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JÄÄTELÖJUHLA

Järvikunnan koulut ovat saaneet kum-
painenkin uuden opettajan. Mallusjo-
ki-lehti toivottaa heidät oikein läm-
pimästi tervetulleiksi.

Näitä kysyttiin:
1. Nimesi ja ikäsi? Mistä päin Suomea 
olet kotoisin?
2. Missä ja milloin opiskelit?
3. Missä olet opettanut ennen 
Järvikunnalle tuloa?
4. Millaisen ensivaikutelman olet 
saanut uudesta työpaikastasi ja 
mitä odotat?
5. Kahvi vai tee?
6. Pulla vai leipä?
7. Hiihto vai soutu?
8. Kirja vai elokuva?
9. Terveisesi lehden lukijoille 

1.  Liisa Jalkanen, 26v. Kotoisin Pohjois-Sa-
vosta, Rautalammilta.

2. Opiskelin Jyväskylän yliopistossa 2002 
- 2008, joista opettajankoulutuslaitoksel-
la 2003 - 2008. Vuonna 2006 olin vaihto-
opiskelijana Itävallassa, Wienissä.

3. Ensimmäisen työvuoteni vietin opettaja-

na kotipaikkakunnal-
lani Rautalammilla. 
Opetin 1.luokkaa sekä 
musiikkia, englantia ja 
muutamia muita aineita 
koko peruskouluasteel-
la (luokat 1 - 9).

4. Ensivaikutelmani uu-
desta työpaikasta eli Kark-
kulan koulusta on, että 
täällä on hyvä tehdä töitä 
- työkaverit ovat kivoja ja 
lapset reippaita! Odotan 
sitä, että työpöytäni al-
kaisi siistiytyä pikkuhil-
jaa, sekä tietysti odotan 
kivaa ensimmäistä työ-
vuotta täällä.

5. Tee.

6. Ruisleipä tai voisil-
mäpulla.

7. Hiihto - lapsena leikin olevani Marja-Lii-
sa Kirvesniemi. Kesällä kyllä rakastan sou-
telua (tyynellä) järvellä yhtä lailla!

8. Kirja.

9. Kovin paljon en vielä ihmisiä täältä tun-
ne, että tervetuloa vain reippaasti juttele-
maan, kun tavataan! Hyvää alkavaa syk-
syä kaikille!

1. Minna Vuori ja ikänaisen ikä, elikkäs 35v. 
Kotoisin olen Orimattilasta. Asun Orimat-
tilan Kankaanmäellä. Perheeseeni kuulu-
vat mieheni Olli, kaksi poikaa, Lenni 10v. 
ja Vennu 8v. sekä tyttö, Sella 4v.

 2. Opettajaopinnot suoritin Savonlinnan 
kauniissa maisemissa ja opiskeluvuosien 
1994 - 1998 jälkeen valmistuin kasvatus-
tieteiden maisteriksi toukokuussa 1998. 
Sen jälkeen olen myös suorittanut erityis-
opetukseen liittyviä opintoja.

3. Valmistumiseni jälkeen palasin Savon-
linnasta Orimattilaan ja ensimmäinen työ-

paikkani löytyi tästä läheltä, eli olen työs-
kennellyt Sipilän Varakodin ylläpitämässä 
Herkkumäen kotikoulussa viisi vuotta. Sen 
jälkeen työpaikkana oli Jokivarren kou-
lu, jossa myös olin viisi vuotta. Sitten tu-
lin tänne Mallusjoelle, jossa työni alkoivat 
1.8.2009. Opetan siis ekaluokkalaisia. Li-
säksi opetan kakkosille musiikkia ja käsi-
töitä. Kolmosille opetan musiikin ja käsi-
töiden lisäksi englantia.

