
”Olimme leirikoulussa Vierumäellä 2.2-4.2. Kun 
saavuimme Vierumäelle, meillä oli aluksi info-ti-
laisuuus, jossa käytiin perusasioita läpi. Ensinmäi-
senä lajina oli telinevoimistelu/telinerata. Tämän 
jälkeen majoituimme Pihkalan yläkertaan. Em-
me kerenneet oikein tutustumaan huoneisiin sen 
paremmin kun jo oli toisen liikuntasuoristuksen, 
sählyn, aika. Sähly oli todella mieleinen laji meille. 
Heti sählynpeluun jälkeen alkoi sulkapallo. Tämän 
jälkeen oli päivällinen, ja ruokaa oli riittävästi se-
kä monipuolisesti. Vapaa-ajalla oli mahdollisuuus 
mennä pelaamaan vaikkapa tennistä tai kuntosalille. 

Toinen päivä alkoi aamiaisella. Tämän jälkeen 
menimme pelaamaan tennistä. Pallot sinkoilivat 
sinne tänne, mutta  laji oli monelle mieluinen. 
Seuraavaksi oli vuorossa Vierulenttis. Lounaan jäl-
keen menimme voimistelusaliin Parkouraamaan 
eli hyppimään esteiden ja tavaroiden yli. Seuraa-
vana oli luvassa uintitekniikkaa. Sitten oli jälleen 
oli ruuan aika. Ruuan jälkeen meillä oli vapaa-
aikaa ja iltapala. 

Kolmantena päivänä moni oli jo väsynyt. Aami-
aisen jälkeen olimme yukigassenia, eli kaupunki-
sotaa ulkona. Jugigassenin jälkeen alkoi koripallo, 
sitä seurasi kaupunkisota. Menimme tämän jäl-
keen tekemään viimehetken pakkaukset ja syö-
mään lounasta, jonka jälkeen meidät kyydittiin 
takaisin taksilla.”

       Alina Uotila, Säde Karanta

”Karkkulan koulun 5-6.lk oli leirikoulussa Vieru-
mäellä 2-4. 2. Maanantai aamuna tultiin koulul-
le, josta tilataksi tuli hakemaan. Leirikoulussa oli 
useita eri lajeja mm. sulkapallo, tennis, parkour, 
uintitekniikka ja kaupunkisota. Aikataulu oli kii-
reinen,  eikä lajien välissä ehtinyt juurikaan tehdä 
mitään. Tiistaina lajien välissä oli 30 minuuttia ai-
kaa, joten ehti tehdä vähän jotain. Päivällisen jäl-
keen alkoi vapaa-aika. Majoittumis- huoneet olivat 
Pihkalan kolmannessa kerroksessa. Toisten huo-
neissa sai vierailla. Kello 22.00 piti olla hiljaisuus, 
eikä saanut enää liikkua käytävillä. Seuraavaksi sai 
liikkua käytävällä vasta aamulla kello 7.00. Pihka-
lan alakerrassa oli Tahkon kahvila, josta sai ostaa 
koulun antamalla 20€:lla jotain. Kaikenkaikkiaan 
leirikoulussa oli hauskaa. Keskiviikona leirikoulus-
ta lähdettiin takaisin kouluun taksilla.”

Pinja Kuosmanen,  
Taru Puputti 

”Lähdimme koululta Vierumäelle. Ensin menim-
me telinevoimistelemaan sitten majoituimme. Sit-
ten pelasimme sulkapalloa. Pelasimme sen jälkeen 
sählyä Se oli  hauskaa ja siihen loppui eka päivä.
Toisena päivänä liikuimme paljon. Pelatiin tennis-
tä, uitiin ja parkourattiin. Se oli paras päivä. Kol-
mantena päivänä me lähdimme pois Vierumäel-
tä takaisin koululle. Pääsimme kivaan kouluun.”

