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Olen kirjoittanut nimeni adressiin, jos-
sa koulun paikaksi ehdotetaan Mallus-
joen koulun tonttia.  

 Perusteluni siihen on kaunis ja toi-
miva ympäristö sekä vireä Mallusjoen 
kylä, johon toivoisin muuttavan uutta 
”lapsellista” väkeä.

Toivoisin kehittämistä lapsiperhei-
den tarpeita ajatellen. Harrastuspaikkoja 
lapsille sekä aikuisille idyllistä maalais-
ympäristöä hyödyntäen ja vaalien. Yh-
dessä tekemisen meininkiä koko kylä  
kasvattaa -periaatteella.
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Mallusjärven jompaan kumpaan pää-
hän. Keskelle kun ei onnistu! Eli Pukki-
lantien tai Levannontien varteen. Yksi-
kään Järvikunnan alueen kylistä ei yksin 
pysty takaamaan riittävää oppilasmää-
rää. Siksi hanke on nähtävä kaikkien 

yhteisenä. Kompromisseja joudutaan 
tekemään ja kaikkien on oltava siihen 
valmiita. Koko alueen oppilaiden kul-
kusuunta on kohti Orimattilan keskus-
taa, siellä sijaitsevan ylä-asteen ja luki-
on sekä ammatillisen koulutuksen takia. 
Tätä varten olevia kuljetuksia on myös 
ala-asteen hyödynnettävä. Kuljetuksia 
ei kustannussyistä voida järjestää tak-
sikyyteinä kuin täydentävin osin. Kou-
lun on siis sijaittava liikenteellisesti koh-
tuullisella paikalla.

Järvikunnan koulupäätös on kiireel-
lisin, sillä jos yksimielisyyttä ei löydy, 
saattavat muut ajaa ohi. Varsinkin kun 
oppilasennuste on laskeva.
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Mahdollisesti nykyisen Mallusjoen kou-
lun paikalle. Vierestä olisi mahdollista 
hankkia lisää tonttimaata.

Tontteja pitäisi tulla myyntiin entis-
tä enemmän, jotta Järvikunnan alue py-
syi aktiivisena.
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Uusi koulu tarvitaan ehdottomasti ja 
tätä historiallista tilaisuutta ei kannata 
jättää käyttämättä. Tämä on koko ete-
läisen Orimattilan suurimpia hank-
keita pitkään aikaan, kun n. 5 miljoo-
nan arvoinen investointi toteutetaan 
alueelle. Orimattilan kaupunkihan on 
päättänyt Mallusjoen ja Karkkulan ky-
läjohtokuntien hyväksymänä sen, että 
sekä Mallusjoen että Terriniemen kou-
lu lakkautetaan sillä ehdolla, että alu-
eelle rakennetaan uusi yhteinen Järvi-
kunnan koulu. Siksi lähtisin siitä, että 
ensisijaisesti koulu rakennetaan sil-
le sopivaan uuteen paikkaan, joka pal-
velisi koko aluetta. Jos kuitenkaan sil-
le ei tonttia mistään löydy, niin sitten 

nykyisten koulujen tontit voidaan ar-
vioida uudelleen. Pääasia on, että kou-
lu saadaan ja hanke eteenpäin jo ensi 
vuonna! Uusi koulu tulee palvelemaan 
koko Etelä-Orimattilaa ja siksi kou-
lun tulisi olla varsinkin liikenteellisesti 
suotuisassa paikassa. Oppilaaksiotto-
alue todennäköisesti laajenee ja oppi-
laita tuodaan myös Pakaan ja Tönnön 
suunnasta. Konsulttien esittämä Hel-
singintien alue on epäedullinen ja siksi 
on hyvä, että keskustelu saatiin avattua 
uudelleen. Toinen kaupungin ulosme-
noväylä etelän suuntaan on Pukkilan-
tie, joka soveltuisi paremmin koulun 

sijaintipaikaksi. Siksi tonttia pitäisi et-
siä pikaisesti jostain nykyisten koulu-
jen välimaastosta.

