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Syyskuun lopulla tapahtui mallusjokelaisella 
yritysrintamalla uutta, kun Riitta Peltonen 
avasi Mallusjoen Kotiparturi-Kampaamon. 
Yrittäjänä Riitta ei kuitenkaan ole mikään 
keltanokka, vaan  takana on yli parinkym-
menen vuoden kokemus parturi-kampaa-
joen pyörittämisestä mm. Helsingin Ruo-
holahdessa.  

Riitta perheineen muutti Mallusjoelle 
Hausjärveltä kolmisen vuotta sitten. Aluk-
si Riitta yritti jatkaa asiakkaittensa pal-
vemista Hausjärvelle jääneessä liikkees-
sään, pitkästä välimatkasta huolimatta. 

Pian kuitenkin kävi ilmi, että yhdistelmä 
ajomatkat + yrittäjän arki + asiakkaiden 
iltapainoitteisuus + nelilapsisen huushollin 
pyörittäminen + kolmivuorotöissä paiskivan 
miehen aikataulut osoittautuivat mahdotto-
miksi yhtälöksi. Tarvittiin pieni aikalisä ja 
tuumaustauko. Alunperin Riitta suunnitte-
li remontoivansa parturikampaamolleen ti-
lat tontilla sijaitsevaan entisen navettaan, 
mutta joutui toteamaan ison rakennuksen 
lämmittämiskulut turhan suuriksi. Lopul-
ta sopiva paikka parturintuolille vesipistei-
neen löytyikin oman talon sisältä.  

Perusteelliset palvelut

Mallusjoen kotiparturi-kampaamo tarjoaa 
hiustenleikkuun ja värjäysten lisäksi mm. 

ripsien ja kulmien värjäystä, hiusten teip-
pipidennyksiä sekä miehille parranmuotoi-
lua; tarvittaessa myös hää- ja vanhojen-
tanssikampauksia. Riitta käyttää pääosin 
Goldwellin tuotteita, tarvittaessa toki mui-
takin. Vaikka kotiparturikampaamolla ei 
varsinaista kampaamotuotteiden myyntiä 
olekaan, voi Riitan kautta tilata haluami-
aan erikoistuotteita. 

Asiakkaiden ehdoilla

Mallusjoen kotiparturi-kampaamossaan 
Riitta pystyy vastaanottamaan asiakkai-
taan juuri silloin kuin heille sopii – aamus-
ta iltaan, maanantaista lauantaihin. Myös 
lapsiasiakkaat ovat erittäin tervetulleita 
Riitan käsittelyyn. Toimittajan epäilykset 
vikkelien taaperoiden hiustenleikkuun on-
nistumisprosentista Riitta kuittaa naures-
kellen: perhepäivähoitajan ja neljän lapsen 
äidin kokemuksella myös pikkuasiakkaiden 
hennot hiukset saadaan siistittyä. Lisäk-
si Riitalla on salaisena aseenaan lapsille 
oma heppatuoli – siinä sitten kelpaa vil-
leimpienkin cowboydenkin saada parem-
pi parturointi.

Mallusjoen kotiparturi-kampaamon toi-
minta on Riitan mukaan lähtenyt kivasti 
liikkeelle. Asiakkaita on ilmaantunut myös 
Mallusjoen lähiseuduilta kuten Pukkilas-
ta ja Orimattilasta. Kovin pahasti eläinal-
lergisille Kotiparturi-kampaamo ei kuiten-
kaan sovi, sillä Peltosilla asustaa kaksi 
koiraa ja kaksi kissa. Toisaalta erikoista-
pauksissa parturi-kampaajan voi pyytää 
myös kotikäynnille.

Mirka Karanta

Nyt kutrit kuntoon Mallusjoella!

Mallusjoen
kotiparturi-kampaamo

Pukkilantie 875 A 
p. 041 4343464

Olettenkos tyä huomanneet

että Mallusjoen keskustan postilaatikko 
sijaitsee nykyisin kioskin luona Selven-
torin reunalla? Samoin sinne on siirretty 
aiemmin seuratalon pihalla olleet hyöty-
jäteastiat eli paperin- ja  lasinkeräyssäili-
öt, paristolaatikko sekä uutuutena pien-
metallin keräyssäiliö. 

Kaikki vain ahkerasti hyötyjätteitä kierrät-
tämään, niin saadaan ekomaksulle vasti-
netta ja LUONTO KIITTÄÄ!

Järjestyksenvalvo-
jakurssille, mars!!

