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Pääkirjoitus
Alunperin ALMA-hankkeena (”Tiedottamalla kylä yhtenäiseksi”) 
alkanutta Mallusjoki -lehden julkaisua jatketaan Mallusjoen 
kyläjohtokunnan ja Mallusjoen nuorisoseuran yhteistyöllä. Lehti 
ei ole organisaatioiden oma tiedotuslehti vaan lehteen toivotaan 
juttuja kaikilta lehden lukijoilta. 

Lehden kustannukset, painatus ja postitus, katetaan lehden 
ilmoitustuotolla. Työ tehdään talkoina. Kaupungin kyläjohto-
kunnalle jakamaa toimintarahaa joudutaan harvoin käyttämään 
lehden kulujen kattamiseksi.

Lehti jaetaan postitse noin 500 talouteen Mallusjärven järvi-
kunnan alueella neljä kertaa vuodessa. Salusjärventielle lehden 
jakaa jatkossa Kyläjohtokunnan jäsenet kukin vuorollaan. Lehteä 
jaetaan myös aina kaupunginkirjastoon ja se on aina tuoreel-
taan luettavissa kylän Internet-sivuilla osoitteessa www.phnet.
fi/kylat/mallusjoki.
Mallusjoki -lehden päätoimittajat ovat Pekka Katajarinne, joka 
taittaa ja sensuroi lehden ja Maarit Saarinen. Molemmille voi 
lähettää juttuja, tapahtumia, ilmoituksia: pekka.katajarinne@
thermofisher.com tai maarit.saarinen1@luukku.com. Maaritille 
voi jättää juttuja suoraan kotiinkin. Sininen postilaatikko toimii 
myös edelleen juttujen jättöpaikkana. Se sijaitsee Mallusjoen 
ent. kyläkaupalta 50 m Orimattilaan päin ns. Viljasen postiri-
vissä.

T. Pauliina Lampinen

Kyläjohtokunnan sihteeri vaihtuu
Mallusjoen kyläjohtokunta on valinnut uuden sihteerin seuraa-
valle kaksivuotiskaudelle. Uusi sihteeri on Auli Pekkonen. 

Seuraava lehti 
Seuraava Mallusjoki- lehti ilmestyy jo 12.2.2007. Aineisto leh-
teen on jätettävä viimeistään 31.1.2007.

Kauneimmat joululaulut 
Mallusjoen Leirikodilla on 14.12. 2006 klo 18 perinteinen ”Kau-
neimmat Joululaulut” -tilaisuus. Tervetuloa kaikki järvikuntalai-
set tunnelmallisten joululaulujen pariin!

Mallusjoen kyläjohtokunta

Kyläjohtokunta toimii
Mallusjoen kyläjohtokunta, jonka pääasiallinen tehtävä on toimia koulun 
johtokuntana ja kylän kovaäänisenä kaupungin hallintoelimiin päin, toimi 
tänä vuonna myös kylän yhtenäisyyden puolesta. Kyläjohtokunta oli mm. 
tekemässä ja järjestämässä koko perheen Talviulkoilupäivää, Nauruterapiaa, 
Lahden Kylämarkkinoita, Maukolan rannan kalajuhlia, Mallusjoki-lehteä sekä 
oli mukana iltapäivätoiminnan aloittamisessa Mallusjoen koululla.

Kylärahasta
Kaupungin kyläjohtokunnille vuosittain jakamasta kylärahasta meni leijonan-
osa sen pääasialliseen tarkoitukseen eli hallinnollisiin kuluihin ja konkreet-
tisiin kyläjohtokunnan tehtävien toteuttamiseen. Rahalla painatettiin mm. 
Mallusjoki-esitteitä kaupungin info-pisteisiin, osallistuttiin Kylämarkkinoille, 
rahoitettiin Nauruterapia-tapahtumaa (josta rahat kuitenkin palautuivat lip-
putuloina takaisin). Muita kohteita olivat talvitapahtuma ja kalajuhla, joista 
pyritään tekemään vuosittainen traditio.

Kyläjohtokunta sai tänä vuonna uudet ohjeistukset kylärahan käytöstä ja 
elokuva- ja uimahallilippu -tyyppiset käyttökohteet ovat jatkossa kiellettyjä. 
Ohjeiden mukaan kylärahan käyttöraamit pitää laatia vuoden alussa. Kylä-
johtokunta vastaanottaa toivomuksia siitä, mihin kylärahaa pitäisi jatkossa 
käyttää ja jakaa niitä kylää parhaiten hyödyttävällä tavalla. Kyläjohtokunnan 
yhteystiedot löytyvät Mallusjoen kotisivuilta tai voi soittaa sihteerille p. 050-
5273052. Ehdotuksia vastaanotetaan myös kylän siniseen postilaatikkoon.

