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Laskiais tapahtuma
Tervetuloa koko perheen laskiaistapah-
tumaan Mallusjoen koululle su 18.2.2007 
klo 12 - 15. 
Luvassa on mäenlaskua ja muuta mukavaa 
ulkoilua. Vuoden kyläläinen julkistetaan klo 
13. Tarjolla  soppaa, kahvia ja laskiaispullia. 
Makkaranpaistomahdollisuus (omat makkarat 
mukaan).

   Järj. Kyläjohtokunta + tiimi

Mallusjoen miesvoimistelujoukkueen 25-
vuotistaiteilijajuhla 31.03.2007
Maankuulu raitahousuporukka juhlii maaliskuun lopulla pitkää esiintymis-
taivaltaan Mallusjoen seuratalolla.
Miesenergiaa uhkuva joukkue on ihastuttanut 
yleisöä henkeäsalpaavilla tempuillaan jo 25 vuo-
den ajan eikä esiintymistarjouksilla näy vieläkään 
loppua,oma tv-ohjelmakin heistä on tehty pari 
vuotta sitten. Miesvoimistelujoukkue on matkan-
nut runsaasti myös ulkomailla ja hurraava yleisö 
on seurannut upeita temppuja monella kielellä; 
unkariksi, hollanniksi, italiaksi, eestiksi, ruotsiksi, 
tanskaksi, saksaksi jne Juhlagaalan korkeatasoi-
sessa ohjelmassa kuullaan mm.Taru Nymania 
säestäjänään maestro Kaj Chydenius sekä upe-
aa Hanuri-laulu-tanssiduo Puhtia joka on niittänyt 
mainetta eri festivaaleilla viime kesänä. Myös yllä-
riesiintyjiä on tiedossa ja tanssimusiikista vastaa 
tasokas bändi.

Lipun hintaan sisältyy myös runsas noutopöytä kaikkine ruokineen ja juomineen 
ja joiden ei pitäisi loppua kesken. Juhlaan myydään rajoitettu määrä lippuja hintaan 
30€ kpl.joten varaa omasi ajoissa Kössiltä 050-3388890 tai Jormalta 041-4453801 
tai Maijalta 040-7219435.

Tervetuloa!

Nuorisoseuran kansantanssijat lähdössä 
Italiaan 
Saimme esiintymiskutsun Italian Galliateen ensi kesäkuulle, kaupunki si-
jaitsee pohjois-Italiassa Milanon ja Torinon lähellä ja on erittäin kaunista 
seutua riisi-ja viinivainioineen. 
Olemme vierailleet siellä myös 12 vuotta sitten joten olemme varsin iloisia että 
pitivät tansseistamme niin paljon että kutsuivat uudelleen.Matkalle lähtee 10 paria 
tanssijoita ja 5-miehinen orkesteri sekä laulajamme Taru Nyman. Kevät on ahkeran 
harjoittelun aikaa, meillä tulee olemaan jopa 1,5 tunnin konsertteja. Olemme päättä-
neet täydentää puvustustamme uusilla karjalaisilla feresi-tyyppisillä hameilla jotka 
toivottavasti valmistuvat ennen matkaa.

Tanssiterveisin Siku

Mallusjoen Näyttämöllä Kivenpyörittäjän kylä
Teatterin tekijät harjoittelevat Helsinkiläisen ammattiohjaajan ja stand up-
koomikko Ilari Johanssonin johdolla Heikki Turusen mielenkiintoista näy-
telmää Kivenpyörittäjän kylä.
Mukana on 14 henkeä ja pääosissa Jiri Taleva, Marjo Kuosa, Sari Ruokostenpoh-
ja ja Eine Kyllönen sekä Suvi Pöllänen ja Reeta Lyyra. Ensi-ilta on huhtikuulla. 
Näyttämö osallistuu jälleen myös nuorisoseurojen näytelmäkatselmukseen, viime 
vuonnahan he toivat kotiin Mallusjoelle pääpalkinnon Esko-patsaan. Joten eiköhän 
mennä kaikki katsomaan hieman uudenmallista teatteria.

Terveisiä kuperkeikasta!
Päiväkoti Kuperkeikan vuosi 2007 on alka-
nut leikkien ja touhuten!
Lapsia on hoidossa kaikkiaan 21, eli täyden 
ryhmän verran. Nyt keväällä jatkamme syksyllä 
aloitettua teemaa Prinsessat ja ritarit.

