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KULTAA!
Halmaalaissyntyinen Satu Mäkelä-Nummela 
voitti Olympiakultaa Pekingin olympialais-
ten trapin kilpailussa 11.8.2008. 

Halmaalta kotoisin oleva Orimattilan seu-
dun Urheilu-ampujien kasvatti Satu Mäke-
lä-Nummela takasi vuoden 2006 maailman-
cupin voitollaan Suomelle edustuspaikan 
Pekingin Olympialaisiin haulikkoampujien 
joukkueessa ja nyt Satu. Satu vastaanotti 
kirkkaimman mitalinsa tunteellisessa pal-
kintojenjakoseremoniassa. Koskaan aikai-
semmin ei ole Suomen kansallislaulu tun-
tunut niin sykähdyttävältä kuin nyt. Sadun 
mittavan uran kirkkain saavutus tähän men-
nessä on ollut MM-pronssi trapista vuodelta 
1995. Vuosina 2004-2008 Satu on sijoittu-
nut trapin EM-kilpailuissa aina kymmenen 
parhaan joukkoon ja vuosina 2005 ja 2006 
Satu voitti maailmancupin. Nyt tavoitettu 
saavutus oli merkittävä siksikin, että se 
oli Suomen ensimmäinen kultamitali näis-
sä olympialaisissa, Suomen ensimmäinen 
haulikkoammunnasta ja vasta neljäs suo-
malaisnaisen voittama kultamitali kesä-
olympialaisissa. 

Onnea, Satu!

Puutarha-
elämys 

Mm. jättimäisiä sipu-
leita, kaaleja ja porkka-
noita monessa eri väris-
sä; kekseliäitä komposteja, 
yrttien ja kukkien kirjoa, lampaita, kissa ja 
jopa musta kana löytyi Marko Suomen ja 
Jukka Lehtisen kotipuutarhasta, jonne pääsi 
kurkistamaan avoimien ovien päivänä lau-
antaina 16.8. Puutarha on todella elämys 
kiitos myös runsaslukuisten harvinaisuuk-
sien, joita näkee yleensä vain kasvikirjois-
sa. Kotiinviemisiksi sai vielä jakotaimia-
kin. Miltähän puutarhassa näyttääkään 
keskellä kesää?

Tervetuloa
 juhlimaan 

kultamitalisti- 
Satua

Mallusjoen seuratalolle
lauantaina,  

syyskuun 6. päivänä
kello 18.00

Kakkukahvit
Ohjelmaa

Järvikunnan väki, 
eri yhdistykset 

 ja yhteisöt

Kotisivuille etsitään päivittäjää

Mallusjoen kotisivut löytyvät osoitteessa www.
phnet.fi/kylat/mallusjoki. Kotisivuja on yllä-
pidetty vuodesta 2001 ja niitä päivitetään 
talkootyönä. Mikäli haluaisit aloittaa sivu-
jen päivittämisen ja käytössäsi on jokin ko-
tisivujenteko-ohjelma, ota yhteyttä P. Lam-
pinen p. 050-52 730 52.



Iloa, Riemua, Onnistumisen ja Oppimisen 
elämyksiä

Mallusjoen Nuorisoseura ry. järjestää kaikille avointa

HARRASTUSTOIMINTAA

Ma 8.9. alk. Tempoa Tenaviin koululla klo 18 – 18.30.  Liikuntaa, leikkiä, laulua ja  
  tanssia käveleville alle 3-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa.  Ohjaaji- 
  na Virpi Katajarinne ja Johanna Kaplin – Mäkelä 0400 707 900.
  Tempoa Tenaviin koululla 18.45 – 19.15.  Liikuntaa, leikkiä, laulua,  
  tanssia ja lämmintä syliä alle 3-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa.   
  Ohjaajina Virpi Katajarinne ja Johanna Kaplin – Mäkelä.

Ti 9.9.alk. Kädentaitokerho koululla klo 17 – 18.30 koululaisille.  Tutustutaan eri 
  laisiin askartelumateriaaleihin ja valmistetaan niistä erilaisia töitä.   
  Pääsääntöisesti yksi työ/kerta. Kerho kokoontuu syyskaudella 14 ker- 
  taa ja tarvikemaksu on 30 e/kausi. Ohjaaja Minna Niiranen 050 564  
  7177.
  Teinipingis yli 35-vuotiaille seuratalolla klo 18-20.  Vastaava Antti Lyy- 
  ra 0500 711 290.  Pelaaminen sisäkengillä.