Kyläjohtokunta käsittelee
Mallusjoen kyläjohtokunta piti vuonna 2006 yhteensä viisi kokousta, joissa 
edellä mainittujen lisäksi käsiteltiin ja päätettiin mm. seuraavista asioista:
• Koulun pihan asfaltointi: asfaltointi mahdollistaisi ulkoliikunnan monipuo-
listamisen • Kylälehden jakelu salusjärventielle: kyläjohtokunta jakaa itse • 
Lausunto ongelmajätekeräyksestä ympäristösihteerillle: toivottiin pidempää 
pysähtymisaikaa • Mallusjoentien valaiseminen koululta Pukkilantien ris-
teykseen: kaupunki kirjannut hankkeen tiedoksi ja ottaa huomioon tulevina 
vuosina hankesuunnitelmia tehdessä • Koulun kentän ja luistinradan huono 
kunto: toivottiin uutta tasaista pintaa, hyötyä kaikille kyläläisille • Kylämarkki-
noille osallistuminen: kustannukset • Sihteerin vuosipalkkion suuruus: määrä 
vuonna 2006 • Koulun tilojen katselmus: toivottiin koulun maalaamista ja 
ulkokentän kunnostamista • Uusien todistuspohjien hyväksyminen • Koulun 
talousarvioesitys: esitetään korjattavaksi koulun kentän pinta, sisäovet ja 
ulkoverhouksen maalaus, ikkunoiden kunnostus • Koulun oppilaiden kyyditys-
suunnitelma: koska vastustavia aloitteita ei ole tietoon tullut, hyväksytään 
• Koulun toimintakertomus 2005-2006 • Koulun toimintasuunnitelma 2006-
2007 • Kyläjohtokunnan sihteeri 2007-2008 • Koulun tietostrategia: tarvitaan 
uudempia tietokoneita, jotta uudempia ohjelmia voisi käyttää • Koulun piik-
kilanka-aidan poistaminen: lanka poistetaan ja lain näin vaatiessa korvataan 
muulla materiaalilla • Kylälehden julkaisukulut: mistä katetaan tuottojen vaje 
• Koulun leikkikentän kehittäminen/ Etpähä-hanke: osallistutaan hankkeeseen 
mikäli siihen pääsemme mukaan. Lisäksi keskusteltiin mm. hallinnollisista 
asioista ja kyläläisten esille nostamista asioista.
T. Pauliina Lampinen 

Pukkipalvelu
Joulupukkipalvelu Mallusjoen alueella. Hinta 15€/paikka. Kyselyt 
numerosta 040-7764489, soitot iltaisin klo 17 jälkeen.



Iltapäiväkerho 
Pienten koululaisten iltapäiväkerho käynnistyi Mallusjoel-
la elokuun puolivälissä. Kerholaisia on yhteensä 11, joista 
neljä on ensiluokkalaisia ja seitsemän toisluokkalaisia. 
Kerhossa on mahdollista olla jokaisena koulupäivänä klo 
17:ään saakka, ja sen vetäjänä toimii kyläläisille tuttu 
Salla Lyyra, joka opiskeli kouluavustajaksi viime luku-
vuonna. Toiminnasta vastaa Orimattilan 4H-yhdistys. Sal-
lan avuksi yhdistys hakee parhaillaan toista ohjaajaa, 
onhan ryhmä melko iso.

”Koulutuntien jälkeen olemme yleensä ensiksi ulkona, 
ja sen jälkeen syödään välipala. Sitten lapset tekevät 
läksyjä, ja autan siinä parhaani mukaan. Vastuu läksyistä 
kuuluu kuitenkin lapsille ja heidän vanhemmilleen”, Salla 
muistuttaa. – Iltapäivän päätteeksi ulkoillaan vielä, jos 
jollain on kuivia vaatteita jäljellä, Salla naurahtaa viitaten 
tänä syksynä jo koettuihin lumileikki- ja mäenlaskukelei-
hin. – Huonolla säällä touhutaan sisällä. Aika rentona 
toiminta saa pysyä, sillä kyse on kuitenkin lasten vapaa-
ajasta. 

