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Kyläjohtokunnan perinteinen talvitapahtuma 
Mallusjoen koululla houkutteli jälleen ker-
ran nauttimaan kyläjohtokunnan ja tiimin 
antimista sekä mäkeä laskemaan. Vapaa-
ehtoisten leipureiden laskiaispullat sekä 
sopat maistuivat, kahvista ja kuumas-
ta mehusta puhumattakaan. Aurinkokin 
hieman näyttäytyi kevyen lumisateen jäl-
keen, joten säässä ei ollut moittimista tä-
näkään vuonna.   

Lumen vähyyden vuoksi ei tänä vuonna 
moottorikelkkailtu, mutta pulkalla pystyi kyl-
lä laskemaan. Innokkaimmat mäenlaskijat 
unohtuivat mäkeen vielä tapahtuman loppu-
misen jälkeenkin. Pieni Orimattilan Sanomi-
en julkimoksikin päässyt Onni-poni uuras-
ti ratsuna tänä vuonna jo kolmatta kertaa. 
Herlevin Marjon poni jakoi työurakan.  

Vuoden 2008 kyläläinen julkistettiin noin 
klo 13 koulun rappusilla. Sähköpostitse tullut 
ehdokasehdotus täydellisine perusteluineen 
oli kuin tehty kunniakirjaan painettavaksi. 
Tänä vuonna vuoden kyläläiseksi valittiin 
naishenkilö Sammaliston suunnalta.

Kiitos kaikille tapahtuman valmistelui-
hin osallistuneille vapaaehtoisille, jotka il-
man korvausta olette valmiita antamaan 
kallista aikaanne. Ilman teidän työpanos-
tanne ei tällainen kylätapaaminen olisi ol-
lut mahdollista. Erityiskiitos niille vapaa-
ehtoisille, jotka olitte mukana järjestelyissä 
ensimmäistä kertaa. Ensi vuonna Talvita-
pahtuman järjestänee uusi Kyläjohtokunta 
ja apua tarvitaan ensi vuonnakin.

Mallusjoen kyläjohtokunnan p:sta 
 P. Lampinen

Vuoden kyläläinen

Vuoden kyläläiseksi valittiin Mallusjoen kult-
tuuripersoona Siku Kyrö. Kunniakirja ja ku-
kat ojennettiin tunnustuksena Mallusjoen 
kulttuurielämän kehittämisestä sekä kii-
toksena Mallusjoen tunnettavuuden kas-
vattamisesta niin kotimaassa kuin ulko-
maillakin. 

Siku on tehnyt jo vuodesta 1975 asti työ-
tä Nuorisoseuran riveissä mm. kansantans-
siohjaajana ja johtokunnan jäsenenä. Siku 
huolehtii kansantanssiryhmänsä esiintymi-
sistä kotimaassa. Ulkomaillekin on menty 
koko porukalla vierailulle ja esiintymään 
lähes joka vuosi.   

Nykyisen Nuorisoseuran aktiivisuus poh-
jaa pääosin mallusjokelaisista harrastajis-
ta koostuvaan Vanhojen tanssien ryhmään, 
jota Siku veti vuodesta 1978 aina 90-luvun 
alkupuoliskolle asti. Olipa Siku aloittamas-
sa Mallusjoen näyttämön toimintaakin 70-
luvun puolivälissä. Nykyään tunnetuimman 
roolinsa hän on ottanut kuitenkin Takinkään-
töviikon järjestelyissä. Siku on vastannut 
vuodesta toiseen Takinkääntöviikon ohjel-
man monipuolisesta sisällöstä. 

Onnea vielä kerran Siku!  

Talvitapahtuma 18.2.2008

VUODEN 2008 

Mallusjokelainen!
Talvitapahtumassa tarjoiltiin 

pulkkamäen väsyttämille 
vapaaehtoisten tekemiä herkkuja. 

