
Mallusjoki
Levikk

i 

515 

taloutta

Mallusjärven järvikunnan tiedotuslehti • 3/2013

Tuomon läksiäiset
Mallusjoen koulun pitkäaikainen rehtori Tuomo Karjalainen siirtyi syk-
syllä uusiin haasteisiin Tietävälän koulun rehtoriksi.

Mallusjoen ja Karkkulan koulun yhteisissä kevätjuhlissa 28.5. muis-
tettiin Tuomoa lasten, opettajien ja vanhempien puolesta puhein ja 
lahjoin. Ei jäänyt kenellekään epäselväksi se, että Tuomo on erittäin 
pidetty ja arvostettu henkilö, jota jäämme kaipaamaan, vaikka hän 
siirtyykin vain saman kaupungin sisällä toiseen kouluun.

Tuomo sai silmiä kostuttavat läksiäissanat lapsilta ja täyden kym-
pin arvosanan vanhemmilta. Karkkulan koulun rehtori Jouko Valko-
nen kiitti myös Tuomoa hyvästä yhteistyöstä.
”Rukihiset” kiitokset vielä Tuomolle kuluneista vuosista ja erittäin hy-
vää jatkoa koko kyläyhteisömme puolesta!
   

Pekka Katajarinne

Tuomo Karjalainen sai oppilailta 
”jättiruusukkeen” ja vanhemmilta 
kymppipaidan ja rukihiset eväät 
kevätjuhlassa.

VIELÄ ON MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA 

JÄRVIKUNNAN KOULUN SIJAINTIIN

Kaupunginvaltuusto päättää Järvikunnan koulun sijainnista marras-
kuun alkupuolella. Me kuntalaiset voimme ottaa yhteyttä valtuutet-
tuihimme ja tuoda julki mielipiteemme asiasta. Koululle on nyt mää-
ritelty seitsemän eri paikkaa (ks. kartta yllä), jotka kunnan virkamiehet 
ovat arvioineet.

Vaihtoehdoista VA7 eli Ränttyläntien tontti sijaitsee samalla taval-
la keskellä Mallusjoen kylää kuin Mallusjoen nykyinen koulu ja olisi 
kylää ja yhteisöä palvelevin vaihtoehto. Mallusjoen kyläjohtokunta on 
julkituonut kannan, jossa toivotaan koulua rakennettavaksi kylän kes-
kelle, kyläkouluksi. Muut tontit sijaitsevat pellolla, kylien ulkopuolella. 
Maakunta- ja kuntastrategiat edellyttävät kylien tiivistämistä eivätkä 
tue palveluiden hajasijoittamista. Mallusjoki on Orimattilan kaupun-
gin kolmanneksi suurin kylä. Luonnollisesti koulua ei rakenneta vain 
yhtä kylää varten vaan koko järvikunnan tarpeisiin, mutta vain yhteen 
kylään lopulta nousee koulu. Lasten ja nuorten harrastukset ja alueen 
kulttuuritoiminta löytyvät pääosin jo nyt Mallusjoen kylästä.

Kun juna-asema rakennetaan muutaman vuoden kuluttua alle 10 
kilometrin päähän, Salusjärventie on suora linja järven eteläpuolelle 
ja houkutteee uusia asukkaita. Mallusjoella on valmiina palveluita ja 
runsaasti harrastusmahdollisuuksia, lisäksi kunnan tilastojen mukaan 
alueelle on viime vuosien aikana anottu kaupungin kylistä kolmannek-
si eniten uusia rakennuslupia.

Järvikunnan asukasluvut kunnan tilastoista: Karkkula 229, Mallus-
joki 635, Sammalisto 79, Ruha 24, Terriniemi 76; yht. 1043 as.

Kylien kanta koulun rakennuspaikkaan on selvitetty kyläjohtokunnis-

KENESTÄ VUODEN KYLÄLÄINEN?
Käy ehdottamassa vuoden kyläläistä kioskilla! Laatikkoon 

voi jättää ehdotuksensa nimettömänä/nimellisenä. Vuoden 
kyläläinen julkaistaan kylän joulujuhlassa la 30.11. 

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Hyvä asukas, 
tuo valtuutettusi 

välityksellä ilmi oma kantasi 

koulun sijaintiin.

 Vielä se on mahdollista!