Lasten mielestä mukavinta iltapäiväkerhossa on se, 
että siellä saa olla toisten kanssa, monella kun ei ihan 
naapurissa asu koulukavereita. - Leikkiminen, ulkoilu, 
sählyn pelaaminen, keilaaminen ja köysissä roikkuminen 
on kivaa, kertovat marraskuisena tiistai-iltapäivänä haas-
tatellut Ria, Kiia, Kaisu, Ilkka, Mikael ja Eero.

Vanhemmat puolestaan pitävät tärkeänä sitä, että 
pikkukoululainen on iltapäivän  tutussa ja turvallisessa 
ympäristössä eikä yksin kotona tai  tilapäisjärjestelyjen 
varassa milloin missäkin. ”Se on aivan korvaamaton apu, 
sillä alaluokkalaiset tarvitsevat vielä perään katsomista”, 
Rian äiti Birgitta Dahlman-Lindroos ja Mikaelin äiti 
Johanna Kovacs kiittelevät. 

Hauki on kala –kylätapahtuma
Kaikille järvikunnan asukkaille tarkoitettu kala-aiheinen päivä järjes-
tettiin Maukolan rannassa lauantaina 26.8.2006. Moottorina asiassa 
toimivat Järvikunnan kalastusosakaskunta ja Mallusjoen kyläjohto-
kunta.

Paikalle tuli n.60-70 henkeä. Petri Mäkelä oli loihtinut kalaherkuista notku-
van seisovan pöydän. Kädentaito-ohjelmaa järjesti Tapani Kokko opettamalla 
lapsille puukon käyttöä. Virvelinheittokilpailun veti Jussi Nykänen ja allekir-
joittanut oli laatinut kevyen tietokilpailun liittyen Mallusjärveen. 

Osallistujilta kuultua: ”Tilaisuus oli oikein mukava, tarjoilu loistava. Toivotaan 
tilaisuudelle jatkoa. Oli mukava olla mukana ja nauttia pöydän antimista, oli 
tosi maistuvaa, jatkoa toivotaan, kyllä kannattaa järjestää, Kiitos!” Joten jos 
talkoohenkeä riittää niin ensi elokuun lopulla tavataan Maukolan rannassa! 
Suurkiitos kaikille talkoolaisille, varsinkin Petrille ja Terhi-vaimolle sekä tietysti 
vieraille! 
T. Maarit Saarinen

Kylän pikkujoulut seuratalolla
Mallusjoen Seuratalo täyttyi lasten jalkojen töminästä ja kirkkaista 
äänistä lauantai-iltana 2.12.2006. 
Tilaisuuden juontajana toimi ensikertalaisena tehtävästä loistavasti selviytynyt 
Pauliina Lampinen. Pelimannit hoitivat ammattitaitoisesti musiikkipuolen 
Matti Kuusiston johdolla. Liikuttavia Naperoiden ja Katirillien tanssiesityksiä 
johti tuttuun tapaan Pirjo-Liisa Virtasen, jonka ikinuoruutta ja paneutumista 
asialle ei voi kuin ihailla. Pirjo-Liisa veti myös jo perinteeksi muodostuneesti 
hauskan leikin aikuisille. Soittotaituruutta saatiin kuulla pelimannien lisäksi 
Laura Cleveriltä, joka soitti kauniisti fagottia ja lausui runonkin. Naurukanavat 
avasivat  lavalle pariin otteeseen ilmestyneet, juontajankin yllättäneet, Kössi 
Kyrö ja Junnu Riihelä karvahattu-sketseineen. Puuropuheen siiripuurosadun 
muodossa piti allekirjoittanut. Makoisan riisipuuron hämmensivät tänä vuonna 
Auli Pekkonen, Mervi Koistinen, Pirkko Uotila ja Leena Saarinen. Oikean lehmän-
maidon puuroon oli lahjoittanut Siku ja Kössi. Herkullisen sekahedelmäsopan 
oli keittänyt Tarja Mäkelä. 