Mallusjärven ympäri on rakennettu 
vesi- ja viemäriverkosto, joka on täl-
lä hetkellä vajaakäytöllä. Mallusjoelle 
tarvitaan ehdottomasti lisää käyttäjiä 
tälle viemäriverkostolle. Siksi alueel-
le pitäisi kaavoittaa pientaloasutusta. 
Tällä tavoin alueelle saadaan lisää asuk-
kaita ja kylä elävämmäksi ja sitä kaut-
ta myös palveluiden saatavuus voi pa-
rantua. Toinen kehittämisen alue on 
joukkoliikenne, jota pitäisi lisätä. Yksi 
vaihtoehto siihen on palvelubussin lii-
kennöinti säännöllisesti Järvikunnan 
alueelta keskustaan.
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Mallusjärven eteläpuolelle elävän ja 
toimivan kylän keskelle. Koulu ja päi-
väkoti sopivat mainiosti Mallusjoen 
nykyisen koulun mäelle. Koulunmäen 

Järvikunnan kylät ovat hyvin 
edustettuina syksyn kunnallis-
vaaleissa. Alueelta on peräti yh-
deksän ehdokasta Mallusjoel-
ta, Sammalistosta, Karkkulasta, 
Terriniemestä ja Ruhasta. Lähes 
kaikki ehdokkaat vastasivat heil-
le lähetettyyn pieneen kyselyyn. 
Vastaukset olivat varsin antoisia 
ja oli hieno huomata, että halua 
alueen kehittämiseen ja virey-
den ylläpitämiseen löytyy kaikil-
ta. Esitimme kaksi napakkaa ky-
symystä:

Mihin Järvikunnan uusi koulu ja 
päiväkoti tulisi sijoittaa? Perustele 
vastauksesi.

Miten Järvikunnan aluetta pitäisi 
muuten kehittää?
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”Tää talvi ollaan vaan ja hengaillaan, ei 
mennä nukkumaan...”

Mallusjoen kiska ei vetäydykään tal-
viunille, vaan palvelemme pakkasella-
kin seuraavasti:

Su, ti, ke ja to klo 12-19 ja pe-la 12-21.
Tarvittaessa myöhempään, soitto riit-
tää 0400-950 798/Maarit, tai sekin, 
että tulee hiukan ennen normaalia 
sulkemisaikaa.

Kiskan tytöt kiittävät nöyrästi lahjoituk-
sista ja avusta, joilla mahdollistamme 
talvilaajennuksen, eli lämpimän lisäti-
lan, ”Pikku-Mummulan”  rakentamisen!

Tervetuloa kotoisalle kiskalle !
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läheltä löytyvät monimuotoinen järvi-
maisema, vaihtelevat hiihtomaastot, 
Selventien pallokenttä sekä kylän kios-
ki. Orimattilan tulee tukea elinvoimais-
ta kylää tuomalla päivähoito- ja perus-
opetuspalvelut samoin kuin liikunta- ja 
harrastustilat eri-ikäisille kaupunkilai-
sille Orimattilan eteläosaan. Onko kir-
jastoauto ainoa kaupungin palvelu Mal-
lusjoella tulevaisuudessa?

Miten kaupunki voisi tukea Järvikun-
nan maanomistajia tarjoamaan myyntiin 
pientalotontteja vesi- ja viemärilinjan 
lähellä? Riittääkö linjan lähellä tontti-
kooksi 2500 m2? Kaupungilla ei ole tar-
jota alueella tontteja pientalorakentajille. 
Voisiko porkkanana olla alennettu liitty-
mismaksu uusille liittyjille? Järvikunnal-
ta on hyvät yhteydet pääkaupunkiseu-
dulle joko junan kyytiin Mäntsälään tai 
autolla. Tieyhteydet ovat nopeat myös 
Lahteen päin.
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Humisevan vieressä olevan metsäsaa-
rekkeen suojiin.  Suuri osa työmatkalii-
kenteestä tapahtuu moottoritietä pitkin 
Helsinkiin ja Lahteen ja kyseinen paik-
ka on sen liikenteen varrella.  Alueelle 
on jo nyt tullut lisää lapsiperheitä. Suu-
rin osa oppilaista olisi kuljetusoppilaita, 
kuten tällä hetkelläkin. Koulun muualle 
sijoitusta on perusteltu kuljetustarpeen 
vähenemisellä ja liian pitkillä koulumat-
koilla. Valitettavasti emme tule pääse-
mään kuljetuksista ja pitkistä matkois-
ta eroon, sijoitetaan Järvikunnan koulu 
sitten mille kulmalle tahansa.