4. Kovasti olen tykännyt! Olen saanut läm-
pöisen vastaanoton niin työkavereiltani kuin 
oppilailta ja heidän vanhemmiltaankin - 
kiitos siitä! Mukavia sekä hauskoja tilan-
teita että hetkiä on tapahtunut työpäivie-
ni aikana jo monia. Esimerkkinä vaikkapa 
tämä: Ensimmäisellä kouluviikolla aurin-
gon lämmittäessä ihanasti lähdimme koko 
koulun väen voimin kävelyretkelle Mallus-
järven rantaan - hetki tuntui upealta! Toi-
sena esimerkkinä vaikkapa tämä: Kerroin 
eräänä päivänä oppilailleni, että olen pik-
kutyttönä, aika kauan sitten, käynyt tan-
huamassa täällä Mallusjoen koululla, jol-
loin eräs ekaluokkalaiseni viittasi ja kysyi: 
“Oliko autoja vielä silloin keksitty?” ...Eli 
jatkossakin odotan värikkäitä hetkiä tääl-
lä Mallusjoella:)

5. Ehdottomasti kahvi.

6. Leipä, mutta pullakin käy, varsinkin kor-
vapuustit.

7. Molemmat. Paljastettakoon, että olen 
“urheiluhullu”, varsinkin jos on jalkapal-
loilusta kyse.

8. Kirja. Tosin tähänkin vastaukseen voisin 
sanoa, että molemmat...

 
9. Mukavaa, että Mallusjoella asustaa ak-
tiivisia ihmisiä, teillä on jopa oma Mallus-
joki-lehti! Ja vielä näin lopuksi: aurinkois-
ta syksyn jatkoa kaikille!

Outi Niklander
Liisan kuvasi  Outi Niklander, 

Minnan Jorma Niklander

Tervetuloa 
Liisa ja Minna!

Liisa Jalkanen Minna Vuori



Kuulumisia 
Mallusjoen koulusta

Kouluvuosi on taas alkanut ja kaikki ovat 
intoa täynnä uusien ja vähän vanhojenkin 
haasteiden edessä. Oppilaita koulussam-
me on syksyn alkaessa 36. Ensimmäisellä 
luokalla aloitti 10 oppilasta, toisella 15 ja 
kolmannella 11 oppilasta.

Muutoksiakin on tapahtunut edelliseen 
lukuvuoteen verrattuna. Aino -opettaja pää-
si nauttimaan ansaituista eläkepäivistä. 
Muutaman kerran olen Ainon kanssa jutellut 
kesän aikana, ja näyttää siltä, että eläke-
päivillä riittää tekemistä yllin kyllin. Mutta 
ehkäpä lapset saavat nauttia Ainonkin seu-
rasta pariin otteeseen vuoden aikana.

Ainon saappaita täyttämään on astunut 
Minna Vuori. Hän on ahkera ja asiansa osaa-
va ammattilainen, joten lapsilla on edelleen 
turvallista aloittaa koulu-uransa.

Kouluavustajana jatkaa edelleen Sal-
la Lyyra, ja lisäksi olemme saaneet koulu-
avustajaksi Krista Ekbomin Minnan avuk-
si ensimmäiselle luokalle.

Ruoan laittaminen Mallusjoen koululla 
tuli tiensä päähän viime keväänä. Nykyään 
meidät ravitsee Jokivarren koulun keittiö.

Alkuvaikutelma on ollut hyvä, joten tu-
lemme varmasti hyvin ravituiksi lukuvuo-
den aikana.

Muutosten tuulet puhaltavat myös tu-
levaisuuden koulukuvioissa, joten toivo-
kaamme suotuisia virtauksia ja viisaita 
päätöksiä!

Yhteistyöterveisin,
Mallusjoen koulun rehtori 

Mallusjoen Nuorisoseura ry. järjestää kaikille avointa

HARRASTUSTOIMINTAA

Ma 7.9 alk.  Tempoa Tenaviin koululla klo 18 – 18.30. Liikuntaa, leikkiä, laulua kävelevil-
le 0-3 -vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa. Ohjaajina Virpi Katajarinne ja Johanna Kap-
lin-Mäkelä p. 0400 707 900.

Tempoa Tenaviin koululla klo 18.45 – 19.15. Liikuntaa, leikkiä, laulua ja lämmintä sy-
liä 0-3 -vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa. Ohjaajina Virpi Katajarinne ja Johanna Kap-
lin-Mäkelä.

