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Erään tarinan loppu
Mallusjoella on aina ollut oma kauppa. Ja samalla 
tontillakin ainakin sata vuotta.Mutta asioilla on 
taipumus muuttua ennemmin tai myöhemmin, ja nyt 
oli tämän kauppapaikan vuoro.

Elokuun 2005 alussa kyläkauppias Mervi Bonde-
Jensen oli tekstannut  kauppansa oveen tekstin: Kauppa 
sulkee ovensa la 13.8 asiakkaiden vähyyden takia. Bonde-
Jensenit pitivät kauppaa hengissä kylässämme noin 3 
vuotta. Viimeisin sitkas yritys oli pitää kauppaa avoinna 
edes kesäisin, mutta siihenkään ei asiakkaita riittänyt.

Mervi kertoo, ettei hän ole nostanut tämän 5kk aikana 
itselleen lainkaan palkkaa. Mutta ei hän kuitenkaan ole 
katkera, pettynyt vain, ja toisaalta tyytyväinen siihen, että 
sai mahdollisuuden yrittää ja toteuttaa samalla lapsuuden 
haaveensa. Mervi perheineen jää kyläläisiksi, kaupan 
tilat laajenevat kodin tiloiksi. Uudet ikkunat hataroiden 
näyteikkunoiden tilalle on jo tilattu, ja pihan asfaltoinnin 
poisto suunnitteilla. Remontin jälkeen kauppa ei enää tule 
näyttämään kaupalle, kertoo Mervi ja lisää toivovansa, että 
he eivät jäisi kylässämme ulkopuolisiksi ex-kauppiaiksi, 
vaan voisivat olla kanssakäymisissä kyläläisten kanssa 
jatkossakin.

Lämmin kiitos Merville ja Hansille kauppavuosista 
kaikkien kyläläisten puolesta ja onnea tulevaisuudelle!

Uudet bussikatokset
Ensimmäinen Mallusjoen kylän uusi talkoilla rakennettu bussikatos 
kuljetettiin paikoilleen “Näräkän pysäkille” 12.6.05.

Kuvassa raavaat talkoomiehet Eino U, Keijo U, Erkki P, Heikki L ja 
Antti L. Toimituksen tietojen mukaan Mallusjoen uroot olivat kuin olivatkin 
järven toisen puolen miehiä vikkelämpiä...

Toinen pysäkki on lehteä tehdessä myös tuotu asemilleen koulun kohdalle. 
Kaksi jäljellä olevaa sijoittuvat tulevaisuudessa lepokodin tienoille ja Sammaliston 
tienhaaraan, kunhan pohjatyöt saadaan tehdyksi. Katokset saavat myöhemmin 
vielä valkoista maalia nurkkiinsa ja kenties ikkunan kylkiinsä.  

Kuperkeikan johtaja vaihtuu
Päiväkoti ja eskaritalo Kuperkeikan johtaja vaihtuu 
1.9.2005. Alusta asti mukana ollut Anna-Maija Westman 
muuttaa muualle Suomeen ja sijaiseksi tulee ajalle 5.9.2005 
- 31.10.2006 Minna Patjas. Lisäksi Kuperkeikassa 
työskentelee 2 hoitajaa,avustaja sekä kokki/siistijä. Lapsia 
tiloissa kirmaa 5 pienempää ja 15 eskarilaista. Tervetuloa 
eloisaan joukkoon Minna!

Linja-autossa matka ratkeaa
Paitsi että syrjässä kun joidenkin tahojen mielestä asutaan, lopetti ns.seitsemän 

auto (klo 19) kulkunsa Mallusjoen läpi Helsinkiin.  www.matkahuolto.fi sivujen 
mukaan tällä hetkellä Lahteen päin pääsee arkisin klo 7.50, 8.10 (vakio Paapio-
Ola)  8.45, 9.40, 11.50, 13.20, 15.30 (vakio Ola-Ola) 16.50, 19.35.lauantaisin 
11.50, 13.20, 16.50 ja 19.35 sekä  sunnuntaisin 11.50, 13.20, 19.35. Helsinkiin päin 
busseja menee vielä arkisin klo 9.15, 10.55, 13.00, 15.00 ja 17.30 ja lauantaisin 
9.15, 13.00 ja 17.30 sekä sunnuntaisin 13.00 ja 17.30.