Kysely kuljetustarpeesta junalle

Linja-autovuorojen vähennyttä perjantaina Mallusjoelle saapuvat mökkiläiset eivät pää-
se takaisin koteihinsa enää sunnuntaina. Kyläjohtokunta on huolissaan kylän virey-
destä ja haluaa, että mökeillä käydään entiseen tapaan, joten aloitamme tarvittaessa 
ns. kimppataksikyytien välittämisen. Jos tarvitset kyytiä sunnuntaisin Mäntsälän ju-
nalle tai linja-autoasemalle, soita Aulille pikaisesti p. 040-567 7757 tai laita sähkö-
postia: mallusjoki@hotmail.com

Erkki mietteliäänä.



Kouluissa ahdasTa

Järvikunnan kehittyminen näkyy koulu-
laisten määrän kasvuna. Ekaluokkalaisten 
määrä on viimevuosina ollut samaa tasoa 
kuin esimerkiksi Pennalassa. Koulunsa 
aloittaneet ikäluokat ovat olleet niin suu-
ria, että niistä on mahdotonta ensi syksy-
nä muodostaa sellaisenaan yhdysluokkia, 
kuten aikaisemmin on aina tehty. Suositus-
ten mukaan yhdysluokan opetusryhmän 
koko ei saisi olla yli 25 oppilasta. 

Tällä hetkellä Mallusjoen koulussa 
opiskelee eka- ja toisluokkalaisten lisäk-
si seitsemän esikoululaisista eli yhteensä 
oppilaita on 37. Karkkulan koulussa opis-
kelee luokka-asteet 3-6 eli yhteensä 55 
oppilasta, joista yhdeksän kuudesluokka-
laista siirtyy ensi syksynä Yhteiskouluun 
Orimattilaan. Kuperkeikan esikoulua käy 
lisäksi tällä hetkellä seitsemän ensi syksyn 
ekaluokkalaista. Koulujen suojiin mahdu-
tettavia lapsia on siis ensi vuonna yhteen-
sä noin 104 lasta. 

Luokkatiloja on kouluilla yhteensä viisi. 
Mallusjoella on kaksi luokkahuonetta, jois-
ta suurempaa käytetään myös jumppa-
salina. Lisäksi on jouduttu ottamaan en-
tinen terveydenhoitajan huone esikoulun 
käyttöön. Veistoluokka on toistaiseksi säi-
lytetty sellaisenaan, siltä varalta, että kou-
lua kävisivät taas jonain vuonna myös kol-
masluokkalaiset. Karkkulan koululuokista 
yksi on pieni ja kaksi suurempaa, joista 
toista käytetään myös liikuntatunneilla. 
Luokkatilojen vähyys ja pienuus samoin 
kuin opettajien vähyys vaikeuttavat luok-
kien sovittamista kouluihin. Opettajia kou-
luilla on yhteensä viisi: kaksi Mallusjoel-
la ja kolme Karkkulassa. Huomioitava on 
lisäksi, että suuret luokat eivät ole enää 
nykypäivää – nykylapset ovat suulaampia 
ja ilmaisevat mielipiteitään estottomam-
min kuin ennen.

Koulujen johtajat ja sivistystoimen joh-
taja ovatkin vaikean paikan edessä. Miten 
tehdä päätökset asioista niin, että niistä 

on vähiten haittaa kyläläisille. Uutta kou-
lua on luvattu investointisuunnitelmaan 
vuoden 2012 paikkeille, mutta se on liian 
myöhäistä tilanteen ollessa tässä ja nyt. Ti-
lanne on kypsynyt jo vuosien ajan ja täällä 
kylillä se on tiedostettu ajoissa. Mallusjo-
en kyläjohtokuntakin on asiasta huoma-
uttanut sivistystoimelle useaan otteeseen 
ilman suurempaa vaikutusta. 

Järvikunnan väki on ihmeissään kuin-
ka sivistystoimen sanelemat päätökset ai-
lahtelevat. Mitä seuraavaksi? Näyttää sil-
tä, että nyt ratkaisuvaihtoehtoja on kolme. 
Joko 18 lapsen kolmas luokka jaetaan 
kahden koulun kesken, viidesluokkalai-
set laitetaan Yhteiskouluun ennen aiko-

jaan tai löydetään se uusi paras ratkaisu. 
Esikoululaisten sijoituspaikkakin tulee lyö-
dä lukkoon.    