Ti 8.9 alk. Teinipingis yli 35-vuotiaille seuratalolla klo 18 – 20.00. Vastuuhenkilö Hannu 
Jääskeläinen 040 588 7331. Käytetään sisäkenkiä.

To 10.9 alk. Musiikkiliikuntaa alle kouluikäisille Mallusjoen koululla torstaisin klo 17.30 
-18.15. Liikkumista tanssien, leikkien ja musiikin inspiroimana. Perustaitojen, kuten ta-
sapainon harjoittelemista, välineitä hyödyntäen kehitystaso huomioon ottaen. Tekemi-
sen riemua yhdessä kokien.  Ohjaajina Ida Jokinen 040-5277 678 ja Noora Salmi 040-
7235 395.

Kansantanssia kouluikäisille Mallusjoen koululla torstaisin klo 18.30-19.30. 
Tanssia, liikuntaharjoitteita ja pelejä/leikkejä peruskuntoa ylläpitäen. Iloista ja reipas-
ta menoa tytöille ja pojille. Yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa. Ohjaajina Ida Jokinen 
040-5277 678 ja Noora Salmi 040-7235 395.

Näyttämöilmaisu seuratalolla klo 18 – 20.30. Tavoitteena näytelmän harjoittaminen 
esityskuntoon sekä maskeerauksen, puvustuksen ja lavastuksen valmistaminen esityk-
seen. Ohjaaja Kari Kyllönen 050 527 9317. Yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa. Tiedus-
telut Kyösti Kyrö 050 338 8890. Sisäkengät mukaan.

Pe 11.9 alk. Sähly 6–9 -vuotiaat seuratalolla klo 18 – 19.00. Ohjaajina Marko Sipiläi-
nen p. 0400 400 936 ja Jukka Sutinen p. 040 579 4131. Pelaaminen vain sisäkengillä.

Sähly 10–13 -vuotiaat seuratalolla klo 19 – 20.30. Ohjaajina Marko Sipiläinen p. 0400 
400 936 ja Jukka Sutinen p. 040 579 4131. Pelaaminen vain sisäkengillä.

Kansantanssi aikuiset ja nuoret Erkko-lukiolla klo 19 – 20.30. Suomalaisen kansan-
tanssin ja lavatanssin askeleita, otteita ja rytmiikkaa. Tanssiesitysten tekemistä. Oh-
jaaja Jukka Saari. Tiedustelut Sirkku Kyrö p. 050 309 8259. Yhteistyössä Wellamo-opis-
ton kanssa.

Su 30.8 alk. Sähly yli 20-vuotiaat seuratalolla klo 18 – 20.00. Vastuuhenkilö Juho Kyrö 
p. 0400 435 735. Käytetään vain sisäkenkiä.

Tammikuussa 2010 alkavaan 11 -14-vuotiaille tarkoitettuun Bändi-kokeilu-ryhmään 
voi ilmoittautua Jorma Niklanderille 041 445 3801.

Tervetuloa mukaan toimimaan ja kokemaan tekemisen riemua, 
saamaan uusia haasteita ja onnistumisen iloa yhdessä toisten kanssa.

HUOM! Wellamo-opiston kanssa yhteistyössä järjestettäviin harrastusryhmiin (kouluikäis-
ten ja aikuisten/nuorten kansantanssi sekä näyttämöilmaisu) tulee ilmoittautua to 3.9. 
mennessä Internetissä osoitteessa www.wellamo-opisto.fi

P.S. Haetaan suositulle Kädentaitokerholle ohjaajaa! Kerho on kokoontunut aikaisem-
pina vuosina tiistaisin koululla klo 17.00 -18.30 ja on tarkoitettu koululaisille. Kerhos-
sa on valmistettu eri materiaaleista aina työ / ilta. Ohjaajan tulisi olla kätevä käsistään, 
luova ja lasten kanssa toimeen tuleva.

Myös lasten ja nuorten teatteri-ilmaisuryhmä on ohjaajaa vailla! Ryhmässä on val-
misteltu pieniä teatteriesityksiä ja harjoiteltu ilmaisutaitoja mukavan yhdessäolon mer-
keissä.  