Järvikunnan aluetta pitäisi kehittää 
niin, että saisimme yhteistyötä enem-
män kylien kesken sen sijaan että kilpail-
laan siitä, mitä kukin kylä saa tai ei saa. 
Mielestäni kaikkein tärkeintä on, että 
saataisiin uusi ja nykyaikaa oleva kou-
lukeskus, jossa kaikilla olisi mahdolli-
suus esimerkiksi harrastaa.
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Mihin tahansa Mallusjärven kiertävän 
tien läheisyyteen. Tarvitaan täysin uusi 
ja koko Järvikunnalle yhteinen koulu ja 
päiväkoti. Tontilla on oltava riittävästi 
ulkoliikuntatilaa ja urheilukenttä sekä 
turvalliset liikennejärjestelyt ja pysä-
köintipaikat.

Tiestön kuntoa olisi parannettava ja 
kunnan vesi- ja viemäriverkostoa laajen-
nettava. Uusi koulu ja päiväkoti, kunnon 

tiet ja kunnallistekniikka lisäävät mielen-
kiintoa aluetta kohtaan.
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Vanha sanontahan kuuluu, että kirkko 
keskelle kylää, niin myös koulu. Ainoa 
oikea paikka on nykyisen Mallusjoen 
koulun tilalle. Itse ajan joka päivä Hel-
singintietä ja liikenne on runsasta eikä 
nopeusrajoituksia noudateta. Vaikka ra-
kennettaisiin ali- tai ylikulku, niin tur-
vallisuusriski on huomattava ja se tulisi 
myös kustannuksiltaan kalliiksi.

Haluaisin kehittää nuorison sosiaalis-
ta kanssakäymistä muutenkin kuin netin 
kautta. Discot ym. nuorisolle suunnattu 
toiminta on keskustassa. Jos vanhemmat 
eivät voi kuljettaa, niin niihin ja muuhun 
toimintaan on lähes mahdoton osallistua. 
Järvikunnan alueelle pitäisi saada myös 
pienyritystoimintaa, esim. luomutuotan-
toa, maatilamatkailua ja vaikka Takin-
käännön yhteyteen maalaismarkkinat.
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Uusi kyläjohtokunta valitaan vuo-
denvaihteessa valtuustokaudeksi 
2013 – 2016. Kyläjohtokunta toi-
mii koulun johtokuntana ja järjes-
tää erilaisia tapahtumia sekä tekee 
päättäjille kylää koskevia aloitteita. 

Kuluneen vuoden aikana Mallus-
joen kyläjohtokunta on mm. järjes-
tänyt kylpyläretken ja koulun vin-

tin tyhjennystalkoot, raivannut talkoilla 
Maukolanrantaa ja osallistunut talvita-
pahtuman järjestelyihin. Lisäksi on teh-
ty kylälehteä ja pidetty esillä kouluasiaa. 

Kyläjohtokunnan toiminnan tavoit-
teena on lähidemokratian ja yhteisölli-
syyden edistäminen. Uudet jäsenet va-
litaan kyläkokouksessa vuoden 2013 
alussa. Seuraa siis ilmoittelua!
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Kesällä juhlittiin Mallusjoen Takinkääntö-
viikon jo kaksikym-
menvuotiseksi en-
nättänyttä taivalta. 
Kiitos teille ahkerat 
talkoolaisemme ja 
mahtava yleisöm-
me – yhteistyömme 
tuloksena oli jälleen 
upeita kultturielä-
myksiä!
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Mallusjoen kyläjohtokunta on valinnut 
Vuoden kyläläiseksi 2012 Mirka Karan-
nan. Mirka on jo usean vuoden ajan tait-
tanut Mallusjoki-lehden painokuntoon. 
Konkreettiseksi kiitokseksi talkoohen-
gessä tehdystä uurastuksesta Mirka sai 
puutarhaansa omenapuun. Se tuottakoon 
hyvää hedelmää – niin kuin kylälehtikin!
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Uusi kyläjohtokunta valitaan vuo-
denvaihteessa valtuustokaudeksi 
2013 – 2016. Kyläjohtokunta toi-
mii koulun johtokuntana ja järjes-
tää erilaisia tapahtumia sekä tekee 
päättäjille kylää koskevia aloitteita. 