Teemaa käydään läpi mm. tekemällä aihee-
seen liittyviä käden töitä, laulamalla, loruttele-
malla ja leikkimällä. Prinsessat ja ritarit -teema 
huipentuu toukokuussa pidettävään kevätjuh-
laan!

Esiopetushakemukset tulevaa syksyä varten  
on pitänyt jo täyttää ja palauttaa tammikuussa. 
Muistutamme kuitenkin, että jos tarvitset lap-
sellesi päivähoitopaikkaa, niin muista laittaa 
päivähoitohakemus hyvissä ajoin eteenpäin 
(mielellään 4 kk ennen toivottua hoidon alka-
mispäivää).

Päiväkodilla pidetään AVOIMIEN OVIEN 
PÄIVÄ PE 18.5.2007. Päiväkodin toimintaan 
voi tulla tutustumaan klo 9.00-11.00 välisenä 
aikana.  

Tervetulleita ovat ensi syksynä päivähoidon/
esiopetuksen aloittavat lapset vanhempineen 
sekä tietysti muut päiväkodin toiminnasta kiin-
nostuneet! Toki päiväkodille saa tulla tutus-
tumaan muulloinkin, jos vaikka miettii lapsen 
tulevaa päivähoitopaikkaa. Päiväkodin sähkö-
posti: kuperkeikka@phnet.fi  ja puhelinnumero: 
03-7778521

Terveisin Kuperkeikan väki



Kinkeriperinne jatkuu 
Orimattilassa ja Mallusjoella.
Kun noin vuosi sitten sain vaimoni kanssa tutustua 
Kinkereihin naapurissamme Oili ja Jorma Simolan 
tykönä, heräsi ajatus että voisimme myös järjes-
tää kinkerit.
Ja niin tapahtui, otimme haasteen vastaan kun sitä 
meiltä kysyttiin ja järjestimme kinkerit 28.01.2007  klo 
14.00 kotonamme Mallusjoella (Sivulassa). 

Teemana oli ehtoollinen, viini, leipä, ja alttari. Seu-
rakunnan kappalainen Petri Tervo puhui leppoisasti ja 
värikkäästi tärkeästä asiasta. Seurakuntalaiset kuunteli-
vat mielenkiinnolla ja tuntui siltä että asia tuli selväksi, 
kuulijoita oli yli 20 henkeä.

Yllätysvieraana oli myös Orimattilasta kulttuuriper-
soona 31.01.2007  75 vuotta täyttävä Alli Hosiasluoma 
– Karppinen. Paljon onnea hänelle.

Tunnelma oli leppoisa, kun nykyään on luovuttu 
kristinopin kuulustelusta, joten kenenkään ei tarvin-
nut pelätä joutuvansa tietämättömyden takia  pöydän 
alle. 

Kinkerit ovat osa seurakunnan kristillistä kasvatusta, 
ja niillä on myös yhteisöllistä merkitystä ihmisten koko-
ajina. Puheen lomassa sopivissa paikoissa lauloimme 
aiheeseen sopivia virsiä, joita asiokkaasti säesti pia-
nolla seurakunnan kanttori Rita Honti.

Mielestämme kinkerit onnistuivat erittäin hyvin, ja 
vieraat lähtivät iloisina ja tyytyväisinä, ja ehkä vielä 
vaimoni Varpun leipoma pulla ja taatelikakku maistui 
suussa.

Kinkeriperinne Mallusjoella jatkuu ensivuonna  Maija 
ja Juha Viljasen tykönä. 