Yhteydenotot Anni Kiviseen 040 824 7272.

ILOA, RIEMUA, LEIKKIÄ, OPPIMISTA JA ONNISTUMISIA…

Innokkaita ekaluokkalaisia 
ensimmäisenä kouluaamunaan. 

Kylälehti kaipaa edelleen seu-
rapiiritoimittajaa sekä kuvaajaa. 

Haluaisitko juuri sinä tutustua uusiin ky-
läläisiin ja välittää uudisasukkaiden kuulu-
miset ja potretit lehteemme? Ota rohkeas-
ti yhteyttä toimitukseen mallusjokilehti@
gmail.com tai p. 044 5647 009.



Mukavaa syksyn 
alkua kaikille!

Kuperkeikassa on taas uusi toimintakausi 
on alkanut. Lapsia meillä on päivähoidos-
sa/esiopetuksessa 18; iältään 2-6-vuoti-
aita. Eskareita on tänä vuonna 4. Inkka-
riteema on päiväkodissamme päässyt jo 
hyvään vauhtiin.

Kesän aikana päiväkodin pihaa kunnos-
tettiin HASA:n toimesta: liukumäki teline sai 
alleen turvahiekan. Haluamme vielä kiittä 
seuraavia vapaaehtoisia, jotka ovat autta-
neet meitä pihan ja leikkivälineiden kun-
nostamisessa: Matti Helenius, Anssi Mäke-
lä, Heikki Nikula ja Halmaan saunaseura. 
Työstänne on ollut paljon iloa lapsille!

Ennen uuden toimintakauden alkua saim-
me lisäksi erittäin mukavan yllätyksen: Lions 
Club Orimattilan Ladyt lahjoitti päiväkodil-
le 500 euroa lasten toiminnan tukemiseen! 
Rahoilla hankimme kuperkeikkaan lapsil-
le uusia tuoleja sekä liikennematon. Kiitos 
siis Ladyillekin!

Terveisin kuperkeikkalaiset

Takinkääntöviiko sujui jälleen mainiosti. 
Sää suosi tänäkin vuonna, mitä nyt perjan-
tain sade sai varmaan osan vieraista jää-
mään kotiin. Monipuolinen ohjelmatarjonta 
toteutui viikon varrella. Werner Bros tarjosi 
kenties mieleenpainuvimman illan. Lauan-
taina Mallusjoen torvisoittokunta sekä Eero 
Sinikanteleen Georg Ots -konsertti houkut-
teli talolle tavanomaista suuremman jou-
kon, ehkä perjantain sadetta säikkyneet 
paikkasivat tilanteen.

Lämpimät kiitokset talkooväelle ja vas-
tuunkantajille! Hienoa, että uusia talkoolai-
sia tulee mukaan - myös nuorempaa väkeä, 
jonka juuret ovat Mallusjärven ympäristös-
sä. Tule rohkeasti mukaan ensi kesänä.

Toivottavasti talven aikana mahdolli-

simman monet pääsevät mukaan järjes-
tyksenvalvojakursseille, koska kortillisia 
“järkkäreitä” tarvitaan lisää.

Kylän kotisivuilta löytyy linkit sekä valoku-
viin että videoihin tämän vuotisesta takin-
käännön tunnelmasta. Suurkiitos Lampisen 
Mikalle kylän kotisivujen uudesta ilmeestä 
sekä takinkääntöviikon aikaisempaa moni-
puolisemmasta nettinäkyvyydestä. Käy kat-
somassa osoitteessa “www.mallusjoki.fi” 
kohdasta “Takinkääntöviikot”.

Hyvää syyskesää kaikille!

Jorma Niklander
Mallusjoen nuorisoseura

Mallusjoen Näyttämö 
esittää

Tänä vuonne harjoiteltavan ja ensi vuo-
den puolella esitettävän näytelmän nimi 
on Rompe ja Juulia. Se on tarina 50- lu-
vun Suomesta jossa vielä muistot sodasta 
kummittelevat. Rompe ja Juulia ovat hie-
man erilainen nuoripari, jonka kautta hei-
jastellaan koko pienen kyläyhteisön tuntuja, 
niin hyvässä kuin pahassakin. Käsikirjoitus 
ja ohjaus Kari Kyllönen.

