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Mallusjärven järvikunnan tiedotuslehti    1/2012

Mallusjoki

Karkkulan ja Mallusjoen kylän oppilaaksiotto-
alueet/Mallusjoen koulu ja ehdotettu Järvikun-
nan päiväkodin ja koulun paikka.

Kouluext"a

-lUYLNXQQDQ�N\OLHQ�MD�NRXOXQ�WLODQQH�RQ�SXKXW�
WDQXW�MD�VXUHWWDQXW�DVXNNDLWD�VLLWl�VDDNND��NXQ�
NRXOXYHUNNRNRQVXOWLW�VLMRLWWLYDW�-lUYLNXQQDQ�WX�
OHYDQ�NRXOXQ�NDLNNLHQ�N\OlNHVNXVWHQ�XONRSXROHO�
OH��.RXOX�NXXOXX�\KWHLV|Q�NHVNHOOH�\OOlSLWlPllQ�
MD�YDKYLVWDPDDQ�DOXHWWD�MD�VHQ�LGHQWLWHHWWLl��1L�
PHQRPDDQ�N\Ol�MD�VHQ�\KWHLV|W�WXNHYDW�MD�YDK�
YLVWDYDW�NRXOXD�MD�OXRYDW�WXUYDOOLVHQ�MD�MXXUH�
YDQ�\PSlULVW|Q�NRXOXOOH�
1\W��NXQ�-lUYLNXQQDQ�NRXOX�XKNDD�MllGl�LO�

PDQ�YDOWLRQDSXD��PH�DOOHNLUMRLWWDQHHW�2ULPDW�
WLODQ�NDXSXQJLQ�DVXNNDDW�HVLWlPPH�SllWWlMLOOH��
HWWl�NHVNXVWHOX�-lUYLNXQQDQ�NRXOXQ�VLMDLQWLSDL�
NDVWD�DYDWDDQ�XXGHVWDDQ�VHXUDDYLQ�SHUXVWHLQ�
0DOOXVMRHQ�N\OlQ�NHVNHOOl�RQ�����YXRWLDV�NDX�
QLV�MD�WHUYH�KLUVLUXQNRLQHQ�NRXOXUDNHQQXV��MRWD�
YRLWDLVLLQ�K\|G\QWll�RVDQD�XXWWD�NRXOXD��0XLV�
VDNLQ�2ULPDWWLODQ�N\OLVVl��HVLPHUNLNVL�3HQQDODV�
VD�MD�/XKWLN\OlVVl��QlLQ�RQ�WHKW\�RQQLVWXQHHV�
WL��0DOOXVMRHQ�NHVNXVWDVVD�RYDW�YDOPLLQD�P\|V�
YHVL��MD�YLHPlULYHUNNR��VlKN|��NDWXYDORW��ODDMD�
NDLVWD��NDWHWXW�EXVVLS\VlNLW�MD�QRSHXVUDMRLWXV��
VLLV�NDLNNL�WDUYLWWDYD�LQIUDVWUXNWXXUL�

Valmis keskusta tuo 
turvallisuutta

.\OlQ�NHVNXVWDVVD�VLMDLWVHYDW�VHXUDNXQQDQ�OHLUL�
NHVNXV�MD�ULLKLNLUNNR��YDQKDLQNRWL��XUKHLOXNHQWWl��
XLPDUDQWD��NLRVNL�MD�VHXUDWDOR��6HONHl�N\OlNHV�
NXV�RQ�YDNDD�MD�WXUYDOOLQHQ�\PSlULVW|�NRXOXOOH��
0\|V�OXRQWRDUYRLOWDDQ�Q\N\LVHQ�NRXOXQ�\PSl�
ULVW|�RQ�PRQL�LOPHLQHQ��MlUYL�MD�1DWXUD�PHWVl�
RYDW�NlYHO\PDWNDQ�SllVVl�MD�WDUMRDYDW�VLWHQ�
HULQRPDLVHW�HGHOO\W\NVHW� OXRQQRQ�MD�NHVWlYlQ�
NHKLW\NVHQ�DUYRQ�RSHWWDPLVHHQ�
-lUYLNXQQDQ�NRXOXKDQNNHHQ�\KWH\GHVVl�RQ�

DMDWHOWDYD�NRNR�(WHOl�2ULPDWWLODD��-RV�XXVL�NRX�
OX�UDNHQQHWWDLVLLQ�NRQVXOWWLHQ�HKGRWWDPDOOH�SDL�
NDOOH�0DOOXVMlUYHQ�SRKMRLVSXROHOOH��NRNR�NDX�
SXQJLQ�HWHOlSXROL�MlLVL�LOPDQ�NRXOXD��.XLWHQNLQ�
DOXHHOOH�PXXWWDD�MDWNXYDVWL�QXRUWD�YlNHl��8XW�
WD�UDNHQQHWDDQ�MD�MR�ROHPDVVD�ROHYDW�WDORW�PH�
QHYlW�KHWL�NDXSDNVL��3HONlVWllQ�6DPPDOLVWRQ�
MD�5XKDQ�YlOLOOH�RQ�UDNHQQHWWX�Q�����XXWWD�WD�
ORD��1XRUHW�PXXWWDMDW�NRWRXWHWDDQ�MD�N\Ol\WH�
WllQ�SlLYlNRGLQ��NRXOXQ�MD�VHXUDNXQQDQ�NDXWWD�
0DOOXVMRNL�RQ�(WHOl�2ULPDWWLODQ�YDKYD�MD�VXX�

UL�N\Ol��6H�HL�ROH�NXLWHQNDDQ�XKND�PLOOHNllQ�
PXXOOH�2ULPDWWLODQ�N\OlOOH��3lLQYDVWRLQ�VH�RQ�
RPLQWDNHLVXXGHOODDQ� MD�YLUH\GHOOllQ�ROOXW� MR�
YXRVLN\PPHQHW�PDDVHXGXQ�RPDWRLPLVXXGHQ�
Ql\WHLNNXQD�MD�NRNR�NDXSXQJLOOH�WlUNHl�NXOWWXX�
ULQ�UXQVDXGHQVDUYL��MRND�WXRWWDD�WHDWWHULD��NDQ�
VDQWDQVVLD��NXYDWDLGHWWD�MD�PXVLLNNLD��.DLNNL�
0DOOXVMlUYHQ�\PSlULVW|Q�N\OlW�RYDW�\KWl�WlUNHL�
Wl��PXWWD�VHONHl�NHVNXV�NRXOXLQHHQ�RQ�YRLPD�MD�
ULNNDXV�NRNR�VHXGXOOH�������OXYXOOD�0DOOXVMRHQ�
QXRULVRVHXUDQ�VLOORLQHQ�SXKHHQMRKWDMD�VDL�SX�
KDOOHWWXD�HORRQ�WDONRRKHQJHQ��MRQND�YRLPLQ�NRU�
MDWWLLQ�VHXUDWDOR��6DPDOOD�NRNR�N\Ol�DNWLYRLWXL��

Lisää yhteistä 
harrastustilaa

7RVLDVLD�RQ�NXLWHQNLQ��HWWl�VHXUDWDOR�VRSLL�SDU�
KDLWHQ�NHVlWDSDKWXPLHQ�MlUMHVWlPLVHHQ��MD�VLN�
VL�YLONDV�VHXWXNXQWD�K\|W\LVL�DMDQPXNDLVHV�
WD�NRXOXUDNHQQXNVHVWD��MRND�ROLVL�WHKRNNDDVVD
Nl\W|VVl�P\|V�LOWDLVLQ��7DUYLWDDQ�OLLNXQWDVDOL��
MRWD�NRXOXODLVWHQ�OLVlNVL�YRLYDW�Nl\WWll�VHXGXQ�
PRQHW�KDUUDVWXVU\KPlW��7DUYLWDDQ�NDLNHQLNlLV�
WHQ�NRNRRQWXPLVSDLNND�� MRND�WDUMRDD� OXRQWH�
YDQ�WDYDQ�ROOD�PXNDQD�N\OlQ�HOlPlVVl��.RXOX�
RQ�N\OlQ�V\GlQ��MRWD�LOPDQ�N\OlQ�HOLQYRLPD�KLL�
SXX�ODVWHQ�MD�QXRUWHQ�MRXWXHVVD�KDNHXWXPDDQ�
KDUUDVWXNVLLQ�PXXDOOH�WDL�MRSD�MllPllQ�NRNR�
QDDQ�LOPDQ�PDKGROOLVXXWWD�KDUUDVWDD��.DLNNL�
NDXSXQJLQ�ODSVHW�DQVDLWVHYDW�\KWlOlLVHW�NRX�
OXRORW��0DOOXVMRHOOD�RQ�YDOPLLQD�KLHQR��WXUYDO�
OLQHQ�\PSlULVW|��MD�WDUYLWWDYD�QRLQ�NDKGHQ�KHK�
WDDULQ�OLVlPDD�RQ�VDDWDYLVVD�Q\N\LVHQ�NRXOXQ�
\PSlULOWl��$QQDVHQPlHOWl��5DNHQWDPDOOD�VLQQH�
VllVWHWllQ�WRQWWLNXOXLVVD�MD�VDPDOOD�YlOW\WllQ�
NDOOLLGHQ�DOLNXONX��MD�PXLGHQ�WLHMlUMHVWHO\MHQ
UDNHQWDPLVHOWD�� MRLWD� LOPDQ�HL�YRLGD�DMDWHOOD�
NRXOXQ�VLMRLWWDPLVWD�NRQVXOWWLHQ�HKGRWWDPDO�
OH�DOXHHOOH�

