet tuntevat 
Matin.Asia käsitellään vuosikokouksessa. 

Rauhallista joulun aikaa, 
Kalastusosakaskunta  

mailto:juhani.muuronen@orimattila.fi
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ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA

Torstaina 1.12. koitti Päiväkoti kuperkeikan lapsille 
kohokohta, kun juhlimme Mallusjoen koulun kanssa 
itsenäisyyspäivää seurantalolla. Talo oli täynnä kauniita 
leidejä ja komeita herrasmiehiä. Juhla alkoi virallisella 
presidenttiparin kättelemisellä. Presidenttinä oli 
2.luokkalainen Silja ja presidentin puolisona myöskin 
2.luokkalainen Miska. Kättelyn jälkeen kohotimme maljan 
itsenäisyyden kunniaksi. Maljan jälkeen alkoi tanssiaiset. 
Tanssimisen lomassa ehdimme leikkimään, antamaan 
lausuntoja lehdistön edustajille ja poseeraamaan valokuvissa. 
Juhlat sujuivat todella hienosti, eiköhän ensi vuonna jatketa 
hyvin alkanutta perinnettä. Minna Patjas.

KYNTTILÄJUHLA

Keskiviikkona 7.12. illan pimeydessä kerääntyi lasten 
ja aikuisten joukko Päiväkodille viettämään Päiväkoti 
Kuperkeikan kokeellista ulkoilmajoulujuhlaa. Juhla alkoi 
tervetulotoivotuksilla ja lasten esityksellä. Sitten päiväkodin 
pihalta vaellettiin ulkotulien ja roihujen tunnelmallisesti 
valaisemaa polkua metsän siimekseen puiden ympäröimälle 
metsäaukealle, jossa lyhdyin varustautuneet lapset esittivät 
reippaasti jouluisia runoja. Yhteislaulun jälkeen tarjoiltiin 
höyryävää glögiä ja piparkakkuja. Päiväkotilasten ja 
esikoululaisten rakentama salamaja oli vaikuttava näky, 
ja komea oli lasten ja aikuisten muodostama valokäärme 
metsän varjoissa kun oli aika palata kotiinpäin.      

HAKU PÄÄLLÄ

Etsimme vuoden kyläläistä. Tiedätkö jonkun, joka tekee tärkeätä työtä kylämme 
eteen eikä tule muuten huomioiduksi. Ehdotuksia otetaan vastaan 2.2. asti 
joko sähköpostilla Mallusjoki@hotmail.com tai postitse Kylälehden siniseen 
postilaatikkoon, joka sijaitsee 50 m Ent. Kyläkaupalta Orimattilaan päin. Vuoden 
kyläläinen palkitaan kylän yhteisessä Laskiaistapahtumassa.

  

LIPUTTAMISESTA

Koulun lipputanko on suoristettu, mutta kaupunki ei jatkossa huolehdi 
liputuksesta. Sen sijaan kaupunki on luvannut liputtamisesta huolehtivalle taholle 
(esim. yhdistys) koulun tiloja käyttöön ilta-aikaan. Tahdotko olla liputtamisesta 
huolehtiva taho? Soita Raimo Orava p. 040-720 1346.

HEIJASTINLIIVIT

Mallusjoen kyläjohtokunta on päättänyt lahjoittaa Mallusjoen koulun eka-
tokaluokkalaisille heijastinliivit turvallisen koulutien turvaamiseksi. Hankkeeseen 
käytetään kylärahaa.

LASKIAISTAPAHTUMA

Helmikuussa olisi tarkoitus järjestää viime vuonna suosituksi havaittu 
laskiaistapahtuma. Oletko sinä halukas osallistumaan järjestelyihin tai haluatko 
tarjota jotain ohjelmaksi sopivaa palvelua tapahtumassa. Ota yhteyttä P. Lampinen 
050-52 730 52 tai A. Lyyra 0500-711 290. 

Kuvassa tanssivat Aleksi 
Vallioniemi ja Leea Kuisma

MALLUSJOEN NÄYTELMÄ, NIMELTÄÄN 1918

Vuodet 1917-1918 olivat Suomelle ja sen kansalaisille kohtalokkaita vuosia. 
Maailmanpalo, Venäjän vallankumous, itsenäistymishankkeet, monarkiahaaveet, 
jääkäriliike, sortokauden päättyminen, elintarvikepula, luokkayhteiskunnan 
korostuminen - kaikki nämä yhteiskuntarauhaa järkyttävät tekijät muutamaan 
kaoottiseen vuoteen asettuneina antoivat voimakkaan sysäyksen suomalaisen 
murhenäytelmän alkamiselle. Sota, jolla on monta nimeä; sisällis-, veljes-, 
kansalais-, vapaus- tai luokkasota, punakapina tai kapina.

Näistä lähtökohdista on Mallusjoen seuraava näytelmä tehty. Kyseessä on 
kahden eri puolille ajautuneen nuoren ihmisen rakkaustarina tuokiokuvina 
suurten mullistusten keskellä. Erilaiset elämänolot, taustat ja osin sattumatkin, 
saattoivat vaikuttaa puolen valintaan. Saimi ja Werner ovat pelkkiä pelinappuloita 
tässä kaaoksessa, joka lähti liikkeelle suuresta yhteiskunnallisesta murroksesta. 
Saimi työläiskodin ja Werner opettajaperheen poikana, kulkevat kumpikin 
omaa, lähtökohtiensa viitoittamaa tietään kohti sodan loppua, joka päättyy 
valkoisten voittoon ja punaisten tappioon. Saimin ja Wernerin tie vankileirin 
piikkilangan eri puolilta kohti yhteistä elämää antaa kuitenkin toivoa paremmasta 
tulevaisuudesta. Tämänpäivän Suomi on kuitenkin aivan eri maailma, kuin se missä 
isovanhempamme elivät. On kuitenkin hyvä välillä paneutua toisenlaiseenkin 
maailmaan ennen meitä, missä ei ollut internettiä, eikä muita sähköisiä viestimiä. 
Tervetuloa vuoden 1918 pyörteisiin Saimin ja Wernnerin mukana. 

Ensi-ilta Mallusjoella 25.2. Muut esitykset ilmoitetaan myöhemmin

Käsikirjoitus Kari Kyllönen ja Junnu Riihimäki. 
Ohjaus Junnu Riihimäki 

mailto:Mallusjoki@hotmail.com


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

KYLÄTALKKARIPALVELUA

Nahkhiir ky
p. 0400-711290

MYYN KIINTEISTÖJÄ
Etelä-Suomen alueella

JONNE KY LKV 
p.050 1598 www.jonne.fi
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Liikenneopetuspalvelu
 Herlevi Tmi

Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki
gsm. 040-8641333

kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin

kursseja yksityisille ja yrityksille
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Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 
kaikille kyläläisille!

Toivoo Mallusjoen Kyläjohtokunta

Kuva / Mika lampinen


