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MALLUSJOEN NUORISOSEURA RY JÄRJESTÄÄ  
Tekemistä, Kokemista, Oppimista, Oivaltamista. Syksy saapuu ja 
harrastukset kutsuvat, toimintaa kaikille kiinnostuneille. 
 
Ma 9.9. alk.  Sähly 14 - 17 v. seuratalolla klo 19.00 - 21.00 

vastaava Juho Kyrö  
Ti 10.9. alk.  Kädentaitokerho koululla klo 17 - 18.30 ohjaaja P-L 

Virtanen 040 - 7594 694 Kerhossa tehdään omien 
taitojen mukaan erilaisista materiaaleista mm. kortteja, 
tauluja, soittimia ja kaikenlaista muuta Pientä ja vähän 
isompaakin. Työt valmistuvat useimmiten yhdellä 
kerralla. Kerho kokoontuu syyskaudella 14 kertaa ja 
tarvikemaksu on kaudelta 30 €.  

Tiistaisin  Teinipingis yli 35 v. seuratalolla 18 - 20 vastaava 
Antti Lyyra 779 6161  

Ke 11.9.alk.  Sähly 6 - 9 v. seuratalolla klo 17 - 17.45 ohjaaja Anni 
Suomela 778 1155 Pelaamista suurella sydämellä ja 
ilolla sekä leikin varjolla.  

Ke 11.9. alk.  Sähly 10 - 13 v. seuratalolla klo 17.45 - 18.30 ohjaaja 
Kari Lehtinen 777 8502  

Ke 2.10 alk.  Kansantanssi seuratalolla 19 - 20.30 ohjaaja Sirkku 
Kyrö 778 1167. Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.  

To 12.9. alk.  Musiikkiliikunta alle 7 -vuotiaille koululla klo 17.30 - 
18.15 ohj. P-L Virtanen. Opetellaan ryhmässä 
toimimista, toisten huomioon ottamista jne. laulun, 
leikin, musiikin ja liikunnan keinoin. Laululeikkejä ja 
pieniä tansseja.  

To 12.9. alk. Kansantanssi, Liikunta koululaisille koululla klo 
18.30 - 19.30 ohj. P-L Virtanen. Hulvatonta menoa 
tanssin, musiikin ja perusliikunnan puitteissa. 
Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Lapsilla 
mahdollisuus maksuttomaan tutustumiseen.  

To 26.9. alk.  Näyttämöilmaisu seuratalolla klo 18 - 20.30 ohjaaja 
Eeva Gustafsson. Yhteistyössä kansalaisopiston 
kanssa.  

Pe 13.9. alk.  Sähly 6-9 v. seuratalolla klo 17 - 18 ohjaaja Kari 
Lehtinen  

Pe 13.9. alk.  Sähly 10 - 13 v. seuratalolla klo 18 - 19 ohjaaja Kari 
Lehtinen  

Pe 13.9. alk.  Sähly 14 - 17 v. seuratalolla klo 19 - 21 vastaava Juho 
Kyrö 0400 435 735.  

Su 15.9. alk.  Sähly 14 - 17 v. seuratalolla klo 19 - 21 vastaava Juho 
Kyrö 0400 435 735.  
Turinatupa kaikenikäisille seuratalolla parillisen 
viikon keskiviikkona klo 10 - 12. Tervetuloa kaikki vaki- 
sekä kesämallusjokelaiset, erityisesti ikäihmiset ja 
kotiäidit lapsineen. Tulkaa mukaan kuulumisia 
vaihtamaan, ulkopelejä pelailemaan tai vain 
kahvittelemaan hyvässä seurassa. Kuulette mm. 
syksyn päivätoimintamahdollisuuksista. Omat lelut ja 
pelit mukaan. Pelikaverit löytyvät pienen kävelylenkin 
päästä. 
 

Tervetuloa kaikki mukaan mutkattomaan meininkiin !  
Mallusjoen Nuorisoseura ry.  
 
 

TÄSSÄ NUMEROSSA: 
Vesi ja viemäriasioita, Takin-
kääntöviikosta, Perhe Herlevin 
haastattelu, Syntyneitä, Runo, 
Kimppakyytiä vailla, Kirpputori, Nyt 
aamulenkille porukalla, Lento-
kenttäkysely, Vuoden kyläläinen-
äänestys, Mallusjokilehden 
tulevaisuus katkolla – ilmoituksia 
kaivataan. 
 
 
KYSELY VESI JA 
VIEMÄRIASIOISTA  
Asia on hyvä, mutta! Pienituloiset 
eläkeläiset eivät pysty tällaista 
hanketta toteuttamaan, kaikki 
eläke menee suuriin sairaus-, 
lääkäri- ja lääkemenoihin. 
Täytyyhän sitä syödäkin, sekä 
kaikki muut talouskulut 
huomioonottaen.  
 
