
      Mallusjoki 
 
 

Jutut, palautteet, ilmoitukset           Mallusjoen kaupalla ja koululla sijaitseviin Mallusjoki-lehden postilaatikoihin tai 
                                                       sähköpostitse osoitteeseen pekka.katajarinne@thermo.com 
 

 

    Mallusjärven järvikunnan tiedotuslehti   |   Maaliskuu 2003              Levikki 500 taloutta - Nro 6 

1

Siivoustalkoot 
 
Siivoustalkoot Mallusjoen 
seurantalolla torstaina 
20.3.2003 kello 17:30 
alkaen.Harrastajat ja 
vanhemmat erityisesti 
mukaan talkoisiin. Porukalla 
paikat juhlakuntoon! 
 
Mallusjoen nuorisoseura 
 

 
 
 
Kevätkokous 
 
Mallusjoen nuorisoseuran 
kevätkokous Mallusjoen 
seurantalolla 25.3.2003 
19:00. Esillä sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa! 
 
Mallusjoen nuoriseura 
 

 
 
Tiedotustilaisuus 
 
27.3.2003 kello 18:30 
nuorisotalolla, aiheena 
Mallusjärven kehityshanke. 
 
Kyläjohtokunta 
 

 
 
Kokouskutsu 
 
Kyläkokous 8.4.2003 asioina 
kyläsuunnitelma sekä vesi-ja 
viemäriverkoston 
rakentaminen. Asiantuntijana 
Reijo Hutri ja mahdollisesti 
viemäriverkoston 
suunnittelija. Paikka seurantalo.  
 
Kyläjohtokunta 
 
 
 
 

Rauha asuu maalla 
 
Rauha asuu maalla on hanke, jossa 
pyritään helpottamaan maallemuuttoa 
saattamalla kysyntää ja tarjontaa 
lähemmäksi toisiaan. Toisaalta 
tarkoituksena on myös madaltaa 
omistajien kynnystä laittaa tyhjillään 
oleva tila tai rakennus myytäväksi tai 
vuokrattavaksi. Hankkeessa 
kartoitetaan yhteistyössä kylien kanssa 
haja-asutusalueilla tyhjillään olevat 
tontit tilat, kiinteistöt, rakennukset, 
toimitilat, vajaakäytössä olevat 
kesämökit ja vapaat tontit. Rauha asuu 
maalla hankkeen kartoitusta tehdään 
Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, 
Nastolan ja Orimattilan alueella. 
Kartoittamisen taustalla on kylien 
elävöittäminen sekä uusien 
asukkaiden, ja kukaties yritystenkin, 
saaminen seudulle. 
 
Tiedoista muodostetaan rekisteri 
myytävistä ja vuokrattavista kohteista 
sekä kotisivut. Talo- ja tonttirekisteirin 
lisäksi tehdään maallemuuttajarekisteri, 
johon kootaan kiinnostuneet 
maallemuuttajat. kotisivuille ei tule 
yksityiskohtaisia tietoja kohteista ja 
omistajista eikä maallemuuttoa 
harkitsevien yhteystietoja vaan ne ovat 
vain toimiston käytössä. Tavoitteena on 
saada asumiskäyttöön kaikkien kylien 
nyt asumattomat rakennukset, löytää 
kylärakennetta tukevia uusia 
omakotitontteja ja saada tyhjät toimitilat 
yrityskäyttöön. 
 
Kiinnostuneita maallemuuttajia on, 
jotka etsivät sitä maaseudun rauhaa. 
Jos tiedätte autioita kiinteistöjä tai 
haluatte myydä tai vuokrata 
omistamianne kiinteistöjä tai tontteja, 
olkaa yhteydessä! 
 
Terveisin, 
Mirkka Ylivainio 
Projektisihteeri/Rauha asuu maalla 
GSM 044-3336717 tai p.03-7513979 
rauha@etpaha.fi 
Etpähä ry, Virjatie 1, 16600 Järvelä 
 

Sähly 
 
Sählyharjoitukset peruutettu 
perjantaina 21.3.2003 kaikkien 
ryhmien osalta juhlatilaisuuden 
takia. 
 
Mallusjoen nuoriseura 
 
 

 
 
Halutaan vuokrata 
 
Haluamme vuokrata 
mahdollisella osto-optiolla 
asuinrakennuksen. Osaamme 
tehdä puutarhatyöt sekä 
remontit. Perheeseemme 
kuuluu yrittäjä/ 
toimihenkilövanhemmat sekä 
kolme vielä kotona asuvaa 
lasta, iältään 14, 4 ja 3. Kaikki 
huomioidaan.  
 