Asiasta pidetään 5.3. Karkkulan kou-
lulla koululaisten vanhemmille keskuste-
lutilaisuus, jonka jälkeen seuraavan vuo-
den luokkajärjestely lyödään pikaisesti 
lukkoon. Tilaisuudessa kuullaan vanhem-
pien mielipiteitä ja kuullaan ratkaisuvaih-
toehdoista. Läsnä ovat koulujen koulujen 
opettajat sekä sivistystoimenjohtaja. Ko-
kouksesta on ilmoitettu lasten vanhem-
mille ns. reppupostina.

Pauliina L.   

Entisen Mutkatoukolan piharakennuksen 
seinään Pukkilantien ja Mallusjoentien ris-
teykseen on ilmaantunut mielenkiintoinen 
ilmoitus. Tästä on otettava selvää!

Pajalta löytyy ystävällinen Minna Niira-
nen alias Minni Viirunen, joka miehensä 
kanssa löysi Mutkatoukolan talon n.5 vuotta 
sitten netin välityksellä. Mallusjoki oli heil-
le tuntematon kylä entuudestaan, mutta se 
sattui olemaan kartalla sopivien etäisyyk-
sien päässä kummankin työpaikalta. Talo 
oli ostohetkellä hurjassa kunnossa, ja sitä 
on nyt pikkuhiljaa remontoitu mieluiseksi. 
“Tämä talo on käyntikorttini”, Minna nau-
rahtaa, ja uskon asian, kun katselen ympä-
rilleni. Keittiön kaapin ovet krakeloituja ja 
lehtikullattuja sekä lasimosaiikkisia. Huo-
neiden ovissa erotan ootrausta. Kylpy/kodin-

hoitohuoneeseen on valmistumassa suuri 
ja kaunis seinämosaiikkityö, jonka keskel-
lä on peili, ja myös allastaso ja wc-pöntön 
pinta päällystetään mosaiikilla. Vaikutta-
vaa ja hauskaa! 

Niirasen Paja nimisen yrityksensä Min-
na perusti vasta tämän vuoden tammikuus-
sa, mutta taustalta löytyy jo vuonna 1996 
valmistuminen Kuopion Muotoiluakatemi-
an 5-vuotiselta linjalta erityistekniikoiden 
artenomiksi.  Minna kertoo ottavansa vas-
taan melkein mitä vain laillista sisustus-  
remontti- ja entisöintityötä, myös verhoi-
lua. “Intohimoni on lasimosaiikki työt,” 
Minna paljastaa, ja lisää, että lasimosa-
iikissa vain taivas on rajana. Minna lupaa 
tehdä asiakkaan luo ilmaisen arviointikäyn-
nin, jossa hän mielellään auttaa asiakasta 
myös suunnittelutyössä. Minnan tavoittaa 
numerosta 050-5647177 tai sivuilta www.
minniviirunen.fi

Soittaa kannattaa ensin, jotta ehdin lait-
taa koirat pois jaloista säheltämästä, Min-
na vinkkaa ja lisää: Laita siihen vielä isol-
la, että TERVETULOA!  

Maarit S.  

Mutkatoukolasta Niirasen pajaksi

 

 

Luokka Nyt Syksy

Esikoulu Kuperkeikka 9** 9

Esikoulu Mallusjoki 7

1 lk Mallusjoki 12 15*

2 lk Mallusjoki 18 12

3 lk Karkkula 14 18

4 lk Karkkula 18 15*

5 lk Karkkula yhdysluokka 14 19*

6 lk Karkkula yhdysluokka 9 16*
* ennakkotietojen mukainen määrä
**kaikki eivät aloita Mallusjoen koulussa



Mallusjoen Ylätien charmantti herra, Eero 
Sinikannel 72v, on paitsi arvostettu laula-
ja, myös rohkea heittäytyjä. Tämän todis-
taa hänen osallistumisensa MTV 3:lla par-
haillaan näkyvään K-70 ohjelmaan, jossa 
yli 70 vuotiaita laulamisesta kiinnostuneita 
miehiä ja naisia tutustutetaan rock musii-
kin ja -kulttuurin saloihin. “Tuohan on juuri 
sinun juttusi,” kannusti vaimo-Varpu kuul-
tuaan projektista.”Olet kaikkea muuta sa-
nonut jo laulaneesi, paitsi rokkia. “  Ja niin 
miestä vietiin!  

