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Mallusjoen aktiivinen Nuorisoseura keksi 
oivan päätöksen harrastuskaudelle Jääte-
löjuhlan muodossa. 18.5.2008 klo 15 seu-
ratalon mäelle vaelsi yli 120 pientä ja suur-
ta juhlijaa. Tilaisuus alkoi Noora Salmen ja 
Ida Jokisen johdolla hauskalla yleisöleikil-
lä, joka viritti myös aikuiset aitoon lapsen-
mieliseen tunnelmaan.

Nuorisoseura on aloittanut kaudella syys 
07- kevät 08 kaksi uutta harrastusryhmää, 
joista ensimmäisenä esiintytyivät kaikkein 
pienimmät kyläläiset 0-3v tenavat. Tempoa 
Tenaviin ohjaajina ovat toimineet Johanna 
Kaplin-Mäkelä ja Virpi Katajarinne. Metrol-
la mummolaan ja Laukkaa hevoseni -esityk-
set saivat hymyn huulille niin vauvoilla kuin 
vaareilla. Pirjo-Liisa Virtanen vinkkaa, että 
jos porukoilla riittää innostusta, niin syk-
syllä ryhmän voisi jakaa vielä ei-käveleviin 
ja jo-käveleviin. Tanhuryhmistä esiintyivät 
taidokkaasti Naperot ja Katirillit Pirjo-Lii-
san, Nooran ja Idan johdolla.

Nuorisoseuran toinen uutuusryhmä on 
kauan kaivattu Näytelmäkerho lapsille. Sen 
ohjaajana on toiminut itsekin näyttelemis-
tä harrastava Selma Palo. Näytelmäkerhos-
sa on touhuttu ilmaisutaidon harjoitteita, 
mimiikkaa, improvisaatioteatteria ja tehty 
omia pikku näytelmiä. Ryhmä esitti juhlas-
sa pienoisnäytelmän Kerro satu. Kädentaito-
kerholaiset esittäytyivät näyttelyn muodos-
sa. Lasten töistä näki, että monenmoista on 

tehty ja mielikuvitus saa kässässä rönsyil-
lä. Ohjaajina on puuhannut Maarit Saari-
nen, ja keväällä ryhmän ilahduttavan ison 
koon vuoksi myös Minna Niiranen.

Seuran puheenjohtaja Jorma Niklande-
rin kiitospuheen jälkeen päästiin teeman 
mukaisesti itse jäätelön syöntiin, ja sehän 
maistui! Tapahtuma oli kaikenkaikkiaan hy-
väntuulinen ja harrastajat yhdistävä koke-
mus. Erään kuuluisuuden sanoja lainatak-
seni; “Ei huono!”

Maarit Saarinen

Jäätelöjuhla

Taidetta Pukkilassa

Sammaliston kuvanveistäjäpariskunnan Ta-
pani Kokon ja Virpi Kannon taidetta näyt-
telyssä Kohisevan vintillä 1.7.08 alkaen, 
avajaiset klo 19-21, muutoin avoinna päi-
vittäin 11-17 aina 2.8. asti (Keskustie 19, 
Pukkila).

Lisäksi Tapani Kokon teoksia on nähtä-
vissä Fiskarsin kesänäyttelyssä 28.9.asti 
päivittäin 11-18 ja Espoon modernin tai-
teen museossa Emmassa 18.6.-31.8.08 (au-
kiolot Emman www-sivuilta http://emma.
museum/). 

Bussivuorojen 
lakkauttaminen

Kaikille on tullut yllätyksenä, että Koiviston 
auto lakkauttaa kaikki Mallusjoen kautta kul-
kevat linja-autovuoronsa 2.6. alkaen.

Kyläjohtokunta on aloittanut toimet kor-
vaavien kuljetuspalveluiden saamiseksi pi-
kimmiten ja ottanut yhteyttä Pukkilan lii-
kenteeseen sekä Orimattilan kaupunkiin. 
Myös Tytti Götsch kerää asiaa koskevaa ad-
ressia, joka toimitetaan henkilökohtaisesti 
kaupunginjohtajalle. Adressin voi allekir-
joittaa Kylälehden sinisellä postilaatikolla 
pe 6.6. mennessä. Kylälehden sininen pos-
tilaatikko sijaitsee Mallusjoen entiseltä ky-
läkaupalta 50 m Orimattilaan päin ns. Vil-
jasen postirivissä.

