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Kauppa-auton uudet pysähtymisajat
Kauppa-auto pysähtyy 8.5. 2007 alkaen tiistaisin Karkkulassa noin klo 
12.25 (karkkulantie 226) sekä Mallusniemen kartanolla noin klo 12.40. 
Ruha-Kanteletien haarassa auto pysähtyy noin klo 13.00 ja noin klo 
13.20 Mallusjoentiellä ns. Nikulan pysäkillä ja noin klo 13.30 Mallusjo-
entien ja Selventien risteyksessä ja n. klo 14.00 Lepokodin kohdalla. 

Lisätiedot : Pasi Kuittinen p. 0400-951 790.

Hakoisten pato
Orimattilan kaupungin Terriniemen kylässä Mallusjärven Ka-
peessa sijaitsevan Hakoisten padon (RN:o 1:6) suunnittelutyöt 
on aloitettu ja suunnitelman lupahakemusasiakirjoineen arvi-
oidaan valmistuvan elokuun aikana. 

Hakoisten padon toteuttamistavasta sekä padon vaikutuksista järjes-
tetään Mallusjoella yleisötilaisuus tiistaina 19. kesäkuuta 2007 klo 
19.00 alkaen Mallusjoen seurantalolla. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille 
asiasta kiinnostuneille ja sen yhteydessä kaikilla on mahdollisuus 
ilmaista oma mielipiteensä suoraan patosuunnittelijalle.

Hankkeesta vastaa Orimattilan kaupunki ja käynnissä olevasta suun-
nittelutyöstä Suomen Salaojakeskus Oy. Hanketta rahoittaa Hämeen 
ympäristökeskus. Lisätietoja Hakoisten patoon liittyen antaa tekninen 
johtaja Raimo Ikäheimonen, puh. 040-769 6022 sekä kaupungininsi-
nööri Antti Ojanen. Puh. 0400-494 433, sähköpostit muotoa etunimi.
sukunimi@orimattila.fi 

Orimattilassa 23.5.2007, Orimattilan kaupunki Hakoisten padon oh-
jausryhmä

Kyläkokous
Kyläjohtokunta järjestää tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuden kyläsuunnitelman päivitykses-
tä 19.6.2007 klo 18 - 19 seuratalolla.

Aiheina on mm. Kapeen padon loppuraportti (kts. 
viereinen juttu), EU-leikkikenttähanke ja EU-uima-
rantahanke. Vain osallistumalla voit vaikuttaa!

T. Auli Pekkonen

Vuoden kyläläinen
Vuoden kyläläiseksi valittiin Auli Pekkonen, joka on jo parin 
vuosikymmenen ajan ollut näkyvä hahmo talkoissa kuin tal-
koissa. 

Perusteluja olivat: ”toiminnan nainen, aina auttamassa kun apua tarvi-
taan, neuvoo kun on kysyttävää”. Sanoipa joku, että Auli kyllä ansaitsee 
tulla huomioiduksi, onhan hän halmaalaisten lukiolaisten epävirallinen 
taksikin. (Koulubussien aikataulut ovat epäsopivat. toim. huom.) 

Onnea vielä kerran, Auli! 

Pujoja kitkemään
Pujo kasvaa jo hyvää vauhtia ja val-
mistautuu kukkimaan heinä-elokuussa. 
Kukkiva pujo levittää siitepölyä, joka on 
voimakkaasti allergisoivaa. Pujoallergiset 
haastavatkin jokaisen kyläläisen pujon-
torjuntatalkoisiin, jotta kaikilla olisi yhtä 
helppo hengittää myös kesäaikaan. Kan-
nattaa siis katsella pihapiiriä ja hävittää 
kasvavat pujot jo ennen niiden kukintaa. 
Kukkiva pujo on helppo tunnistaa, mutta 
siinä vaiheessa sitä ei enää kannata mennä koskettelemaan. Pujot 
viihtyvät joutomailla, ja erityisen paljon niitä näkee teiden varsilla. 
Pujon voi hävittää sekä kitkemällä että niittämällä, mutta niitetty pujo 
nousee ja kukkii uudelleen syksyllä. Pujosta pääsee eroon, kun sen 
kitkee 2-3 vuotena peräkkäin ennen kukinnan alkamista. 