Kuluneen vuoden aikana Mallus-
joen kyläjohtokunta on mm. järjes-
tänyt kylpyläretken ja koulun vin-Mallusjoen kyläjohtokunta on valinnut 
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Järvikunnan päiväkodin ja koulun hankesuunnitelmaa teh-
dään parhaillaan.Hankesuunnitelmaa tekee yhdessä sivistys-
palveluiden ja Tilapalvelun edustajien kanssa Tilakonsultit Oy. 
Hankesuunnitelman lähtökohtana ovat voimassa oleva sivis-
tystoimenstrategia ja valtuuston määrittelemä koulun paikka 
Helsingintien läheisyydessä.

Hankesuunnitelman tavoitteena on turvata eteläisen Orimat-
tilan alueen lapsille nykyaikaiset kasvu ja oppimisolosuhteet. 
Suunnitelmassa pyritään kuvaamaan päivähoito- ja koulutilo-
jen järkevä ja kustannustehokas toteutus sekä huomioimaan 
alueen erilaiset palvelutarpeet. Arkkitehtuuriin liittyvänä ta-
voitteena on sovittaa rakennus luontevasti osaksi ympäröivää 
maalaismaisemaa.

Hankesuunnitelmassa huomioidaan ja arvioidaan edellä mai-
nittujen tavoitteiden lisäksi tontin toiminnallisia (esim. riittävä 
koko, piha-alueiden käyttökelpoisuus) ja  teknisiä  edelllytyksiä 
(maaperä, maaston muodot, kunnallistekniikan järjestettävys).

Hankesuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen huoneti-
laohjelmaan, jossa on kuvattu 1-sarjaisen alakoulun ja kaksi 
osastoisen päiväkotiyksikön tilatarpeet. Uudelle koululle hae-
taan vuoden 2012 loppuunn mennessä valtion perustamishan-
kerahoitusta , jonka pohjana on hankesuunnitelman perusteel-
la tehty tavoitehintalaskelma.
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Mallusjoen koululla kuviot jatkuvat pääosin entiseen malliin. 
Minna Vuori opettaa innokkaita ensimmäisen luokan oppilai-
ta, ja Tuomo Karjalainen kouluttaa tänä vuonna toisen ja kol-
mannen luokan oppilaita. Ensimmäisellä luokalla on 13 oppi-
lasta, toisella 12 ja kolmannella 6 oppilasta. 
Ohessa on uransa aloittaneiden ykkösten ajatuksia alkanees-
ta syksystä.

”Keinuminen kavereiden kanssa välkällä on ollut kivaa.”
”Leikit ja apinahippa sekä tyttöjen jahtaaminen on hauskaa.”
”Tykkään leikkiä kaikkien kanssa. Olen saanut paljon ystäviä.”
”On kivaa, kun olen saanut paljon kavereita ja olen päässyt myös 
kavereiden synttäreille.”
”Tykkään matikasta eniten, kun olen siinä hyvä. Uskonnosta en 
tykkää kovin paljon.”
”Täällä on hyvää ruokaa.”
”Odotan eniten ruokailua. Mulla on aina nälkä.”
”On kiva opiskella uusia juttuja. Matikka on paras aine.”
”Tykkään eniten matikasta, kun saa tehdä yhteenlaskuja.”
”Musiikin tunnit on parhaimpia,  kun saa laulaa ja soittaa ja ro-
katakin välillä.”
”On kiva opetella lukemista. Kirjoittaminen on vähän vaikeaa.”
”On kiva olla koulussa. Toivottavasti opin pian lukemaan Aa-
pisesta kaikkia sanoja.”
”Välillä isosisko puuttuu liikaa mun koulujuttuihin, mutta muu-
ten kaikki on mennyt hyvin.”
”Lempiaineeni on musiikki. Tykkään tosi paljon laulaa.”
”Täällä koulussa on ollut kivaa kaikki.”