Kyläjohtokunta

Kysely 
kuljetustarpeesta

Mallusjoen kyläjohtokunta on huolissaan 
autottomien kyläläisten ja mökkiläisten 
kulkumahdollisuuksista. Kyläjohtokunta 
on aloittanut ns. kimppataksikyytien 
välittämisen - jos tarvitset kyytiä 
esimerkiksi Mäntsälän junalle tai linja-
autoasemalle, soita Aulille pikaisesti p. 
040-567 7757 tai laita sähköpostia:  
mallusjoki@hotmail.comLöydetty kännykkä maLLusjoeLta!

Mallusjoentien alkupäästä öytynyt kännykkä on toimitettu Orimattilan poliisille.

Jäätelöjuhlan villiä tunnelmaa.

Nuorisoseura halusi muistaa aktiivisia 
ohjaajia, joita ilman ei toimintaa olisi.

Lasten näytelmäkerho näyttämöllä.



LauantaiLenkkiseuraa  
käveLijöiLLe ja pyöräiLijöiLLe

Lenkkiporukka kokoontuu Selventien ja 
Mallusjoentie risteyksessä lauantaisin klo 
10. Kävelyporukka päättää minne kulloin-
kin kävelee. Pyöräilijät kiertävät Mallusjär-
ven (n. 17 km), joten reitin varreltakin voi 
mukaan liittyä. Vauhti on vapaa ja seura 
ilmaista. Ja eikun reippailemaan!

Järvikunnan kalastus-
osakaskunnan 

kuulumisia

Tämän kevään vuosikokouksessa käsitel-
tiin sääntömääräiset asiat. Hoitokunnan 
kokoonpano muuttui niin, että uudeksi jä-
seneksi valittiin Risto Riihelä Timo Kärk-
käisen tilalle.

Kokous päätti pitää kalastusoikeudet ja 
yksiköt ennallaan, mutta lupien hintoja ko-
rotettiin monen vuoden tauon jälkeen. Lu-
pia myyvät Matti Saarinen ja Pentti Kataja. 
Syksyllä istutetaan Peled-siianpoikasia Mal-
lusjärveen ja pieni määrä samoja Kuustjär-
veen, sekä pieni määrä lisää täplärapue-
moja Mallusjärveen.

Valantehneet valvojat suorittavat pyy-
dysten ja kalastuksen valvontaa järvel-
lä, joten pitäkää kalastajat omaehtoisesti 
huolta, että kalastaminen tapahtuu lailli-
sesti kaikin puolin. Kalastuslaki velvoittaa 
takavarikoimaan laittomat pyydykset polii-
sin huostaan. Samoin lupien puuttumisesta 
seuraa rikesakko. Valtakunnan hallitusoh-
jelmassa on meneillään tänä vuonna kalas-
tuslain kokonaisuudistus, että siitä voitte 
heittää kommentteja.

Lopuksi Timpalle kiitokset monivuoti-
sesta vapaaehtoisesta työstä kalastus-
kunnan hyväksi.
                               Pj  Esimies

Konserttikiertue

Mallusjärven ympäri kiertävä traktorinla-
va-konserttikiertue jälleen Kaj Chydeniuk-
sen johdolla 7.6.08 seuraavasti:

klo 14 Karkkulan seuratalon piha
n. klo 14.30 Mallusniemen kartanon 
piha
n. klo 15. Mallusjoella Juha Viljasen 
piha
n. klo 15.30 Mallusjoen lepokoti
n. klo 16. Virpin ja Tapanin veistos-
puisto Könnöläntiellä Sammalistossa

Aikataulu on viitteellinen, loppupäässä saat-
taa aikataulu hieman venyä. Laulusolistit:
Sanna Kemppainen ja Taru Nyman. Orkes-
terissa: Kaj Chydenius, Tapani Kokko, Jaak-
ko ja Aatu Kyrö. 

Tosifanit pysyvät mukana koko järven 
ympäri kiertävän kiertueen ajan. Tervetu-
loa kuuntelemaan! Vapaa pääsy.

P.S. Pyörällä tai autolla pysyt parhaiten 
vauhdissa mukana. 

•
•

•

•
•

päijät-Hämeen jätehuollon 
ongeLmajätteiden ja

metaLLiromun maksuton
keräys kotitalouksilta mallusjoella 

11.6.2008

Kiertävään keräysautoon vastaanotetaan 
maksutta pieniä eriä, 50 kg ja/tai 50 lit-
raa, kotitalouksien ongelmajätteitä, kuten: 
maalit, liimat, lakat, liuottimet, puunsuoja-ai-
neet, öljynsuodattimet, öljyt, iskunvaimentimet, 
paristot, akut, jäähdytin-, kytkin- ja jarrunes-
teet, moottorinpesunesteet, loisteputket ja -lam-
put, torjunta-aineet, voimakkaat puhdistusaineet 
jne. Isommat öljyerät vastaanotetaan öljynkerä-
ysimuautoon.