T. Kyläjohtokunta

Maukolanrannan kesätapahtuma
Tervetuloa kaikki järvikunnan asukkaat,myös kesä sellaiset, viettä-
mään yhteistä kesäpäivää Maukolan rantaan 25.8.2007 klo 14 alkaen. 
Tapahtuman tarjoaa Kalastusosakaskunta ja Kyläjohtokunta.Viime 
vuoden tapaan Petri Mäkelä on luvannut kattaa pöydän moninaisine 
maistiaisineen. Osallistu talkoisiin ja ehdota muutakin ohjelmaa, kuten 
musiikkia,leikkimielistä kilpailua,arvontaa tai ohjelmaa lapsille. Ideoita 
vastaan ottaa Maarit Saarinen 0400-950 798.



Kalajuttuja

Kelpo kuha

Eino Sydänmaa ja 
Erkki Uotila saivat 
kuhan verkolla Mal-
lusjärvestä 4.6.2007. 
Pituus 81 cm ja paino 
5,625 kg.

Jätti hauki

Mallusjärven sameudessa 
uiskentelee tällaisia peto-
ja! 

Tämän hauen päivät olivat lue-
tut, kun sen reitille osui Risto 
Riihelän ja Esko Sipiläisen 
verkot. Painoa pedolla oli 
peräti 11,5 kg, eikä tämä ole 
kalajuttu!

Yleiset uimarannat
Kyläjohtokunta viestittää jakokunnalle, että jonkinlai-
set järjestyssäännöt yleisille uimarannoille olisi syytä 
laatia. 

Mallusjoen puolella yleisiä rantoja ovat Maukolan, Mattilan ja 
Seuratalon rannat. Nyt esim.veneitä on siellä täällä rannoilla 
haittaamassa varsinaista virkistyskäyttöä. 

Myös autoilla ajo rantoihin tulisi olla kiellettyä, sillä kukapa 
haluaa lapsensa virkistyvän öljylätäkössä. Uimarannat ovat siis 
tarkoitettu yllätys yllätys,myös uimiselle! 

Jos uimarantojen kunnostushanke lähtee Orimattilan kaupun-
gin taholta liikkeelle, kuten on kaavailtu, niin Kyläjohtokunta on 
tehnyt päätöksen kunnostettavien uimarantojen olevan Mau-
kolan- ja Mattilan rannan. 

Tällöin näille rannoille tulisi asianmukaiset pukeutumiskopit, 
puuceet, pelastusrenkaat,jätesäiliöt,laiturit ym. Tässä tapauk-
sessa talkoovoimia tullaan jälleen kaipaamaan,mutta varmasti 
kyläläiset viettäisivät mielellään lämpimiä kesäpäiviä oman 
järvemme rannoilla, mikäli ne olisivat uintikelpoisia. Yhteyshen-
kilönä rantojen kunnostushankkeessa toimii Kyläjohtokunnan 

Pj Antti Lyyra, puh.0500-711290

Talvitapahtuma 18.2.
Kyläjohtokunnan perinteinen talvitapahtuma keräsi ennätysyleisön. 
Noin 200 henkilöä saapui nauttimaan kyläjohtokunnan ja tiimin anti-
mista ja mäkeä laskemaan. Kyläjohtokunnan 236 laskiaispullaa sekä 
Pekkosen Aulin ja Lyyran Sallan sopat hävisivät alta aikayksikön jo 
edellisvuodesta selvästi viisastuneiden osallistujien suihin – nyt oli 
ilmaiselle sopalle jätetty tilaa, kuten oikein onkin.  

