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MALLUSJOKI -LEHDEN
ILMOITUSLAATIKOT

sijaitsevat vasta nyt
Mallusjoen koululla ja
–kaupalla. Toimitus
pahoittelee jos joku

etsiskeli niitä turhaan tässä välillä, eipä siis
muuta kun juttua laatikkoon!

M A L L U S J O E N
N U O R I S O S E U R A N
KEVÄTKOKOUS

Perjantaina 22.maaliskuuta 2002
kello 19.00 Mallusjoen
nuorisoseuran sääntömääräinen
kevätkokous seurantalolla.

Tervetuloa!

ETUSIVUN UUTINEN

Heti ensimmäisen Mallusjoki -lehden
ilmestyttyä eräs Orimattilalainen
ilmaisjakelulehti lopetti toimintansa
kannattamattomana. Mallusjoki -lehdellä ei
villeistä huhuista huolimatta ollut osuutta
asiaan.

MALLUSJOEN KYLÄKOKOUS
Keskiviikkona 13.2.2002 kello 18.00.

Käsittelyssä:
-Vesi-, viemäri ja
  kaavoitusasiaa.
-Mikä on kyläkaupan kohtalo?

Tule kuulemaan, paikalla mm. Reijo
Hutri Orimattilan Vedestä sekä
kaavoitusinsinööri Raimo Ikäheimonen.

MALLUSJOEN VUODEN
KYLÄLÄISET 2002

Vuoden kyläläisiksi valittiin Heikki
Nikula ja Raimo Orava. Heidät
palkittiin uskomattomista
talkoosuorituksista kylän ja kyläläisten
eteen. Oletko kenties SINÄ vuoden
kyläläinen vuonna 2002?

ps. osallistu talkoisiin!

TIEDOT MAITOTIELEHTEEN

Yrittäjä tai muu palveluntarjoaja,
muistathan ilmoittaa päivitystiedot
Maitotie –lehteen helmikuun loppuun
mennessä Anne Virtaselle
numeroon: 03-779 7117 tai 0400-
736 918.

Jutut, palautteet, ilmoitukset: Mallusjoen kaupalla ja -koulussa sijaitseviin Mallusjoki -lehden postilaatikkoihin tai
sähköpostilla  päätoimittajalle osoitteeseen pekka.katajarinne@thermobio.com

KORJAUS LEPOKODIN NUMEROON

Viime Mallusjokilehdessä oli väärin Lepokodin numero, OIKEA numero
on  03-779 6165. Toimitus pahoittelee virhettä ja siitä koitunutta harmia.

TÄSSÄ NUMEROSSA:

- Nuorisoseuran kevätkokous
- Mallusjoen vuoden 2002 kyläläiset
- Lehden ilmoituslaatikot paikallaan
- Mallusjoen kyläkokous 13.2.2002
- Tiedot maitotiehen
- Muutoksia neuvolan vastaanottoihin

- Nuorisoseuran näytelmästä asiaa
- Mallusjoen seurantalon vuorot
- Sääennuste
- Ryhmäperhepäiväkoti Kuperkeikka
- Kastettuja

SEURAAVA NUMERO

Seuraava Mallusjoki -lehti ilmestyy
huhtikuussa. Jutut 15.3. mennessä lehden
omiin postilaatikoihin tai sähköpostilla
pekka.katajarinne@luukku.com



Mallusjärven järvikunnan tiedotuslehti 2.2.2002                     Levikki 500 taloutta

2

NUORISOSEURAN NÄYTELMÄ

Näytelmä on Woody Allenin kirjoittama Jumala,
joka on yksinäytöksinen komedia. Tapahtumat
sijoittuvat ainakin pääosin antiikin Kreikkaan
missä odotellaan kiihkeästi vuosittaisen
draamafestivaalin alkamista. Kaksi muinaista

kreikkalaista, Hepatitis- kirjailija  ja Diabetes- näyttelijä laativat
kuumeisesti loppusilausta näytelmälleen, joka on näytelmä
näytelmässä. Kirjailija haluaa voittaa ja tulla unohtumattomaksi
ja näyttelijä tietenkin sankariksi. Apua pyydetään paikalliselta
keksijältä ja jopa kasvatustieteiden opiskelijalta, joka meinaa
kuitenkin pilata koko näytelmän. Paikalle marssii sekä
marssitetaan liuta kuuluisuuksia niin läheltä kuin kaukaakin ja
niinpä nokkelaa woodyallenmaista dialogia sisältävä soppa on
valmis. Valmistuuko itse näytelmä näytelmässä koskaan se jää
nähtäväksi. Mukana on parisenkymmentä näyttelijää.
Näytelmän ohjaa Eeva Gustafsson. Ensi-ilta on 23.3.
Mallusjoen nuorisoseurantalolla klo 19. Muut esitykset on ti
26. ja 28.3. Näytelmää esitetään myös kahdesti Orimattilan
Lähiteatterissa 2. ja 4.4. sekä 6.4. Lahden Pikkuteatterissa.