Ongelmajätteitä ei saa jättää etukä-
teen keräyspaikalle, vaan ne on itse luovu-
tettava kuljettajalle. Palauta ongelmajät-
teet aina alkuperäisissä pakkauksissaan, 
jos mahdollista.

Keräysautoon ei vastaanoteta:
televisioita, kylmälaitteita, ATK-monitoreja eikä 
muitakaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Nämä 
luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi, 
jota otetaan vastaan kaikilla pienjäteasemilla, 
jonne kotitaloudet voivat viedä maksutta enin-
tään 3 samaa laitetta kerrallaan. Keräysautoon ei 
voi tuoda myöskään kyllästettyä puuta. Sitä ote-
taan maksutta vastaan pienjäteasemilla enintään. 
1m3. Käytöstä poistetut lääkkeet ja elohopeakuu-
memittarit voi viedä apteekkiin.

Keräysauto käy Mallusjoella keski-
viikkona 11.6.2008, os. Seuratalon-
tie 37, Seuratalo, klo 17.30 - 18.00. 
Kierroksella mukana metallin- ja öl-
jynkeräysimuauto.

Talkoot kutsuvat!

Seuratalon siivoustalkoot torstaina 5.6.2008 
klo 18 alkaen. Piha haravoidaan kesäkun-
toon – omat haravat mukaan! Lisäksi sii-
votaan talo kuntoon kesää varten. Lattiat 
imuroidaan ja mopataan, ikkunat pestään 
sisältä ja ulkoa. Kaikkien harrastusryhmien 
jäsenet sekä varsinkin talolla/koululla har-
rastavien lasten vanhemmat ovat sydämel-
lisesti tervetulleita talkoisiin – samalla tu-
tustut muihin nuorisoseuran toiminnassa 
mukana oleviin. Tervetuloa talkoisiin!

Takinkääntöviikon pystytystalkoot tors-
taina 24.7.2008 klo 18, tarkemmat tiedot 
viereisellä sivulla. 

Mallusjoen koulun piha on saanut yhtenä 
neljästä Orimattilan koulusta EU-rahoitus-
ta pihan kunnostamiseen. Sisäliikuntatilo-
jen pienuuden takia koulun liikunnanope-
tus tapahtuu ulkotiloissa, joten paikkojen 
kohentaminen on tärkeää. Tehtävälistassa 
on mm. kentän aitaaminen ja uusien leik-
kivälineiden hankkiminen. 

Rekisteröitynä yhdistyksenä Mallusjoen 
nuorisoseura on toiminut hankkeen haki-
jana. Rahoitus ei kuitenkaan kata kaikkea, 
vaan mallusjokelaisten tulee omavastuu-
osuutensa kattamiseksi tehdä talkootun-
teja. Pihan kunnostamiseen tarvitaan siis 
paljon vapaaehtoisia työntekijöitä. Työ ei 
vaadi erikoistaitoja, ainoastaan oikean 
asenteen kylän kehittämistä kohtaan läs-
näolon lisäksi. 

Ensimmäiset pihan raivaus ja siistimistal-
koot pidetään kesäkuun aikana ja toiset elo-
kuussa uusien leikkivälineiden saavuttua. 

Seuratkaa ilmoittelua! 

Kyläjohtokunta    

Leikkikenttähanke  

Lannoitesäkki- ja
LavaHuppukeräys

17.5. - 27.6.2008 Mallusjoen seurata-
lolla. Keräykseen otetaan 40 kg lannoi-
tesäkit, lannoitelavojen suojahuput sekä 
Yaran suursäkit, Tigoteamin suursäkit ja 
Kiviexperttien suursäkit. Myös Agrimarke-
tin ja K-maatalouden suursäkit kelpaavat 
keräykseen.

4H-järjestö

maukoLan rannan HyLkyveneet

Koska Maukolan ranta ei ole vanhojen ve-
neiden hautausmaa, tullaan sieltä poista-
maan kaikki vuosia käyttämättömänä ja 
hoitamattomana lojuneet risat veneet. Jo-
ten jos veneesi on sinulle arvokas, huo-
lehdithan siitä tai viet sen turvaan.

Luontopolku lähes 
valmis

Ympäristötoimen luontopolku Mallusjoen 
Selventien Natura-metsässä on lähes val-
mis. Nyt tarvitaan enää riuskoja miehiä tai 
naisia kantamaan pitkospuita paikoilleen 
metsän kosteikkoihin. Ilmoittaudu Raimo 
Orava p. 040-720 1246. 