Valeri Masko, Julius Pessi

”Ekana päivänä unohdimme avainkorttimme Ma-
tiaksen kanssa.Toisena päivänä söimme ja sitten 
urheilimme, taas söimme ja urheilimme, sitten 
Otso ja joku tyyppi hakkasi seinää, samana iltana 
Jonneilu oli kohdallaan. Keskiviikkona me söim-
me, urheilimme ja palasimme koululle.”

Otso Lampinen, Matias Helenius

”Ensimmäisenä päivänä me saavuimme Vierumä-
elle. Siellä oli hauskaa, vaikka opettajat olivat siellä. 
Ekana päivänä oli telinevoimistelua, sulkapalloa ja 
jotain muuta hauskaa. Sen jälkeen me menimme 
huoneisiin asettautumaan. Siellä oli hetkellisesti 
hauskaa. Seuraavana päivänä me urheilimme ja 
kävimme suihkussa. Rolle oli ilman paitaa käytä-
vässä jumissa ja tytöt ahdistelivat häntä.”

Rolle Sundholm,  
Jesse peltonen, Niko Myllylä

 LeirikouLuterveisiä vierumäeLtä
Tuntemuksia Karkkulan koulun 5.- ja 6. -luokkalaisten leirikoulumatkalta
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Vierumäellä kaupunkisotimassa  Patriicia Pihlava, 
Jessica Herlevi, Julius Pessi, Jesse Peltonen. 

Vierumäellä kaupunkisotimassa 
mm. Pinja Kuosmanen, Taru
Puputti ja Alina Uotila

Matias Helenius, Jessica Herlevi ja
Patriicia Pihlava kaupunkisotureina. 



kouluhankkeen 
kuulumisia

Järvikunnan kouluhanke etenee. Parhaillaan teh-
dään koulun hankesuunnitelmaa. Tonttikaupasta 
on sovittu kaupungin ja maanomistajan kesken. 
Ränttyläntien varrella sijaitsevan tontin koko on 
pienempi kuin mitä se oli alun perin. Tontti on  
kuitenkin riittävän kokoinen, jotta sille on mahdol-
lista rakentaa koulu ja mahdollisesti myöhemmin 
laajennuksena päivähoitoyksikkö.
Järvikunnan koulun hankesuunnitelma käsitellään 
sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 27.1.2015, 
jonka jälkeen hankesuunnitelma vaatii vielä kau-
punginhallituksen hyväksynnän helmikuun alussa. 
Hankesuunnittelu tehdään siirtokelpoisen koulun 
pohjalta ja se poikkeaa tavanomaisesta julkisten 
rakennusten hankesuunnittelusta.
Hankesuunnittelun jälkeen seuraa kilpailutusvai-
he, josta vastaa Orimattilan Tilapalvelut. Jos hanke 
etenee suunnitellussa aikataulussa, koulun ”pysty-
tys” ajoittuu syksyyn 2015 ja uusi koulu voisi olla 
käytössä tammikuussa 2016.

Timo Ahvo

Järvikunnan 
HIIHTOKILPAILUT

Lapsille la 7.3.2015 klo 15 
Lepokodin rannassa 

talvitapahtuman yhteydessä

Sarjat: v. 2011 ja nuoremmat • v. 2009-2010
v. 2007-2008 • v. 2005-2006 • v. 2003-2004

Kaikille avoimet hiihtokilpailut sopivan 
lyhyin hiihtomatkoin kelivarauksella. 
Sarjojen kolmelle ensimmäiselle mitalit 
ja kaikki osallistujat palkitaan. 
Hiihtäjien toivotaan saapuvan paikalle klo 
14.30 mennessä numerolappujen jakoa varten.