22 allekirjoittajaa Järvikunnan 
alueelta

Koulu keskelle kulttuurikylää

Kyläkokouskutsu
Kaikille Järvikunnan asukkaille avoin kes-
kustelu- ja kyselytilaisuus pidetään Mallus-
joen seuratalolla su 12.2. klo 18.
Aiheena Järvikunnan päiväkoti- ja koulu-
hanke.
Tilaisuuden järjestää Pro Annasenmäki -liike.

Tervetu!oa!
PS: Tilaisuudessa tarjotaan pullakahvit.

Mallusjoen koulun vintin tyhjennystalkoot
Mallusjoen koulun vintin tyhjennystalkoot la 21.4.2012 klo 10. 

Tyhjennetään yhdessä vintti palokuormasta. Järjestää Kyläjohtokunta.



-RXOXNXXQ�DOXVVD����DOOHNLUMRLWWDMDD�.DUNNX�
ODVWD��7HUULQLHPHVWl��5XKDVWD��0DOOXVMRHOWD�MD�
+DOPDDOWD�OlKHWWL�NDXSXQJLQKDOOLWXNVHOOH�HK�
GRWXNVHQ�-lUYLNXQQDQ�NRXOXQ�SDLNDQ�PLHWWL�
PLVHVWl�YLHOl�NHUUDQ��.RXOXYHUNNRNRQVXOWLWKDQ�
RYDW�WDUMRQQHHW�XXGHQ�NRXOXQ�SDLNDNVL�+HOVLQ�
JLQWLHQ�YDUUHQ�SHOWRWRQWWHMD�
6LUNNX�MD�.\|VWL�.\U|Q�DORLWWHHVWD�ODDGLWWX�XXVL�

HKGRWXV�NRXOXQ�UDNHQWDPLVHVWD�Q\N\LVHQ�0DO�
OXVMRHQ�NRXOXQ�\KWH\WHHQ�MXONDLVWLLQ�P\|V�SDL�
NDOOLVOHKGLVVl��.DXSXQJLQYDOWXXWHWXLOOH�HKGR�
WXV�YLHWLLQ�MRXOXNXXQ�NRNRXNVHHQ��
.XQ�N\OlOHKWL� WLHGXVWHOL�NDXSXQJLQMRKWDMD�

2VPR�3LHVNLOWl��PLWHQ�NRXOXQ�SDLNDQ�NlVLWWH�
O\�WlVWl�HWHQHH��YDVWDXNVHNVL�VDDWLLQ�VHXUDD�
YD�YLHVWL�

”Järvikunnan koulun ja päiväkodin uu-
disrakennus –hanke 2012 - 2015 
 
Järvikunnan koulun ja päiväkodin uu-
disrakennushanke on ollut kaupungin 
investointiohjelmassa vuodesta 2005 
lukien. Päiväkodin ja koulun paikka on 
viimeksi täsmennetty kaupunginvaltuus-
ton 14.11.2011 (§97) päätöksellä, jossa 
tehtiin esisopimukset Järvikunnan kou-
lun paikasta. 