Orimattilassa järjestetään järjestyksenval-
vojan peruskurssi ensi helmikuussa. Kurssiin 
kuuluu kaksi viikonloppua 12.-13.2.2011 ja 
19.-20.2.2011. Koulutustunteja kertyy yh-
teensä 32 näiden kahden viikonlopun ai-
kana. Ilmoittautumiset viimeistään 4.2. 
mennessä Pirjo-Liisa Virtaselle sähköpos-
titse pirjo-liisa.virtanen@phnet.fi tai pu-
helimitse 040-7594694.

Myös kertauskoulutusta on tarjolla. 
Kertauskurssi järjestetään Orimattilassa 
16.4.2011. Tämänkin kurssin ilmoittautu-
miset Pirjo-Liisalle paria viikkoa aiemmin 
eli 8.4. mennessä.

Mallusjoen Nuorisoseura kaipaa lisää jär-
jestyksenvalvojia ensi kesän Takinkääntövii-
kolle!! Nuorisoseura maksaa kurssimaksun 
(120 € peruskurssi, 40 € kertauskurssi), jol-
loin sinulle jää maksettavaksi ainoastaan 
kurssiaineisto, valokuvat ja kortin lunas-
tamismaksu. Kurssiaineiston voi tulostaa 
myös Internetistä osoitteesta www.poliisi.
fi/tavy Mikäli haluat ostaa kurssiaineiston 
ja saada sen paikan päällä kurssin alkaes-
sa, niin kerro siitä Pirjo-Liisalle ilmoittau-
tumisen yhteydessä.

Lähde mukaan koulutukseen ja hyödyn-
nä osaamistasi ensi kesänä kylän yhteises-
sä Takinkääntojuhlassa! Kurssit pidetään 
Orimattilan keskustassa, paikka tarkentuu 
myöhemmin.



Järvikuntaa vaivaavaan päivähoitopaikka-
pulaan saatiin saatiin pitkään kaivattua 
helpotusta kun karkkulalainen Nina Hieta-
la aloitti lokakuun alussa perhepäivähoi-
tajana. Nina hoitaa kotonaan tällä hetkel-
lä neljää lasta, yhtä nelivuotiasta ja kahta 
kolmivuotiasta tyttöä sekä yhtä kaksivuo-
tiasta poikaa. 

Nina, mikä sai sinut lähtemään perhepäi-
vähoitajaksi?
– Oikeastaan kyseessä oli monta pientä syy-
tä. Olin tietoinen alueen (perhe)päivähoi-
tajapulasta ja kun sitten harmittelin koto-
na viettämäni ajan vähyyttä syntyi ajatus 
lastenhoitotyöstä itse rakentamassamme 
kodissa. Täytin myös hiljaittain 50-vuotta 
ja tajusin, että jos vielä aion uraani vaih-
taa, sen pitäisi tapahtua piakkoin. Olen 
aikaisemmin työskennellyt mm. päiväko-
dissa ja kehitysvammaisohjaajana, joten 
tavallaan perhepäivähoitajuus on minulle 
paluu varsinaiseen ammattiini kymmenen 
yrittäjänä menneen vuoden jälkeen. Mie-
heni Raimo pitää myös kovasti lapsista ja 

oli myös kiinnostunut tarjoamaan kotimme 
hoitopaikaksi. 

Miten toiminta perhepäivähoitajana on 
lähtenyt käyntiin?
– Tosi mukavasti. Päivät kuluvat kiireettö-
mästi ulkoillen. Minulle sattunut ryhmä on  
osoittautunut kivaksi ja toimivaksi. Oikeas-
taan ainoa harmi on, että vieläkin jäi Järvi-
kunnan alueen lapsia vaille hoitopaikkaa. 

Mirka Karanta

Uusi perhepäivähoitaja 
aloitti Järvikunnassa

Helmikuussa 2011 ensi-iltansa saava ‘Myk-
kä-Miinan Saga’ on Mallusjoen näyttämön 
tämän vuoden näytelmä.

Näytelmä sijoittuu vuosien 1923-1924 
väliselle ajalle, aikaan jolloin Suomessa 
vallitsi kieltolaki, sisä-, ja maailmanpo-
liittiset olot ovat jatkuvassa muutoksessa 
ja Suomen kansa sisällissodan jälkimai-
ninkien vuoksi epävarma identiteetistään 
ja päämääristään.

 Mistä löytää usko tulevaisuuteen pirs-
taleisessa maailmassa?
Luottaako korkeampaan voimaan, ra-
han valtaan, väkivaltaan vai rakkau-
den valtaan?