Eläkeläiset 
 
 
VASTAUS KYSELYYN VESI- JA 
VIEMÄRIASIOISTA 
Kyläjohtokunta on vienyt vesi- ja 
viemäriasiaa eteenpäin siitä 
syystä, että v. 2003 alussa 
astunee voimaan uusi 
ympäristölaki, joka edellyttää haja-
asutusalueellakin tarkempia 
ympäristövaatimuksia. Noin 95 % 
Mallusjärven ympäristön 
talouksista ei täytä näitä 
vaatimuksia. 
 
Joten joka tapauksessa jotain 
täytyy tehdä Kyläkokouksessa 
keväällä 2002 on päätetty hakea 
kunnallistekniikkaa Mallusjoelle 
Hanke on saanut myötämielisen 
vastaanoton jopa ympäristö-
keskuksessa. Kunnallistekniikkaan 
liittyminen toki maksaa "paljon", 
mutta yksityisen järjestelmän 
hankkiminen taitaa maksaa vielä 
enemmän. Mutta hyvää 
eläkeläisille, niin kuin muillekin, 
liittymiseen taitaa olla hyvin pitkä 
siirtymäaika ( 10 v ?). 
 
Antti Lyyra, kyläjohtokunnan 
puheenjohtaja Puh. 0500-711 290 
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TAKINKÄÄNTÖVIIKKO 2002 - Lämpimät kiitokset kaikille "takkia 
kääntämässä" olleille  ! 
Tämänvuotinen takinkääntöviikko on jälleen saatu kunnialla 
päätökseen.  Erityisen lämpimät kiitokset koko Mallusjärven 
järvikunnan väelle, joka runsaslukuisena oli mukana talkootyössä 
sekä yleisön joukossa.  Ilman tällaista upeata talkooväkeä näin isoa 
ja koko viikon kestävää tapahtumaa ei pystytä järjestämään!   
 
Hieman helteisen festarin lukuja: viikon aikana nautittiin yli 2200 litraa 
olutta, 700 litraa siideriä, tummaa olutta 150 litraa, grillimakkaraa noin 
200 kiloa, bratwurstia noin 150 kiloa ja hapankaalia varmaan saman 
verran!  Sadat nuorten paistamat vohvelit katosivat suolaisen- tai 
makeannälkäisiin suihin - lämmin kiitos myös ahkeralle nuorisolle ja 
Pekkosen Aulille, joka kokosi tämän työväen!  Kiitos myös Pekkosen 
Erkille, joka tarkkaavaisuudellaan piti kioskin vohveliraudat kuumina 
ja jääkaapin kylmänä!  Ennen ensi kesän takinkääntöviikkoa 
kunnostamme talkoilla kioskin: ulkomaalaus, katto ja sähköt kuntoon. 
 
Erityiset kiitokset myös Mallusjoen uusille kyläkauppiaille, Merville ja 
Hansille!  Ammattilaisten apu helpotti talkooväen työtä, kaikki 
tarvittavat tarpeet ja tuotteet saatiin tarvittaessa vaikka päivittäin 
ystävällisten kauppiaiden avulla talolle viikon aikana!  Olipa Hans 
perjantaina mukana soittamassakin - The Bat sai rumpuihin oivan 
paikallisen vahvistuksen!   Muistetaan käydä kyläkaupassa pitkin 
vuotta! 
 
Takinkääntöviikon musiikkitarjonta oli tuttuun tapaan hyvin 
monipuolinen, kiitokset siitä jälleen kerran Kyrön Sikulle!.  Pari 
huomiota viikon varrelta: ylimääräisen musiikki-yllätyksen saivat 
maanantai-illan sinnikkäät vieraat: vasta yömyöhällä paikalle 
ilmaantui sellainen soittajajoukko, että oksat pois!  Samaten 
perjantain lastenkonsertissa Mikko Perkoila valloitti välittömyydellään 
sekä pienet että suuret kuulijansa!  Etelä-Suomen lintu-harrastajia 
parveili keskiviikkona seurantalon mäellä lähes tuhatkunta - 
Lapinlahden linnut oli maineensa veroinen yleisömagneetti! 
Kiitokset vielä kerran kaikille mukana olleille!  Olitte jälleen kerran 
mukana luomassa uskomattoman takinkääntöviikon! 
 
