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1Jutut. palautteet, ilmoitukset: Mallusjoen kaupalla ja -koululla sijaitseviin Mallusjoki -lehden postilaatikoihin tai
sähköpostilla päätoimittajalle osoitteeseen pekka.katajarinne@luukku.com

Mallusjärven vesi-
ja viemäriasia
on nyt sillä mallilla, että
kaupunginhallitus on asiaa puoltanut
ja se on parhaillaan
ympäristökeskuksessa käsittelyssä ja
jos rahoitusta saadaan rakentaminen
alkaisi näillä näkymin vuoden 2003
syyspuolella. Palaamme asiaan ja
vesijohdon linjauksiin myöhemmin
kun meillä on lisätietoa asiasta.

Tiedustelut
Antti Lyyra 0500-711 290

Huolestunut kysyy
Mitä eri projekteja on kylällä menossa,
mikä on niiden tilanne ja kuka
vastuuhenkilö? Esimerkiksi mikä on:

- Myllytalon kohtalo?
- Suola-aitan kohtalo?

Terveisin,
Heljä Kallioinen

Etsitään asuntoa
Kuusihenkinen perhe 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.,
Noora7v. 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

Talkoot
Maukolan uimarannan käyttäjille
Vapun tienoilla. Jos haluat tulla
tekemään osuutesi niin ilmoittaudu
mukaan.

Heljä Kallioinen p.779 6198

Kauppa ja posti
jatkuu Mallusjoella
Kauppiaat vaihtuvat todennäköisesti
huhti-/toukokuun vaihteessa, joten
palvelut säilyvät ja Mallusjoki jatkaa
kehittymistään Orimattilan
kulttuurimekkana. Oili ja Jorma Simola
jatkavat Mallusjoella asiakkaina ja
asukkaina. Mallusjoki lehti haastattelee
uusia kauppiaita seuraavassa
numerossa.

Varhainen kevät tulossa
Lämpimät säät
vauhdittavat kevään tuloa
huhtikuussa. Vähäiset
lumet lähtevät nopeasti ja
jäätkin sulavat kuun
alkupuolella. Huhtikuu
käynnistyy poutaisissa
merkeissä ja sitä jatkuu 11-
12. päivään asti. Viikolla 16

on epävakaista ja silloin tulee vähän sateita.
Seuraavalla viikolla sää poutaantuu ja jatkuu
samanlaisena kuukauden loppuun. Huhtikuusta
tulee tavallista lämpöisempi ja maanviljelijät
pääsevät kylvöhommiin kuukauden viimeisellä
viikolla. Toukokuu on epävakainen ja viileä.
Vapunpäivä voi vielä olla lämmin, mutta kylmää
ilmaa virtaa Etelä-Suomeen viidennen päivän
jälkeen. Runsaita kuurosateita saadaan
seuraavalla viikolla. Kuu syntyy myrskyn
merkeissä 12. pv. ja silloin tuulet lisääntyvät ja
viikolla 20 saadaan sateita. Helluntain jälkeen
loppukuukausi jatkuu viileänä, mutta poutaisena.

Terveisin, Ahti Rantanen

Tässä numerossa:
- Mallusjärven vesi- ja viemäriasiaa
- Kauppa ja posti jatkuu Mallusjoella
- Sääennustus
- Nuorisoseura ilmoittelee
- Talkooasiaa
- Mielipidepalsta
- Syntyneet -palsta ja paljon muuta asiaa...
   

pka
SEURAAVA LEHTI ILMESTYY KESÄKUUSSA - JUTUT 15.5.MENNESSÄ
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Seuratoiminnan kuulumisia -
koonnut Sirkku Kyrö
MALLUSJOEN NUORISOSEURA

