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JÄÄTELÖJUHLAKylälehti  
onnittelee 
Mallusjoen 

kansantanssijoita 
nykyisen 

kokoonpanon 
40-

vuotisjuhlavuoden
johdosta

Mallusjoen ehkä syrjäisimmällä 
nurkalle Kyrönojalle saatiin loppu-

talvesta uusia asukkaita kun Kei-
jo Rantamaa ja Satu Vekkeli muut-

tivat vihreään omakotitaloon Mallusjoentien 
lähistölle. Pariskunta päätyi Orimattilaan 
”rajan takaa” eli Mäntsälästä. Alunalka-
en Keijo on kotoisin Torniosta, Satu puo-
lestaan Helsingistä. Miksikään city-ihmi-
seksi ei Satu ole itseään koskaan tuntenut, 
joten muutto kaupungista maaseudulle on 
unelmien täyttymys stadilaisesta alkupe-
rästä huolimatta. 

Satu ja Keijo valitsivat mallusjokelai-
sen omakotitalorauhan erityisesti koira-
harrastuksensa vuoksi. Pariskunta kas-
vattaa metsästyskoiria, weimarinseisojia, 
ja reilusti maalla asuessa on helpompi ve-
tää vaikkapa jälkitreenejä kuin Mäntsäläs-

sä, jossa jokainen kunnon lenkki edellytti 
aina siirtymistä autolla maastoon. Weima-
rinseisojat vaikuttavat erittäin energisel-
tä rodulta, ja pariskuntaa Vekkeli-Ranta-
maa löytynee useimmiten metsälenkiltä tai 
treenaamasta kolmea weimarinseisojiaan 
ja metsästyslinjaista kultaista noutajaan-
sa päivittäin. 

Mallusjoelta käsin  Keijo sukkuloi töihin 
Helsinkiin ja Satu joko töihin Mäntsälään 
tai opiskelemaan. Siinä sivussa molemmat 
ahkeroivat mm. koirayhdistyksissä ja nou-
tajien metsästykoetoimitsijoina. 

Satu ja Keijo eivät toistaiseksi kuulu pai-
kallisiin metsästysseuroihin, mutta jäse-
nyys Mallusjoen metsästysseurassa kiin-
nostaisi kovasti. 

Mirka Karanta   

Tervetuloa Mallusjoelle 

Satu  ja Keijo
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nykyisen kokoonpanon 

40-vuotisjuhlavuoden johdosta.
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ILOA, RIEMUA, LEIKKIÄ, OPPIMISTA JA ONNISTUMISIA…

Mallusjokelaisten 
taiteilijoiden näyttelyitä

	
Kuvanveistäjä	Tapani	Kokon	teoksia	on	
Villa	Roosan	iso	alakerran	huone	pullol-
laan	Primavera-kevätnäyttelyssä	2.5.2010	
asti.	Villa	Roosa,
Käkelänraitti	4,	www.villaroosa.fi/.
Avoinna	to-su		klo	12-17.	
	
Tähtihetkiä,	Suomen	Kuvanveistäjäliiton	
100-vuotis	 juhlanäyttelyssä,	on	esillä	n.	
20	kuvanveistäjän	 teoksia,	mm.	Tapa-
ni	Kokon	kolme	isoa	teosta	19.5.-26.9.	
2010.	Näyttely	on	Wäinö	Aaltosen	taide-
museossa	Turussa,	Itäinen	Rantakatu	38,	
www.wam.fi.

Tapani	Kokko		 ja	Marko	Suomi	on	kut-
suttu	 ensi	 kesäksi	Ars	Auttoisiin	Pa-
das joe l le 	 P imeyden	 Nie la isemat			
-yhteisnäyttelyyn	9.6.-8.8.2010.	Muita	pi-
meyden	nielaisemia	mm.		Heta	Kuchka,	
Minna	Parikka,	Hanna	Jaanisoo	ja	Elina	
Brotherus.	Ars	Auttoinen,	Keinuhongan-
tie	1717610	Auttoinen,	www.auttoinen.
fi.	Avoinna	ti-su	11-18.

Chydeniusta ja Nymania 
peräkärrystä

Perinteinen	peräkärryajelu-musisointi	Kaj	
Chydeniuksen	ja	Taru	Nymanin
ja	kumppaneiden	kera	on	juuri	ennen	ta-
kinkääntöviikkoa	24.7.2010

Taide ja Marjatta

Orimattilan	taiteilijat	valloittavat	Orimatti-
lan	heinäkuun	toisella	viikolla	TAIDE	JA	
MARJATTA	tapahtumassa.	Lisätietoja	lä-
hempänä.