To 11.9. alk. Musiikkiliikuntaa/Tansseja alle 7-vuotiaille koululla klo 17.30 –  
  18.15.  Tutustutaan tanssiin/musiikkiliikuntaan leikinomaisessa muo- 
  dossa.  Käytetään apuna mm. loruja ja erilaisia leikkejä.  Ohj.  Ida Jo- 
  kinen, Noora Salmi ja Pirjo-Liisa Virtanen 0400 7594 694.
  Kansantanssi/Musiikkiliikunta koululaisille koululla klo 18.30 – 19.30. 
  Reipasta menoa tanssin, musiikin ja perusliikunnan merkeissä.  
  Ryhmän toimintaan kuuluvat myös erilaiset viikonloppuleirit.  Yhteis- 
  työssä Wellamo-opiston kanssa.  Tutustumiskerta maksuton.  Ohj.  Ida  
  Jokinen, Noora Salmi ja Pirjo-Liisa Virtanen 040 7594 694.
  Näyttämöilmaisu seuratalolla klo 18 – 20.30.  Tavoitteena näytelmän  
  harjoittaminen esityskuntoon sekä maskeerauksen, puvustuksen ja 
  lavastuksen valmistaminen esitykseen.  Ohjaaja avoin.  Yhteistyössä  
  Wellamo-opiston kanssa. Tiedustelut Kyösti Kyrö 050 338 8890.  Sisä- 
  kengät mukaan.

Pe 12.9. alk. Sähly 6-8-vuotiaat seuratalolla klo 18 – 19.  Ohj.  Marko Sipiläinen  
  0400 400 936, Jukka Sutinen 040 579 41 31.
  Sähly 9-13-vuotiaat seuratalolla klo 19 – 20.30.  Ohj.  Marko Sipiläi 
  nen, Jukka Sutinen.
  Pelaaminen vain sisäpelikengillä.
  Kansantanssi aikuiset ja nuoret kehräämöllä klo 19 – 20.30.  
  Suomalaisen kansantanssin ja lavatanssin askeleita, otteita ja  
  rytmiikkaa.  Tanssiesityksen tekemistä. Ohj. Jukka Saari.  Tiedustelut  
  Sirkku Kyrö 050 309 82 59.  Yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa.

Su 14.9. alk. Sähly yli 20-vuotiaat seuratalolla sunnuntai iltapäivisin.  Vast. Juho  
  Kyrö 0400 435 735.  Pelaaminen vain sisäkengillä.

Yli 9-vuotiaiden teatteri kerhoon HAETAAN OHJAAJAA !!  Ilmoita vinkkejä P-L Virtanen 
0400 7594 694.  Kerhossa tutustutaan ilmaisutaidon ja teatterin maailmaan.

 Lentopallon osalta salivuoro ei ole vielä tiedossa.
Tervetuloa kaikki mukaan toimintaan kokemaan tekemisen riemua,  

kohtaamaan uusia haasteita ja saamaan  
onnistumisen iloa yhdessä toisten kanssa.   

 

Uusi kouluvuosi - 
uudet haasteet

Mallusjoen koulu on viime vuodet toiminut 
alkuopetusikäisten opinahjona. Järvikun-
nan alueen myönteisen lapsimäärän kehi-
tyksen vuoksi Mallusjoen ja Karkkulan kou-
lujen oppilastilannetta pohdittiin keväällä 
uudelleen. Näiden pohdintojen ja neuvot-
teluiden myötä Mallusjoen koulun kuviot 
muuttuvat nyt syksyllä.

Jatkossa koulussa opetetaan myös kol-
masluokkalaisia. Nämä kolme luokkaa ja-
kautuvat siten, että Aino Sihto opettaa en-
simmäistä luokkaa ja Tuomo Karjalainen 
toista ja kolmatta luokkaa. Näillä näkymin 
koulun oppilasmäärä syksyllä on 43.

Tarkoituksena on myös saada tilantee-
seen jonkinasteista pysyvyyttä. Sivistystoi-
men alustavien linjausten mukaan tällä ku-
violla on tarkoitus jatkaa ainakin seuraavat 
kolme vuotta.

Haastetta tilanteessa riittää niin tilo-
jen kuin oppilasmääränkin suhteen, mutta 
luottavaisena ja innostuneena koulun väki 
lähtee uuteen lukuvuoteen. Varsinkin, kun 
piha-alue saadaan myös paremmin palve-
lemaan suuren joukon tarpeita!