Ensiapukurssi
Etelä-Hämeen nuorisoseurojen liitto järjestää ensiapukurssin 
Lahdessa. Mallusjoen nuorisoseura tukee jäsentensä 
ensiaputaitojen hankintaa maksamalla kurssimaksun. 
Pikaiset ilmoittautumiset elokuun aikana Jormalle, 
sähköposti jorma.niklander@phnet.fi tai puhelin 041 445 
3801.

ENSIAVUN PERUSKURSSI EA 1

10.-11.9.2005 Hannunsali, Lahti
Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot 
auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja 
onnettomuustilanteissa. Kurssin kouluttajana toimii 
erikoissairaanhoitaja Marja Nipuli. Kurssin hinta on 50 
euroa.  Kurssi on kaksipäiväinen, opetusta on yhteensä 16 
tuntia. EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus 
on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Iltapäivätoiminnasta
Mallusjoen kyläjohtokunta on jakanut 16.8. Mallusjoen koulun oppilaille 
kyselylomakkeen iltapäivätoiminnan tarpeen kartoittamiseksi. Aineisto on 
analysoitu ja sen mukaan kolmanneksella oppilaista olisi vähintään osittaista 
tarvetta itapäivätoiminnalle. Kyläjohtokunta jatkaa toimenpiteitä 
iltapäivätoiminnan saamiseksi myös Mallusjoelle. Kiitos oppilaiden 
vanhemmille osallistumisesta kyselyyn!



Historiaa koululta
Mallusjoen koulu tekee parhaillaan historiaa noin sata vuotisen opinahjon 
roolissaan, sillä tänä syksynä 16.8.2005 siellä aloitti opiskelunsa vain 1-2 
luokan oppilaat. 

Ja syy on varsin mielenkiintoinen: lapsia on niin paljon, ettei opetusta voida 
järjestää tuplaluokkina kuten aina ennen, vaan jo 3.luokkalaiset joutuvat 
kulkemaan Karkkulan kouluun. Ensimmäisellä luokalla aloitti nyt 12 oppilasta 
ja toisluokkalaisia on 15. Ja koska Kuperkeikan esikoulussakin aloitti 15 lasta 
kouluharjoittelunsa, on järvikylän lapsiluku selkeästi kasvanut. 
Toisluokkalaisten lasten mielestä (kuvassa ekana koulupäivänä, kohteliaina ja 
reippaina!) koulun aloittaminen oli kivaa. Kysymykseen miltä tuntuu, kun oma 
luokka saa koko ajan open huomion, Tiia L kommentoi: “Tuntuu siltä ku ei olis 
millään luokalla.” 

Mallusjoen Nuorisoseura ry. järjestää kaikille avointa harrastutoimintaa
Su 28.8. alk. Sähly 18 – 20 v. seuratalolla klo 16 – 18  Vast. Juho Kyrö 0400 435 735
Ke 31.8. alk. Sähly 14 - 17 v. seuratalolla klo 19.30 – 21 Vast. Lauri Niklander 044 505 0105 
La 3.9.  Sähly 14 – 17 v. seuratalolla klo 15 – 17  Vast. Lauri Niklander 
Su 4.9. alk.  Lentopallo O:la instituutin sali klo 10.30 – 12.30.  Tied. Marko Uotila 779 62 89
Ma 5.9. alk. Sähly 14 – 17 v. seuratalolla klo 18 – 19 Vast. Lauri Niklander 
Ti 6.9. alk.  Kädentaitokerho koululla klo 17 – 18.30 koululaisille.  Ohj. Maarit Saarinen 0400 950 798.  Syyskaudella 
  päämateriaalina on paperi.  Mm. paperimassasta valmistetaan erilaisia töitä sekä valmistetaan itse paperia.  
  Kerho kokoontuu syyskaudella 14 kertaa ja tarvikemaksu on 30 € kaudelta.
  Teinipingis (yli 35 v.) seuratalolla klo 18 – 20 Tied. Antti Lyyra 0500 711 290 
To 8.9. alk. 