Mallusjoen miesvoimistelujoukkue on ollut suosittu esiintyjä
myös ympäristökunnissa.  Talven aikana spektaakkelilla on ollut
toistakymmentä keikkaa, mm. Lahden Sibelius-talolla ja Orimattilan
kaupungin 10-vuotisjuhlilla. Ensi kesäksi tilausta on ainakin
Hämeenlinnaan, sillä Farmari-maatalousnäyttely on varannut
raitakalsariurhot kolmeksi päiväksi .
Ensi-apukurssi pidettiin seuratalolla maaliskuun puolivälissä
kymmenen osallistujan voimin.  Marja Nipulin johdolla opeteltiin
elvytystä ja sidontaa.
Mallusjoen kansantanssijat ovat saaneet kumppaniryhmän
Kuhmosta. Keiketys-niminen tanhusakki oli vieraanamme
maaliskuun toisena viikonloppuna ja pidimme kaksipäiväiset
tanhuharjoitukset tanssinopettaja Jukka Saaren vetämänä.
Tähtäimessä on jatkaa yhteistyötä kesällä Kuhmon suunnalla.
Ulkoilupäivää vietettiin ihanassa säässä kävellen maaliskuun
toisena sunnuntaina.  Mukana oli toistakymmentä kyläläistä.
Playback-revyy Mallusjoen näyttämöläisten ja tanssijoiden voimin
oli Ormattilan kunnan tilaamana kaupungin 10-vuotisjuhlien
ehdoton vetonaula. Käsikirjoitus ja musiikki olivat Sirkku Kyrön
ja Junnu Riihimäen käsialaa.  Näyttämöllä esiintyivät mm.
kaupunginjohtajat, liikennejärjestelyt, vesivahingot ja taiteilijat.
Lopussa tanssittiin tietysti aito countrytanssi.  “Väliäkös sillä
kuhan mennään vaan...” oli revyyn työnimi.
Tanskan Tinglev-ystävyysryhmästä on ensi kesän heinäkuun
puolivälissä tulossa vieraaksemme 37 hengen kansantanssiryhmä.
Tulopäivä on perjantai 13.7.  Lauantaina on tarkoitus järjestää
konsertti Orimattilassa ja illalla kaikille avoin illanvietto
tutustumisen ja seurustelun merkeissä. Maanantaina vieraat
lähtevät bussiretkelle Pietariin. Paikkoja on jäljellä 6 kpl, retki kestää
torstai-iltaan saakka ja hinta on n. 160 €.
HUOM: Tanskan vieraille etsitään majoituspaikkoja Mallusjoelta.

Lisätietoja näistä Kyrön Sirkulta, puh. 778 1167

TAKINKÄÄNTÖVIIKKO

Ohjelmatietoja: Sunnuntaina Kaj Chydenius esittelee
sävellyksiään harrastajarunoilijoiden teksteihin mm. Tapio Lyyran
runoon laadittu laulu kuullaan tänä iltana. Solisteina ovat Monna
Kamu, Taru Nyman ja Jussi Chydenius.  Maanantaina kuullaan
kansanmusiikkia laidasta laitaan.
Tiistaina on vuoro AVANTIn kamarimusiikkiyhtyeellä. Jukka
Rantamäki laatii jälleen hienon,meille mallusjokisille varta vasten
suunnitellun konsertin.  Keskiviikon esiintyjä on vielä auki.
Torstaina lauletaan jälleen yhdessä Maukan ja Hannun tahtiin.
Näyttelijä/laulaja Rea Mauranen on lupautunut myös paikalle.
Perjantaina kuullaan jazz-laulaja Pirjo Bergströmiä

kumppaneineen.The Bat on lupautunut lauteille, kuten myös oman
kylän tytöt eli näyttelijä Sanna Kemppainen säestäjänään pianisti
Maria Voutilainen.
Lauantaina on suuri GEORG MALMSTEN -konsertti.  Esiintyjinä
Mallusjoen torvisoittokunta Arthur Fuhrmanin johdolla ja
solistina Eero Sinikannel.
Talkooväkeä tarvitaan taas juhlaviikolla. Ilmoittaudu Kyrön
Sikulle, puh. 778 1167, Jorma Niklanderille, puh. 779 6128 tai Maija
Viljaselle, puh. 779 6272. Talkoolaisten mainioista
takinkääntöeduista saat myös tietoa ko. henkilöiltä.

Nuorisoseuran kevätkokous pidettiin hyvässä järjestyksessä
22.3.2002 seuratalolla, läsnä oli kymmenkunta henkilöä.
Kokouksessa tarkastettiin toimintakertomukset ja tilit.  Seuran
tulos oli jonkin verran alijäämäinen, mikä on ymmärrettävää, kun
remonttia on tehty runsaasti seuratalon keittiössä ja
puffettitiloissa. Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Katirillit-tanssiryhmä vietti Pirjo-Liisa Virtasen johdolla
viikonloppuleiriä Salusjärven leirikeskuksessa 22. - 23.
maaliskuuta.  Mukana iloisessa tanssien, laulaen ja leikkien
kuluneella kurssilla oli 14 henkilöä.
Sählynpelaajat voisivat ohjaajansa Kari Lehtisen mukaan
osallistua turnaukseen, jos jostain löytyisi sopiva
vastustajajoukkue.

