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1Jutut. palautteet, ilmoitukset: Mallusjoen kaupalla ja -koululla sijaitseviin Mallusjoki -lehden postilaatikoihin tai
sähköpostitse osoitteeseen pekka.katajarinne@luukku.com
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Sääprofeetta Ahti Rantanen sanoo, että joulukuun alussa on vähän
pakkasta ja pääsääntoisesti poutaa. Suurempi matalapaine on Etelä-
Suomen kohdalla kuun puolivälissä, silloin lauhtuu ja saadaan sateita.
Sateet voivat tulla hetkittäin myös räntänä tai vetenä, mutta valtaosa on
lunta ja aurauskalusto saa olla ahkerasti liikkeellä. Pyhien viettoon
lähdetään varsin kehnoissa ajokeleissä, koska sateet kestävät
joulupäivään asti, arvelee Ahti Rantanen. Kylmempi ilma vahvistuu
Tapaninpäivänä ja loppukuukausi vietetään pakkasissa. Tammikuun alussa
kuu syntyy Merkuriuksen eli kylmän planeetan merkeissä ja vuosi vaihtuu
edelleen kylmän sään vallitessa. Toisella viikolla pakkanen jopa kiristyy,
mutta sitten viikolla kolme lauhtuu ja sataa jälleen lunta. Tammikuun
viimeisellä viikolla jälleen kylmenee ja mittarissa saattaa olla kovia
pakkaslukemia, ennustaa Ahti Rantanen.
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Ilmoitusasiat, kannanotto ruoka-huoltosuunnitelmaan, kansalais-opiston
opetus lukuvuonna 2002-2003, kansalaisopiston opetustila-
anomus, koulun vuoden 2002 talousarvio, koulun rakennusten ja irtaimiston
katselmus, koulun työsuunnitelman hyväksyminen lukuvuodeksi 2002-
2003, kyläesite-hanke, kyläjohtokunnan toimintakertomus vuodelta 2001,
kyläjohtokunnan esitys Orimattila-strategiaan, kyläjohtokunnan sihteerin
vuosipalkkio 2002, kylämarkkinat Lahdessa 11.5.2002, kylärahan käyttö,
lausunto Krista Riihelän kyselyyn, lausuntopyyntö veikkauspisteen
säilyttämisestä Mallusjoen kyläkaupassa, lausuntopyyntö/Orimattilan
kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmaluonnos, linja-autopysäkkien
katokset, Mallusjoen koulun tulevaisuus, Mallusjoen koulun tilanne syksyllä
2003, Mallusjärven kehitysprojekti, Orimattilan Omakotiyhdistys ry:n kysely,
Orimattilan kylien yhteinen markkinointiesite, Perinnepäivä 5/2003, Päijät-
Hämeen Vuoden kylä 2002-kilpailu, sihteerin vuosipalkkio
stipendin jako, työsuunnitelman muutos, vesihuoltosuunnitelman
eteneminen, vuoden 2001-2002 koulukyyditykset, Vuoden Kyläläisen
valinta.

Seuraava kokous 18.12.2002, kylälehden ilmestyminen, kylän
internet-sivut, kyläkauppaviikko, kyläsuunnitelman nykytilanne, Maitotie-
esite, Mallusjoen koulun tilanne syksyllä 2003, Mallusjoen kyläkauppa,
Mallusjoen www-sivut, Mallusjoki-lehti, Tienvierien siivous

Lisätietoa näistä asioista:
Antti Lyyra 0500-711 290
Auli Pekkonen 040-567 7757
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Lahden Matkailu tarjoaa Päijät-Hämeen kunnille
mahdollisuuden pitää Matkailukeskus Aleksissa
(Aleksanterinkatu 13, Lahti) kuntien “perinnepäiviä”.
Orimattilan “perinnepäivän” ajankohta on ke 7.5.2003.

Ohjelmassa
tuote-esittelyjä,  työnäytöksiä, perinneruokia,
maistiaisia, ohjelmatarjontaa, esitteitä.

Mikäli kiinnostuit ota yhteyttä:
viljo.hakala@lsyrityskeskus.fi
jari.montonen@orimattila.fi
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Vauhdikasta teinipingistä Mallusjoen seurantalolla
joka tiistai kello 18.00-20.00
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Emme julkaise nimettömiä kirjoituksia. Nimimerkille
“yksi sorrettujen puolesta” kuitenkin tiedoksi,
Mallusjoen Nuorisoseura päättää Takinkääntöviikkojen
esiintyjistä, eivätkä esiintyjät saa palkkaa, ainoastaan
sen mitä yleisö hattuun laittaa.