Tulossa keväällä
Kaikille tanssihaluisille:

argentiinalaisen tangon ja 
cha cha:n opetusta.

Seuratalolla sunnuntaisin klo 15 – 17. 
Alkaa ensi keväänä. Seuraa ilmoittelua Mal-
lusjoen kyläsivulta. (Järj. NS)

Mielipaikka-taidepäivä
Mallusjoen Nuorisoseura toteutti saamallaan Lastenkulttuuri-apurahalla 2.7.2013 taidepäivän 
Järvikunnan alueen 1-6-luokkalaisille. Tapahtumapaikkana oli Virpi Kannon ja Tapani Kokon piha-
piiri työhuoneineen ja ohjaajina toimivat kuvanveistäjä Virpi Kanto ja kuvataiteilija Tytti Götsch.

Taidepäivä aloitettiin tutustumalla Mallusjärven alueen karttaan ja tutkimalla, kuka missä-
kin päin karttaa asuu. Sitten jakauduttiin kahteen ryhmään, jotka kumpikin päivän aikana sekä 
muovailivat että piirsivät.

Virpin opastuksella toteutettiin omakuva ensin savesta muovailemalla ja sitten tekemällä 
savityöstä kipsivalu. Tytin johdolla piirrettiin lyijykynillä ja öljyväriliiduilla isot omakuva-mita-
lit, jotka myöhemmin myös pienennettiin rintamerkeiksi. Lisäksi syvennyttiin Mielipaikka-tee-
maan: jokainen teki kuvan lempipaikastaan Järvikunnanalueella. Lopuksi töitä katseltiin yh-
dessä ja keskusteltiin niistä. 

Päivä sujui aurinkoisen sään suosiessa. Lounasaikaan nautittiin Sirkku Kyrön valmistama 
herkullinen ateria ja myöhemmin vielä välipala, joten energiaa riitti koko aktiivisen päivän 9.00 
– 17.00 ajaksi.

Kartta, omakuvat, rintamerkit ja Miska Lampisen ottamat valokuvat olivat esillä Takinkään-
töviikolla Seuratalon puffetissa.

                                                                                      Tytti Götsch

Kylän yhteiset pikkujoulut 
La 30.11. klo 18 

Mallusjoen seuratalolla
Tarjolla joulupuuroa ja rusinasoppaa.

Ohjelmassa mm. lasten musiikkiliikunta- 
ja sirkusryhmien esityksiä sekä teatteria 

Mallusjoen Näyttämön voimin.
 Paikalle saapuu myös joulupukki (konttiin 

voi tuoda nimettyjä lahjoja)!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA 
KAIKENIKÄISET JÄRVIKUNNAN 

ASUKKAAT!

Lasten teatteriretki 
Lahteen

Mallusjoen nuorisoseura järjestää 
yhteisen retken lapsille vanhempineen 

la 7.12.-13 klo 18.30
Näytelmä: VALKOINEN
Lastennäytelmä, joka sopii 

3-7 vuotiaille ja vaikka ensimmäiseksi 
teatterikokemukseksi.

Näytelmän kesto 40 min. 
Lipun hinta: 12 ja 7 e

Ilmoittautumiset Sikulle la. 15.11 men-
nessä puh: 050-3098259 tai 

siku@makelantila.com

Järjestellään kyytejä sitten kun tiede-
tään paljonko lähtijöitä on. 

Lähretää isol sakil teatterii...

Kiitokset takinkäännöistä!
Kulunut Takinkääntö sujui erittäin 

hyvin, taisipa olla yksi koko historian 
parhaista. Kiitokset ahkerille talkoo-
laisille, esiintyjille, ihanalle yleisölle ja 
kaikille toimintaan tavalla tai toisella 

osallistuneille!

sa ja yhteistapaamisissa; Mallusjärven länsi 
-ja eteläpuolella olevat kylät, eli Sammalisto, 
Mallusjoki ja Ruha toivovat selkeästi rakenta-
mista Mallusjoelle, Ränttyläntielle.