Hyvää talven jatkoa Teille kyläläiset toivottaa Varpu ja 
Eero Sinikannel

Töyrylänmäen maisemointia
Kyläläisiä kummastuttaneet kaivaukset Töyrylänmäellä ovat muotoutuneet nel-
jäksi lammeksi.Paikan asukas, Erkki Lankinen, muutti mäelle pääkaupungista 8 
vuotta sitten.Lankista voisi kuvailla monitoimimieheksi,vaikka hän itse muuntaa-
kin sen kylähulluksi. Lammet hän päätti kaivauttaa kyllästyneensä katselemaan 
rumaa joutopeltoa,jolla kasvoi mitä sattui.Ja koska pelto oli täynnä lähteitä, se 
suorastaan kutsui lampimaisemointiin. Mitään tarkkaa suunnitelmaa lammille ei 
Lankisen mukaan ole, koska “suunnitelmat muotoutuvat tehdessä.” Muodoiltaan 
lammet eivät ole mitään säntillisiä ympyröitä, vaan yksi on kuin päärynä, yksi 
luikerteleva käärme,yksi hevosenkenkä ja vain yksi tavallisempi kantti kertaa 
kantti.Vanhasta navetasta Lankinen nikkaroi asuinrakennusta,ylisille johtaa jo 
“Töyrylän kuninkaan rappuset”,joihin betonia on uponnut kuutio jos toinenkin. 

Lisäksi entinen voimamies Lankinen on taitava kuvanveistäjä.Tilauksesta hän 
veistää näköispatsaita halukkaille. Materiaalina näillä kaaren ja linjan lumouk-
silla Lankinen käyttää kvartsikiveä ja epoxia. Kuvan upeissa veistoksissa lumi-
sesta maasta kohoaa Lankinen itse vaimoineen ja lapsineen. 

Tutustumassa kävi Maarit

Jatkuuko iltapäiväkerho syksyllä?
Mallusjoen koulun iltapäiväkerhon toiminta jatkuu ensi luku-
vuonnakin, jos kerholaisia on vähintään kahdeksan. Tulevista 
ekaluokkalaisista ei tiettävästi määrä täyty, joten olkaapa tule-
vien toisluokkalaisten vanhemmat aktiivisia keväämmällä, kun 
kerhon hakuaika tulee ja päätös kerhon jatkamisesta tehdään. 
Syksyllä kerhoa ei enää ole helppo saada käynnistettyä.

T. Outi Niklander



Kiitokset
Kiitokset joulutontuille, jotka kä-
vivät ilahduttamassa jouluaattona 
laulullaan Mallusjokilaisia.

Yllättäen ja pyytämättä Oili ja Jorma 
Simola ilmaantuivat levittämään jou-
luiloa. Hieno yllätys! Kiitos siitä.
T. Heljä Kallioinen

Mallusjoen nuorisoseuran jäsenmaksut vuodeksi 2007
Mallusjoen nuorisoseuran syyskokous on päättänyt jäsenmaksuiksi vuodeksi 2007 
aikuisilta 15 € ja lapsilta 10 €.
Erillisiä harrastusmaksuja seura ei kerää. Ainoastaan yhteistyössä kansalaisopiston kanssa 
olevien ryhmien jäsenet maksavat normaalin kansalaisopiston opintomaksun. Nuorisoseura 
vastaa ryhmien kuluista opiston toimikauden ulkopuolella. Samoin kädentaitokerholaisilta 
peritään tarvikemaksu, jolla katetaan materiaalihankinnat. Niin ikään tämänkin kerhon tila- ja 
ohjaajakuluista vastaa Mallusjoen nuorisoseura. 

Näistä syistä seuran toiveena on, että kaikki harrastusryhmiin osallistuvat ovat myös seuran 
jäseniä. Lasten jäsenmaksun ikäraja on 16 v. Lasten jäsenmaksu sisältää myös jäsenkortin. 
Kortti on yhdistelmäkortti Kalevan Nuorten ja Euro < 26 kortti yhdistettynä. Kortilla saa erilaisia 
alennuksia ja etuuksia koti ja ulkomailla.  Kotimaassa esim.  Subway – ravintolat (10%), Free 
Record Shop (5%), Silja Line, Tallink jne. Osoitteesta www.euro26.fi löydät kaikki etuudet.

Lapset saavat jäsenkortit omilta ohjaajiltaan.  Maksetusta jäsenmaksusta esitetään kuitti 
ohjaajalle sekä tuodaan korttia varten n. 2x3 cm kokoinen valokuva ja syntymäaikatiedot. 

Mallusjoen nuorisoseuran johtokunta vuodeksi 2007
Nuorisoseuran syyskokouksessa Jorma Niklander valittiin seuran puheenjohtajaksi 
vuodeksi 2007.
Johtokunnan jäsenmäärä päätettiin pitää samana eli kymmenen + ulkojäsen kyläjohtokunnasta. 
Erovuoroisista valittiin uudelleen Pirjo-Liisa Virtanen, Sirkku Kyrö, Kyösti Kyrö, Maija 
Viljanen. Jaakko Herlevin tilalle valittiin Marko Sipiläinen. Muut johtokunnan jäsenet 
Marja Uotila, Mika Tuiskunen,  Eine Kyllönen, Kirsti Hartman ja Anni Suomela jatkavat 
edelleen.