Ensi kesän takinkääntöviikkoa on jo hahmoteltu, mutta matkassa on 
yksi iso mutta: ensi kesänä tarvitaan moninkertainen määrä 
järjestyksenvalvojakortin suorittaneita järjestyksenvalvojia.  Syyskuun 
alusta alkaen kaikkien järjestyksenvalvojina toimivien on oltava 
"kortillisia".  Talven aikana järjestetään kurssi/kursseja, joista 
tiedotetaan tarkemmin tuonnempana.  Nyt tarvitaan nuoria ja vähän 
varttuneempiakin mukaan seuran toimintaan takinkääntöviikon 
järjestyksenvalvojinakin!   Lähde mukaan kurssille ja ota kaverisikin 
mukaan!  (Toki "kortitonta" keittiö- ja tarjoiluväkeä samoin kuin 
pysäköinnin ohjaajia tarvitaan myös ensi kesänä!) 
 
Hyvää syyskauden alkua kaikille Kylälehden lukijoille ja aktiivista ja 
vireää toimintakautta sekä Mallusjoen seurantalolla että muissa 
harrastuspaikoissa toimiville!  
 
Takinkääntöterveisin 
Mallusjoen nuorisoseura r.y. 
Jorma Niklander 
 

PERHE HERLEVIN 
HAASTATTELU:  Kuinka meistä 
tuli sittenkin Mallusjokelaisia! 
Halutaan ostaa/vuokrata talo 
Mallusjoelta tai lähistöltä….. Tuttu 
ilmoitus Mallusjoki lehdessä 
alkuvuodesta. Halusimme tarjota 
lapsillemme turvallisemman, 
rikkaamman ja luonnon-
läheisemmän asuinympäristön. 
Nyt se talo on löytynyt !!!!! Kiitos 
lehti-ilmoituksen ja vihjeiden ja 
vinkkien perusteella, löysimme 
itsellemme talon ihanalta paikalta. 
Juuri sopiva meidän perheelle . 
 
Perhe Herlevi keitä olemme??? 
Isä Jaakko , äiti Marjo ja tyttäret 
Laura 9v,Noora 8v ja Riina pian 
7v. Sekä tietysti koirat Gilda ja 
Cilla. 
 
Muutimme tänne Vantaalta 
pääkaupungin vilinästä, tytöt 
kävivät `pientä` kyläkoulua 
Vantaalaisissa mittapuissa vain 
400 oppilasta koulussa. Olemme 
todella tyytyväisiä elämän-
muutokseemme; tytöt käyvät aivan 
ihastuttavaa pientä kyläkoulua, 
järvimaisema ja luonto ovat täällä 
aivan mahtavat. Kylässä kauppa ja 
postipalvelut sekä kyläläiset ovat 
ystävällisiä ihmisiä. 
 
Koska molemmat käymme 
pääkaupunkiseudun kiireisessä 
ympäristössä työssä voimme 
karistaa pääkaupungin kiireet 
matkalle kotiinpäin ajaessa. 
Ystävien ja tuttavien 
hämmästelystä ja kauhistelusta 
huolimatta voimme ylpeänä sanoa: 
ME ASUMME MAALLA!! 
Vihdoinkin 
 
Aurinkoista syksyn alkua kaikille ! 
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SYNTYNEET 
 
Huhdanojalle Rauhaniementielle Eija Pellille ja 
Olli Maskolle on syntynyt 1.6.2002 poika. (54 
cm 3970 g) 
 
Onnea! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALLUSJÄRVEÄ SOUTAEN  
 
Mallusjärven rannalla hiesulla sannalla kesäisin astella saa,  
auringon paistaessa tuntuu kuumalta varpaiden alla maa!  
Soutaa voi veneellä kauas saareen ja aavojen selkien taa,  
toveihin ei kannata sieltä matkamiestä takaisin odottaa! !  
Matalia ovat järven lahdet, tuulessa heiluvaa kaislapeltoa, 
syvänteitäkin ja kalliojyrkänteitä, niistä voi ottaa selkoa!  
Auttelee sorsaemo hentoja untuvikkojaan tuolla vesirajassa, 
pikkupojat onkineen sekä lokit ovat uimalaiturilla kalassa!  
Nousee kesäsaunan piipusta vähän vaaleanharmaata savua,  
vihtomisesta leijuu ympäristöön tuttua koivunlehden hajua!  
Katselen tätä suvista maisemaa nauttien näkymistä upeista,  
tuossa pihassa otetaan ehkä kuplivaa juomaa mukeista!  
Etenee paatti kevyesti vedessä, sen tummia aaltoja halkoo,  
niityllä liikkuu ihmisiä, menossa on siellä heinätalkoo!  
Aina ei riitä tyventä , onneksi piisaa näitä erilaisia kesäsäitä,  
pohjoistuuli jo puhalteleekin navakasti nostaen vaahtopäitä,  
suuret pisarat putoilevat, latoon katosivat ne heinämiehet,  
jäävät hangot seiväskasaan, tulihan väelle huilit pienet!?  
Raivoaa hetken ukkosmyrsky kaataen leipäviljaa lakoon,  
mentävähän on lähivalkamaan , päästävä sadetta pakoon!  
Tovin odottamista siinä raidan alla kuivaten märkää paitaa,  
pian tyhjennän kulkupelin sadevedestä kallistamalla laitaa!  
Kohta se taas paistaa, tuntuu silloin hauskemmalta soutaa,  
kotia kohti kokka , saisihan se olla loppumatkaksi poutaa  
Paatti liukuu takaisin tänne lähtörantaan melkein kuin salaa,  
odottaa kettinki lipuajaa , riippakoivut ne toisiaan halaa... !  
 