Yhteistyöterveisin, 
Rehtori Tuomo Karjalainen

MALLUSJOEN MAILI-  
HYVÄNTEKEVÄISYYSKÄVELY 

JA MALLUSJOEN 
KOULUN UUDEN 

PIHA-ALUEEN AVAJAISET

LAUANTAINA 
06.09.2008 

KLO 13-

TERVETULOA 
koko perhekunta 

viettämään reipasta 
ulkoilupäivää! 

Mm. Arvontaa ja puffetti 



Huomio lapsiperheet!

Teemme tulevan syksyn ja alkutalven aika-
na opinnäytetyötämme koskien Mallusjoen 
nuorisoseuran toimintaa. Tutkimuksemme 
aiheena on selvittää seuran toiminnassa 
mukana olevien lapsiperheiden kokemuksia. 
Jotta saamme tutkimuksen onnistumaan, 
olette te siinä kaikkein tärkeimmässä roo-
lissa. Tulemme lähettämään eri harrastus-
ryhmissä tai muussa seuran toiminnassa 
mukana olevien lasten perheisiin kyselylo-
makkeen syyskuun aikana. Toivomme tei-
dän vastaavan kyselyyn ja lähettämään 
sen takaisin meille kyselyn mukana tule-
vien ohjeiden mukaisesti. Tällä tavoin me 
kaikki saamme arvokasta tietoa seuran toi-
minnasta ja ideoita sen mahdolliseen ke-
hittämiseen!!

Ystävällisin terveisin sammalistolai-
set, Anni Suomela (Lahden AMK, sosiono-
miopiskelija) & Jere Kivinen (Lahden AMK/
DIAK, sairaanhoitajaopiskelija)

Takinkääntöviikko yllätti taas!

Mallusjoen Mato & Makkara

Elintarvikekioski on edelleen tulossa Mallus-
joen ytimeen, mutta Herra yksin tietää (eikä 
kerro!), että milloin tarkalleen. Suur kiitos 
jo mukana olleille talkoolaisille !!
 Jatketaan taas...

T.Maarit S.0400-950 798,  
Jussi N.0400-706 827

Kyläjohtokunta vaihtuu

Mallusjoen kyläjohtokunnan nelivuotiskausi 
lähenee loppuaan ja uusi valitaan vuoden 
vaihteessa erikseen ilmoitettavana ajankoh-
tana. Mikäli olet kiinnostunut kylän asioi-
den ajamisesta, innostut yhteisestä teke-
misestä tai jos mielessäsi on ideoita, joilla 
kehittää kylää, olet juuri oikea henkilö Ky-
läjohtokuntaan. 

Kyläjohtokunta toimii suoraan kaupungin-
hallituksen alaisena koulun johtokuntana, 
ajaa kyläläisten aloitteita eteenpäin ja ottaa 
vastuuta kylän vireydestä. Kyläjohtokuntaan 
valitaan kyläläisistä kolme nais- ja kolme 
miesjäsentä. Lisäksi kyläjohtokunnan koko-
uksiin (n. 5-6 kertaa vuodessa) osallistuvat 
kuuluvat koulun johtaja sekä sivistyslauta-
kunnan ja kaupunginhallituksen edustajat. 
Kyläjohtokunnan sihteeri voi olla johtokun-
nan ulkopuolinen ja onkin ainoa, jolle mak-
setaan korvausta hallinnollisten töiden te-
kemisestä. Kyläjohtokunnan jäsenet saavat 
kokouspalkkion.. Mieti siis asiaa!  

Kielteisen yllätyksen järjestivät pitkäkynti-
set, jotka vievät omin lupineen savukkeita 
ja oluttynnyreitä heti viikon alussa. Myön-
teisiä yllätyksiä oli lukuisia. Sää suosi jäl-
leen kerran. Ohjelmisto oli tälläkin kertaa 
tasokas ja monipuolinen - moni sai nauttia 
mieleisestään musiikista. Lapsille mielui-
sia esiintyjiä olivat sirkustaidoissa jo var-
sin pitkälle edistyneet Sirkus Siriuksen lap-
set ja nuoret sekä Klovni Valtteri huimine 
pyörätemppuineen. Talkooväelle erityises-
ti lämmin kiitos - “mopopojat” yllättivät 
maanantaina avuliaisuudellaan!

