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KIITOS 
TALKOOLAISILLE

Mallusjoen kyläjohtokunta ja Nuorisoseura 
haluavat kiittää niitä kaikkia noin 40 järvi-
kuntalaista, jotka ovat olleet mahdollista-
massa lapset liikkumaan- projektin onnis-
tumisen. Ahkerimmat talkoolaiset antoivat 
jopa noin 40 tuntia omaa aikaansa, jotta 
Mallusjoen koululaiset saisivat nykyaikais-
tetun pihan. Avajaispäivään mennessä ke-
rätty kiitoslista on luettavana koulun seinäl-
lä. Erityiskiitos vielä Virpille onnistuneesta 
avajaispäivästä. 

Nyt on pihassa mahdollisuus pitää paitsi 
mielekkäitä välitunteja, niin myös harjoit-
taa monipuolista liikunnanopetusta. Kori-
pallotelineasia on vielä vireillä. 

Aiemmista lehtitiedoista poiketen Mal-
lusjoen projektin 10 %:n rahoitusomavas-
tuuosuudesta on vielä kattamatta pieni osa. 
Lopullinen luku varmistuu, kunhan projek-
tin lopulliset laskelmat valmistuvat. Uusim-
man tiedon mukaan koko hanke on saanut 
lisäaikaa ja osa projektiin varatusta rahas-
ta on vielä käyttämättä. Aika näyttää miten 
Mallusjoen koulu siitä vielä hyötyy.

KIITOS!

Kyläjohtokunta ja Nuorisoseura

Viime lehdessä jo muistutettiin siitä, että 
kyläjohtokuntien nelivuotiskausi päättyy 
vuodenvaihteessa. Uudet johtokunnat va-
litaan kyläkokouksissa ihan pian, joten nyt 
kannattaa olla aktiivinen. Mallusjoen kylä-
kokous kokous on seurantalolla to 8.1.2009 
klo 18.30. 

Kyläjohtokunnat toimivat kylissä kau-
punginhallituksen alaisina lähipäättäjinä 
ja aloitteentekijöinä. Koulun johtokunta-
na toimiminen on yksi osa kyläjohtokun-
nan työtä.

Tulevan nelivuotiskauden aikana Mallus-
joen ja Karkkulan kyläjohtokunnat pystyvät 
toivottavasti vaikuttamaan Järvikunnan uu-
den koulun rakentamiseen. Siksi Mallusjoen 
kyläjohtokunta on esittänyt Karkkulan kylä-
johtokunnalle ajatuksen yhteistyöstä ja ky-
läjohtokuntien vähittäisestä yhdistämisestä 
kouluhankkeen toteuttamiseksi. Yhteistyö oli-
si kaikin tavoin varmasti hyväksi, kun nykyi-
selläänkään alueen kaksi koulua eivät enää 
ole kyläkouluja sanan entisessä merkityk-
sessä, vaan ne ovat kaikkien Järvikunnan 
lasten yhteisiä kouluja kumpikin.

 Aktiiviset kyläjohtokunnat voivat toi-
mia monin tavoin alueittensa hyväksi. Nyt 
päättyvän nelivuotiskauden aikana Mal-
lusjoella on mm. järjestetty talvitapahtu-
mia ja osallistuttu kalajuhlien valmiste-
luihin, toimitettu kylälehteä, kunnostettu 
koulun pihaa ja saatu alkuun pienten kou-
lulaisten iltapäiväkerho, joka toimii jo kol-
matta lukuvuotta. 

Älä jää kotisohvalle voivottelemaan vaan 
tule kyläkokoukseen! Siellä valitaan uusi 
johtokunta. 

Kaikille kyläläisille avoin kyläkokous pidetään 
torstaina 8.1.2009 klo 18.30 seuratalolla. 

Aiheina mm. kylän kehittäminen, uuden 
koulun tilanne sekä uuden kyläjohtokunnan 

valitseminen. Keskustelua ja kahvitus.

 

Tervetuloa kaikenkokoiset ja -näköiset 
vaikuttamaan! 

NyT KyLäJOhTOKuNTIIN!

Mallusjoen kyläjohtokunta toivottaa kaikille 
lämmintä joulumieltä ja rauhallista joulua!