Orimattilan valtuuston jäsenet löytyvät 
www.orimattila.fi -> Päätöksenteko -> Kau-
punginvaltuusto. Keskustelua aiheesta myös 
netissä: facebook/Mallusjoki

Ehdotetut rakennuspaikat: 
VA1 Huhdantien varressa
•	 Maisemallisesti ok, näkyvillä mutta ei 

keskellä avointa maisemaa 
•	 Hyvä asia, että rakennuspaikasta osa 

metsää
VA2 Karkkulantie
•	 Piilossa metsän keskellä, ei näy mihinkään
•	 Helsingintie melu voi olla ongelma
VA3 Mallusjärventie 
•	 Maisemallisesti ok
VA4 Mallusjoen ja Karkkulan koulujen 
nykyiset sijainnit
•	 Kiinteistöt kooltaan liian pieniä uuden 

koulun rakentamiseen hankittava näi-
hinkin lisämaata

•	 Mallusjoen koulun mäelle ei mahdu uut-
ta koulua, rakennettava alas pellolle, si-
jainti muuten hyvä keskellä kylää

•	 Karkkulan koulu syrjässä
VA5 Pukkilantie
•	 Maisemallisesti suhteessa Porvoonjo-

kilaaksoon hyvässä paikassa, näkyvis-
sä mutta ei liian keskeisesti maisemassa

VA6 Vartionmäentie
•	 Maisemallisesti liian avoin paikka keskel-

lä Porvoonjokilaakson avointa maisemaa 
•	 Sijainti kohtuullisen lähellä kylää, mut-

ta Pukkilantien ”takana” kylään nähden
VA7 Ränttyläntie
•	 Maisemallisesti ok
•	 Sijainti hyvä keskellä kylää
•	 Kylätie kapea ja mutkainen kevyen liiken-

teen liikenneturvallisuus?

Vaihtoehdot VA2 – VA7 sijaitsevat valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti arvokkaalla 
Porvoonjokilaakson ja Mallusjärven kulttuu-
riympäristö- ja maisema-alueella. Tämä on 
otettava huomioon koulun sijaintipaikan va-
linnassa ja koulun arkkitehtisuunnittelussa. 
Uusi koulu ei oikeassa paikassa hyvin suun-
niteltuna vaaranna em. arvoja vaan voi niitä 
myös edistää. Kulttuuriympäristöllä tarkoite-
taan ihmisten ja ympäristön yhteis- ja vuoro-
vaikutuksella pitkän ajan kuluessa syntynyt-
tä ympäristöä.



 Mallusjoen hirvijuhlat

SEURATALOLLA 
16.11.2013  KLO 19

Tervetuloa kyläläiset, maanvuokraajat 
ja naapuriseurojen edustajat

Mallusjoen metsästysseura

Uusi toimintakausi on taas pyörähtänyt käyn-
tiin. Lapsia Kuperkeikassa on tällä hetkellä 17, 
joita 10 esikoululaista. Mukavassa porukassa 
saamme siis aloitella yhteistä toimintavuot-
ta.  Tuttua ja turvallista hoitoa ja huolenpitoa 
edustaa Leila Huuskonen ja Johanna Kap-
lin-Mäkelä. Tiina Virtanen kokkailee meille 
edelleen maukasta kotiruokaa. Uutta tuulah-
dusta päiväkotiin tuo uusi lastentarhanopet-
taja ja päiväkodin johtaja Tanja Vainio. Tanja 
on toiminut lastentarhanopettajan tehtävissä 
Hollolan ja Nastolan kunnissa yhteensä noin. 
10 vuoden ajan. Lapsiperheiden arki on hänel-
le tuttua, sillä kotona temuaa 3 lasta, joista 
kaksi on päivähoitoikäisiä ja yksi koululainen. 

Kuperkeikan toimintavuodessa painottuu 
tänäkin vuonna luontoon tutustuminen ja ka-
veri/sosiaalisten taitojen harjoittelu.  Käymme 
säännöllisesti Metsämörri-retkillä, joissa lap-
set saavat tutustua sekä ohjatusti että oma-
toimisesti luontoon. Metsämörrin siivittämä-
nä tutustumme metsän peikkoihin ja muihin 
metsän taruolentoihin kuten keijuihin. Ei pidä 
siis ihmetellä, jos Mallusjoen kylillä näkyy tänä 
vuonna peikkomaista porukkaa.

Positiivisella ja eteenpäin katsovalla elä-
mänasenteella lähdemme tekemään töitä iha-
nien lapsukaisten kanssa. Toivomme heidän 
keräävän vuoden mittaan itselleen positiivisia 
elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia. Yh-
dessä kavereiden kanssa touhutessa opitaan 
parhaiten sosiaalisia taitoja ja toisen huomi-
oon ottamista sekä pettymysten sietämistä.