Eero on K-70 rokkikuoron 18 jäsenestä ai-
noa ammattilaislaulaja, mutta myös hänen 
piti osallistua koelauluihin. Niitä järjestet-
tiin kolmella paikkakunnalla, joista yksis-
tään Helsinkiin saapui paikalle n.200 ehdo-
kasta.Eero jäi rokkihaaviin Helsingistä. Trio 
Niskalaukauksesta tutuksi tullut Timo Rau-
tiainen toimii kuoron johtajana. Musikaalli-
sena opettajana on Antti Lehtinen.Molem-
pia Eero kehuu erittäin ammattitaitoisiksi 
ja hienoiksi ihmisiksi sekä muusikoiksi, jot-
ka antavat paljon kannustusta, mutta mel-
kein liiankin vähän “haukkuja.”

 “En ole koskaan ketään saanut pahal-
la tottelemaan”, Eero kertoo Timon puo-
lustautuneen.

Rankkaa ohjelman teko on myös ollut. 
Harjoituksia on ollut koko alkuvuoden joka 
viikko vähintään kolmena päivänä. Myös 
viikon mittainen rockleiri on tullut käytyä. 
“Mutta yhtään ei kaduta, ja meistä on pi-
detty todella hienosti huolta. “ Eero pai-
nottaa, ja kertoo innostunees-
ti siitä, miten paljon hänen 
maailmansa on muuttunut 

ohjelman teon myötä. Hän tunnustaa suh-
tautuneensa aiemmin rock musiikkiin ja -
muusikoihin melko epäileväisesti. Mutta jat-
kaa, että nyt kaikki ennakkoluulojen aidat 
ovat kaatuneet ja arvostus rock musiikkiin 
ja sitä tekeviin muusikoihin on pompannut 
aivan uusiin sfääreihin. 

Ohjelman myötä tapaamiaan rock muu-
sikoita, kuten Uniklubin poikia ja Pelle 
Miljoonaa Eero kehuu vilpitön ihailu ää-
nessään.

“Rytmi. Rytmi on ylivoimaisesti ollut ro-
kissa vaikein asia,” Eero tunnustaa.”Olen 
aina vihannut rumpuja, ja nyt vasta olen 
oppinut kuuntelemaan niitä ja ymmärrän, 
että rummuista kaikki lähtee.”

Minä puolestani ymmärrän, että täs-
sä ohjelmaformaatissa on kysymys paljon 
suuremmista ja laajemmista asioista kuin 
tv:n viihdeohjelmasta. 

“Niin ja varsinkin rokkikuoron naiset 
ovat nuortuneet ohjelman myötä ainakin 
10 vuotta aivan silmissä!“ Eero vahvistaa 

oivallukseni. Koska K-70 Helsingin lop-
pukonsertit myytiin loppuun hujauk-
sessa, (ensimmäinen 20 minuutissa!) 
jään odottamaan ensi kesän Takin-
kääntöviikkoa ja Rokki-Eeroa Mallus-

joen seuratalon lauteille.
Kysyttäessä asiasta, Eero lupaa ve-

täistä Takinkäännöissä 4-5 biisiä, mut-
ta bändi pitäisi sitten saada ehdottomasti 
ympärille...ainakin ne rummut, kitara, bas-
so ja kosketinsoittimet. Ei rokki ole mitään 
ilman bändiä! 

 “Olen kaunis, olen rohkea, olen vapaa, 
syntynyt voittamaan ....” laulaa Eero Sini-
kannel Pelle Miljoonan klassikko tekstiä 
vahvalla, mutta matalan pehmeällä ää-
nellään - ja saa yhden uuden sukupolven 
fanin lisää.

Maarit Saarinen

Eero Sinikannel K-70-ohjelman kotisivuilla.