ILMOITTAUTUMINEN ENNAKKOON 
28.2.2015 mennessä fb :n kautta, 040-9699027 
tai mallusjoennuorisoseura@gmail.com
Ps. Ajanottajia ja lähettäjiä tarvitaan, joten 
ilmoittautukaa aikuiset mukaan reippaasti!

koko 
PerHeeN 

taLvitaPaHtuma

Järvikunnan oma Minna Koistinen on valittu mukaan 
KAPUA-Bolivia 2015 kehitysyhteistyöhankkeeseen.  
Kapua kerää varoja kehitysmaiden auttamiseksi 
kiipeämällä maailman vuorille. Hanke on saanut 
alkunsa 2006 yhden suomalaisen naisen halusta 
auttaa konkreettisesti. Tähän mennessä rahaa on 
kerätty yli 400 000€. Varat ohjataan Plan Suomen, 
Taksvärkki ry.n, Kynnys ry.n ja Väestöliitton oma-
rahoitusosuuksiin ja sitä kautta tarkoin suunnitel-
tuihin kohteisiin maailmalla.

Tänä vuonna KAPUA Bolivia tukee erityisesti 
tyttöjä ja naisia. Avainsanoja ovat Minna Koistisen 
mukaan tasa-arvo, koulutus, seksuaaliterveys ja 
yrittäjyys. Tasa-arvo on Koistisen mukaan mahdol-
lisuutta päättää itse omasta kehostaan ja elämästään. 
Tämä puolestaan tuo mukanaan seksuaaliterveyt-
tä ja vähentää lasten inhimillistä kärsimystä. Tytöt 
saavat käydä koulua ja valita puolisonsa itse, silloin 
kun ovat siihen valmiita. Yrittäjyys tuo elintasoa ja 
tunteen pystyvyydestä, tämä siirtyy kasvatuksessa 
lapsiin ja heidän elämäänsä. Ihmisellä on tarve olla 

omalle yhteisölleen hyödyksi ja kyetä elämään omilla 
saavutuksillaan, oli Minna Koistisella vahvana aja-
tuksena kun päätti hakeutua KAPUA vapaaehtoi-
seksi. Minnan mukaan ihminen haluaa olla toimi-
ja, ei passiivinen avun saaja. Hän uskoo, että näin 
toimien maailmasta tulee askel kerrallaan parempi 
paikka meille kaikille. 

Minna Koistinen muistuttaa, että meidän lap-
silla on koulu ja toivoo, että se mahdollistettaisiin 
muillekin. KAPUALAISET ovat kaikki tavallisia 
työssäkäyviä suomalaisia naisia, joita yhdistää ha-
lu auttaa. Myös sinä, lukija, voit auttaa KAPUAlai-
sia auttamaan lahjoittamalla sopivaksi katsomasi 
summan – pienikin avutus otetaan kiitollisuudella 
vastaan. KAPUALAISET maksavat itse omat mat-
kansa Boliviaan, joten kaikki lahjoitusvarat mene-
vät juuri sinne minne on tarkoituskin. 
http://www.kapua.fi /osallistuja/minna-koistinen/

Minna Koistinen

karkkuLasta kaPuamaaN

Järvikuntalaiset 
laulamaan!

Järvikunnan SEKAKUORO aloittaa toimintansa!
Tervetuloa mukaan uuden harrastuksen pariin se-
kakuoroon, jossa sukupuolella tai laulutaidoilla ei 
ole merkitystä. Pääasia, että henki kulkee. Kyllä siel-
tä sitten jotain ääntäkin tulee. Lauletaan reippaasti 
ja rennolla otteella.

Kuoron ensimmäinen kokoontuminen on maa-
nantaina 2.3. klo 19 Mallusjoen seuratalolla. Vaikka 
maanantai olisikin sinulle huono päivä, niin tule 
silti mukaan. Sovimme kevään harjoituspäivät en-
simmäisellä kerralla eli maanantai
ei tule olemaan vakituinen harjoituspäivä. Kevään 
osalta kuoron osallistumismaksu on 20 €/henkilö. 

Kuoroa johtaa runolaulaja Taito Hoff ren. 