 Tarinan keskiössä on pieni eteläsuomalai-
nen kyläyhteisö. Kylän tekee poikkeukselli-
seksi sen otollinen sijainti laittoman alko-
holinkuljetuksen kannalta ja sen ympärille 
rakentunut - ympäristöseudun herraskan-
saa kovin kiinnostava - salakapakkatoi-

•

•

minta. Pääkaupungin bordellien suljettua 
ovensa sisällissodan aattona siirtyi laiton 
paritustoiminta maan alle ja etenkin metro-
polialueen ulkopuolelle syntyi salaista pari-
tustoimintaa tarjoavia laitoksia. Olihan työ-
voimaa kuitenkin vielä runsaasti saatavilla. 
Tämän salakapakan - julkisen salaisuuden 
- ympärille rakentuu koko kylän arkinen toi-
minta. Mutta kuka on Mykkä-Miina? Vastaus 
tähän kysymykseen kannattaa tulla selvit-
tämään paikan päälle ihan itse.

RYHMÄLÄHTÖINEN 
TYÖSKENTELYTAPA 

Näytelmän käsikirjoitus on rakennettu devi-
sing-metodilla. Metodia on käytetty osallis-
tamaan jokainen näyttelijä pienienkin kä-
sikirjoituksellisten muuttujien pohdintaan. 
Tärkeimpänä kuitenkin kenties se, että ryh-
mälähtöisen työskentelyn aikana henkilö-
hahmojen luontiprosessi on ollut jokaisen 

näyttämöläisen omalla vastuulla. Useim-
mat roolihahmojen repliikeistä ovat lähtöi-
sin näyttelijän omasta kynästä. Myös lavas-
tus, puvustus, musiikki ja tekniikka tullaan 
tekemään yhteisvoimin.

Näytelmän ohjaajana ja metodikoulut-
tajana toimii Mikko Peltoniemi. Näyttämöl-
lä nähdään aikaisemmilta vuosilta tuttuja 
Mallusjoen konkareita ja uuden sukupolven 
näyttämöläisiä.

Julkisten salaisuuksien kylä

Mykkä-Miinan Saga
Esitykset Mallusjoen Seurojentalol-
la ja Orimattilan Jymylinnassa

ENSI-ILTA  18.2.2011 
Mallusjoen Seurojentalolla

MUUT ESITYKSET
23.2  Jymylinna
25.2  Jymylinna
11.3   Jymylinna
18.3  Mallusjoki



Kylälehti tarvitsee 
apuasi – edelleen!

Ilman tekijöitä ei ole lehteä. Ensi vuonna 
(2011) joutunemme julkaisemaan A4-
kokoisia tiedotteita lehden sijasta. Mi-
käli lehti on sinulle aidosti tärkeä, auta 
meitä jatkamaan!  Kuvaajat, kirjoittajat, 
kuvittajat tahi muut elämää tarkkailevat, 
antakaapa kuulua itsestänne.   
Yhteydet: Mirka Karanta, email
 mallusjokilehti@gmail.com, 
p. 044 5647 009; Nuorisoseuran ja 
Kyläjohtokunnan edustajat. 

KiosKi TiedoTTaa:

Mallusjoen mato ja makkara 
pitää pakkastaukoa 13.12.2010 
alkaen. Seuraavan kerran kiskan 
ovet avautuvat pääsiäisen 
tienoolla 2011. 

Kioskitäti Maarit ja kioskimummu 
Eija KIITTÄVÄT asiakkaita ja talkoo-
laisia kaikesta tuesta ja toivottavat 
enkeleitä jokaisen jouluun! 

Kyläjohtokunnan järjestämään Mallusjoen 
vanhan metsän tutustumisretkeen sunnun-
taina 3. lokakuuta osallistui yli sata hen-
keä. Leppoisa sää suosi ulkoilua, ja tapah-
tuma sai kiitosta. Kävelyn jälkeen oli vielä 
kahvit ja makkaranpaistoa kioskilla.

Metsä jättipuineen on todella vaikut-
tava kokemus, ja kun alue on turvallises-
ti Selventien ja peltojen välissä, siellä voi 
kokeilla huoletta eri polkuja. Keltaiset kä-
pälämerkit ohjaavat kävelijöitä, mutta osa 
merkeistä taitaa nyt talvella jäädä lumen 
peittoon. Vaan kuka estää käymästä Sel-
ventie 72:n kohdalla katsomassa, onko joku 
tehnyt jalanjäljet seurattaviksi…

Kyläkyselystä ideoita 
tapahtumiin

Vanhan metsän kävelyretken yhteydessä 
järjestettyyn kyläkyselyyn vastasi 85 hen-

keä, ja heistä T-paidan voitti Eini Väki-
parta. Onnea!