KALASTUSKUNNAN KUULUMISET
Hoitokalastusnuottaa vedettiin talven aikana Mallusjärvellä
talkoilla 10 kertaa ja saalista on kertynyt n. 500 kg per veto.
Nuotankorjaajilla oli pari kertaa töitä verkon tartuttua pohjatukkiin
ja revettyä.  Joskus talkoolaisten päivä on venynyt pitkään iltaan,
ennen kuin nuotta ja kalat on saatu omiin paikkoihinsa. Nuottausta
jatketaan sulan veden aikaan. Julkinen rahoitus on edelleen
saamatta, anomuspaperit on lähetetty ja päätöksiä odotellaan.
Nuottauksesta aiheutuneiden polttoainekulujen kattamiseksi
saatetaan kyläläisille järjestää kalapäivä keväämmällä. Muutamia
miehiä on menossa kurssille ankeriasrysää laatimaan, järvessä
kun on varsin runsaasti istutettua ankeriasta, kenties saamme
keväällä maistaa näitä veden herkkuja vaikkapa savustettuna...
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Mielipidekirjoitus - Mallusjoen
kylätaaja
Hallitsevat elementit täällä ovat kumpuileva metsämaasto, peltoaukeat ja
ennenkaikkea Mallusjärvi, jonka ympärille asutus on muodostunut. Vasta
kahdeksan vuotta kylällä asuneenaen tunne läheskää kaikkia niitä hyviä puolia
joita tällainen ympäristö tarjoaa käyttäjälleen. Nykyinen “meno” on mielestäni
riittävä tämän tien valinneelle, mutta en myöskään vastusta sitä jos tänne saadaan
uusia palveluja, jotka varmimmin pitäisivät asukasluvun ennallaan tai jopa
lisäisivät heidän määräänsä. Sehän on selvää, ettei tule marketteja, pankkeja,
postia, alkoa jne, joten liikenne keskuksiin tulee jatkumaan kiivaana edelleenkin.
Lapsiperheiden saaminen tänne olisi edellytys kylän vireänä pysymiselle, mutta
riittääkö ja kiinnostaako pelkkä upea luonto ja rauhallisuus? Yritystoiminnan
monipuolistaminen enemmän matkailun/lomanvieton suuntaan voisi tarjota
työpaikkoja/lisää asukkaita Mallusjoen taajaan. Kehittämiseen vaaditaan myös
kaupunginisien päänkääntö haja-asutusalueiden  suuntaan esim. investoimalla
kunnallistekniikkaan. Jätevesien käsittely hoidetaan nyt siten, että jokaisella
kiinteistöllä on omat “puhdistuslaitokset” joita kaupunki pyrkii saamaan
modernisoiduksi talonomistajalle melko kalliiksi tulevin menetelmin. Mielestäni
kylälle kymmenien, jopa sadan pienpuhdistamon rakentaminen ei ole järkevää
vaan kaupungin varoin rakennettu laitos johon kiinteistöt liitettäisiin olisi ratkaisu
tähänkin pulmaan. Täysin puhtaan juomaveden saaminen ei ole itsestään selvyys
sillä alueen kaivovedet ovat hyvin rauta- ja mangaanipitoisia ja vaativat kalliita
puhdistusmenetelmiä, joten vesilaitoskin tulisi olla kylällä direktiivien
täyttymiseksi. Tiestön kunto on kohtalainen, muttei niidenkään saisi antaa
rappeutua sillä liikennevirrat ovat korkeat ja kuten toivotaan tästä vielä kasvavat.
Koulukin säilyy kun edelläesitetyt saadaan hautumaan ja myös kuntoon.

Nämä olivat asioita, joita kylätoimikunnat voivat pohtia ja ovat varmaan
pohtineetkin sekä käyneet lobbaamassa päättäjiä. Mallusjoki on säilyttämisen
arvoinen, joten nuoret voimat liikkeelle ajoissa!

Hulluja ideoita on ja tässä niistä yksi: Mallusjoen mutakylpylä/Avantoallas.
Kylpyjen ja uimisen lisäksi järjestettäisiin ympärivuotista elämysmatkailua
maitotien varrella, koska maisemat ovat mahtavat. Täällä valittaisiin kesäisin myös
vuoden Malluksen kuhankeittäjä ja talvella esimerkiksi vuoden Malluksen
talvipulahtaja.