Takinkääntöviikoilla ohjelmassa:

kiitokset!

Mallusjoen Nuorisoseura ry/FC MalPaSo 
Jalkapallojoukkueet kiittävät kentän alu-
een raivaukseen osallistuneita. Homma 
hoidettiin mahtavassa talkoohengessä ja 
huikessa ajassa! Jatkoa on luvassa...

Kiitämme myös Mallusjoen Nuorisoseu-
raa ja Nuorten Sählypelaajien vanhem-
pia muistamisestamme sählykauden 
päättyttä :-)

Terveisin Jukka ja Make

jaLkapaLLokausi käynnissä
maLLusjoeLLa 

Mallusjoen Nuorisoseura ry/FC MalPaSo 
harjoittelee Mallusjoen nurmella.
Hippoliiga ryhmät:

Englanti ja Irlanti (-99-01) perjantai-
sin klo 18-19:30
Barcelona (-97-98) tiistaisin klo 18-
19:30 ja sunnuntaisin klo 12-13:30
Joukkueet:
FC MalPaSo -95-96 ja -92-94 keski-
viikkoisin klo 18-19:30 ja lauantaisin 
klo 11-12:30

•

•

•
•

Takinkääntöviikko 27.7. – 2.8.2008

Kioski Mallusjoelle

Mallusjoen Mato ja Makkara Oy on nyt pe-
rustettu, joten kunhan kaikista byrokraatti-
sista kommerverkeistä selvitään, odotetta-
vissa on, että vielä tänä kesänä voi piipahtaa 
omassa kylässä kahvikupposelle Mallusjo-
entien ja Selventien kulmalle.

Kioskin palveluihin tulee kuulumaan 
peruselintarvikkeiden lisäksi mm.Tex-Mex 
naposteltavaa, ja myös RAY tulee mu-
kaan toimintaan yhden pelikoneen voi-
min. Tavoitteena on saada kioskista ym-
päristöineen kylälle keskipiste, jossa on 
postilaatikot, kierrätysastiat, ilmoitustau-
lu ym. TALKOOAPUA RAKENTAMISEEN OTE-
TAAN ERITTÄIN MIELELLÄÄN VASTAAN! Tie-
dustelut 0400-950798 /Maarit Saarinen.  

SU 27.07 
• Chydenius-konsertti klo 19
• Italialainen kansantanssi-
   ryhmä

MA 28.07 
• esiintyjä avoin

TI 29.07
• Lahti Big Band

KE 30.07 Etno-ilta
• Bill Hota ja Pulvers
• Duo Oskala ja Tastula

TO 31.07 klo 18
• Lastenkonsertti, esiintyjä avoin
• Yhteislauluja
• irlantilaista kansanmusiikkia

PE 1.08 Jazzia
• Baby-boy Varhama band
• Capital beat 
  (suosittu ska-bändi)

LA 2.08
• Mallusjoen torvisoittokunta

yLLätysten puutarHat 16.8.

Lahden  Puutarhaseura täyttää tänä vuon-
na 100 vuotta. Juhlavuoden kunniak-
si avoimet ovet lauantaina 16. elokuuta 
klo 10.00-16.00 Marko Suomen & Juk-
ka Lehtisen puutarha, Karkkulantie 233, 
Karkkula ja Anneli Salon puutarha, kylä-
tie 11, Villähde. Tervetuloa tutustumaan 
viehättäviin yksityispihoihin ja nauttimaan 
syksyisestä värien loistosta.

Ohjelmistoon voi vielä tulla muutoksia.

Heinä- ja elokuun vaihteessa nautitaan taas 
monenlaisesta musiikista ja hyvästä tunnel-
masta Mallusjoen seuratalolla. Takinkään-
töviikon pystytystalkoot torstaina 24.7.2008 
klo 18 alkaen, merkitse kalenteriisi saman 
tien ja tule mukaan, vaikka et olisi ennen 
ollutkaan. Porukalla hommat sujuvat riva-
kasti ja tuota pikaa talo on valmis ottamaan 
vastaan esiintyjät ja yleisön. 

Kioskiin
Takinkääntöviikon kioski tarvitsee taas in-
nokkaita myyjiä. Ilmoittaudu perjantaihin 
4.7.2008 mennessä Pekkosen Aulille, puh. 
040 567 7757.