Musiikkiliikuntaa/Tansseja alle 7-vuotiaille koululla klo 17.30 – 18.15.  Kerho kerta sisältää perusliikuntaa, erilaisia loruja 
ja leikkejä sekä tansseja.  Motoriikka, rytmiikka ja koordinaatio harjoitukset kuuluvat myös harjoituksiin.  Ohj.  Pirjo-Liisa 
Virtanen 040 7594 694, Ida Jokinen ja Noora Salmi
Kansantanssi/Musiikkiliikunta koululaisille koululla klo 18.30 – 19.30.  Reipasta menoa tanssin musiikin ja perusliikunnan 
merkeissä.  Toiminta sisältää toimintapäiviä, viikonloppuleirejä ja reissuja.  Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.  Tutustumiskerta 
maksuton.  Ohj.  Pirjo-Liisa Virtanen 040 7594 694, Ida Jokinen ja Noora Salmi. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla ryhmä 
jaetaan osiin joista toinen harjoittelee klo 18.15 – 19.15 ja toinen klo 18.30 – 19.30.  Näin mahdollistetaan kaikille sopivan 
haastavat harjoitukset.  Osa ajasta yhteistä harjoitusta.
Näyttämöilmaisu seuratalolla klo 18.30 – 21.30.  Ohjaaja avoin.  Harjoiteltavana Kari Kyllösen ja Jukka Riihimäen kirjoittama 
näytelmä työnimeltään 1918.  Kaiken ikäsiä harrastajia tarvitaan mukaan.  Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.  Tiedustelut 
Kari Kyllönen 050 527 93 17 tai Jukka Riihimäki 050 598 06 31

Ma 12.9. alk. Naisten rentouttava kokeellinen liikunta koululla klo 19 - 20 Ohj. Virpi Kanto-Kokko 040 725 3994 
Ke 14.9. alk.  Puu-ukko/akka – puunveistokurssi seuratalolla klo 18 – 19.30 Ohj. Tapani Kokko 0400 696 996 Välineinä
  käsisaha, kirves puukko ja taltta.  Materiaali metrinen pölkky.
Pe 16.9. alk. Sähly 6 – 8 v. seuratalolla klo 18 – 19  Ohj. Toni Arima 040 752 0724
  Sähly 9 – 13 v. seuratalolla klo 19 – 20.30  Ohj. Toni Arima 
Su 2.10. alk. Kansantanssi seuratalolla klo 18 – 20.  Ohjaaja avoin.  Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Tied. Siku    
  Kyrö 050 309 82 59. 
Lisätietoja ryhmistä ohjaajilta/vastaavilta.  Tervetuloa uudet ja vanhat harrastajat kokemaan tekemisen
riemua, kohtaamaan uusia haasteita ja saamaan onnistumisen iloa sekä uusia ystäviä.

Pallo sählyläisille
Mallusjoen seurantalolla käy paljon sählyporukkaa ja 
se on tosi hyvä se! Mutta pieni toivomus olisi heille 
ja heidän vanhemmilleen, jotta jatkossakin saataisiin 
käyttää taloa ja pelata vain Nuorisoseuran  jäsenmaksulla: 
Koottaisiin vanhemmista talkooporukka, jolla suoritettaisiin 
ns.pintasiivous, joka tarkoittaa sitä, että talo olisi suht siisti 
seuraavia käyttäjiä varten.Kun porukkaa on tarpeeksi 
kasassa, vuoro osuu itsekullekin varsin harvoin.Isommat 
siivoukset hoidettaisiin talkoolaisittain kuten ennenkin. 
Sählyohjaaja ei ehdi yksin siivoomaan, eikä seuralla ole 
varaa palkata varsinaista siivoojaa, tämänhän me kaikki 
toki ymmärrämme!

Annetaanhan arvoa sille, että lapsillamme on paikka 
jossa pelata, ja sovitaan me aikuiset siivouspelisäännöistä. 
Yhteyshenkilöiksi asiassa ovat lupautuneet ainakin: Maija 
Viljanen 040-7219435, Leila Huuskonen 040-7376062 , Auli 
Pekkonen 040-5677757, Eeva Ek 040-5040593, Siku Kyrö 
050-3098259 ja Marjo Herlevi 040-7795204.