Kaupunginvaltuuston 15.6.2009 hy-
väksymä sivistystoimen strategia on poh-
ja, jolta hankkeen nykyinen valmistelutyö 
on käynnistetty. Hankkeen tarveselvitys 
on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
10.8.2009. Selvitys valmisteltiin yhteis-
työssä Mallusjoen ja Karkkulan koulujen 
rehtoreiden, toimitilajohtajan, päivähoidon-
johtajan ja sivistystoimenjohtajan kanssa. 

Vuonna 2012 on tarkoitus työstää 
hankesuunnitelma, joka sisältää mm. se-
lostuksen hankkeesta, selvityksen hank-
keen toteuttamisen tarpeellisuudesta ja 
toteuttamisajankohdat, luonnossuunni-
telmat sekä kustannusarvion.  

Asia tulee uudelleen esille sivistystoi-
men kehittämisohjelman yhteydessä. On 
järkevää, että asiasta tehdyt uudet aloit-
teet koulun paikasta käsitellään sen pro-
sessin yhteydessä, koska asia liittyy laa-
jempaan kokonaisuuteen.

Käsittelyprosessi tulee olemaan vuo-
rovaikutteinen ja siinä tullaan erikseen 
kuulemaan vielä alueen asukkaita kau-
pungin toimesta.  Sivistystoimen kehit-
tämisohjelman työstäminen aloitetaan 
alkuvuonna.”
�

.RXOXQ�MD�SlLYlNRGLQ�VLMRLWXVSDLNDVWD�Nl\Wl�
Yl�NHVNXVWHOX�MD�SDLNDQYDOLQWD�HLYlW�YLLYlVW\Wl�
SURMHNWLD��6LMRLWXVSDLNND�YRLGDDQ�YDLKWDD��PL�
NlOL�XXGHVWD�SDLNDVWD�RQ�ULLWWlYl�\NVLPLHOLV\\V��

Etsiään lasten ryhmälle  
ohjaajaa!

Mallusjoen nuorisoseura etsii yhtä tai use-
ampaa ohjaajaa vetämään 3-6-vuotiaille mu-
siikkiliikuntakerhoa kerran viikossa.Sisäl-
töä voidaan sovitella vapaasti ohjaajan 
osaamisen ja ajatusten mukaan. Perus-
ideana olisi kuitenkin mukavan yhdes-
säolon tarjoaminen apsille esim. leikin, 
laulun ja liikunnan keinoin. Seuralla on 
tarjota valmista materiaalia ohjaamisen 
tueksi ja koulutusta tarjonnan mukaan. 
Kerhoa on mahdollista pyörittää use-
ampi ohjaaja esimerkiksi vuorojaksoin.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan lisää!
Mallusjoen nuorisoseura/Anni Kivinen (040-
8247272, anni.kivinen@mallusjoki.fi)

Lisää koulupaikka-asiaa 
verkossa! Lataa Mallusjoki-

lehden digiversio 
Mallusjoki.fi-sivuilta.

Mallusjoen kansantanssijat
KANSANTANSSIKONSERTTI

Jokivarren koulu 
Käkeläntie 24, Orimattila

18.3.2012 klo 15.00
Aikuiset 10e

Lapset/eläkeläiset 5e
 Väliajalla kahvia ja pullaa

Arpajaiset

Järvikuntamme netissä
Mallusjoen kotisivut ovat uudistuneet. Sivuil-
la on nyt aiempaa enemmän mm. valokuvia 
kotikylästämme ja sen tapahtumista. Käy tu-
tustumassa osoitteessa:  www.mallusjoki.fi 
Jos haluat tietojasi kyläsivuille tai korjata 
jotain, ilmoita netti@jonne.fi. Tämä siis eri-
tyisesti harrastusryhmien vetäjille tiedoksi.

@mallusjoki.fi -sähköpostitunnusta
saa vielä. Jos sellaisen haluat, laita sähkö-
postia osoitteeseen netti@jonne.fi.

Mallusjoen kylän omille kotisivuille avautuu 
piakkoin myös Järvikunnan asukkaille oma 
keskustelufoorumi. 

Mallusjoki on virallisesti Facebookissa!
Tykkää & seuraa Järvikunnan tapahtumia 
ja keskustele yhteisistä asioista!

Huomio lapset ja 
vanhemmat!

Mallusjoen seurantalolla aloitetaan uusi 
kerho 1-3 luokkalaisille tytöille ja pojille. 
Ensimmäinen kerhokerta oli ke 18.1. klo 
17.30, mutta mukaan joukkoon voi liit-
tyä myöhemminkin. Kerho pidetään aina 
keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 Mallusjo-
en seuratalolla. 