Järjestyksenvalvojia tarvitaan myös!
Järjestyksenvalvojiksi tarvitaan tänäkin 
vuonna riittävä määrä henkilöitä, joista 
isolla osalla tulee olla järjestyksenvalvo-
jakortti. Ilmoittaudu mukaan sinulle sopi-
vana iltana tai useampana iltana. Lisätie-
dot ja yhteydenotot perjantaihin 4.7.2008 
mennessä puhelimitse (779 6128 / 041 
445 3801) tai sähköpostilla (jorma.niklan-
der@phnet.fi).

Tiskin taakse
Tule mukaan töihin ”tiskin taakse” takin-
kääntöviikolle, kun olet yli 18-vuotias. Jos 
et ole aikaisemmin ollut mukana, tule roh-
keasti mukaan ”hanaan” tai keittiöön. Toi-
vottavasti kunkin illan perusjoukko on mu-
kana myös tänä vuonna. Ota yhteyttä illan 
vastuuhenkilöön ja vahvista mukanaolosi 
perjantaihin 4.7.2008 mennessä. Tiedot on 
ilmoitettu muodossa Ilta • Vastuuhenkilö • 
Puhelinnumero(t).

Su 27.7.2008 • Maija Viljanen • 
    779 6272 / 040 721 9435 
Ma 28.7.2008 • Eine Kyllönen •
           777 7167 / 050 3399 140 
Ti 29.7.2008 • Jorma Niklander • 
           779 6128 / 041 445 3801
Ke 30.7.2008 • Kyösti Kyrö •
          778 1167 / 050 309 8259
To 31.7.2008 • Anni Suomela • 
          040 824 7272
Pe 1.8.2008 • Mika Tuiskunen • 
          777 8372 / 0500 320 568
La 2.8.2008 • Kirsti Hartman • 
          777 5049 / 040 770 8835

Terveisin Mallusjoen nuorisoseura

nyt 3-vuotiaatkin kerHoon

Seurakunnan perhekerho kokoontuu joka toinen torstai Leirikodilla syyskuusta alkaen. Jat-
kossa 3-6-vuotiaiden päiväkerhoa pidetään myös syyskuusta alkaen joka toinen torstai. 
Mukaan voi kuitenkin ilmoittautua nyt jo 3-vuotiaana. Pikaiset ilmoittautumiset kerhon oh-
jaaja Toini Häyrinen p. 050-5599 151. 
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Koneurakointi Helenius
Myyn kiinteistöjä

 
Koneurakointi Helenius 

Kaivuu- ja nostotyöt. Multa-, sora- ja 
mursketoimitukset. Vaihto- ja roskalavat. 

Nosturikuljetukset. 
Puh. 0400-797 177

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

Autojen ja maatalouskoneiden korjaus

Liikenneopetuspalvelu 
 Herlevi Tmi 

Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki 
gsm. 040-8641333

kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin

kursseja yksityisille ja yrityksille

Osta ilmoitustilaa!  

15e / lehti ja p. 040-567 7757
Tämän lehden sinulle mahdollistivat:

Toimitus

Mirka Karanta, p. 044 5647 009 
Pauliina Lampinen, p. 050-5273052 
Maarit Saarinen, p. 0400-950798 
Mallusjoen kyläjohtokunta 
Mallusjoen nuorisoseura 
Muut aktiiviset kyläläiset

Seuraava lehti 

seuraava mallusjoki-lehti ilmestyy  
elokuun lopussa.  
Aineistot elokuun lopun lehteen tulee olla pe-
rillä viimeistään 12.8. mennessä osoitteessa: 
mallusjokilehti@gmail.com

�������������������������
�����������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������

 


























































Mallusjoen 
nuorisoseura

Vastuullista 
kiinteistönvälityspalvelua,
19 vuotta kokemusta ja 

ajanmukaiset työvälineet.

JONNE KY LKV 
Mallusjoki 

  www.jonne.fi , p. 050-1598

Onkimatoja & toukkia 
Eloisia Hollantilaisia 
onkimatoveijareita ja toukkia 
suoraan maahantuojalta. 
Madot 3e/prk, n. 45 kpl.  
 
Maarit Saarinen  
p. 0400-950798 

Talotekniikka Jääskeläinen Ky

LVI-asennukset / KVV-työnjohto, teolli-
suusputkistot, kunnallistekniset putkistot. 
P. 040 5887331. Mallusjoentie 390, 16450 
Mallusjoki. 

Talotekniikka.jaaskelainen@phnet.fi

Graafista suunnittelua
www.eleni.fi • p. 044 5647 009

• mainokset, esitteet 
• lehdet, julisteet
• kuvankäsittelyt
• logot, fontit

Osta ilmoitustilaa!
 

15€ / lehti 

 
Tiedustelut p. 040-567 7757  
tai mallusjokilehti@gmail.com