Rentouttavaa kokeellista 
liikuntaa
Mallusjoen koululla aloitetaan maanantai-iltaisin 
venyttelemään ja rentoutumaan Virpi Kanto-Kokon 
ohjauksessa klo 19-20. Tunneilla tehdään jooga- ja 
taichipohjaista naisten voimistelua,ei hikijumppaa, joten 
ota mukaan myös lämpimämpää vaatetta. Mukaan myös 
jumppa-alusta tms. Tiedustelut ja ilmottautumiset Virpille 
numeroon : 040-7253994   



Mallusjärven pohjasedimenttitutkimus
Mallusjärven kehityshanke ja Geologian tutkimuskeskus käynnistivät v.2004 yhteistyöhankkeen, jonka 
tarkoituksena oli tutkia Mallusjärven muuttuneisuutta sedimenttitutkimusten avulla. Koko järven 
kattava sedimenttinäytteenotto tehtiin jäältä helmikuussa 2005. Hidas rehevöityminen näyttää alkaneen 
sotien jälkeen ja kiihtyneen lievästi kuusikymmen- ja kahdeksankymmenluvuilla. Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana ei lajistossa ole tapahtunut muutoksia, jotka viittaisivat rehevöitymisen edelleen 
kiihtyneen.Ravinteet kierrättyvät Mallusjärvessä tehokkaasti, johtuen järven ominaisuuksista, kuten 
mataluudesta ja mineraaliainesvaltaisesta sedimentistä, johon ravinteet eivät pidäty tehokkaasti.Toisaalta 
kerrostumisnopeuas syvännealueilla,kuten Jyrkänkallion syvänteessä, on varsin korkea. Järven 
pitkäaikainen rehevyys tulee ottaa huomioon jatkokunnostuksen suunnittelussa ja sen tavotteiden 
asettelussa.Koko tutkimusraportti on luettavissa Orimattilan kirjaston lukusalissa 9.9.05 saakka. 
Lähde Geologian Tutkimuskeskus/Mallusjärven kehityshankeHelylle kiitos

Karkkulan koulun pitkäaikainen 
ja pidetty opettaja Hely Salmi jää 
eläkkeelle 31.8.2005. Hely tiuli 
Mallusjoelle vuonna 1972, joten hän 
ehti opettaa niin nykyisiä äitejä ja 
isiä, kuin heidän lapsiaankin. Lämmin 
kiitos Helylle kaikista oppivuosista. 
Uutena opettajan aloittaa Ulla Pietilä 
Lahdesta, tevetuloa Ulla.

Mallusjoen 
nettisivut
Mallusjoen internet-sivut löytyvät 
osoitteesta: www.phnet.fi/kylat/
mallusjoki.

uimaliput pois
Uimahallilippuja on edelleen jäljellä. 
Jos et ole vielä saanut ensimmäistäkään 
Kyläjohtokunnan kustantamaa lippua 
tai uisit toistekin, soita pikaisesti 
Pauliina Lampinen p.050-5273052. 
Liput jaetaan nyt pois.

Kuoron johtaja
Jos omaat nuottikorvaa, löydät pianosta 
keski-c:n, pidät ihmisistä sekä vielä 
jos sinulla on aikaa kerran viikossa 
laulattaa muita innostuneita, olet 
täydellinen johtamaan kaiken kansan 
kuoroa Mallusjoella. Ota pikaisesti 
yhteyttä Pauliina Lampiseen p. 050-
5273052.

Kyläjohtokuntaan 
uusi jäsen
Kalle Kyrön tilalle Mallusjoen 
kyläjohtokuntaan on valittu Raimo 
Orava. Varajäsen Juha Nykänen.

Ilmoitustaulun 
uusi paikka
Kylän ilmoitustaulu tulee siirtymään 
koulun risteyksen vastapäiselle linja-
autopysäkille. Kyläjohtokunta alkanee 
julkaista myös sähköistä ilmoitustaulua 
kylän Internet-sivuilla.

Pro Agria etelä-
Savon visiitti
Pro Agria Etelä-Savo on 
kuullut Mallusjoen mainioista 
miesvoimistelijoista ja esittänyt 
vierailupyynnön matkallaan messuille 
Helsinkiin. Vierailu tapahtunee 
25.11.2005. 

Malttia autoilijat
Koulut ovat alkaneet ja Mallusjoentietä 
laahustaa taas pieniä reppuselkäisiä.
6-8-vuotiaat ovat vielä pieniä ja eivät 
osaa ennakoida vaaratilanteita kuten 
aikuiset.

Lasten vanhemmat voivat vain 
vaatia lapsiaan kävelemään valkoisen 
reunaviivan oikealla puolella ja toivoa 
parasta.  