Mallusjoen näyttämö täytti 
35 vuotta  

– mitalisadetta Seuratalolla  
Rompe ja Juulia -ensi-illan jälkeen

Seuratalolla juhlittiin helmikuussa Mallus-
joen näyttämön 35 vuoden taivalta. Juhla-
vuoden näytelmäksi osui Kari Kyllösen kä-
sikirjoittama ja ohjaama Rompe ja Juulia, 
erilainen rakkaustarina 1950-luvun ahdista-
vassa ilmapiirissä. Rooleissa nähtiin Juha-
Pekka Asp, Katariina Koski, Marjo Kuosa, 
Eine Kyllönen, Kyösti Kyrö, Eija Pelli, Tui-
ja Pelli, Junnu Riihimäki, Markku Rintala, 
Petri Ryytty, Jiri Taleva ja Leena Tiainen. 
Kuiskaajana toimi Nitta Rautio.

Katsojia Rompe ja Juulia keräsi yhteensä 
361 ja viimeisessä näytöksessä kannettiin 
yhä vaan lisää tuoleja saliin, kunnes tunnel-
ma oli katossa noin 120 katsojan voimin.

35-vuotisjuhlat

Koskettavan esityksen jälkeen jaettiin Suo-
men harrastajateatteriliiton hopeiset tunnus-
tusmerkit seuraaville ansioituneille teatte-
riharrastajille: Kyllikki Niklander (mukana 
näyttämöharrastuksessa 1979-95), Eine 
Kyllönen (mukana teatteritoiminnassa vuo-
desta 1990, pääosassa Esko-patsaan saa-
neessa Miehen kylkiluussa vuonna 1993), 
Olavi Lehtinen (teatteritoimintaa 1947-49: 
miespääosa “sotamies Aaltosena” Rykmen-
tin murheenkryyni -näytelmässä, jossa oli 
monia kyläisiä mukana; mukana Mallusjoen 

näyttämön toiminnassa 1979-96), Kari Kyl-
lönen (mukana näyttelijänä vuodesta 1989, 
käsikirjoittajana ja ohjaajana vuodesta 1992: 
Ykolme kertaa Esko-patsas Karin käsikir-
joituksella ja ohjaamana, Miehen kylkiluun 
ohjaaja), Kyösti Kyrö (teatteritoiminnassa 
mukana vuodesta 1974). Lämpimät onnit-
telut tunnustusmerkkien saajille!

Kuluineiden kolmenkymmenenviiden vuo-
den aikana on Mallusjoen näyttämön näyt-
telijöitä luotsannut useampikin henkilö. Oh-
jaajina ovat tomineet mm. Eeva Gustafsson, 
Matti Hulkkonen, Ilari Johansson, Markus Ka-
rekallas, Risto Kopperi, Kari Kyllönen, Mikko 
Laiho, Riittakatriina Manninen-Louhensalo 
ja Junnu Riihimäki. Nuorisoseurojen teat-
teritoiminnan toiminnan tunnustuspalkin-
non Esko-patsaan Mallusjoen näyttämö on 
saanut yhteensä viisi kertaa.

Sydämelliset onnentoivotukset ja kiitok-
set myös kaikille vuosien varrella Mallusjo-
en näyttämön toiminnassa mukana olleille 
teatteriharrastajille: näyttelijöille, ohjaajil-
le, käsikirjoittajille, puvustajille, lavastajille, 
ääni- ja valomiehille, kuiskaajille, julistei-
den ja käsiohjelmien tekijöille, puhvettivä-
keäkään unohtamatta.

Jorma Niklander 
Näyttämöläinen 1996-99 

Jiri Taleva 
Näyttämöläinen vuodesta 2004 

ONGELMAJÄTTEIDEN JA  
METALLIROMUN KERÄYS  

MALLUSJOELLA tiistaina 15.6.

Klo 17.30 - 18.00, Mallusjoentie 243, 
Seuratalo. Kiertävään	keräysautoon	vas-
taanotetaan	maksutta	pieniä	eriä,	50	kg	ja	
50	l	kotitalouksien	ongelmajätteitä.		Kier-
roksella	myös	öljynkeräysimuauto.	
HUOM!	Ongelmajätteitä	ei	saa	jättää	etu-
käteen	keräyspaikalle,	vaan	ne	on	itse	luo-
vutettava	kuljettajalle.

 
Metallit Heleniukselle

Metalliromua	voi	viedä	Matti	Heleniuksen	
lavalle.	Etukäteen	ilmoitus	puhelimitse	Ma-
tille	numeroon	0400-797177.

Mallusjoen Näyttämö 35 -vuotta

E S I T Y S T Ä  E I  S U O S I T E L L A  A L L E  1 2  V U O T I A I L L E !