Terveisin, Pertti Mäkinen

Mallusjoen vanhat jutut
ja sanonnat
Näin pääsiäisen tienoilla voi kertoa erään
Sammaliston Mäkelän isovaarin muistaman jutun;
Ennen oli pahoilla noidilla, trulleilla,tapana kulkea
pääsiäisyönä pilaamassa talojen karjaonnea. Ne
leikkasivat tupsut lehmien hännistä etteivät ne
tulisi tiineiksi vaan saisivat tulehduksia ja
näivetystautia.Uskottin, että Jeesus ei maatessaan
haudassa suojellut maailmaa ja paha sai temmeltää
rauhassa. Trullit olivat usein kateellisia
naapurineukkoja. No, eräs isäntä arveli
pääsiäisyön pimetessä jäävänsä vahtimaan
karjaansa ja piiloutui navettaan portaiden alle, sitä
ennen hän oli kantanut kasan olkia luukun alle jotta
kuulisi noidan niiden kahinasta. Keskiyöllä
olkikupo kahahti , trulli sotkeutui siihen ja manasi.
“hissamo hassaa...” “HEITTÄMÖ NOUKKAA”,
karjaisi isäntä ja motkaisi noitaa halolla päähän niin
että tämä pyörtyi siihen paikkaan! Monenlaisia
juttuja ja tarinoita kulkee tälläkin kylällä, useimmat
kertovat menneestä ajasta ja edellisten polvien
merkittävistä tai vahvoista persoonoista. Nyt olisi
hienoa jos saataisiin muistiin tätäkin historiaa
teidän, lukijoiden avustuksella. Kuka tietää
seuraavien sanontojen historian? Missä
tilanteessa, kuka on sanonut, miksi lause on jäänyt
sananparreksi? Laita vastaus lehden laatikkoon,
niin selitykset julkaistaan seuraavassa numerossa.
Jos muistat lisää vanhoja sanontoja tai juttuja,
kirjoita myös ne, tarkoitus on jatkaa lentävien
lauseiden palstaa mahdollisuuksien mukaan ja
myös samalla keräillä vanhoja juttuja talteen, ennen
kuin häviävät. Juttuja voi lähettää myös
arkistoitavaksi. vaikkei haluaisi niitä julkaista.
Merkitse tämä, tai jos et halua nimeäsi mainittavan
muistajana.
Tässä tämän lehden lentävät lauseet:
1: -”Pekamoo, pekamoo, meirän Ailil on nahkaa,
nahkaa!”
2: -”Remmit suhaa ja laakerip‘palaa ja kaikki menee
päih‘hemmettiä, ettäku...!”
3: -”Noisk‘korvistain korvistain...!”
4: - Mitä Mallusjoen pojanpakanat pusersvat
Purolan Esterin pyykkipataan??
Laita vastauskuoreen otsikko “vanhat lentävät
lauseet” ja pistä se postilaatikkoon ennen
materiaalin viimeistä jättöpäivää.  Kiitos etukäteen
kaikille vastaajille.
Arkistoa kerää Kyrön Siku.

Tulityökortin
suorittaminen
oletko kiinnostunut tulityökortin
suorittamisesta? Nyt olisi ehkä mahdollisuus
suorittaa se omalla kylällä itse haluamanamme
ajankohtana. Jos asia kiinnostaa ,niin ota heti
yhteyttä.

Antti Lyyra 0500-711290
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Mallusjoen
maaseutuseura
Yhdistyksemme on toiminut jo 53 vuotta
kotien ja kyläläisten hyödyksi. Vuosien
varrella on järjestetty lukuisa määrä
kursseja, tupailtoja, muonituksia ja retkiä.
Sama tahti toivottavasti jatkuu edelleen -
jäsenten aktiivisuudestahan se on kiinni.
Jäseniä on 65. Uudet jäsenet tervetulleita.
Seuralla on vuokrattavaksi kangaspuut,
kutomakone ja astiasto 100 hengelle.
Tiedustelut Tarja Mäkelä puh. 7773842

Tule mukaan toimintaan!