Kyseessä on sekakerho, joka pitää si-
sällään mm. kädentaitoa, musiikkia ja lii-
kuntaa. Mitään erikoistaitoja ei vaadita ja 
maksuna kerhosta toimii nuorisoseuran 
jäsenmaksu.

Tervetuloa mukaan!
Ohjaajat Jenni Uotila 

ja Erica Riihelä
/Mallusjoen nuorisoseura
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�� 6DDYX�SDLNDOOH��NXQ�NDXSXQNL� MlUMHVWll�

NXXOHPLVWLODLVXXGHQ�NHYllPPlOOl�
�� 2WD�SLNDLVHVWL�\KWH\WWl�NDXSXQJLQYDOWXX�

WHWWXLKLQ��NDXSXQJLQKDOOLWXNVHQ�MlVHQLLQ��
VLYLVW\VWRLPHQMRKWDMD�3LUNNR�/XRNNDVHHQ�MD�
NDXSXQJLQMRKWDMD�2VPR�3LHVNLLQ��

�� /lKHWl�VlKN|SRVWLD�MD���WDL�WHNVWLYLHVWL��/l�
KHWl�VDPD�YLHVWL�PRQHOOH�

�� 6RLWD�
�� /lKHWl�SRVWLNRUWWL�WDL�YLH�VH�VXRUDDQ�NDX�

SXQJLQWDORQ�SRVWLOXXNNXXQ��2VRLWWHHNVL�ULLW�
Wll�HVLP��2ULPDWWLODQ�NDXSXQJLQYDOWXXVWR�

�� <KWH\VWLHGRW�O|\W\YlW�NDXSXQJLQ�YHUNNRVL�
YXLOWD�RVRLWWHHVWD�ZZZ�RULPDWWLOD�IL��

�� <NVLQNHUWDLVLPPLOODDQ�YLHVWLVL�YRL�ROOD�VHX�
UDDYD��$UYRLVD�SllWWlMl��+DOXDQ��HWWl�-lUYL�
NXQQDQ�XXVL�NRXOX�UDNHQQHWDDQ�0DOOXVMRHQ�
Q\N\LVHQ�NRXOXQ�\KWH\WHHQ��/lKHWWlMlQ�QLPL�

�
<KGHVVl�YRLPPH�VDDGD�llQHPPH�NXXOXYLLQ�

Terveisin Outi Niklander
 Mallusjoen kyläjohtokunnan

 puheenjohtaja

JÄRVIKUNNAN KOULUN PAIKASTA 
KYSYMYS – SINÄKIN VOIT VAIKUTTAA



-lUYLNXQQDQ�DOXH�VLMDLWVHH������NLORPHWULQ�SllV�
Vl�2ULPDWWLODQ�NDXSXQJLQ�NHVNXVWDVWD��$VXNNDL�
WD�RQ�����DVXNDVWD��WDPPLNXX��������N\VHHVVl�
RQ�\NVL�2ULPDWWLODQ�QRSHLPPLQ�NDVYDYLVWD�VHX�
GXLVWD��-lUYLNXQQDQ�NRXOXLVVD�RQ�WlOOl�KHWNHOOl�
YLLVL�RSHWWDMDD�MD�QRLQ����RSSLODVWD��/DSVL��MD�
RSSLODVPllUlW�NDVYDYDW�PXXWWRYRLWRQ�DQVLRV�
WD������YXRGHVVD�
2SSLODVSDLQHHW�WXOHYDW��0DOOXVMRHQ�MD�.DUN�

NXODQ�DOXHLGHQ�OLVlNVL�Q\N\LVHOWl�7|QQ|Q�MD�3D�
NDDQ�UHXQD�DOXHLOWD��5DWNDLVXOOD�WXOLVL�YDVWDWD�
OLVlNVL�NHVNXVWDQ�NRXOXSDLNND��NDSDVLWHHWWLLQ�
NHVNXVWDQ�NRXOXLKLQ�OXHWWDYDQ�7|QQ|Q�NRXOXQ�
RVDOWD�VLWHQ��HWWl�7|QQ|Q�NRXOXQ�RSSLODDNVL�RW�
WRDOXHHQ�OlQVLRVDVWD�YRLWDLVLLQ�RSSLODDW�RKMD�
WD�XXWHHQ�-lUYLNXQQDQ�NRXOXXQ��.HVNXVWDQ�NRX�
OXLKLQ�WXOHH�VDDGD�YDSDLWD�SDLNNRMD�DVXWXNVHOOH�
DYDWWDYLHQ�DOXHLGHQ�DVXNNDLGHQ�SDOYHOXWDUYHW�
WD�YDUWHQ���7lOOl�KHWNHOOl�-lUYLNXQQDQ�RSSLODLOOD�
RQ�HGHVVllQ�NROPH�NRXOXQ�YDLKWRD��.XSHUNHLNDQ�
HVLNRXOXVWD�HQVLPPlLVHOOl�OXRNDOOH�0DOOXVMRHOOH��
NROPDQQHOWD�OXRNDOWD�QHOMlQQHOOH�OXRNDOOH�.DUN�
NXODDQ�MD�NXXGHQQHOWD�OXRNDOWD�VHLWVHPlQQHOOD�
NXQQDQ�NHVNXVWDDQ�
8XVL�NRXOX�YlKHQWlLVL�YDLKGRNVHW�\KWHHQ��

DOD��MD�\OlNRXOXQ�WDLWWHHVHHQ�
9DQKHPPDW�YRLVLYDW�NXOMHWWDD�ODSVHQVD�\K�

WHHQ�SDLNNDDQ�NXQ�SlLYlNRWL�MD�NRXOX�RYDW�VD�
PDVVD�UDNHQQXNVHVVD�¤�Q\W�YDQKHPPDW�YLHYlW�
ODSVLD�OXRNNLHQ�\KWH\GHVVl�HVLLQ�WXOOHVLLQ�NRO�
PHHQ�HUL�SLVWHHVHHQ��

-lUYLNXQQDQ�ODDMDOOH�DOXHHOOH�WDUYLWDDQ�WLODW�PR�
QLWRLPLVHOOH�\NVLN|OOH��MRVVD�O|\W\\�NRXOX��MD�SlL�
YlNRWLSDOYHOXW�VHNl�WRLPLQQDOOLVHVWL�DLNXLVNRX�
OXWXV���NXOWWXXUL���OLLNXQWD��MD�QXRULVRSDOYHOXMD��
5DWNDLVX�WXUYDD�VHQ��HWWl��ODSVHW�MD�RSSLODDW�VDL�
VLYDW�NDVYDD�MD�RSLVNHOOD�WDUNRLWXNVHQ��MD�DMDQ�
PXNDLVLVVD�WLORLVVD��6H�WRLVL�P\|V�WRLPLQQDOOLVWD�
MD�WDORXGHOOLVWD�K\|W\l�PP��NLLQWHLVW|NXVWDQ�
QXVWHQ�MD�KHQNLO|VW|Q�\KWHLVNl\W|Q�PXRGRVVD��
.RXOXQ�WRQWLQ�RKMHHOOLVHQD�PLWRLWXVSHUXVWHH�

QD�YRLGDDQ�SLWll����KD���P��RSSLODV�HOL��-lU�
YLNXQQDQ�NRXOXQ�WRQWWL�WXOLVL�ROOD�Q���KD��6LVlO�
Wll�WLODW�XUKHLOXNHQWlOOH�MD�DQWDD�P\|V�NRXOXQ�
ODDMHQWDPLVPDKGROOLVXXGHQ��(VLPHUNLNVL�3HQ�
QDODQ�NRXOXQ�MD�SlLYlNRGLQ�WRQWLW�RYDW�\KWHHQ�
Vl�Q�����KD�
0LNVL�NRXOXQ�MD�SlLYlNRGLQ�SDLNDNVL�YDOLWWLLQ�

0DOOXVMlUYHQ�SRKMRLVSll"

�� +\YlW�OLLNHQQH\KWH\GHW��/DKWL�¤�+HOVLQNL�¤
RLNRUDWD��(����YDOWDWLH���K\Yl�VLMDLQWL�+HO�
VLQNLLQ�QlKGHQ��

�� +\Yl�VDDYXWHWWDYXXV�VXKWHHVVD�NDXSXQ�
JLQ�NHVNXVWDDQ�VHNl�DVXWHWWXLKLQ�DOXHLVLLQ

�� +HOVLQJLQWLH�¤�.DUNNXODQWLH�MD�0DOOXVMRHQ�
WLH�YLHYlW�XXWHHQ�\NVLNN||Q��

�� +\YlNV\WW\�VLMDLQWL�YlKHQWll�NRXOXNXOMHWXV�
WDUYHWWD��RVD�RSSLODLWD�YRL�WXOOD�NRXOXXQ�Nl�
YHOOHQ�WDL�S\|UlOOl��7lKlQ�DVWL�-lUYLNXQQDQ�

RSSLODLVWD�RQ�NXOMHWHWWX�Q�������RSSLODLVWD�
�� ������OXRNNDODLVHW�NlYHOHYlW�NRXOXXQ���NL�

ORPHWULl�WDL�DOOH
�� ������OXRNNDODLVHW�WXOHYDW�NRXOXXQ���NLOR�

PHWULl�WDL�DOOH
�� ��NXQ�PDWND�RQ����NP�WDL�\OL�QLLQ�NDXSXQ�

NL�NXOMHWWDD
�� 6LMDLQWL�PDKGROOLVWDD�MlUYHQ�\PSlUL�NLHU�

WlYlQ�OLQMD�DXWR��UHLWLQ��O\KHQWlHQ�NRXOX�
ODLVWHQ�RGRWXVDLNRMD��/LQMD�DXWR�SDOYHOHH�
P\|V�PXLWD�DOXHHQ�DVXNNDLWD��

�� 8XVL�NRXOX�MD�SlLYlNRWL�WXRWWDD�\PSlULOOHHQ�
XXWWD�UDNHQQXVNDQWDD��MRWD�WDUYLWDDQ�MRWWD�
WDUYLWDDQ��MRWWD�SDOYHOXW�VlLO\YlW�

�� $OXHHQ�OlSL�NXONHH�UDNHQWDPLVWD�HGHVDXW�
WDYD�YHVL��MD�YLHPlULMRKWR�

Sivistystoimen strategiatyöryhmän 
koulupaikkaehdotus perusteluineen

KOULU KESKELLE 
KYLÄÄ, miksi:

• Turvalliset ja hyvät liikenneyhteydet 
Orimattilaan. Järven pohjoisosaan si-
joitettuna koulu olisi ison, vilkkaan tien 
läheisyydessä. Koululaisia varten olisi 
ehdottomasti rakennettava alikulkutun-
neli, ko. tie on vaatinut jo nyt neljän ih-
misen hengen!

• Hyvä saavutettavuus. Mallusjoen nykyi-
nen koulu on lähempänä Tönnön ete-
läisiä alueita ja Pakaata.  Suurimmasta 
osasta oppilaaksiottoaluetta olisi kylän 
keskustaan lyhyempi matka. 

• Koulu kylän keskellä vähentää koulu-
kuljetustarvetta, koska viiden kilometrin 
säteellä sijaitsee Järvikunnan tiheimmin 
asuttu alue. Järven pohjoisosaan kulje-
tettaisiin lähes kaikki oppilaat; koulun 
ympärillä vain harvaa asutusta.

• Sijainti keskellä kylää mahdollistaa jär-
ven ympäri kiertävän bussin, joka kuljet-
taa lapset, vanhukset ja muut asukkaat.

• Uusi koulu ja päiväkoti tuovat uusia 
asukkaita ja vahvistavat kulttuurikylän 
identiteettiä ja tuovat hyvinvointia koko 
Järvikunnalle. Vertailuna  50 vuotta sit-
ten siirrettiin vireästä Karkkulan kylästä 
koulu Terriniemeen, sen aikaisen Hel-
sinki-Jyväskylä valtatien varteen. Odo-
tettiin koulun tuovan uusia asukkaita, 
ei syntynyt  kylää. Pelkän koulu-päi-
väkodin vetovoima ei riitä asutuksen 
syntyyn. Tätä virhettä ei pitäisi toistaa.

• Mallusjoella on valmiina vesi, viemäri, 
sähkö, laajakaista, katuvalot, pysäkki-
katokset, nopeusrajoitus, katuvalot ja 
urheilukenttä.

• Orimattilan kaupungin strategiassa pää-
tetään kehittää ja vahvistaa olemassa 
olevia vahvoja kyliä, ei pelastaa niitä. 
Mallusjoki on kiistatta yksi kaupun-
gin vahvimmista ja omaleimaisimmis-
ta kylistä, myös ensimmäisten joukossa 
Päijät-Hämeen Vuoden kyläksi valittu. 