Ilmoittautumiset Pekalle
040-7170796 tai Annille 

040-9699027 tai
mallusjoennuorisoseura@gmail.com

Mallusjoen lepokodin 
rannassa la 7.3. klo 14-17

Ohjelmassa mm. poniratsastusta
 rekiajelua

noutajakoiraesitys klo 14 
lasten hiihtokilpailut klo 15

kisailua 
Pu� etista kahvia, mehua, pullaa ja 
grillimakkaraa huokein hinnoin

Järjestäjinä Mallusjoen Nuorisoseura 
ja kyläjohtokunta

orimattilan seura-
kunnan kinkerit

Orimattilan seurakunnan kinkereitä pidetään
tänä vuonna seuraavasti:

su 1.3. klo 15 Mallusjoki
Mallusjoen Lepokoti, Mallusjoentie 347

to 12.3. klo 18 Ruha
Marja-Liisa ja Heikki Potinkara, 

Hakapellontie 84

su 15.3. klo 18 Karkkula-Sammalisto
Humiseva, Karkkulantie 34



Mallusjoen Nuorisoseuran pikkujouluja vietettiin 
29.11.2014 yli 200 hengen porukalla. Paikalla oli 
runsain mitoin pieniä ja vähän isompiakin tont-
tuja. Porukalla laulettiin joululauluja Pentti Mä-
kelän säestyksellä, Tempoa tenaviin –musiikkilii-
kuntaryhmän vauvat ja taaperot sekä neljän eri sir-
kusryhmän lapset esiintyivät. Jukka Mölsä oli kir-
joittanut puuropuheen, joka sai kuulijoille hymyn 
huulille. Puuronsyönnin jälkeen palkittiin vuoden 
2014 kyläläinen, joka oli Jorma Niklander, onnea 
vielä! Joulupukki saapui jakamaan lapsille lahjat ja 
arpajaiset sujuivat sutjakkaasti tonttujen avustaes-
sa. Kiitos kaikille arpoja ostaneille! Tuotoilla on jo 
hankittu uusia harrastusvälineitä lasten ryhmille. 
Kiitos kaikille pikkujoulujen järjestäjille ja osallis-
tuneille! Anja Hatamaalle erityiskiitos maittavasta 
puurosta ja sopasta!

Nuorisoseuran puolesta,  
Pekka Katajarinne & Anni Kivinen

Näyttämölle tulossa 
uLkokuLLattu 

Kevään 2015 näytelmä pohjautuu seuratalon 
vintistä löytyneeseen 1-näytöksiseen ilveilyyn 
Ulkokullattu kirjoittanut S.A. Rlo. Teoksen 
ohjaa ja tekstin muokkaa Wäinö Weckström

Ensi-ilta seuratalolla la 28.3.2015
Muut esitykset:
ti31.3. to2.4. paikka avoin
ti 7.4. Jymylinna
to9.4. Seurantalo

Kaikki esitykset alkavat klo 19.00

Muutokset mahdollisia, seuraa ilmoittelua.

tavataan toisiamme 
perhekerhossa

Mallusjoen leirikodilla pidetään kaikille avointa 
seurakunnan perhekerhoa aina torstaiaamuisin 
klo 9-11. Aamu aloitetaan pienellä yhteisellä het-
kellä laulujen ja leikkien voimin. Tämän jälkeen on 
lasten eväshetken aika, kunnes taas leikit pian jat-
kuvat. Leirikodin lelut ovat vuosien varrella olleet 
kaikkien lasten suuressa suosiossa. Lasten leikki-
essä aikuiset saavat ainakin melko rauhassa juoda 
aamukahvit ja nautiskella kunkin vuorollaan tuo-
mista leipomuksista ja mikä parasta - jakaa yhdessä 
päivän ilot ja murheet.

Lasten kanssa kerhossa käyvät äidit, isät ja vä-
lillä isovanhempiakin on saatu mukaan. Väkimää-
rä on vaihdellut 10-20 välillä. Ohjaajina toimivat 
Toini Häyrinen ja Sari Vahter.