Ilmoitustaulu  
ja kylälehden postilaatikko

Kylän yhteisen ilmoitustaulun paikka vaih-
tuu. Osittain kylärahalla rahoitettu valaistu 
ilmoitustaulu tulee uuden kyläkioskin sei-
nustalle heti kun kioskin toiminta saadaan 
käyntiin. Kylän yhteiselle ilmoitustaululle voi 
yksityinen henkilö tai esim. yhdistys jättää 
yleishyödyllisiksi kokemiaan ilmoituksia ja 
pöytäkirjoja jne.  

Kylälehden sininen postilaatikko siir-
tyy samaiselle paikalle. Siniseen postilaa-
tikkoonhan voi edelleen jättää kylälehteen 
juttuja, ilmoituksia jne. Kylälehti on asuk-
kaita palveleva ilmoituslehti, joten jokai-
sen asialliset jutut julkaistaan.     

Koulun kiikkulauta

Kyläjohtokunta huutokauppaa koulun piha-
alueelta poistetun kiikkulaudan siitä eniten 
tarjoavalle. Kiikkulauta on leveästä lankusta 
ja putkihitsattu jalusta järeätä tekoa. Huu-
tokaupan tuotto menee lyhentämättömänä 
lapset liikkumaan- projektin omarahoitus-
osuuden kattamiseen. Jätä siis oma tarjo-
uksesi 31.12.2008 mennessä sähköposti-
osoitteeseen mallusjoki@hotmail.com

Kyläjohtokunta ja 
nuorisoseura tiedottaa

Järvikunnan perinteinen pikkujoulu marras-
kuun 29. päivänä Mallusjoen seuratalolla 
houkutteli paikalle vajaat satakunta henkeä. 
”Matti ja tytöt” eli Mallusjoen pelimannien 
trio soitti pelimannimusiikkia, joulumusiik-
kia ja jouluisia pelimannisävelmiä.

Perheen pienimmät vanhempineen eli 
Tempoa tenaviin -ryhmä esiintyi reippaas-
ti. Ryhmää ohjaavat Johanna Kaplin-Mä-
kelä ja Virpi Katajarinne.  

Lasten ja nuorten teatteri-ilmaisun ryh-
mä esitti kolme sketsiä, aiheina muun mu-
assa joulupukin huono metsästysonni. Ryh-
mää ohjaavat Katariina Koistinen ja Elisa 
Lehto. 

Syyskauden musiikkiliikuntaa ja tansseja 
harrastaneet alle kouluikäiset Naperot men-
ninkäisasuineen esitti tanssit Menninkäisen 
marssi ja Menninkäisen luolassa. Kan-
santansse-

ja ja musiikkiliikuntaa harrastavi-
en koululaisten Katirillit esitti vauhdikkaat 
tanssit ”Viimeinen pari uunista ulos” ja 
”Leikkikatrilli”. Naperoita ja Katirillejä oh-
jaavat Pirjo-Liisa Virtanen, Ida Jokinen ja 
Noora Salmi. 

Puuropuheessaan Outi Niklander johdat-
ti yleisön ajatuksen syvimpään olemukseen. 
Maistuvan puuron ja rusinasopan jälkeen 
tulikin sitten Joulupukin vuoro. Pukin tuo-
mista paketeista löytyi pienemmille vierail-
le monenlaista mukavaa pikkujoululahjaa. 
Lapset tunnustivat Pukille olleensa joskus 
vähän tuhmiakin.

Moni sai mukaansa hauskan tai käy-
tännöllisen muiston pikkujouluista, koska 
arpajaisissa oli runsaasti palkintoja. Illan 
päätti tällä kertaa yhdessä opeteltu huu-
tokatrilli, johon osallistuivat kaikenikäiset. 
Yhteistanssi ”vastuineen” ja ”paikanvaih-
toineen” loi jouluisen tunnelman hauskan 
pikkujoulujuhlan lopuksi.

 Kiitokset kaikille ohjelmansuorittajille, 
kaikille mukana olleille ja etenkin talkoolai-
sille. Erityiskiitos suotakoon seuraaville: Rai-
mo (joulukuusi), Sami (äänentoisto), Matti 
ja tytöt (musiikki), Maija ja Pauliina (joulu-
puuro), Tarja (rusinasoppa), Anni (puhvet-
titarpeet), aktiiviset vanhemmat (puhvetti, 
puuron tarjoilu ja keittiön siivous), sählynpe-
laajien vanhemmat (arpajaisvoitot) ja vielä 
niille, keitä ei muistettu mainita.