• Pohjoisen kouluhanke ei saanut eikä 
saane valtionapua, Mallusjoen vaihto-
ehto on edullisempi rakentaa.

• Koulun paikan valinta kahden esisopi-
muksella valitun ja kaupungin jo omis-
taman alueen välillä vaatii joka tapauk-
sessa kokouksia. Viivytystä ei tule, jos 
löydämme yhteisen tahdon päiväkodin 
ja koulun rakentamiseksi.

 Kyösti ja Sirkka Kyrö

Helmikuussa 2012 ensi-iltansa saava Pessi, Illusia, Bombus ja co. - Satu
luonnosta vieraantuneille on Mallusjoen näyttämön tämän vuoden näytelmä.

ENSI-ILTA  24.2.2012 klo 19 Mallusjoen Seurojentalolla
MUUT ESITYKSET
7.3. Jymylinna klo 19 
8.3. Jymylinna klo 19

17.3. Jymylinna klo 16
18.3. Mallusjoki klo 16

Latua, latua!

/XQWD�DONDD�YLKGRLQNLQ�VDWDD�MD�ODWXNRQHPLHV�
NLQ�RQ�WlOOHNLQ�YXRGHOOH�YDUDWWX��7DUNNDLONDD�
VLLV�SHOWRMD��9LLPH�YXRQQD�ODWX�ROL�YHGHWW\�DL�
QDNLQ�5lQWW\OlQWLHQ�DONXSllQ�\OL�+DDYLVWRRQ�
SlLQ�K\|G\QWlHQ�+DUMXQ�SHOWRDXNHLWD�MD�PHWVll��
0LWl�HQHPPlQ�ODWXMD�Nl\WHWllQ�VLWl�SDUHPPLQ�
QH�S\V\YlW�DXNL��+XRPLRLWWHKDQ��HWWl�NRQHHOOD�
WHKG\LOOH�ODGXLOOH�PHQQllQ�YDLQ�VXNVLOOD�MD�NRL�
ULHQ�XORVWHNDVDW�HLYlW�NXXOX�ODGXOOH��
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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

827,/$1�.25-$$02
6HSSlOlQWLH���%��������0DOOXVMRNL
3XK������������WDL������������

$XWRMHQ�MD�PDDWDORXVNRQHLGHQ�NRUMDXV

Liikenneopetuspalvelu
 Herlevi Tmi

.XUSDQWLH�����������0DOOXVMRNL
JVP�������������

NHUWDXVDMRD�MR�NRUWLOOLVLOOH
WDORXGHOOLVXXV�OLXNNDDQNHOLQ

NXUVVHMD�\NVLW\LVLOOH�MD�\ULW\NVLOOH

Tämän lehden sinulle mahdollistivat:

Toimitus 
Mirka Karanta, p. 044 5647 009
Anu Erjos
Anni Kivinen
Outi Niklander
Mallusjoen kyläjohtokunta
Mallusjoen nuorisoseura

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy toukokuussa 2012. 
Aineistot tulee toimittaa lehteen 30.4.2012 mennessä osoitteeseen
mallusjokilehti@gmail.com
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Talotekniikka Jääskeläinen Ky
LVI-asennukset / KVV-työnjohto, 

teollisuusputkistot, 
kunnallistekniset putkistot. 

P. 040 5887331

0DOOXVMRHQWLH������������0DOOXVMRNL��
7DORWHNQLLNND�MDDVNHODLQHQ#SKQHW.fi 

Mallusjoen 
kotiparturikampaamo

Pukkilantie 875 A
P. 041 4343 464

+LXVWHQ�OHLNNDXNVHW���H�
�PLHKHW�MD�QDLVHW�

-KQUMK
/CNNWULQGP�/CVQ�LC�/CMMCTC

Avautuu jälleen keväällä!
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Lehden painatus
Mika & Pauliina Lampinen

Mallusjoen kylän kotisivut 
www.mallusjoki.fi 
päivitykset nettiin 

osoitteella netti@jonne.fi . 
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AUTO KUNTOON !
-Perinteiset viat
-Sähköviat,Auto Com-testeri
-Hitsaukset
Keijo Uotila p.040 727 0235
Kurpantie 14 A, MALLUSJOKI