104-vuotias voi hyvin ja keikkailee
Mallusjoen  104-vuotias torvisoittokunta aloitti Georg Malmsténin 100-vuotisjuhlaan
valmistautumisen hyvissä ajoin: jo viime vuonna soittokunta säesti Eero Sinikannelta
äitienpäivän Malmstén *konsertissa Orimattilassa. Tänä vuonna Malmstén-konserttia
viedään muuallekin, Arthur Fuhrman on tehnyt uusia sovituksia vanhoista suosikeista
ja juhlavuoden esiintymisiä on  jo sovittu  Kouvolaan, Lopelle, Turkuun ja Lahteen * ja
tietenkin tämän vuoden  takinkääntöviikon viimeiseen iltaan:  lauantaina elokuun 3.
Malmsténin mainio musiikki soi nuorisoseurantalolla Mallusjoella!

Orimattila laulaa ja soi
*viikko juhlii puolestaan
30-vuotisjuhliaan kesällä
24. * 29. 6.  ja soittokunta
on sielläkin mukana.
Viikon teeman mukaisesti
myös vaskimusiikin
illassa muistellaan hieman
historiaa,  erityisesti
Reino Hovilaisen aikaa
soittokunnan johtajana ja
o r i m a t t i l a l a i s e n a
musiikkivaikuttajana,
mutta myös Malmstén-
ohjelmistoa  soitetaan
Jätinpesässä torstaina,
27.6.

Torvisoittokunnassa on mukana tällä hetkellä 11 soittajaa, ja harjoitukset pidetään
vanhaan tapaan perjantaisin Mallusjoen koululla.  Johtajana toimii  muusikko Matti
Kettunen,  jonka vankka työkokemus sotilassoittokunnan johtajana  tuo toimintaan
lisäpotkua.  Matti tekee myös jännittäviä (  - sanoiko joku * ohhai kettumaisia! )  sovituksia
vahvalla pedagogisella näkemyksellä: sekä vanhat että uudet  soittajat oppivat.

Orimattilan kansalaisopiston opintoryhmänä toimiva soittokunta on erinomainen
oppimisympäristö harrastajamuusikolle tai nuorelle soittajalle, koska porukassa on
mukana vuosikymmenten kokemus, kokemuksen tuoma nöyryys ja rakkaus musiikin
tekemiseen.  Uudet soittajat, aloittelijatkin ovat aina tervetulleita.  Yhteissoitto on hauskaa
ja  perinteisiin seitsikkosovituksiin voi lisätä muitakin soittimia.

Musiikkiyhteys Lahteen päin toimii, koska Matti johtaa myös Lahden soittokuntaa.
Lisäksi sekä Matti että muita Mallusjokisia soittaa Jorma Alanteen johtamassa Lahden
veteraanisoittokunnassa.  Vuonna 2002 veteraanisoittokunta palkitsi ansiomerkein
soittajiaan; Markku Järvinen, Aimo Lehikko ja Timo Rantalainen Mallusjoen
soittokunnasta olivat ansiomerkkien saajien joukossa.  Matti, Markku ja Timo esiintyivät
solisteinakin Veteraanisoittokunnan juhlakonsertissa Lahden konserttitalolla; juhlasta
on tehty myös videotallenne.

Mallusjoen torvisoittokunnan WWW-sivua päivitetään, mutta syksyn 2001 versio löytyy
vielä osoitteesta http://www.oi.phkk.fi/vasket.

Kuva: Torvisoittokunta vuonna 1908. Edessä vas. Väinö Nyberg ,
Viljami Lehtovirta, Konsta Karhu takana Hemmi Karjalainen, Kalle
Majander, Janne Nyberg, Oskar Eklund

Syntyneitä

Sammaliston Lehtimäkeen on 27.2.2002
syntynyt tomera poikavauva Väinö
Johannes Kokko (3200g ja 49 cm).

Tyytyväiset vanhemmat ovat Tapani
Kokko ja Virpi Kanto-Kokko sekä

pikkuveli Jaakko.

Mallusjoen kylässä syntyi 5.3.2002
pitkän odotuksen jälkeen ( 2 vk yli ajan
!!!) poikatrion kolmas jäsen: 4190 g ja 52
cm.  Onnesta ymmällään ovat Mika ja
Pauliina Lampinen sekä Miska 5 v ja

Isma 2 v.

Tarja ja Risto Puputti ovat saaneet
7.3.2002 tyttövauvan. Strategiset mitat:

2870g ja 49 cm.

Oikaisu - Viime numerossa syntyneet
palstalla olleen Minttu Anneli

Katajarinteen syntymäaika on 14.11.2001.

Oikein paljon onnea!