Terveisin,
 Eeva Gustafsson

MUUTOKSET NEUVOLAN TORSTAI
VASTAANOTTOIHIN

Helmikuun alusta ei enää aikuisten vastaanottoa
torstaisin. Maanantaina vastaanotto klo 9-10.30.
Lastenneuvolan vastaanotot siirtyvät keskustan
neuvolaan, missä useimmat ovatkin jo asioineet.
Puhelinaika terveydenhoitajalle torstaisin klo 8-9
p.8885267.

Terveydenhoitaja Maija-Liisa Larkio

TEINIPINGIS KÄYNNISTYNYT

Pingis on lähtenyt pirteästi käyntiin, joka kerralla on
ollut mukana porukkaa YLI 300 kg, mukaan
kuitenkin mahtuu vielä! Jos ei pelatessa
tule hiki niin viimeistään saunassa, joka
lämpiää pelien jälkeen Mallusjoen
Lepokodilla.

Tiedustelut Antti Lyyralta
0500-711 290
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RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI KUPERKEIKKA

Ryhmäperhepäiväkoti Kuperkeikka on Mallusjoen Nuorisoseura Ry:n ylläpitämä ryhmis, jolta Orimattilan kaupunki
ostaa ostopalveluna päivähoitopaikkoja. Sijoitus- j a maksupäätökset tekee Orimattilan kaupunki.
Ryhmäperhepäiväkotimme tehtävänä on tarjota päivähoitoa 0-6 vuotiaille; joko koko- tai osapäivähoitoa, esiopetusta
ja iltapäivähoitoa koululaisille (lähinnä ekaluokkalaisille). Hoitopaikkoja ryhmiksessä on 12- 21. Ryhmiksessä
työskentelee neljä kokopäiväistä päivähoidon ammattilaista; vastaava, sosionomi AMK Anna-Maija Westman,
lastenhoitaja Leila Huuskonen, päivähoitaja Krista Riihelä, sijaisena 22.04.02 asti lähihoitaja Niina Westman;
kokki, kodinhoitaja Tiina Virtanen.

Ryhmäperhepäiväkotimme tehtävänä on tarjota lapsille lämmin ja turvallinen hoitopaikka, turvalliset aikuis- ja
kaverisuhteet, opetusta, kasvatusta ja erityiskuntoutusta sitä tarvitseville sekä tukea perheitä kasvatustyössä. Päivähoito-
, iltapäivähoito- tai esiopetushakemuksia voi noutaa ryhmikseltä, osoite Pukkilantie 818 klo 6.15- 17.00 välisenä
aikana, puhelinnumero 777 85 21 tai päivähoitotoimistolta, osoite Pappilantie 2, 16300 Orimattila.

Lisätietoja voi kysellä suoraan Kuperkeikasta tai päivähoidon ohjaaja Marja-Liisa Kuosalta 888 12 87. Kuperkeikan
sähköpostiosoite annamaija.westman@phnet.fi.

SÄÄENNUSTE HELMI- JA MAALISKUULLE

Helmikuu alku on lauha sekä epävakainen ja
silloin saadaan yleisesti sateita. Ilma kylmenee
selvästi 12. päivä ja siihen mennessä sateet ovat
loppuneet, oletan että silloin koetaan talven
kovimmat pakkaset. Viikolla kahdeksan saapuu

jälleen matalapaine lämpöisen ilmamassan kanssa ja sateita
tulee useasti viikon aikana. Sateet ovat todennäköisimmin
räntää. Helmikuun viimeisellä viikolla on mukavaa talvisäätä
ja täydenkuun aikaan kylmenee, pakkasta on silloin 10-15
astetta. Maaliskuun alkupuolella on pikkupakkasia ja
poutaista. Puolenkuun jälkeen lähestyy uusi matalapaine ja
silloin sateet tulevat jo vetenä. Viimeisellä viikolla kevät lähtee
liikkeelle vauhdilla ja huhtikuun lopulla päästään jo peltotöihin.
Vapun jälkeen ilma kylmenee ja lämpiää vasta juhannuksen
jälkeen.