Ensi-ilta

Esitykset:

•19.2  pe Seurantalo,   Mallusjoki klo 19.00•26.2  pe Jymylinna,    Orimattila klo 19.00•3.3  ke Jymylinna,    Orimattila klo 19.00•5.3  pe Jymylinna,    Orimattila klo 19.00•12.3 pe Seurantalo,   Mallusjoki klo 19.00

Tuotanto:Mallusjoen nuorisoseura 
ja Wellamo-opisto

Lipun hinta 7€

Tiedustelut:Kari Kyllönen 050 5279317
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Hirveltä palttoo pois. 

Mallusjoen seuratalolla pidetään nykyään 
nuorten iltoja. Illat on tarkoitettu 6-luokka-
laisille ja siitä vanhemmille. Illoissa viete-
tään laatuaikaa ystävien kesken: pelataan 
sählyä, pingistä, lautapelejä yms. Tämän 
kevään aikana iltoja järjestetty noin joka 
toinen viikko. 

Toiminta syntyi täyttämään selkeää tyh-
jiötä: kylässä ei ollut lainkaan harrastus-
toimintaa n. 13-vuotiaista ylöspäin. Ensim-
mäinen askel toiminnan kehittymisessä oli 
“Potkua-hanke”. Se pyörähti käyntiin syys-
kuussa 2009, tarkoituksenaan kehittää 
nuorisoseuroille nuoria kiinnostavia toi-
mintamuotoja ja samalla aktivoida nuoria 
kehittämään oman alueensa toimintaa. Pit-
kin syksyä oli tapaamisia, joissa suunnitel-
tiin tulevaa ja joulukuussa 2009 sitten vie-
tettiinkin Sirkustelua-tapahtumaa, nuorten 
itsensä järkkäämänä.

Vetovastuu järjestää ja kehittää nuorille 
harrastustoimintaa siirtyi Mallusjoen nuori-
soseuralle vuoden 2010 alusta, vastuuhen-
kilöinä Kim Sundvik ja Susanna Majuri.

Selkeä tarve

Meidän kylällä selkeästi tarvetta järjes-
tää toimintaa myös tämän ikäluokan po-
rukalle!

Nuorilta kysyttäessä iltoja voitaisiin jär-
jestää mielellään joka viikko ja joidenkin 
mielestä vaikkapa jokainen ilta. Kivointa 
on kuulemma se, ettei tarvitse lähteä ky-
lille saakka etsimään ikäisiään kavereita 
ja on paikka, jossa saa vapaasti vaikkapa 
vaan rupatella!

Yksi asia joka tulee usein esiin on se, että 
ohjaajia tarvittaisiin aina vaan enemmän. 
Siksi kutsumme kaikki nuoret ja vanhem-
mat keskiviikona 28.4. klo 16-18 seurata-
lolle tutustumaan siihen, mitä nuo kylämme 
tulevaisuuden toivot touhuavat sekä kes-
kustelemaan ja ideoimaan, miten voisim-
me toimintaa parantaa.

Nuorten toiveissa olisi järjestää eloku-
vailtoja, yleisurheilu-toimintaa, valokuva-
uskursseja yms.

Nyt kaikki mukaan ja tehdään yhdessä 
tulevaisuutta!!

Yhteistyöterveisin Kimi Ja Susanna

PS: Jos jotain kysyttävää ole rohkeasti yh-
teydessä allekirjoittaneeseen !

Kim Sundvik
044-9912801

kim.sundvik@dnainternet.net
Huhdanojantie 502
16300 ORIMATTILA

Järvikunnan nuorten 
toimintaa

Takinkääntöviikko 2010 pidetään 25.-31.7.2010.   
Tällä hetkellä viikon ohjelma näyttää seuraavalta:

o        Su: Chydenius-ilta 
          Solisteina Taru Nyman ja Kai Hyttinen
o        Ma: Sami Saari
o        Ti: Rantamäki-kvartetti 
          (lasten konsertti klo 18, aikuisten klo 20)
o        Ke: Etno-ilta 
o        To: Taikuri lapsille klo 18,
  Parlamentti-orkesteri
o        Pe:  Capital Beat
o        La: Mallusjoen Torvisoittokunta
 

Takinkääntöviikko 
tulee taas!

Tervehdys Kuperkeikasta!

Päiväkodin	vuosi	alkoi	nauttien	talvisis-
ta	lumileikeistä	ja	erityisesti	hiihtämises-
tä!	Keväällä	on	jatkettu	syksyllä	alkanutta	
intiaaniteemaa	mm.	tekemällä	aiheeseen	
liittyviä	kädentöitä	sekä	lukemalla	ja	laula-
malla.	Teema	huipentuu	isompien	päivä-
kotilasten	yöretkeen	ja	toukokuussa	koko	
päiväkodin	kevätjuhlaan.	
			Kuperkeikan	lapsiluku	kasvoi	vuoden	
alusta.	Tällähetkellä	päivähoidossa	 tai	
eskarissa	on	yhteensä	20	lasta.	Maalis-
kuussa	kuperkeikassa	aloitti	myös	uusi	
työntekijä,	ryhmäavustaja	Viktoria	Sare-
na.	Viktoria	on	avustajana	toukokuun	lop-
puun	saakka.	

