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JÄÄTELÖJUHLA

Liisa Jalkanen Minna Vuori

Puuhakas pukki ehti pikkujoulujuhlaan 
Mallusjoen seuratalolle lauantai-iltana 28. 
marraskuuta. Pukki oli kiertänyt pikkujou-
lujuhlia ympäri maan niin että huopatos-
sut löivät kipinää. Pukin pussista löytyikin 
mukavia muistiaisia perheen pienimmille 
ja vähän isommillekin.

Juhlaa vauhdittivat Matin ja tyttöjen eli 
Mallusjoen kyläpelimannien jouluiset säve-
let. Lampisen Mika juonsi juohevasti ja ju-
tutti Joulupukkia pitkän tovin. Ida Jokisen 
ja Noora Salmen ohjaamat Naperot esitti-
vät ”Muurahaislorun” ja ”Mitä kummaa?” 
Juhlat pienimmät esiintyjät eli Tempoa te-
naviin –ryhmän lapset ja aikuiset esittivät 
yhdessä hellyttävän ohjelmanumeron ”Lu-
miukot marssivat” ja tont-

tuleikin ”Mökö kökö köntys”. Ryhmän oh-
jaajina toimivat Kati Karttunen ja Johanna 
Kaplin-Mäkelä.

Idan ja Nooran ohjaamina Katirillit esit-
tivät räväkän sauvatanssin ”Hävitä ei kos-
kaan”. 

Satakunta kyläläistä herkutteli riisipuu-
rolla, jonka olivat keittäneet Tuiskusten mai-
toon Johanna, Pauliina Lampinen ja Outi 
Niklander. Moni nautti puuron kyytipoika-
na Mäkelän Tarjan ”rusinarokkaa”.

Jouluisen juhlan jännitys huipentui ar-
pajaisiin, joiden runsaista voitoista säh-
lynharrastajat vanhempineen olivat huo-
lehtineet.

Lämpimät kiitokset kaikille pikkujoulu-
juhlan järjestäjille sekä talkooväelle ja mu-
kana olleille. 

Iloista joulun odotusta kaikille! 

Mallusjoen nuorisoseura/Jorma 
Niklander

Järvikunnan pikkujoulu 
Seuratalolla

13v.-> nuoret, kokoontuminen 
NS-talolla ma 18.1.2010 klo 18. 

Tule kertomaan mitä toimintaa toivoi-
sit kylällä olevan. Vain saapumalla pai-
kalle voit vaikuttaa. Otathan kaverin-
kin mukaan!!

Terveisin Mallusjoen nuorisoseura
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ILOA, RIEMUA, LEIKKIÄ, OPPIMISTA JA ONNISTUMISIA…

Hygieniapassikoulutus

Mallusjoen nuorisoseura järjestää yh-
teistyössä opintokeskus Kansalaisfooru-
min kanssa hygieniapassikoulutuksen 
19.3.2010 Orimattilan keskustassa. 

Koulutus järjestetään perjantai iltana 
klo 18 – 21.  Kurssin hinta on 45 - 49 eu-
roa riippuen osallistujien määrästä.  Hin-
ta sisältää opetuksen, monisteet,  kokeen 
ja passin.  Nuorisoseura  hyvittää jäsenil-
leen koulutuksen hinnasta passin hinnan 
eli 20 euroa.

Erilaisissa tilaisuuksissa mm. Takin-
kääntöviikolla tarvitaan jatkuvasti hygie-
niapassikoulutuksen käyneitä talkoolaisia 
moninaisissa tehtävissä.  Takinkääntövii-
kolla kioskissa työskentelevien nuorten toi-
votaan osallistuvan koulutukseen ja hank-
kivan itselleen hygieniapassin.  Koulutus 
on avoin kaikille halukkaille.

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 
28.2. mennessä pirjo-liisa.virtanen@ph-
net.fi tai 040 7594 694

Järvikunnan -98 ja -99 - syntyneet tytöt ja 
pojat yhdessä Luhtikylän koulun vahvis-
tusten kanssa ylsivät yllätysvoittoon Hip-
poliigan mestareiden liigassa. Hippoliiga 
on Orimattilan petojen ja Osuuspankin yh-
teinen jalkapalloturnaus, johon saa osallis-
tua kuka tahansa 6-11-vuotias. 