Porukkaan otetaan mukaan erittäin mielellään 
uusia kerholaisia, joten jos olet torstai-aamuisin te-
kemistä vailla, niin lapsille eväät reppuun ja suunta 
kohti leirikotia! Ennakkoilmoittautumista ei vaadita 
ja käydä voi aina, kun aikatauluun sopii.

Teksti ja kuva Anni Kivinen

Päiväkerho syksyllä 
mallusjoelle?

 
Olemme jutelleet seurakunnan kanssa lasten 
päiväkerhotoiminnan aloittamisesta Mallus-
joella. Mikäli ryhmään tulisi vähintään 7 lasta, 
saatettaisiin kerho saada ensi syksystä aloitta-
maan omalla kylällä taas muutaman vuoden 
tauon jälkeen. 

Päiväkerho on 3-6-vuotiaiden säännöllistä 
ryhmätoimintaa, joka tukee lapsen kokonais-
valtaista kehitystä.Päiväkerhot kokoontuvat 
1-2 kertaa viikossa 2-3 tunnin ajaksi. 3-vuo-
tiaat osallistuvat kerhoihin vain yhden kerran 
viikossa. Orimattilan seurakunnan päiväker-
hot ovat maksuttomia. 

Ensi syksynä alkavien kerhojen hakuaika on 
jo huhtikuussa. Tämän vuoksi kaikkien kerhosta 
alustavasti kiinnostuneiden tulisi ilmoittaa pe 6.3. 
mennessä asiasta Anni Kiviselle. Anni on luvan-
nut toimittaa tiedon eteenpäin seurakunnalle. 

Anni 040-9699027 tai 
mallusjoennuorisoseura@gmail.com

Sirkuslaisista tasapainoilemassa 
Verneri Kyrö ja Heidi Pihlava.

Pekka Katajarinne onnittelee vuoden 
kyläläistä Jorma Niklanderia.

Tarinaa kuuntelemassa perhekerholaiset Asta, Feedu, 
Hilla, Neela, Sanni, Joona, Atte ja Onni.

muistellaan 
menneitä!

Löytyykö sinulta vanhoja kuvia esim.
kylältä tai seuratalolta? Kenties koulultakin?

Otappa kuvat mukaan ja tule seuratalolle 

Tutkitaan kuvia yhdessä ja koitetaan porukalla
tunnistaa henkilöitä ja paikkoja. Samalla kuvat
voidaan skannata ja siirtää koneelle. Kotisivuille
on tarkoitus tehdä vanhojen kuvien näyttely.
Voit tulla paikan päälle myös ilman kuvia tutus-
tumaan kotikyläsi tai synnyinpaikkasi historiaan.
Nähdään!

kylän pikkujoulut

sunnuntaina 22.3. klo 17.



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, 0400-503527

Autojen ja 
maatalouskoneiden korjaus

tämän lehden sinulle mahdollistivat:

toimitus 
Mirka Karanta, 
p. 044 5647 009
Anni Kivinen
Pekka Katajarinne
Jorma Niklander
Mallusjoen kyläjohtokunta
Mallusjoen nuorisoseura

seuraava mallusjoki-lehti
Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa 2015. 
Aineistot tarvitaan viimeistään 30.4.2015 
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)

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

Mallusjoen 
Konepalvelu

Jyrki Uotila 040-8379232
Keijo Uotila 040-7270235

Kurpantie 14A
Mallusjoki

Hoito ja Tuki Pirinen
Kotipalvelu ja kotisairaanhoito. 

Tilaa ilmainen palvelutarpeen arviointi.
Soita: 040 7375 362 

Jari Pirinen
hoitojatukipirinen.nettisivu.org

WASTE IS BEAUTIFUL

ORIMATTILAN JÄTEASEMA
Topintie 5a, 16300 Orimattila
Avoinna arkisin ti ja to klo 12-18, la klo 10-13
Palvelu- ja lajitteluneuvonta 03 871 1766, phj.fi

www.mallusjoki.fi 