Näräkän Helkan pieni poni ihastutti 
pieniä ratsastusintoisia. Ainakin mies-
sukukuntaa, ehkä hieman naissukukun-
taakin, tuntui kiinnostavan miehiset 
vehkeet: Sipiläisen Maken ja He-
leniuksen Matin moottorikelkkakyy-
tiin riitti menijöitä jonoksi asti. Leppeä 
pilvipoutainen sää kannusti pulkkamä-
keenkin sankoin joukoin innostuneita 
eri-ikäisiä. Oma ohjelmanumeronsa 

oli kahden ”pojankoltiaisen” omatekemän uretaanipulkan neitsytmatka, joka 
taisikin jäädä pulkan viimeiseksi siitä päätellen, että tämä huolella suunniteltu 
ja valmistettu valkoinen vauhtihirmu joutui hylätyksi mäen juurelle. 

Vuoden kyläläinen kukitettiin ja 
kunniakirjakin ojennettiin kome-
asti pihamaan kaivonkannella 
kyläjohtokunnan puheenjohtajan 
ja luopuvan sihteerin voimin. 
Pientä harhautusta ja juonimista 
tarvittiin matkan varrella, jottei 
juuri luottamustehtäväänsä uudel-
leen astuva uusi sihteeri arvaisi 
olevansa kukituksen kohde. 

Kiitos kaikille tapahtuman valmisteluihin osallistuneille vapaaehtoisille, 
jotka ilman korvausta olette valmiita antamaan kallista aikaanne. Ilman 
teidän työpanostanne ei tällainen kylätapaaminen olisi ollut mahdollista. 
Ensi vuonna taas uusin innoin. 

P.S. Hieman talkooporukan keskuudessa heräsi sellainen ajatus, että: ”olis 
kiva jos tämä talkooporukka vähän uudistuisi, eikä olisi tällainen piiri pieni 
pyörii- juttu ”. Joten pistäkäähän asia kytemään mieliinne. Ensi vuonna 
teitäkin tarvitaan.

Naimabuumi
Mallusjoen seuratalon ovat tänä ke-
sänä valtaamassa naimaintoiset nuo-
ret ja vähän vanhemmatkin. Kyseessä 
on ennennäkemätön ryntäys päätyä 
vihityiksi kansalaisiksi, sillä seura-
talolla tanssitaan peräti kuudet häät 
kesän mittaan. Taloa on kunnostettu 
ahkerasti talkoovoimin juhlakuntoon, 
verhot ovat uudet valkoiset, lattiat 
on hiottu tikuttomiksi pyörähtelyille, 
kuisti on saanut uutta maalia jne.

Eivät tainneet tietää nämäkään kesäsulhot 
mihin kaikkeen joutuvatkaan sen tietyn kysy-
myksen esitettyään. Kuvassa Anssi Mäkelä 
ja Antti Karanta.

Mäessä nähtiin taas hurjia hyppyjä!

Uretaanipulkalla menee lujaa....



Takinkääntöviikko 2007
Talkooväkeä taas tarvitaan! Heinä- ja elokuun vaihteessa nautitaan 
taas monenlaisesta musiikista ja hyvästä tunnelmasta Mallusjoen 
seuratalolla. 

Kioskiin

Takinkääntöviikon kioski tarvitsee taas innokkaita myyjiä. Ilmoittaudu 
2.7.2007 mennessä Pekkosen Aulille, puh. 040-567 7757.

Tiskin taakse

Tule mukaan töihin ”tiskin taakse” takinkääntöviikolle, kun olet yli 18-
vuotias. Jos et ole aikaisemmin ollut mukana, tule rohkeasti mukaan ”ha-
naan” tai keittiöön. Toivottavasti kunkin illan perusjoukko on mukana myös 
tänä vuonna.  Ota yhteyttä illan vastuuhenkilöön ja vahvista mukanaolosi 
2.7.2007 mennessä. 

Ilta  Vastuuhenkilö Puhelinnumero

Su 29.7.2007 Kyösti Kyrö  778 1167 / 050 309 8259

Ma 30.7.2007 Eine Kyllönen  777 7167 / 050 3399 140

Ti 31.7.2007 Jorma Niklander  779 6128 / 041 445 3801

Ke 1.8.2007 Maija Viljanen  779 6272 / 040 721 9435

To 2.8.2007 Kirsti Hartman  777 5049 / 040 770 8835

Pe 3.8.2007 Mika Tuiskunen  777 8372 / 0500 320 568

La 4.8.2007 Anni Suomela  040 824 7272

Järjestyksenvalvojia tarvitaan myös!