Terveisin Ahti Rantanen

SYNTYNEET

8.12.2001 syntynyt esikoisemme (50cm ja 3450g),
sai kasteessa 3.2.2002 nimen

JUHO JOHANNES MÄKELÄ

Kummeina Kaisu Jouppi, Sätu Mäkelä-Nummela ja
Matti Nummela

Johanna Kaplin ja Anssi Mäkelä

14.10.2001 syntynyt esikoisemme (52cm ja 3770g),
sai kasteessa nimen 5.1.2002

MINTTU ANNELI KATAJARINNE

Kummeina Outi Lehtosuo, Jaana Käyhty ja Jussi
Katajarinne

Virpi ja Pekka Katajarinne
KARAOKEA

Jos haluat laulaa karaokea, niin soita Kari Kuhlmanille
(Elkaja Viihde Ky) numeroon 040-837 9281
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KUKA HÄN ON?

Varatuomari Seppo Kinnunen, suojelupoliisin entinen
hallintotoimiston päällikkö, karisti vuosi sitten kaupungin
pölyt kannoiltaan, muutti Orimattilaan Pukkilantielle ja
perusti Lakiasiaintoimisto Seppo Kinnunen Oy:n.
Entisen Nurmijärveläisen työmatka lyheni kertaheitolla
35 kilometristä 35 metriin. Vaimon lapsuudenkodin
pihapiirissä sijaitseva punamultainen toimistorakennus
kätkee sisäänsä paljon lakikirjoja ja viimeisintä atk-
tekniikkaa. Sepon oma kotipaikkakaan ei kaukana ole,
Ruhassa sijaitsevaa Metsäsaaren tilaa hoitaa velipoika.

Poliisin ura alkoi 60-luvulla Lahdessa, josta hän siirtyi
nuoreksi etsiväksi Supoon Helsinkiin. Kiinnostus lakiin
sai Sepon hakemaan yliopistoon ja työnsä ohella hän
valmistui oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1987 -
ajatus omasta firmasta syntyi jo silloin. Poliisityön lisäksi Seppo istui vuoden käräjiä Hyvinkään käräjäoikeudessa ja sai
varatuomarin arvon vuonna 1992.

Lakiasiaintoimistossa on riittänyt puuhaa enemmän kuin mitä Seppo osasi odottaa. Pitkä 33-vuotinen ura valtion
palveluksessa jätti perinnöksi kattavan verkoston, josta toimeksiantoja on riittänyt. Alueellisesti asiakkaat löytyvät
Mallusjärven järvikunnan, Nurmijärven ja Klaukkalan alueelta, jossa viimeksi mainitussa sijaitsee Sepolla toinenkin
toimisto. Asiakkaina on yksityisten henkilöiden lisäksi yhdistyksiä ja useita poliisijärjestöjä.

Lakiasiaintoimisto hoitaa:

· Perhe- ja perintöasiat
· Riita-asia
· Rikosasiat
· Oikeusturva-asiat
· Liikejuridiikkaa
· Koulutusta ja konsultointia

Sepon tavoittaa osoitteesta:

Pukkilantie 747
16300 Orimattila
Puh. 03- 7778212
Fax 03- 7778213
GSM 040- 501 7996
E-mail: seppo.kinnunen@phnet.fi

ETSITÄÄN ASUNTOA

Kuusihenkinen perhe Vantaalta etsii kuumeisesti uutta kotia Mallusjoelta tai lähistöltä. Haluamme tarjota lapsillemme
tasokkaampaa elämänlaatua sekä luontoa ja rauhaa. Haluaisimme vuokrata talon tai pientilan vähintään 3 vuodeksi
jonka jälkeen voisimme mahdollisesti ostaa ko. kohteen. Olemme remonttitaitoinen pariskunta jotenka kunnostettava
talokin käy. Jos sinulla on talo jota et ehkä vielä halua myydä, mutta haluat että siitä pidetään huolta. Tyttäremme Riina
6v., Noora 7v. ja Laura 8v. odottavat innolla muuttoa maalle. VOITKO SINÄ TOTEUTTAA HAAVEEMME?
OTA YHTEYTTÄ!

Perhe Herlevi, Eevankuja 4 c 6, 01400 Vantaa, p.040-7795204
e-mail. marjo.herlevi@kolumbus.fi