ILOISTA	VUODEN	2010	JATKOA	
KAIKILLE!

T. KUPERKEIKAN LAPSET  
JA AIKUISET

    JÄÄTELÖJUHLA
	
Seuratalolla	vietetään	jo	pe-
rinteeksi	muodostunutta	
Jäätelöjuhlaa	16.5.	klo	15.00	
alkaen.	Tervetuloa	seuraamaan	har-
rastusryhmien	esityksiä	ja	nauttimaan	jää-
telöstä	hyvässä	seurassa.	Järjestelyistä	
vastaa	Mallusjoen	nuorisoseura.

Kylälehti tarvitsee 
apuasi!

Mallusjoen	kylälehti	tehdään	tal-
koovoimin,	kaiken	muun	ohes-
sa.	Tällä	hetkellä	lehti	pyörii	vain	muuta-
man,	valmiiksi	kiireisen	ihmisen	voimilla.	
Jokainen,	jonka	mielestä	oma	kylälehti	on	
pop	-	sinua	tarvitaan!	Auttaa	voit	monel-
la	tapaa,	esim:	

vinkkaamalla	 toimitukselle	uusista	
asukkaista
kuvaamalla	tapahtumissa	(ilmoitathan	
toimitukselle	ottaneesi	kuvia)
hoitamalla	taittajan	lapsia	sillä	välin	
kun	tuo	istuu	tekemässä	kylälehteä
tarjoutumalla	kirjoittamaan	juttuja
oikolukemalla	”painoon”	menossa-
olevaa	aineistoa
piirtämällä	kuvitusta

Aiempaa kokemusta lehtityöstä 
ei tarvita!

Lisätietoja	päätoimittaja/taittaja	Mirka	Ka-
rannalta	044	5647	009	tai	nuorisoseural-
ta	tai	kyläjohtokunnalta.

•

•

•

•
•

•

Talkoolaisia tarvitaan taas 

– tule mukaan!

Lisätiedot netissä: 

www.mallusjoki.fi

Mallusjoen Näyttämö 35 -vuotta
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Ensi-ilta

Esitykset:
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Tiedustelut:Kari Kyllönen 050 5279317
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Koneurakointi Helenius
Myyn kiinteistöjä

Koneurakointi Helenius 
Kaivuu- ja nostotyöt. Multa-, sora- ja 

mursketoimitukset. Vaihto- ja roskalavat. 
Vuokrataan 2kpl 100 tonnia 

nostavaa tunkkia (toim traktorilla).  
Nosturikuljetukset. Puh. 0400-797 177

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

Autojen ja maatalouskoneiden korjaus

Liikenneopetuspalvelu 
 Herlevi Tmi 

Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki 
gsm. 040-8641333

kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin

kursseja yksityisille ja yrityksille

Tämän lehden sinulle mahdollistivat:

Toimitus  
Mirka Karanta, p. 044 5647 009 
Jorma Niklander 
Mallusjoen kyläjohtokunta 
Mallusjoen nuorisoseura  
Avustajat tässä numerossa 
Virpi Kanto 
Sari Ovaska / Kuperkeikka  
Kim Sundvik 
Jiri Taleva 
 
 

Lehden painatus 
Mika & Pauliina Lampinen 

Seuraava Mallusjoki-lehti 
ilmestyy syyskuun alussa

Aineistot seuraavaan lehteen tulee olla  
perillä viimeistään 20.8.2010 mennessä 
osoitteessa: mallusjokilehti@gmail.com 
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Talotekniikka Jääskeläinen Ky
LVI-asennukset / KVV-työnjohto,  

teollisuusputkistot, 
kunnallistekniset putkistot.  

	
P.	040	5887331	

Mallusjoentie 390, 16450 Mallusjoki.  
Talotekniikka.jaaskelainen@phnet.fi

Osta ilmoitustilaa!
15 € / lehti 

Tiedustelut p. 040-567 7757  
tai mallusjokilehti@gmail.com

TALO MYYMÄTTÄ?

Etsin oikeat ostajat kiinteistöille  
yli 20 v. kokemuksella!

www. jonne. fi  LKV
050-1598

Helsinki ja ympäristö! 
ASENNUS HELÉN

- konesaumakatot - profiilipeltikatot 
- kattoturvatuotteet - sadevesijärjestelmät  

- rakennuspeltityöt

JUHA HELÉN          ANSSI HELÉN
0400 494 395      040 778 9335

   JUHA.HELEN@PHNET.FI

Mallusjoen kylän kotisivut www.mallusjoki.fi
päivitykset nettiin osoitteella netti@jonne.fi. 