Leikin, naurun ja ilon avulla lähdetään siis 
viemään eteenpäin jokaista lasta kohti heidän 
seuraavaa elämänvaihettaan. 

”- Tiedätkö miten tullaan viisaaksi?
- En, kuiskasi Kisu Pikkukuu
- Pitää leikkiä ja jutella. Toisten kanssa oppii 
aina uutta. Sitten pitää olla hiljaa ja yksin.
- Miksi? Kisu kuiskasi
- Silloin uudet asiat laskeutuvat sydämeen 
ja niistä tulee viisautta.”
   (Hannele Huovi)

Iloisin terveisin Kuperkeikan väki 

TERVEISET 
KUPERKEIKASTA!

Karkkulan koululla aloitti syksyllä uusi opetta-
ja Maria Marjalahti.  Opetettavakseen Maria 
sai neljäntoista kuudesluokkalaisen innokkaan 
oppilaan ryhmän.  Tässä opettajan pienimuo-
toinen haastattelu.
Nimesi ja ikäsi? Mistä päin Suomea olet 
kotoisin?
Maria Marjalahti, 29 vuotta ja kotoisin Ori-
mattilasta. Asun tällä hetkellä Myrskylässä.
Miten sinusta tuli opettaja? Missä ja mil-
loin opiskelit?
Opiskelin Itä-Suomen yliopistossa, Savonlin-
nan opettajankoulutuslaitoksella 2005-2010 
valmistuen luokanopettajaksi ja teknisen työn 
aineenopettajaksi. 
Missä olet opettanut ennen Järvikun-
nalle tuloa?
Olin valmistumisen (syyskuu 2010) jälkeen va-
jaan lukuvuoden Hollolan Salpakankaan kou-
lussa ja sen jälkeen kaksi vuotta Hollolassa 
Kalliolan koulussa. Lisäksi olen tehnyt lukuisia 
sijaisuuksia ennen valmistumista, mm. Mal-
lusjoen koulussa, jolloin nykyiset 6.-luokkalai-
set olivat 3. luokalla.
Millaisen ensivaikutelman olet saanut 
uudesta työpaikastasi ja  mitä odotat?
Koulu on juuri se mitä odotinkin;  pieni ja rau-
hallinen. Lisäksi oppilaat ovat reippaita ja vä-
littömiä. Huomaa, että he ovat käyneet koulua 
pitkään yhdessä samalla porukalla. Tietysti kai-
paisi parempaa teknisen työn tilaa (niin Mal-
lusjoelle kuin Karkkulaankin), mutta ainahan 
jotain on oltava, mitä kaipaa. Orimattilan yh-
teiskoulussa olisi hyvä malli…
Oliko Järvikunnan alue sinulle ennes-
tään tuttu paikka?
Ei paljoa, vaikka Orimattilasta olenkin kotoi-
sin. Alue oli kiinnostava jopa muuttaa, mutta 
löytyikin talo toiselta kylältä.

Mitkä ovat parhaita hetkiä opettajan 
työssä? Entäpä kaikkein haastavimpia?
Parhaita hetkiä on ehdottomasti oppilaiden hy-
väntuulisuus ja onnistumisesta tuleva ilo. Pi-
din koulujen yhteisestä liikuntapäivästä, kun 
kaikki oppilaat touhusivat yhdessä. Toivoi-
sin joka päivälle jokaiselle oppilaalle jotain, 
missä onnistuisi erityisen hyvin. Haastavinta 
hetkeä ei ole vielä Karkkulan koulussa tullut, 
mutta aiemmin erityisluokkaa opettaessa nii-
tä oli päivittäin… 
Mitä teet vapaa-ajallasi?
Harrastan jalkapalloa Orimattilan Pedoissa. Li-
säksi olen käynyt salibandya ”kokeilemassa” 
HePassa. Kotona riittää tietysti pihahommaa 
ja ruuanlaitosta pidän erityisesti.
Terveisesi lehden lukijoille
Virkeä kylä ja kävin tänä vuonna ensimmäis-
tä kertaa Takinkääntöviikoilla (tiistaina), siel-
lä oli mahtava meininki!