Jokohan sitä huomenna taas, narraisinhan vaikka näitä kuhia!? 
Sehän olisi uusi tarina, ja kun ei ole niitäkään kalastuslupia! !  
 
Kesällä 2001  
Pertti Mäkinen 
 
 
 
 
 
 

AJATKO AAMUISIN 
MÄNTSÄLÄÄN?  
Haluaisin 
kimppakyytiä 
Mallusjoen 
Halmaalta 
Mäntsälän 
keskustaan 9. syyskuuta alkaen 
arkiaamuisin siten, että olisin 
perillä Mäntsälässä n. klo 7.15 - 
8.00. Jos voit auttaa, ota yhteyttä 
p. 7796 128 tai 044 - 3003 059. 
  
Terveisin Outi Niklander 
  
 
KIRPPUTORI 
Yleisön pyynnöstä (huolimatta) 
järjestämme KIRPPUTORIN 
uudelleen 
 
Aika: la 14.9. klo 10 - 15 
Mallusjoen kyläkaupan varastossa 
Paikka: ilmainen, oma pöytä 
mukaan 
 
Ilmoittautuminen kyläkaupalle, 
josta saat myös lisätietoja 
 
 
AAMULENKKI -porukka  

kokoontuu Selventien 
alkupään postilaatikoilla 
tiistai-aamuisin klo 7:30. 
 
Ja eikun kävelemään! 
 

 
 
 
 
 
 
 

VAPAATA 
ILMOITUSTILAA! 

 
Soita 

050-352 8514, Pekka 
tai 

040-567 7757, Auli 
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LENTOKENTTÄKYSELY 
 
 
1. Oletko  kesäasukas  

 vakituinen asukas  
 
2. Haluatko, että Mallusjoelle tulisi pienlentokenttä?  

 
 en  
 ihan sama  
 kyllä 

 
3. Sana on vapaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Leikkaa katkoviivaa pitkin ja palauta Mallusjokilehden 
 
 
 
 
APUA !!!!! Kylälehden projektirahat loppuu !!!! 
Olemme tehneet lehteä porukalla talkoilla (tähän asti ainakin), mutta 
painaminen ja jakelu maksaa. 
 
Projektirahoitus alkaa olla käytetty, joten tarvitsemme tukijoita, jotta 
suosittu oman kylän lehti jatkuu. Kylälehden jatkumisen edellytyksenä 
on rahoituksen järjestäminen mm. ilmoitus- ja mainostilamyynnin 
avulla. 
 
 
Olisin kiinnostunut ilmoittamaan/mainostamaan Mallusjoki -lehdessä: 
 
Yritys:   ______________________________________________________ 
 
Nimi:     ______________________________________________________ 
 
Osoite:  ______________________________________________________ 
 
Puh:      ______________________________________________________ 
 
 
 

VUODEN KYLÄLÄINEN 
ÄÄNESTYS 
Kyläjohtokunta valitsee vuoden 
2002 kyläläisen loppuvuodesta. 
Voit vaikuttaa valintaan 
ehdottamalla oman näkemyksesi 
mukaista ehdokasta. Ehdota ja 
perustele omaa ehdokastasi 
(itseäsi), ehkä juuri sinun 
ehdokkaasi voittaa ! Ehdotuksia 
otetaan vastaan syyskuun 
loppuun. Palautelaatikon löydät 
kaupalta ja koululta. 

 
Oman ehdokkaani nimi on: 
 

 
Perustelut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
postilaatikkoon - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
OLETKO HALUKAS 
ILMOITTAMAAN 
LEHDESSÄMME? 
 
Ota yhteyttä:  
Pekka Päätoimittaja, sähköposti 
pekka.katajarinne@luukku.com, 
puh. 050-3528514 tai 
Kyläjohtokunnan sihteeri, 
Auli.pekkonen@orimattila.fi, puh. 
iltaisin 779 6253 tai muulloin 040-
567 7757 
 
   
tai jätä yhteystietosi viereisellä 
lomakkeella: Kylälehden 
palautuslaatikot löytyvät kaupalta 
ja koululta 
 
 
 