Esitykset:
19.2.2010 pe Ensi-ilta klo 19.00 
Mallusjoen seurantalo
26.2 pe klo 19 Orimattila
3.3 ke klo 19 Orimattila
5.3 pe klo 19 Orimattila
12.3 pe klo 19 Mallusjoen seurantalo

Hirviratavuorot

Mallusjoen metsästysseura ry:n hirvi-
rata vuorot syksyllä 2009:   3.9;  10.9;  
17.9  ja 24.9. Kaikki vuorot torstaisin klo 
17-20.00. Viimeiseen eli 24.9 mukaan 
kaikki hirvijahtiin osallistuvat! Lisätietoja 
antaa Jari Kataja, p. 0400 647867   

Takinkääntöviikon tunnelmia ja 
tuttuja Mallusjoen kotisivuilla
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Mallusjoentiellä ja Ruhantiellä tullaan syk-
syn aikana näkemään maanmittausinsi-
nöörejä rajapyykkejä etsimässä. Orimatti-
lassa nimittäin pidettiin perjaintaiaamuna 
28.8.2009 Mallusjoentien Hautjärven puo-
leista loppupäätä ja Ruhantietä koskevan 
tietoimituksen aloituskokous. Tietoimituk-
sessa määritellään tilusten ja tien todelli-
suutta vastaava raja niiltä osin kuin tie-
toimitus on aiemmin jäänyt tekemättä. 
Tiehallinto lunastaa käypään hintaan van-
hojen rajojen ja nyt maastosta todettujen 
rajojen välisen alueen. Maa-alueen käyttöä 
(esim viljelypelto tai talousmetsä) lunastus 
ei kuitenkaan estä eikä olemassaolevia ra-

kennelmia tarvitse poistaa. 
Tielainsäädännön nojalla olemassaole-

va tie suoja-alueineen on valtion omista-
maa nykyisessä leveydessäänkin, joten tie-
toimituksen pohjalta tehtävät lunastukset 
ovat lähinnä teknisiä muodollisuuksia.  Kor-
vaukset maksetaan maanomistajille ilman 
erillistä hakemista, mutta maanomistaji-
en tulee toimittaa loppukokouskutsun mu-
kana tuleva tilitietokysely tietoimitusin-
sinöörinä toimivalle Hanna Maisille, joko 
postitse tai viimeistään tietoimituksen lop-
pukokoukseen. 

Mirka Karanta

Tietoimituksia Mallusjoella
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Koneurakointi Helenius
Myyn kiinteistöjä

 
Koneurakointi Helenius 

Kaivuu- ja nostotyöt. Multa-, sora- ja 
mursketoimitukset. Vaihto- ja roskalavat. 

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 
Pauliina Lampinen, p. 050-5273052 
Outi Niklander 
Jorma Niklander 
Mallusjoen kyläjohtokunta 
Mallusjoen nuorisoseura 
 

Seuraava lehti 

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy 
joulukuun alussa. 
Aineistot seuraavaan lehteen tulee olla  
perillä viimeistään 23.11.09 mennessä osoit-
teessa: mallusjokilehti@gmail.com 
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Mallusjoen 
nuorisoseura

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! 

Mallusjoen internet-sivujen uusi osoite on www.mallusjoki.fi.
Mallusjoen nuorisoseura kustansi Mallusjoen kylälle uuden internet -osoitteen, jonka 
jokainen varmaan oppii. Sivujen päivittäjänä toimii Mika Lampinen, joten sivuihin 
liittyvät asiat voi kirjoittaa osoitteeseen netti@jonne.fi. 

P.S. seuraavan numeron aikataulut var-
maan viimevuotisen tapaan eli

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy
joulukuun alussa.
Aineistot vuoden viimeiseen lehteen tulee
olla perillä viimeistään 23.11.2009 men-

nessä