Järjestyksenvalvojiksi tarvitaan tänäkin vuonna riittävä määrä henkilöitä, 
joista isolla osalla tulee olla järjestyksenvalvojakortti. Ilmoittaudu mukaan 
sinulle sopivana iltana tai useampana iltana. Lisätiedot ja yhteydenotot 
2.7.2006 mennessä puhelimitse (779 6128 / 041 445 3801) tai sähköpostilla 
(jorma.niklander@phnet.fi). 

T. Mallusjoen nuorisoseura

Takinkääntöviikon 2007 
alustava ohjelma 

Sunnuntai 29.7.2007

Klo 17 Kaj Chydeniuksen uusi lastenooppera ”On-
nenpoika” Grimmin sadun pohjalta

klo 19 Kaj Chydenius, solisteina Taru Nyman ja Sara 
Holopainen

noin klo 21 Marimbataituri Santtu-Matias Rouvali 
ja Sibelius-akatemian rytmimusiikkiopiskelijat

Maanantai 30.7.2007

Pauli Hanhiniemi ja Hehkumo

Jere ja Universum

Tiistai 31.7.2007

hengellinen ilta:

Jaakko Löytty

Eija ja Hannu

Keskiviikko 1.8.2007: 

etnoränttää: 

Band`o

Bill Hota ja Pulvers

Orchestra Manica ym

Torstai 2.8.2007

yhteislaulujen parissa Hannu ja Maukka, 

illemmalla Good Ones soittaa 60-70-luvun coverei-
ta: Beatles, Elvis, CCR jne 

Perjantai 3.8.2007

klo 18 Taikurimestari El Seppo - magiaa lapsille

noin klo 19 Ritva Sorvali solistikonsertti

noin klo 21 Leivättömät papit

Lauantai 4.8.2007

lauluja Aleksis Kiven teksteihin

Usko Kemppi 100 vuotta, solistina Eero Sinikannel

Mallusjoen torvisoittokunta

Tervetuloa viihtymään!

Takinkääntöä viime vuodelta.



 
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

 
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!
15€ / lehti ja p. 040-567 7757

Tämän lehden 
sinulle 
mahdollistivat:

Toimitus
Pekka Katajarinne

Maarit Saarinen

Mallusjoen kyläjohtokunta

Mallusjoen nuorisoseura

Muut aktiiviset kyläläiset

Talotekniikka Jääskeläinen Ky

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

Talotekniikka.jaaskelainen@phnet.fi

Seuraava lehti 
Seuraava Mallusjoki-lehti 
ilmestyy 20.8.

Aineistot viimeistään 8.8. 
osoitteeseen pekka.kataja-
rinne@thermofisher.com

Kalastusluvat
Järvikunnan kalastuslupia saa ostaa 
Matti Saariselta, soitto ensin puh.040-
744 7928 tai Pentti Katajalta puh.040-
531 6490

Onkimatoja
Eloisia hollantilaisia 
onkimatoveijareita suo-
raan maahantuojalta  
3e/prk/matoja n.45 kpl

Jussi ”Snyffe” Nykänen 
0400-706827

Mökkitalonmiestä 
etsitään
Löytyykö nuorehkoa reipasta mökkitalon-
miestä Mallusjärven rantamille, Karkkulan 
kylän puolelle? Vanha isäntä tarvitsisi vähän 
apuvoimia mökilleen. Ota rohkeasti yhteyt-
tä, Kari Hurme/Rantalan tilan omistaja, 
puh.03-778 1157 tavoitettavissa varmim-
min iltaisin.

Päijät-Hämeen kylät 
Ry:n kesälehti
PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:n kesälehteä on 
tarjolla kylälehden sinisessä postilaatikossa 
Maija ja Jussi Viljasen kohdalla, nouda 
omasi ja lue seudun kesätarjonnoista.