Anni Kivinen

KARKKULAN KOULULLA UUSI OPETTAJA

Kylämme uusi ylpeyden aihe, lasten sirkustoiminta, on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Seuran-
talolla harjoittelee keskiviikkoiltaisin kolme eri ryhmää sirkusartisti Johanna Kohosen opetta-
mana. Naperosirkuksessa 3-5-vuotiaat lapset tekevät sirkustemppuja yhdessä aikuisen kans-
sa. Huikeita akrobaattisia suorituksia tehdään salissa 26 hengen voimin. Vilskettä siis riittää! 
Kenguruiden ryhmässä 6-8-vuotiaat ja Leijonien ryhmässä 9-12-vuotiaat tekevät huimia temp-
puja mm. tasapainoilun, akrobatian ja jongleerauksen parissa.  Näissä ryhmissä on yhteen-
sä 24 harrastajaa.

Kaikki ryhmät täyttyivät todella nopeasti ja lapsia on jonottamassa varapaikoilla runsaasti. 
Osallistujia on Orimattilan keskustasta ja lähikunnistakin.  Hienoa, että voimme tarjota harvi-
naisemman harrastusmahdollisuuden, jota ei Orimattilassa muuten ole saatavilla. Valitettavaa 
vaan, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet ryhmiin mukaan. Toiminta tulee kuitenkin vakiintu-
maan pysyväksi harrastusmuodoksi Mallusjoella. Jatkoa on siis luvassa!  Kylän pikkujouluis-
sa pääsemme tutustumaan sirkuslaisten toimintaan lasten esitysten kautta, tulkaa paikalle!

SIRKUSTOIMINTA PYÖRÄHTI KÄYNTIIN 
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Koneurakointi Helenius
Kaivuu ja nostotyöt. 
Puh. 0400-797 177

UOTILAN KORJAAMO
Seppäläntie 12B, 16450 Mallusjoki
Puh 03-7796248 tai 0400-503527

Autojen ja maatalouskoneiden korjaus

��������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������

����������������������������������������

MALLUSJOEN KYLÄKAUPPA
Mallusjoentie 245 p.7796153

MA-PE 10-17, LA 10-14

Myyn kiinteistöjä
Etelä-Suomen alueella

JONNE KY LKV
p.050-1598 www.jonne.fi

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

UOTILAN KORJAAMO
Seppäläntie 12B, 16450 Mallusjoki
Puh 03-7796248 tai 0400-503527

Autojen ja maatalouskoneiden korjaus

Tämän lehden sinulle mahdollistivat:

Toimitus 
Mirka Karanta, 
p. 044 5647 009
Anni Kivinen
Jorma Niklander
Mallusjoen kyläjohtokunta
Mallusjoen nuorisoseura

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy alkuvuodesta 2014, 
aineistot 20.1.2014 osoitteeseen mallusjokilehti@gmail.com

 


























































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

Hiusten leikkaukset 18e 
(miehet ja naiset)

Kioski Mallusjoen Mato ja Makkara

aukioloajat Facebookista:
HUHTIKUUSTA lähtien kiskan aukioloajat 
ti-su klo 11-21

Tiedustelut: 0400-950 798
www.mallusjoenmatojamakkara.fi 

ASENNUS HELÉN
- konesaumakatot - profiilipeltikatot

- kattoturvatuotteet - sadevesijärjestelmät 
- rakennuspeltityöt

JUHA HELÉN          ANSSI HELÉN
0400 494 395      040 778 9335

   JUHA.HELEN@PHNET.FI

Lehden painatus
Mika & Pauliina Lampinen

AUTOT KUNTOON!

KEIJO UOTILA p. 040 727 0235
Kurpantie 14 A , MALLUSJOKI

 
Korjaamme 

perinteiset viat,  
sähköviat ja  
hitsaamme.
Huollamme 

ilmastoinnit. Käytössämme 
mm. Auto Com -testeri

P . 0 5 0 - 1 5 9 8
j o n n e @ j o n n e . f i  

w w w . j o n n e . f i  

Mallusjoen 
Konepalvelu

Jyrki Uotila 040-8379232
Keijo Uotila 040-7270235

Kurpantie 14A
Mallusjoki

Mallusjoen kylän kotisivut 
www.mallusjoki.fi 
päivitykset nettiin 

osoitteella netti@jonne.fi . 
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