Jorma Niklander

Pikkujoulujuhla 
Seuratalolla

KOULUN PIHAN 
AVAJAISET JA 

MALLUSJOEN MAILI

Kyläjohtokunnan järjestämä Mallusjoen 
maili-hyväntekeväisyystapahtuma ja tal-
koilla aikaansaadun uudistetun koulun 
piha-alueen avajaiset pidettiin lauantaina 
6.9.  Avajaisjuhlallisuudet alkoivat klo 13 
Outi Niklanderin puheella. Olympiavoit-
taja Satu Mäkelä–Nummela vihki leik-
kipuiston käyttöön leikkaamalla punai-
sen silkkinauhan poikki. Tapahtumalla 
kerättiin rahaa Lapset liikkumaan-pro-
jektin omavastuuosuutta varten. Tarjol-
la oli kirpputoritavaraa, pika-arpajaiset, 
myyjäistuotteita, paikallisen taiteilijan 
Virpi Kanto-kokon taidetta  sekä puffetti. 
Tapahtuman pääohjelmanumero Mallus-
joen maili-kävely kiinnosti myös ilahdutta-
van suurta joukkoa. Tapahtuman noin sa-
tapäinen joukko kerrytti omavastuuosuutta 
todella auliisti. Kiitos kaikille osallistujille 
ja järjestäjille.



Joulupukki ja tonttu monen
vuoden kokemuksella!
Kyselyt: 040-7764489 

Järjestyksenvalvojien 
koulutusta 

alkuvuodesta 2009

KENTSU LÖYTYI

Suuret kiitokset kaikille, jotka ottivat osaa 
tekstiviestiketjuun, joka koski karannutta 
Kentsu-koiraa.

Kentsu löytyi samana päivänä. Isot kii-
tokset erityisesti Marja Uotilalle.

T:Jaana Sihvo ja perhe

Kiitos!

Teen parhaani osoittautuakseni luottamuk-
senne arvoiseksi.

Ottakaa reilusti yhteyttä jo nyt sekä koko 
valtuustokauden aikana. 

Tuleva kaupunginvaltuutettu
Jorma Niklander

Jorma Niklander
Kapulasillantie 45
16450 Mallusjoki
Puh 779 6128, GSM 041 445 3801
Sähköposti jorma.niklander@phnet.fi

Kertauskurssit:
Jos korttisi on umpeutumassa ennen ta-
kinkääntöviikkoa, hakeudu kertauskurssil-
le uusimaan kortti.

Nuorisoseura maksaa kurssimaksun. Va-
lokuvat ja kortin kustannukset jäävät omal-
le kontolle.

Päiväkurssi järjestetään lauantaina 
7.2.2009 Mäntsälässä
Iltakurssi järjestetään maantaina 9. 
ja tiistaina 10.3.2009 Lahdessa

Järjestyksenvalvojan 
peruskurssit:

Jos olet täyttänyt 18 vuotta ja haluaisit toi-
mia nuorisoseuran/yhdistyksesi/järjestösi ti-
laisuuksissa järjestyksenvalvojana,

hakeudu järjestyksenvalvojan peruskurs-
sille. Nuorisoseura maksaa kurssimaksun.  
Valokuvat ja kortin hankkimiskulut jäävät 
itse kustannettaviksi.

Peruskurssi viikonloppuna 28. ja 
29.3.2009 sekä 4. ja 5.4.2009 
Lahdessa

Lisätietoja lähempänä kursseja. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset: Mallusjoen nuo-
risoseura.

Koulutarveselvitys

Sivistyslautakunta on selvityttänyt Orimat-
tilan koulujen tilannetta koulutarveselvityk-
sen avulla. 14.10. pidetyssä kaupunkilais-
keskustelussa oltiin vielä toiveikkaita sen 
suhteen, että kolme helsinkiläiskonsulttia 
pitäisi järvikunnan puolta ja vaatisi järvi-
kunnalle nopeasti uutta kuusiluokkaista kou-
lurakennusta. Kokoukseen osallistuneiden 
mallusjokelaisten mielestä mitään konsult-
tia ei olisi tarvittukaan kertomaan, meille 
asukkaille itsestään selviä asioita. 