9ÄaeXZd]]P]�Z^d[d��YP�
_ÄXeÄZ^cXWP]ZT�TST[[TT]�

eP[\XbcT[dePXWTTbbP

� -RUPD�1LNODQGHU�

,WVHQlLVHQ�2ULPDWWLODQ�
MD�HOLQYRLPDLVHQ�
-lUYLNXQQDQ�SXROHVWD��

���

1�-�%122Ú0"2/�1�),))�Ú
*�//�0�',2)2(2200�

Kekri-juhla su 4.11. klo 17-19.30 seuratalolla
Syksyinen kyläjuhla kaikille kyläläisille 

ja erityisesti uusille asukkaille! 
Tervetuloa tutustumaan toimintaan, palveluihin, 

järjestöihin, kylähulluihin ja naapureihin!
Tarjoilua ja ohjelmaa!

Jos sinulla on palveluita tarjottavana, 
voit mainostaa tai tuoda materiaalia!

Elävää kuvaa etsimässä 
- elokuvanäytös ke 14.11. klo 18 seuratalolla

Welcome to Finland – lyhytelokuvakavalkadi
Vapaa pääsy & bu! etti (yhteistyössä 

Mallusjoen Mato ja Makkara). 
Järjestäjinä Orimattilan kirjasto ja Mallusjoen 

Nuorisoseura. 
Mallusjoen metsästysseuran hirvipeijaiset 

la 17.11. klo 19 seuratalolla
Tervetuloa maanvuokraajat ja kyläläiset!

Kierrätys-/kirpparipäivä 
la 24.11. klo 9-15 seuratalolla

”Tuo tullessais – vie männessäis”
Tule myymään, ostamaan ja vaihtamaan! 

Ei pöytämaksua!
Bu! etti! Tiedustelut Anni Kivinen 040-8247272

Kylän yhteiset pikkujoulut su 2.12. klo 15 seuratalolla
Ohjelmaa lapsille ja tarjoiluna glögiä, mehua & torttuja!
Paikalle saapuu myös joulupukki (konttiin voi tuoda ni-

mettyjä lahjoja)!

TULOSSA MYÖS…

Kauneimmat joululaulut 
Mallusjoen leirikodilla to 13.12. klo 18

Mallusjoen Nuorisoseuran 110 v –juhlailtamat 
Tapaninpäivänä ke 26.12. klo 18.30

Luvassa mm. kakkukahvit, ohjelmaa & tanssit. 
Lisää tietoa lähempänä. 

Tervetuloa!

Tapahtumat järjestää Mallusjoen 
Nuorisoseura ja kyläjohtokunta

(lukuun ottamatta hirvipeijaisia ja kauneimpia 
joululauluja)
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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
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Liikenneopetuspalvelu
 Herlevi Tmi
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Toimitus 
Mirka Karanta, 
p. 044 5647 009
Anni Kivinen
Outi Niklander
Mallusjoen kyläjohtokunta
Mallusjoen nuorisoseura

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy helmikuun alussa. 
Aineistot tulee toimittaa lehteen 15.1.2013 mennessä 
osoitteeseen 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 

Mallusjoen 
kotiparturikampaamo

Pukkilantie 875 A
P. 041 4343 464

+LXVWHQ�OHLNNDXNVHW���H�
(miehet ja naiset)
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Avoinna su, ti, ke ja to klo 12-19 

ja pe-la 12-21 (tarvittaessa myöhem-
pään).nTiedustelut: 0400-950 798
www.mallusjoenmatojamakkara.fi 
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Lehden painatus
Mika & Pauliina Lampinen
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