Joulupuurolla ja sopalle herkutteli lusikoiden mukaan laskettuna 113 henkeä. 
Joulupukkikin kävi tervehtimässä, hän kertoi harkitsevansa vakavasti porojen 
vaihtoa vesipuhveleihin. Joulunlämpöinen kiitos kaikille talkoolaisille ja pik-
kujouluvieraille, tunnelma luotiin jälleen kerran yhdessä ! 
T. Talkooväen psta Maarit

Uusi asukas
Mallusjoen kyläjohtokunta pohti kokouksessaan uuden 
asukkaan asemaa ja tiedotuksen tarvetta. Jos olet uusi 
asukas ja haluat tietoa kylämme palveluista jne., ota yh-
teyttä p. 050-5273052 tai mallusjoki@hotmail.com. Mal-
lusjoen kotisivut osoitteessa www.phnet.fi/kylat/mallus-
joki kertoo kylästä tärkeimmät. Kotisivuilla on nyt myös 
mahdollista tulostaa kyläesite.

Takaa vasemmalta: Eero, Ilkka, Mikael, Henry, Ria, Elina
Edessä Vas: Kia, Vilma, Alfred
Kuvasta Puuttuu Kaisu Ja Jonna



”FC MalPaSo” kauden 2006 päättäjäiset

Kauden 2006 yhteenveto
Joukkoomme kuuluu –96 –92 syntyneitä tyttöjä ja poika yhteensä noin pari-
kymmentä kappaletta. Kiitokset pelaajille huikesta osanotosta. Keskimäärin 
harkoissa ja peleissä kävi 16 henkeä. Harjoitukset kulki jotakuinkin siihen 
malliin, että 1/3 ajasta harjoiteltiin ja 2/3 pelattiin. Pelaajien motivaatiota 
ja kehitystä on ollut ilo seurata. Pelasimme kaudella myös kaksi hyvää har-
joituspeliä.

Päättäjäisissä 25.11.2006 Nuorisotalolla kerrattiiin kulunut kausi, kysel-
tiin vähän palautetta, kerrottiin tulevan kauden suunnitelmista ja tarjottiin 
hiukan leivonnaisia ja limuja (Nuorisoseura sponsoroi), sekä lisäksi tehtiin 
palloleikkejä ja vähän pelattiinkin.

Joukkueet valmistautumassa peliin Pukkilassa

Kausi 2007
Koska osanotto oli varsin hyvä koko viimekauden, on tavoitteena jatkaa 
kaudella 2007. Koetetaan myös kehittää toimintaa ennenkaikkea saamamme 
palautteen mukaan. Palautteissa toivottiin mm. lisää pelejä.  Niitä onkin 
tulevalla kaudella tarkoitus järjestää vähintään 8 kpl. 

Kiitämme vielä Koneurakointi Heleniusta ja S.Pöyry Ky:tä tuesta liivihan-
kintoihimme. Tukea toiminnalle saatanee jatkossa myös muilta tahoilta. 
Katsotaan, mitä uusi vuosi tuo tullessaan.

T. Marko Sipilä ja Jukka Sutinen

Lepokoti etsii vapaaehtoisia
Olisitko sinä valmis vapaaehtoistyöhön Mallusjoen Lepo- 
ja vanhainkodilla?
Olisiko sinulla hetki antaa omasta ajastasi sellaiselle, joka ei 
enää yksin pärjää esim. ulkoilussa? Lepokodilla asuu noin 50 
eri-ikäistä ja -kuntoista naista sekä miestä, jotka kaipaavat vir-
kistystä arkeensa. Se voi olla lähes mitä vain; ulkoilu- tai juttu-
seuraa, kirjan lukua, laulattamista/laulamista, jumppauttamista, 
kuuntelua, askartelua, lasten tai kotieläimen kanssa paikalla 
vierailua, tai mitä sinä vain keksit.

Mitään erityistaitoja tai pitkiä sitoutumisia vapaaehtoiselta 
ei vaadita, ainoastaan avointa mieltä ja läheisestä välittämistä. 
Voit tulla piipahtamaan vain yhdenkin kerran. Sinun pieni tekosi 
voi olla päivän kohokohta sille, joka on aikanaan auttanut muita. 
Seuraneidiksi sopii hyvin myös lapsi! Ota yhteyttä ilman kynnyk-
siä Lepokodille Tarja Perälään 03-8715510 tai 044-5447871 tai 
Maarit Saariseen 0400-950 798.

Väinölä remontissa

Lepokodin vanhin rakennus Väinölä saa arvoisensa täysremon-
tin. Urakka aloitettiin marraskuussa 2006, ja sen on kaavailtu 
valmistuvan huhtikuun 2007 lopulla. Väinölässä on ollut 9 asu-
kaspaikkaa, remontin jälkeen paikkoja on 13. 