Etsitään koulun 
kentälle jäädyttäjää?
Oletko yksityinen henkilö, yhdistys tai 
vaikkapa harrastusporukka? Kaipaatko 
pientä lisätienestiä yksinkertaista, mut-
ta niin hyödyllistä tehtävää vastaan?

Soita 050-711 290 / Antti.

Leirikoulu
Menimme 22. tammikuuta -07 Vierumäelle leirikouluun. 
Me myimme pipareita, wc-papereita ja pidimme arpajaiset, jotta pääsisimme kauan odotettuun 
leirikouluun. Lähdimme koululta maanantaina Katja Mäkisen ja Kiira Laineen kyydeillä. 
Jännitimme paljon autoissa ja keksimme tekemistä matkan aikana. Majoittauduimme kolmeen 
rantamökkiin, tytöt kahteen ja pojat yhteen. 

Pääsimme neljän päivän aikana harrastamaan kaikkea kivaa mm. tennistä, telinevoimistelua, 
yleisurheilua, sählyä, uintia ja pihasuunnistusta. Ruoka oli todella hyvää, jota otimme seisovasta 
pöydästä. Meillä oli liikunnanohjaaja, Minna, joka oli todella mukava. Liikuimme yhteensä n. 
20h ja saimme iltaisin harrastaa vielä vapaata urheilua. Kun oli 25. tammikuuta, niin olimme 
lähdössä haikein tunnelmin pois, mutta oli meille kaikille tullut jo pieni koti-ikäväkin. Ja meille 
kaikille jäi hyvä muisto kivasta viikosta.

6 lk:n puolesta Katja Mäkinen, Karoliina Nykopp ja Henna Kiuru.

Mallusjoen nuorisoseuran kevätkokous
Nuosisoseuran kevätkokous pidetään seuratalolla maanataina maaliskuun 19. päivänä kello 
19.00. Käsitellään toimintakertomus sekä muut sääntömääräiset asiat. Tervetuloa kokouk-
seen!

T. Johtokunta

Puuhatehtävä: Jätkänshakki



 
Koneurakointi Helenius

Kaivuu ja nostotyöt. 
Puh. 0400-797 177

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

Autojen ja maatalouskoneiden korjaus

 
KYLÄTALKKARIPALVELUA

Nahkhiir ky
p. 0400-711290

MYYN KIINTEISTÖJÄ 
Etelä-Suomen alueella 

JONNE KY LKV  
p.050 1598 www.jonne.fi

Liikenneopetuspalvelu 
 Herlevi Tmi 

Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki 
gsm. 040-8641333

kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin

kursseja yksityisille ja yrityksille
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Osta 
ilmoitustilaa!
15€ / lehti ja p. 050-5273052

Tämän lehden sinulle mahdollistivat:

Toimitus
Pekka Katajarinne
Maarit Saarinen
Mallusjoen kyläjohtokunta
Mallusjoen nuorisoseura
Muut aktiiviset kyläläiset

Talotekniikka Jääskeläinen Ky
LVI-asennukset / KVV-työnjohto, teolli-
suusputkistot, kunnallistekniset putkistot. 
P. 040 5887331. Mallusjoentie 390, 16450 
Mallusjoki.  
Talotekniikka.jaaskelainen@phnet.fi

Vietämme monipuolisen persoonan, kirjailijan, 
säveltäjän, lauluntekijän Usko Kempin 100 
vuotis juhlavuotta. Sen kunniaksi olen saanut 
valmiiksi juhlalevyn, joka sisältää 22 kpl Usko 
Kempin ikivihreitä lauluja. Tlaukset. Puh. 0400 
609085 tai s-postieero.sinikannel@phnet.fi. CD-
levyn hinta 12 €. Voit käydä myös kotisivullani 
www.eerosinikannel.com

Seuraava lehti 
Seuraava Mallusjoki- lehti ilmestyy 15.6. 
Aineistot viimeistään 4.6. osoitteeseen 
pekka.katajarinne@thermofisher.com