Chelsea lähti 19.9. finaaliotteluun alta-
vastaajana, sillä vastassa oli siihen asti 
tappioitta edennyt joukkue. Pelin ratkaisu 
saatiin vasta rangaistuspotkukilpailussa, 
jonka Chelsea vei kotiinsa numeroin 3-2. 
Palkinnoksi pelaajat saivat osallistumis-
mitalin lisäksi komeat kultamitalit sekä 
jo 70-luvulta kiertäneen kiertopalkinnon – 
hopeisen pokaalin, johon nyt myös Chelse-
an nimi tullaan kaivertamaan.

Onnea kaikille pelaajille!

Pauliina Lampinen

Vuoden kääntyessä loppuun on hyvä tilai-
suus tarkastella kulunutta vuotta ja tehdä 
suunnitelmia tulevalle. Monet keskeneräi-
set suunnitelmat siirtyvät toteutumattomi-
na seuraavalle vuodelle. Esimerkiksi Kapeen 
patoasiaa on lykätty jo kahtena peräkkäise-
nä vuotena asiasta tehtyjen valitusten takia 
eikä järven vedenkorkeuden säännöstelyssä 
olla vieläkään päästy uuteen aikaan.

 Toinen käsittelyä vaativa asia on yh-
teisten jakamattomien vesialueiden yh-
teensaattaminen eli yhdistäminen yhden 
kiinteistönumeron alle (ja samalla yhden 
osakaskunnan hoidettavaksi). Yhdisty-
mishakemukset toimitettiin maanmitta-
uslaitokselle vuonna 2007 ja marraskuun 
lopussa pidetyssä osakasluetteloiden vah-
vistamiskokouksessa asiaa onkin saatu hie-
maan eteenpäin.

 Valtiontaholla on kalastuslain uudis-
tustyö meneillään, mutta siitä tiedottami-

nen lienee jäänyt kansanedustajien kohu-
juttujen alle. Kalastuskunnan vuoden 2010 
suunnitelmiin kuuluu:
• Viedä yllämainittuja asioita eteenpäin
• Laatia uudet säännöt osakaskunnalle
• Päättää kokouksissa toimintavuodelle 
kuuluvista asioista:
- Onko ravustusta mahdollista järjestää
- Kaikki muut kalastukseen liittyvät asiat 
- Vesilintujen metsästysoikeudet
- Oikeudet käyttää vesialueita erilaisiin     
   tarkoituksiin
- Vesillepääsyn tie- ja 
   venevalkamaoikeudet

Kaikkien tulisi myös palautella mieliin ole-
massaolevat jokamiehenoikeudet kulkea 
maalla ja vesillä, kun halutaan luonnossa 
virkistyä niin kesällä kuin talvellakin.

 

Raimo Orava, kk:n esimies

Järjestyksenvalvojan 
peruskurssi

maaliskuussa 2010

Kausalassa järjestetään järjestyksenval-
vojan peruskurssi ensi maaliskuussa. 
Kurssiin kuuluu kaksi viikonloppua 3.-
14.3.2010 ja 20.-21.3.2010. Koulutus-
tunteja kertyy yhteensä 32 näiden kah-
den viikonlopun aikana.

Mallusjoen Nuorisoseura kaipaa lisää 
järjestyksenvalvojia ensi kesän Takinkään-
töviikolle!!  Nuorisoseura maksaa kurs-
simaksun (n.100 €) , jolloin sinulle jää 
maksettavaksi ainoastaan kurssiaineis-
to, valokuvat ja kortin lunastamismaksu. 
Kurssiaineiston voi tulostaa myös Interne-
tistä osoitteesta www.poliisi.fi/tavy

Lähde mukaan koulutukseen ja hyö-
dynnä osaamistasi ensi kesänä kylän yh-
teisessä Takinkääntojuhlassa!

Kurssin aikataulu ja pitopaikka eivät 
ole vielä tarkentuneet. Lisäämme tiedot 
Mallusjoen Internet-sivuille heti ne saatu-
amme.Ilmoittautumiset ja tiedustelut Anni 
Kiviselle viimeistään helmikuun loppuun 
mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen 
anni.kivinen@mallusjoki.fi tai numeroon 
040-8247272.