Tässä numerossa: Ahti Rantasen sääennuste, Kooste kyläjohtokunnan käsittelemistä aiheista vuonna 2002, Orimattilan
perinnepäivä, Teinipingis, Toimitus tiedottaa, Palaute -palsta, Syntyneitä, Lentokenttäkyselyn tulokset, Järjestyksenvalvojakurssi,
Etsintäkuulutus! - vanhoja valokuvia seurantalosta, Mallusjoen Nuorisoseura 100 vuotta! SEURAAVA NUMERO ILMESTYY
MAALISKUUSSA, JOTEN JUTUT JÄTETTÄVÄ HELMIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ.

pka
Muut esille tulleet asiat:
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Mallusjoen tiedotuslehteä on ollut hauska saada
postilaatikkoon. Mikäli lehden teko on
tyrehtymässä painamisen ja jakelun aiheuttamiin
kustannuksiin ehdotan, että lehteä ryhdytään
jakamaan sähköpostitse liitetiedostona ainakin
niille, joilla sp on käytössä... ...lisäksi lehden voisi
laittaa nettiin, jossa se olisi ilmaiseksi luettavissa
esimerkiksi kirjastoissa... ...niille talouksille, joilla
ei omaa sp:a ole, lehteä tulisi pyrkiä jakamaan
edelleen paperiversiona.

Matti Merivirta

Vastaus: Mukava kuulla, että lehdestä on ollut iloa.
On totta, että lehden “tukirahat” loppuvat tähän
numeroon. Toivommekin paikallisten yrittäjien
innostuvan tukemaan Mallusjoki lehteä ostamalla
ilmoitustilaa (yhteydenotot Auli Pekkonen puh.
040-567 7757).

Mikäli haluat Mallusjoki -lehden sähköpostiisi, laita
siitä viesti osoitteeseen
pekka.katajarinne@luukku.com. Sähköinen
Mallusjokilehti tulee joka tapauksessa
ilmestymään Mallusjoen kotisivuilla.
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kyselyihin tuli paljon vastauksia, suuri enemmistö tuomitsi lentokentän.

Kiitoksia kaikille vastanneille!
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Nuorisoseura tarvitsee järjestyksenvalvojiaTakinkääntöviikolle ja muihinkin
tapahtumiin.    Järjestämme kurssin yhdessä Orimattilan Hevosystävien,
Teatterinystävien, Laulaa ja soi -yhdistyksen sekä Orimattilan kaupungin kanssa.

Ajankohta: kaksi viikonloppua heti alkuvuodesta eli 25. - 26.1. ja 1. - 2. 2.2003.
Paikka: Orimattilan käräjäsali.

Kurssilla on hyvä opettaja ja opiskelijalta vaaditaan vain luku- ja kirjoitustaitoa
sekä 18 vuoden ikää (täytettävä viimeistään kevään aikana)  Jos olet joskus
hankkinut ajokortin tai suorittanut esimerkiksi metsästyskortin, pärjäät kurssilla
varmasti.

Nyt tarvitaan nuoria ja vähän varttuneempiakin mukaan kurssille ja mukaan
seuran toimintaan takinkääntöviikon järjestyksenvalvojiksi!   Lähde mukaan

kurssille ja ota kaverisikin mukaan! Seura maksaa
osallistumismaksun 40 euroa. Kustannuksia muodostuu
järjestyksenvalvojakortista ja siihen tarvittavasta valokuvasta (ota
passikuva mukaan).

Lisätiedot ja alustavat ilmoittautumiset: Jorma Niklander, puh 779
6128 tai 044 505 0105.
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Nuorisoseuran tarkoituksena on palauttaa seuratalo vähän
kerraallaan alkuperäiseen asuunsa.  Haluamme lainata kopiointia
varten valokuvia vuosien takaa, joista näkyy talon alkuperäinen
ilme niin sisällä kuin ulkoapäinkin.  Nyt satavuotisjuhlien kunniaksi
haluamme aloittaa tämän aineiston keräämisen.   Millaisia aarteita
albumeiden kätköistä löytyykään!

Ota yhteyttä Jorma Niklanderiin, puh 779 6128 tai 044 505 0105.
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Ilolla ilmoitamme: Henrin (5v) ja
Ainon (2v) pikkusisko syntyi
30.7.2002, 3870 ja 51 cm

Lapsistaan kiitolliset
Osmo Uotila ja Kirsi-Marja
Pulkkinen
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tapaninpäivänä
26.12.2002

kello 18.00 - 22.00
Mallusjoen seuratalolle.

Onnittelujen vastaanotto
ja kakkukahvit

klo 17.00 alkaen

Sydämellisesti tervetuloa!
Mallusjoen nuorisoseura r.y.

Mahdolliset muistamiset toivotaan
seuratalon remonttirahastoon.
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Mallusjoen torvisoittokunta
johtaa Matti Kettunen

Tervehdyssanat
puheenjohtaja Jorma Niklander

Hidas miesvoimistelu

Juhlapuhe
Etelä-Hämeen nuorisoseuraliiton

puheenjohtaja Jouko Pylväs

Huomionosoitukset

Vapaa sana

Vuoden kyläläisen julkistaminen

100-vuotisjuhlaohjelma
käsikirjoitus Kari Kyllönen
ohjaus Eeva Gustavsson
koreografiat Hannu Nipuli

Mallusjoen näyttämö
Naperot, Katirillit

Mallusjoen kansantanssijat
säestys: Etno putosi veneestä

Tanssia
Vesa Laaksosen yhtye

Juhlaohjelmaa on tukenut Suomen
Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto.

Nuorisoseuran tili: Orimattilan OP 530 810-541 48
Seuratalon osoite: Mallusjoentie 243

Lisätiedot:  Jorma Niklander
puh 03 779 6128, 044 505 0105
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Oikein Hyvää Joulua

ja

Riemukasta

Uutta Vuotta