Vastaukset ja lisätietoja puh. 
0400-877918 tai 040-8267702 
 

 
 
Seurantalon 
remonttihanke 
 
Seurantalon remonttihanke 
edistyy hitaasti, mutta varmasti. 
Kaipaamme edelleen vanhoja 
valokuvia talon sisätiloista. 
Suunnittelemme salin 
entistämistä ja kuvat olisivat 
tuiki tarpeellisia toteutuksen 
kannalta. Otamme kuvista 
valokopiot ja palautamme ne 
takaisin omistajilleen. 
 
Jorma Niklander 03-7796128 
Sirkku Kyrö 03-7791167 
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Haastattelu 
 
Mikä mies? 
Lampinen Mika 
Perhe? 
Vaimo ja kolme poikaa 
Mitä teet? 
Kiinteistövälittäjä 
Toimialue? 
Etelä-Suomi 
Miksi muutitte Mallusjoelle? 
Maaseutu veti, kylän hyvä 
sijainti Helsingin ja Lahden 
välimaastossa helpotti 
päätöksentekoa. Sain 
välitettäväksi talon 
Mallusjoelta ja kun se ei 
ottanut mennäkseen ostimme 
sen itsellemme kahdeksan 
kuukauden pitkän harkinnan 
jälkeen. Olisimme voineet 
ajautua paljon 
huonompaankin paikkaan. 
Mitä seuraavaksi? 
Jatkan elämääni tyytyväisenä 
Mallusjoella ainakin 
seuraavat 20 vuotta. 
 

 
 
Haluatko tonttisi 
myyntiin?  
 
Mikäli haluat myydä tonttisi 
itse, voit laittaa ilmoituksen 
www.jonne.fi internetsivuille 
ilman kustannuksia.  
 
Kysy lisää 050-1598, Mika 
Lampinen, Jonne Ky. 
 

 
 
Kylämarkkinat 
 
Haluatko osallistua 
kylämarkkinoille Lahden 
satamassa keväällä. Jos 
sinulla on myytävää, ota pian 
yhteyttä! 
 
Antti Lyyra, 0500-711290 

Hopeakuoro esiintyy 
 
Kärsimysajan runoja ja musiikkia 
Mallusjoen lepokodilla 17.4.2003 kello 
13:00 - 14:00. 
 
 
 

Ilmoitukset: 
 
Mallusjoen kyläkauppa 
Avoinna ma-to 9-18, pe 9-19, la 9-15, su 12-16 
Mallusjoentie 245 
Puh. 03-779 6153 
 
Maansiirto Lehto Seppo T:mi 
Kuljetukset  kasettiautolla 
Pukkilantie 1136, 16450 Mallusjoki 
Puh. 0400-541328, 03-779 7211  
 
Joka toiselle kuoppaa kaivaa... 
Traktorikaivuri valmiina töihin. Myös ja  
pikkuhommat ja kiiretyöt mahdollisia. 
Puh. 0500-711 290, Antti Lyyra 
 
Kiinteistövälitys Jonne Ky Lkv 
Ylätie 2, 16450 Mallusjoki 
Puh. 050-1598 
www.jonne.fi 
 
Sammaliston sähköpalvelu 
Asennukset, tarvikkeet, suunnittelu 
Arkisin 08:00 - 16:00 
Puh. O40-7167276, Fax 03-778 1101  
 
Auto- ja konekorjaamo P.Saloranta 
Ruosteenestot, kolarikorjaukset, maalaukset 
Pukkilantie 844, Orimattila 
Puh. 03-779 7106 
 
Uotilan korjaamo 
Autojen ja maatalouskoneiden korjaus 
Seppäläntie 12 B, 16450 Mallusjoki 
Puh. 0400-503 527, 03-7796278 
 
Lakiasiaintoimisto 
Varatuomari Seppo Kinnunen 
Pukkilantie 747 
Puh. 040-5017996, Fax 03-7778213 
www.seppokinnunen.com  

 
 
Mikäli haluat ilmoittaa Mallusjoki-
lehdessä, ota yhteys Pekka 
Katajarinteeseen 040-7170796 tai Antti 
Lyyraan 0500-711290. 
 
 

Seuraava lehti 
 
Seuraava lehti ilmestyy 
toukokuussa. Kaikille lukijoille 
oikein mukavaa kevään jatkoa! 
 
Terveisin, Toimitus 
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