Chelsean joukkue 
Orimattilan mestariksi

Käytiinpä kylpemässä

Bussillinen Järvikunnan väkeä kävi torju-
massa kaamosmasennusta viihdekylpylä 
Flamingossa lauantaina 21.11.2009. Mo-
nien koululla pidettyjen talkoiden vasta-
painoksi kyläjohtokunta päätti vaihteeksi 
tarjota ihan vain laiskaa yhdessä lillumis-
ta ja tuki matkaa tilaamalla retkibussin. 
Linja-autossa on tunnetusti tunnelmaa, jo-
ten tuli siinä matkan aikana yhteisiä asi-
oitakin puitua.

Vantaalla sijaitseva Flamingo sai mat-
kalaisilta hyvät pisteet. Onhan kylpylä hie-
man syrjässä Mallusjoelta mutta toisaal-
ta lähempänä kuin Turku tai Nokia. Liukuja 
ja poreita on moneen makuun, ja vastavir-
taan sai kauhoa ihan tosissaan, jos halu-
si. Tarjolla oli myös ohjattua vesijumppaa 
ja -juoksua. Kylmä ei tullut missään vai-
heessa!

Kolme tuntia perillä kylpylässä kului no-
peasti. Kivaa oli, ja paluumatkalla kyseltiin 
jo uutta yhteistä retkeä. Mikä ettei! Kylä-
johtokunta toimii mieluusti retken järjes-
täjänä vastakin.

Outi Niklander

Hyviä löylyjä 
Mallusjoelle !

toivottaa
www.halmaansaunaseura.fi

Kalastustoimikunta tiedottaa



Nuorisoseuran 
johtokunta uudistuu

Mallusjoen Nuorisoseuran syyskokoukses-
sa valittiin uusiksi johtokunnan jäsenik-
si Susanna Majuri ja Kim Sundvik. Lämpi-
mästi tervetuloa!

Kirsti Hartman ja Jukka Sutinen jättävät 
tehtävänsä johtokunnassa. Susannan ja Ki-
min lisäksi johtokuntaan kuuluvat vuonna 
2010 ”vanhoina jäseninä” Jorma Niklan-
der, Eine Kyllönen, Mika Lampinen, Maija 
Viljanen, Pirjo-Liisa Virtanen, Sirkku Kyrö, 
Kyösti Kyrö, Mika Tuiskunen ja Anni Kivinen. 
Kipalle suuren suuri kiitos pitkäaikaisesta 
johtokunnan jäsenyydestä ja ansiokkaasta 
sihteerinä toimimisesta sekä työstä seuran 
hyväksi!! Jukalle myös kiitos yhteistyöstä!

Sihteeri saa paikan
Mallusjoen kyläjohtokunta etsii sihteeriä. 
Tehtäviin kuuluvat mm. kokousten val-
mistelu ja kokousasiakirjojen kirjoittami-
nen. Tehtäviin saa opastusta, ja pientä 
palkkiotakin maksetaan.

Jos tunnet kiinnostusta kylän asioita 
kohtaan, ota rohkeasti yhteyttä ja kysy li-
sätietoja.
Auli Pekkonen p. 040 5677 757 tai 
Outi Niklander p. 044 300 3059. 

Mallusjoen Näyttämö
esittää: Rompe ja Juulia

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

Pukkipalvelu
Tilaa jouluiltaa ilahduttamaanluotettavat 
ja monen vuoden kokemuksen omaavat 
pukki ja tonttu hintaan 50€.
Yhteydenotot: 044 5050105

Mallusjoen hirviporukka päätti hirvien met-
sästyksen lähes ennätysajassa. Tuloksekas 
pyynti aloitettiin lauantaina 3. marraskuu-
ta, viikkoa myöhemmin kuin säädökset sal-
livat. Sää suosi metsästäjiä tänä vuonna 
eikä sade juuri kiusannut. Pyyntikauden val-
mistelut aloitettiin jo kesällä Salolan am-
pumaradalla, jossa hirvimiehet ylläpitivät 
ampumataitoaan harjoittelemalla. 