Teatteriretki 11.4.2008

Kyläjohtokunta ja nuorisoseura järjestä-
vät teatteriretken Lahden kaupunginteat-
teriin pe. 11. 4. -08. Näytelmänä “OMAT 
KOIRAT” joka on komedia karjalan siir-
tolaisten ja hämäläisten suhteista  sodan 
jälkeen. Näytelmä alkaa klo 19.  bussi-
kuljetus. ilmoittautuminen Kyrönsikulle 
pitkäänperjantaihin 21.3. mennessä, p. 
050-309 82 59. 

Eero on Rock!
 

 

Mitä kuuluu 
iltapäiväkerholle?

 
Mallusjoen koulun iltapäiväkerho jatkaa 
toimintaansa nyt toista lukuvuotta. Syk-
syllä ohjaajana toimi Susanna Majuri, ja 
joulun jälkeen uutena aloitti Mira Hallen-
berg-Lehtinen. Kiitos Susanna ja tervetuloa 
Mira! Lapsia on kahdeksan, joista kolme 
on ekaluokkalaisia ja viisi tokaluokkalai-
sia. Poikia on kaksi ja tyttöjä kuusi.

   Iltapäiväkerho toimii koulun tiloissa 
jokaisena koulupäivänä klo 12 - 17. Ker-
hossa mm. ulkoillaan, leikitään, askar-
rellaan, pelataan, tehdään läksyjä ja syö-
dään välipala.

    Ensi lukuvuoden iltapäiväkerhotoi-
minnasta tulee tietoa keväämmällä. Viime 
vuonna hakuaika oli toukokuussa. Kesken 
vuodenkin voi kerhoon tulla mukaan. Li-
sätietoja saa Mallusjoen koululta.

MILLAISEN MALLUSJOEN 
SINÄ HALUAT?

Mietintämyssy- ja keskustelutilaisuus seu-
ratalolla su. 16.04.-08 klo 18 

SINULLE joka olet asunut täällä su-
kupolvien ajan
SINULLE joka olet muuttanut vasta 
tai aikaisemmin
SINULLE joka olet tullut miniäksi, iso-
vanhemmaksi tai muun syyn takia
SINULLE joka olet aikomassa muut-
taa tänne

tule pohtimaan kylämme tulevaisuutta 
ja mahdollisuuksia, kahvitarjoilu,

kyläjohtokunnan terveiset.

järj kyläjohtokunta ja nuorisoseura

•

•

•

•
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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  
Pauliina Lampinen 
Maarit Saarinen 
Mallusjoen kyläjohtokunta 
Mallusjoen nuorisoseura 
Muut aktiiviset kyläläiset

seuraava lehti 

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy 
30.5.2008

Aineistot viimeistään 20.5.2008 osoitteeseen 
mallusjokilehti@gmail.com
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Mallusjoen 
nuorisoseura

Vastuullista 
kiinteistönvälityspalvelua,
19 vuotta kokemusta ja 

ajanmukaiset työvälineet.

JONNE KY LKV 
Mallusjoki 

  www.jonne.fi , p. 050-1598

Onkimatoja & toukkia  
Eloisia Hollantilaisia 
onkimatoveijareita ja toukkia 
suoraan maahantuojalta. 
Madot 3e/prk, n. 45 kpl.  
Jussi ”Snyffe” Nykänen  
0400-706827

Talotekniikka Jääskeläinen Ky

LVI-asennukset / KVV-työnjohto, teolli-
suusputkistot, kunnallistekniset putkistot. 
P. 040 5887331. Mallusjoentie 390, 16450 
Mallusjoki. 

Talotekniikka.jaaskelainen@phnet.fi

Graafista suunnittelua
www.eleni.fi • p. 044 5647 009

• mainokset, esitteet 
• lehdet, julisteet
• kuvankäsittelyt
• logot, fontit

Osta ilmoitustilaa!
 

15€ / lehti 

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

LAVATANSSIKURSSI
 
3.-4.5. klo 11-15 Seuratalolla
Ohj. Niina ja Tom Martelin
Tied. Niina p. 040-576 2579 tai
Tom p. 050-373 2348.

 