T. Maarit

Siikaa ja rapuja
Syyskuussa 2006 Mallusjärveen istutettiin 5650 kpl peled-siikaa.  
Kalastusosakaskunnan puheenjohtaja Raimo Orava kertoo, että 
siika kasvaa alussa vajaa 10 cm vuodessa, eli 3-4 v kuluttua sitä 
alkaa jäädä kalastajien verkkoon ja 5-6 vuoden jälkeen poikaset 
ovat varttuneet paistinpannulle laitettavaksi. 

Loppukesästä 2006 Mallusjärvestä koeravustettiin täplärapuja. 
Istutukset vaikuttavat onnistuneen, sillä rapuja löytyi ja suurin 
niistä oli n.10 cm pituinen. Istutuksia on taloudellisista syistä 
kyetty tekemään vain pieni määrä järven pinta-alaan verrattuna,  
joten rapukanta on vielä pieni ja niiden luonnollista lisääntymistä 
tulee odottaa mahdollista ravustamista ajatellen.

Kalastusosakaskunnan psta Maarit

Retki Lahden kaupunginteatteriin
Mallusjoen koululaiset kävivät nauttimassa kulttuurista yhdessä 
Kuperkeikan esikoululaisten kanssa talvisena torstaina 9.11.2006. 
Näytelmän nimi oli Sinisen planeetan villit lapset. Lapset tuntuivat 
nauttivan näytelmästä. Ohessa on muutaman oppilaan lyhyt kirjoitus 
aiheesta:
Minusta hauskaa oli kun Onni Ilonamme kertoi vitsejä. Jännittävin 
oli iso karhu. Oli surullista, kun aurinko naulattiin. Oli pelottavaa, kun 
hämähäkki tuli. Eero Niklander 2.lk 
Minusta oli hauskaa, kun he laskivat katolta alas. Minusta oli jännit-
tävää se, kun hämähäkki tuli. Minusta oli surullista ne pimeän puolen 
lapset. Henri Majuri 2.lk
Hauskaa oli, kun Onni Ilona kertoi vitsejä. Jännittävää oli, kun Primi-
riltä melkein leikattiin sydän.  Jännittävää oli, kun tuli metsä kohta. 
Jerome Salminen 2.lk
Minusta oli hauskaa, kun lapset lensivät ja kun Onni Ilonamme naulasi 
auringon taivaaseen. Jännittävää oli, kun raketti tuli. Surullista oli, kun 
pimeän puolen lapset olivat surullisia. Kiia Mäkelä 2.lk

Terveisin, Tuomo Karjalainen



 
Koneurakointi Helenius

Kaivuu ja nostotyöt. 
Puh. 0400-797 177

UOTILAN KORJAAMO
Seppäläntie 12B, 16450 Mallusjoki
Puh 03-7796248 tai 0400-503527

Autojen ja maatalouskoneiden korjaus

 
KYLÄTALKKARIPALVELUA

Nahkhiir ky
p. 0400-711290

MYYN KIINTEISTÖJÄ 
Etelä-Suomen alueella 

JONNE KY LKV  
p.050 1598 www.jonne.fi

Liikenneopetuspalvelu 
 Herlevi Tmi 

Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki 
gsm. 040-8641333

kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin

kursseja yksityisille ja yrityksille
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Osta 
ilmoitustilaa!
12,50€ /lehti ja p. 050-5273052

Tämän lehden sinulle mahdollistivat:

Haku päällä, tositarkoituksella
Vuoden kyläläistä haetaan taas. Tiedätkö jonkun ansioituneen kyläläisen, joka on aina 
valmis auttamaan, olipa kyse henkilökohtaisesta avun tarpeesta tai kylän eteen tehdystä 
työstä? Jätä ehdokkaasi nimi siniseen postilaatikkoon tai sähköpostitse osoitteeseen 
mallusjoki@hotmail.com 31.1.2007 mennessä. Kyläjohtokunta valitsee helmikuun koko-
uksessaan ehdotetuista nimistä seuraavan Vuoden kyläläisen ja laittaa nyt valitsematta 
jääneet ”korvan taakse” vuoroaan odottamaan. Vuoden 2007 kyläläinen julkistetaan 
18.2.2007 laskiaistapahtumassa. 

Ehdotan Vuoden Kyläläiseksi:

Perustelut: Toimitus
Pekka Katajarinne
Maarit Saarinen
Mallusjoen kyläjohtokunta
Mallusjoen nuorisoseura
Muut aktiiviset kyläläisetLeikkaa irti