Valmisteluja jatkettiin syyskuun lopulla, 
jolloin keskeisiä pyyntialueita ympäröivien 
teiden varsille vedettiin langat hirvien liik-
keiden selvittämistä helpottamaan. Tätä 
lankasysteemiä on käytetty jo usean vuo-
den ajan. Lankaa kului varovasti laskettu-
na noin 25 km tälle vajaan 5000 hehtaarin 
metsästysalueelle. Kun langat oli saatu pai-
kalleen, alkoi myös samalla seuranta.

Ensimmäinen metsästyspäivä (lauan-
tai) oli tulokseton. Saatiin vain raitista il-
maa. Jälkihavaintoja tehtiin kyllä runsaasti 
ja myös hirvikärpästen runsas esiintyminen 
oli varma merkki siitä, että alueella on hir-
viä. Metsästys lopetettiin hyvissä ajoin il-
tapäivällä.

Seuraavan aamun tiedustelu oli tulokse-
kas. Seuran ”liha-aitassa” Levannon tien 
varressa pienelle alueelle oli paikallistettu 
useampi hirvi – arviolta 4-6 eläintä. Pas-
sipaikat miehitettiin varoen. Kello oli noin 
08.30 kun sillä kertaa vuorossa ollut Siperi-
an laika-koira aloitti työnsä. Hirvien liikku-
misesta saatiin heti useita havaintoja kun 
elukat etsivät saartorenkaasta ulospääsy-
tietä. Ruudin polttaminen aloitettiin noin 
klo 9 ja lopputulos oli yksi kaadettu sonni 
ja kaksi vasaa. Hirvilehmä tietysti säästet-
tiin. Siitä siirryttiin majalle saaliin käsitte-
lyyn, josta oheinen nylkykuva.

Viikkoa myöhemmin lauantaina pyyn-
tiä jatkettiin, nyt eläimiä oli paikallistettu 
Terrikallion – Palokallion alueelle. Alueena 
tämä oli huomattavasti laajempi ja tarjosi 
hirville paremmat mahdollisuudet säilyttää 

henkensä. Noin kolmen tunnin passituksel-
la lopputulos oli melko tarkalleen edellisen 
toisinto: sonni ja kaksi vasaa. Näin tämän 
vuoden luvat oli käytetty.

Hirvimiehet ovat järjestäneet kiitok-
seksi myötämielisestä suhtautumisesta 
maanvuokraajille ja kylän asukkaille vuo-
sikymmenten ajan hirvipeijaiset samana 
marraskuun puoliväliin osuvana lauantai-
na. Näin oli nytkin päätetty jo kesällä. Saa-
lista on lähes poikkeuksetta saatu siten, 
että lihakauppaan ei ole tarvinnut mennä. 
Muistissa on viimeisten vajaan 30 vuoden 
ajalta syksy, jolloin ei peijaisiin mennes-
sä oltu saatu yhtään hirveä. Tosin ensim-
mäinen kaadettiin kyllä sitten heti peijai-
sia seuraavana sunnuntaina. Kaikki hirvet 
sinäkin syksynä saatiin.

Hirvikeiton valmisteluun osallistuu jah-
tiporukasta periaatteessa jokainen huoleh-
timalla osuudestaan lihojen keittämisestä 
sekä perunoiden ja keittojuuresten pilk-
komisesta. Ainekset yhdistellään ja keite-
tään sitten nuorisoseuran talon keittiös-
sä peijaispäivänä, jolloin talo saatetaan 
kokonaisuudessaan juhlakuntoon. Keiton 

Mallusjoen metsästysseuralla 
 tuloksekas hirvijahti

lisäksi tarjotaan perinteisesti sahtia ja 
kakkukahvit jälkiruoaksi. Illan mittaan ar-
pajaisissa arvotaan mm. muutama kilo hir-
ven lihaa. Lopuksi ”laitettaankin sitten ja-
lalla koreasti”.

Seura kiittää vielä kerran kaikkia toi-
mintaan myötävaikuttaneita. Toivottavas-
ti päästään peijaisiin jatkossakin!

Martti Näräkkä
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Hirveltä palttoo pois. 

Tarja, Lehtisen Olavi, 
Passin Ilkka, Nummelan 
Matti, Satu tulossa 
pöytään, Johanna 
ja Anssi sekä  lapset.
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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 
maaliskuunalussa. 
Aineistot seuraavaan lehteen tulee olla  
perillä viimeistään 23.2.2010 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 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. 