Kyselystä kävi ilmi, että 50 vastaajaa oli 
vakituisia kylän asukkaita, 7 mökkiläisiä 
ja 28 muuten vain käymässä metsäkäve-
lyllä. Puolet vastaajista ei ollut aiemmin 
käynyt vanhassa metsässä. Mallusjoen ky-
län Internet-sivuilla oli käynyt 50 vastaa-
jaa, ja 55 piti Mallusjoki-lehteä tarpeelli-
sena – muuten vain käymässä olleet eivät 
luultavasti lehteä tunnekaan.

Vastaajat toivoivat kyläjohtokunnalta 
monenlaista toimintaa: tapahtumia, yh-
teistä ulkoilua, kylpyläretkiä, uimaranto-
jen kunnostusta, urheilukilpailu, järven 
ympäri -juoksu, tienvierien siivoustalkoot, 
epämuodollisia yhteistilaisuuksia, nuoril-
le enemmän toimintaa.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille hy-
vistä ideoista! Ainakin kevätkävely yhdis-
tettynä tienvarsien siivoamiseen on jo pää-
tetty järjestää.

Yli sata kävelijää vanhassa metsässä

Tervetuloa 
jouluglögille Mallusjoen kioskille 

sunnuntaina 12. joulukuuta!
Ohjelmassa seuraavaa:

 
Klo 14 reipas kävelylenkki halukkaille

Klo 14.30 glögi- ja piparitarjoilu
Jouluista ohjelmaa

Vuoden kyläläisen kukitus
Joulupukki

T. Kyläjohtokunta

Orimattilassa pidettiin 26.11. Mallusjoen-
tien leventymistä koskenut tietoimitus TN:
o 2009-306945. Tie  todettiin leveytyneek-
si  ja alueellinen ELY-keskus  velvolliseksi 
suorittaan asianosaisille maanomistajalle 
korvaus maista. Lunastushinnan päättivät 
Orimattilan kaupungin nimeämät uskotut 
miehet sekä maanmittausinsinööri Hanna 
Maisi, seuraavanlaisesti: 

metsämaa 900e/ha
pellot 6700 e/ha (salaojitetut), 5700 
e/ha (muut)
rakennuspaikat ja pihat 1-3e/neliö, 
riippuen mm. tilakoosta. 

 Korvaukset maksetaan jos asi-
anomainen maanomistaja on toimittanut 
Hanna Maisille tilinumeronsa. Mattimyö-
häiset huom - luultavasti tilinumeroa voi 
tarjota vieläkin! Pöytäkirjat sekä viralliset 
valituslomakkeet saa myöskin Hanna Mai-
silta, p. 040 8011320.  Lunastetuilla alu-
eella saa edelleen viljellä eikä sieltä tarvit-
se poistaa rakenteita, mutta uutta sinne ei 
passaa rakentaa. (M.K.) 

•
•

•

Tiekokouskuulumisia

Mallusjoen vanhan metsän polut
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Koneurakointi Helenius
Myyn kiinteistöjä

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

Liikenneopetuspalvelu 
 Herlevi Tmi 

Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki 
gsm. 040-8641333

kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin

kursseja yksityisille ja yrityksille

Tämän lehden sinulle mahdollistivat:

Toimitus  
Mirka Karanta, p. 044 5647 009 
Jorma Niklander 
Mallusjoen kyläjohtokunta 
Mallusjoen nuorisoseura  
 
 Vuoden 2011 ensimmäinen numero voisi ilmestyä maaliskuun alussa, 
jos 18.02.2011 mennessä on ilmaantunut tarpeeksi aineistoa. Tarjoa 
rohkeasti os. mallusjokilehti@gmail.com 

 


























































Talotekniikka Jääskeläinen Ky
LVI-asennukset / KVV-työnjohto,  

teollisuusputkistot, 
kunnallistekniset putkistot.  

 
P. 040 5887331 

Mallusjoentie 390, 16450 Mallusjoki.  
Talotekniikka.jaaskelainen@phnet.fi

osta ilmoitustilaa!

15 € / lehti 

Tiedustelut p. 040-567 7757  

tai mallusjokilehti@gmail.com

TALO MYYMÄTTÄ?

Etsin oikeat ostajat kiinteistöille  
yli 20 v. kokemuksella!

www. jonne. fi  LKV
050-1598

Helsinki ja ympäristö! 
ASENNUS HELÉN

- konesaumakatot - profiilipeltikatot 
- kattoturvatuotteet - sadevesijärjestelmät  

- rakennuspeltityöt

JUHA HELÉN          ANSSI HELÉN
0400 494 395      040 778 9335

   JUHA.HELEN@PHNET.FI

Avustajat tässä numerossa 
Outi Niklander, Mikko Peltoniemi 
Lehden painatus 
Mika & Pauliina Lampinen 

Mallusjoen kylän kotisivut 
www.mallusjoki.fi
päivitykset nettiin 

osoitteella netti@jonne.fi. 
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