Hyvää syyskesää! 
Mallusjoen nuorisoseura  

Jotma Niklander

Lapset liikkumaan -projekti on saatu hyväl-
le mallille. Heinäkuun alussa neljän mie-
hen talkooporukka kaatoi, karsi ja kuljetti 
pois yhteensä noin 40 puunrunkoa koulun 
pihasta, jonka jälkeen 11 hengen ryhmä 
talkoolaisia irrotti vanhat poistettavaksi 
tuomitut leikkivälineet ja aidat ja siistivät 
koulun pihaa koulunaloituskuntoon. 19.8. 
alkoi piha-alueen muokkaaminen leikki-
kenttää varten. Uudet leikkivälineet: kei-
nut, apinapuu, kiipeilyreitti; kentän aidat 
ja maalit sekä koripalloteline saatiin pai-
koilleen seuraavalla viikolla. Talkoista ol-
tiin varoitettu jo edellisessä kylälehdessä, 
tiedotettu lisää Takinkääntöviikolla ja tie-
toa jaettu ns. reppupostina koululaisten ja 
päivähoitolasten vanhemmille. 

Vanhoille poistettaville leikkivälineille 
(keinut, rekki, karusellikiikku) olisi riittänyt 
ottajia, mutta poiston yhteydessä havait-
tiin, että vettä sisäänsä keränneet keinut 
olivat vahvasti haperot, ja kun jalkakin vie-
lä irtosi ruosteisesta hitsaussaumastaan, 
todettiin, että sen paikka on romunkeräyk-
sessä. Pihan ”paras väline” eli karusellikiik-
ku oli myös määrätty poistettavaksi, mutta 
kovan kädenväännön jälkeen, se sai tois-

taiseksi jäädä paikoilleen. Jo vuosia kau-
pungilta toivottu koripalloteline tuli Kark-
kulasta käytettynä ja kyläjohtokunta tekee 
parhaansa, jotta saataisiin uusi koripallo-
teline eikä huonokuntoista koripallotelinet-
tä tarvitsisi korjailla. 

Loput vanhat leikkivälineet huutokau-
pataan talkoisiin osallistuneiden haluaji-
en kesken leikkipaikan avajaisissa. Tuotto 
menee omarahoitusosuuden kattamiseen. 
Vaikka leikkialue onkin jo vihkimistä vaille 
valmis, täytyy siis vielä saada kasaan ra-
hana 10 % koko projektin hinnasta. Kylä-
rahaa ei omavastuuosuuteen saa käyttää. 
Tempaukset, kuten saunakiertue ja Takin-
kääntöviikko, ovatkin jo kartuttaneet pohja-
kassaa, mutta toivomme aktiivista osallis-
tumista keräyksiin ja tempauksiin edelleen. 
Huom! Leikkikenttää voi käyttää kouluajan 
ulkopuolellakin.

Kiitos Mallusjoen kyläjohtokunnan ja 
Nuorisoseuran puolesta kaikille talkoisiin 
osallistuneille! Ilman teitä tämä ei olisi ol-
lut mahdollista.

Pauliina Lampinen

Koulun uusi piha
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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

Mirka Karanta, p. 044 5647 009 
Pauliina Lampinen, p. 050-5273052 
Maarit Saarinen, p. 0400-950798 
Mallusjoen kyläjohtokunta 
Mallusjoen nuorisoseura 
Muut aktiiviset kyläläiset

Seuraava lehti 

Seuraava Mallusjoki-lehti ilmestyy  
joulukuun alussa.  
Aineistot vuoden viimeiseen lehteen tulee 
olla perillä viimeistään 23.11.2008 mennessä 
osoitteessa: mallusjokilehti@gmail.com
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Mallusjoen 
nuorisoseura

Vastuullista 
kiinteistönvälityspalvelua,
19 vuotta kokemusta ja 

ajanmukaiset työvälineet.

JONNE KY LKV 
Mallusjoki 

  www.jonne.fi , p. 050-1598

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

Talotekniikka Jääskeläinen Ky

LVI-asennukset / KVV-työnjohto, teolli-
suusputkistot, kunnallistekniset putkistot. 
P. 040 5887331. Mallusjoentie 390, 16450 
Mallusjoki. 

Talotekniikka.jaaskelainen@phnet.fi

Graafista suunnittelua
www.eleni.fi • p. 044 5647 009

• mainokset, esitteet 
• lehdet, julisteet
• kuvankäsittelyt
• logot, fontit

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