18.11. julkaistiin kuitenkin lopullinen 
selvitys, jossa Pennalan ja Jokivarren tar-
peet menivät taas jälleen kerran järvikun-
nan etujen edelle. Hennan kouluhanke jäi 
kuitenkin järvikunnan koulun varjoon. Toi-
vottavasti kyseinen selvitys jää selvityksen 
asteelle. Mallusjoella on kansallisestikin 
tunnettu Takinkääntöviikko, Torvisoittokun-
ta, Pelimannit ja vireä nuorisoseura, mutta 
mikäli päättäjät toimivat konsulttien sel-
vityksen mukaan, ottavat he myös vastuun 
järvikunnan kylien myönteisen kasvun ja vi-
reyden pysäyttämisestä. Herää vaan kysy-
mys, että investointiinkohan runkovesijoh-
toonkin siis turhaan.  

PL 

Palvelubussi

Orimattilan kaupungin palvelubussi toimi 
kesällä kokeellisena. Suunnitteilla on, että 
palvelubussi alkaisi kulkea kerran viikos-
sa Karkkulan, Sammaliston, Halmaan ka-
pulasillantien risteyksen ja Mallusjoentien 
kautta Terveyskeskukseen ja edelleen kes-
kustaan sekä takaisin. Tarkoitus olisi, että 
palvelu alkaisi vuoden alusta siten, että 
bussi veisi aamulla 10-11 välillä keskus-
taan ja palaisi kello yhden aikoihin. Ajat ja 
päivä varmistuvat myöhemmin ja siitä il-
moitellaan paikallislehdissä. 

Seuraa paikallislehtien 
ilmoittelua tarkemmista 

aikatauluista!

Kultamitalijuhla

 Mallusjoen seudun eri yhdistysten 
yhdessä järjestämä Kultamitalijuhla 
Satu Mäkelä-Nummelan kunniaksi 
järjestettiin la 6.9. klo 18.

Hirvimiesten kunniakujaa sisään 
seurataloon saapunut Satu päätyi 
pian  pelimannien rivejä täydentä-
mään harmonikan soitollaan.

 Ilta oli lämminhenkinen, ja nos-
talgiaa huokui Mallusjoen kulttuuri-
väen; pelimannien, kansantanssijoi-
den, sekä Jorma Hynnisen tarjoama 
ohjelmisto, eikä maatalousnaisten 
valmistamassa olympiakakussa oltu 
kermaa säästelty. Kyllä ne mallus-
jokelaiset vaan osaa!

Kyläläiset ilmoittavat

Kyläläinen! Lähetä pienet tiedoksiannot, 
kiitokset yms Mallusjoki-lehteen 
os. mallusjokilehti@gmail.com 

tai p. 044 5647 009
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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

Osta ilmoitustilaa!  

15e / lehti ja p. 040-567 7757

Tämän lehden sinulle mahdollistivat:

Toimitus tässä numerossa

Mirka Karanta, p. 044 5647 009 
Pauliina Lampinen, p. 050-5273052 
Outi Niklander 
Jorma Niklander 
Mallusjoen kyläjohtokunta 
Mallusjoen nuorisoseura 

Seuraava lehti 

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy 
maaliskuun alussa. 
Aineistot seuraavaan lehteen tulee olla  
perillä viimeistään 23.02.2009 mennessä 
osoitteessa: mallusjokilehti@gmail.com 
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Mallusjoen 
nuorisoseura

Onkimatoja & toukkia 
Eloisia Hollantilaisia onkima-
toveijareita ja toukkia suoraan 
maahantuojalta. Madot 3e/
prk, n. 45 kpl.  
 
Maarit Saarinen  
p. 0400-950798 

Talotekniikka Jääskeläinen Ky
LVI-asennukset / KVV-työnjohto, teol-
lisuusputkistot, kunnallistekniset put-
kistot. P. 040 5887331. 
Mallusjoentie 390, 16450 Mallus-
joki. Talotekniikka.jaaskelainen@
phnet.fi

Graafista suunnittelua

www.eleni.fi • p. 044 5647 009

TIETOTEKNIIKKAASI APU ON LÄHELLÄ

Nyt ei tarvitse olla yksin tietokoneesi 
kanssa, kysy apua SERKKUPOJALTA. 
Kim Sundvik 0400 762221

tuki@serkkupoika.fi, 
helpdesk p. 0600 11 500. 
www.serkkupoika.fi

TALO MYYMÄTTÄ?

Etsin oikeat ostajat kiinteistöille  
yli 20 v. kokemuksella!

www. jonne. fi  LKV
050-1598

Helsinki ja ympäristö! 