Autoilijat hyvät! Tie on kapea 
ja paikoitellen piennarta ei ole 
lainkaan, matala kävelijä sukeltaa 
yllättäen näkyviin Sanamäentien 
töyrään jälkeen, koulun mäellä sekä 
Ränttyläntien kohdalla navetan 
kulmalla. Syyspimeät alkavat ja 
teiltä vaaditaan ennakointikykyä ja 
kärsivällisyyttä. Maltti on valttia! Ja 
kännissä ei sitten rattiin lähdetä.

Seuraava lehti
Seuraava kylälehti ilmestyy 
12.12.2005. Aineisto jätettävä sisään 
viimeistään 5.12.2005.

Joulutervehdykset
Kerralla koko kylän peitto. 

Laita joulutervehdyksesi 
Kylälehteen. Vain 20 ensimmäistä 
mahtuu. Hinta 10 €/kpl (menee 
lyhentämättömänä kylälehden 
julkaisukuluihin).

Löydetty 
polkupyörä 
Takinkäännön jälkeen löytyi 
kyläkaupan tienoilta kaksi polkupyörää. 
Toisen on ilmeisesti jo omistaja 
löytänyt, mutta toinen oli lehden teko 
aikoihin vielä lunastamatta. Pyöräänsä 
voi kysellä Mervi Bonde-Jenseniltä 
puh 040-9132939.

Helin ja jarin valinta
Kun edellisessä lehdessä kerroin pienimuotoisesta hirsira
kennusprojektistamme, en voi olla kertomatta toisestakin 
hieman erikoisemmasta rakennustavasta.

Tämä kohde löytyy Sanamäentieltä, edesmenneen kyläläisen 
Palmgrenin Kallen Kesälä-tontilta. Ensi vuonna -06 tulee 
jo 20v Kallen kuolemasta, ja juurihan hän vasta kyläraittia 
käveli! Vuonna -96 tontti siirtyi Oravien omistukseen, 
jolloin Pirjo ja Raimo O. rakensivat tiluksille maapohjaisen 
varastorakennuksen. Lopputontille oli alunperin tarkoitus tehdä 
vapaa-ajan asunto, ensimmäiset piirustuksetkin oli kukkulalle 
piirretty. Mutta vuodet vierivät ja edellisten tytär Heli, yhdessä 
miehensä Jarin kanssa, huomasi kerrostaloasunnossaan 
kaipaavansa omakotitalon yksityisyyttä ja rauhaa. Alkoi 
armoton pähkäily miten ja mihin, varasto kun oli tullut 
rakennetuksi tontin parhaalle paikalle. Lisäksi tontin pohja 
on pitkälti kallioa, joten mitä tahansa valmistalopakettia ei 
niin vain nostettaisi paikoille. Sitäpaitsi mikään valmistalo ei 
miellyttänyt sellaisenaan ja kaikki erilaiset ratkaisut maksavat 
aina erikseen. Lopulta Raimo ehdotti; mitäs jos rakennettaisiin 
vanhanaikaisesti pitkästä tavarasta, käyttäen jo rakennettua 
varastoa osana taloa. 

Täysin pähkähulluahan se oli, aina kynä ja paperi kädessä 
piirtäen ja miettien ratkaisuja, Heli kertaa nyt, noin 1 1/2 vuotta 
rakentajana uurastaneena. Rakennusluvat he saivat 2004 alussa 
ja sokkeli valettiin -04 keväällä. Viime kesänä oli kyllä usein 
epätoivon puuskia, kun vettä tuli koko ajan, talon paikka 
näytti lähinnä uima-altaalta, veden pois pumppaamiseen on 
mennyt uskomaton määrä työtunteja, Oravat kertovat Jarin 
nyökkäillessä vieressä. Nyt talo näyttää jo talolta ja harkittujen 
ratkaisujen tuloksia on esimerkiksi se, että sauna sijoittuu osaksi 
vanhaa varastorakennusta ja osaksi se tulee uudelle puolelle. 
Kysyn vielä jokaisen rakentajan painajaiskysymyksen, milloin 
mahdatte päästä muuttamaan uuteen kotiinne? “Sitten kun se 
on valmis. Parempi olla asettamatta liian tarkkoja aikarajoja, tai 
tulee vaan stressi ja vatsahaava.” Heli toteaa hymyillen Jariin 
katsoen.  “Niin ja kun ei sitä viitsi ojaselle eikä oksaselle yöksi 
mennä, niin johonkinhan se on itsekunkin kotinsa laitettava.” 
Isä Raimo lisää.



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

Osta ilmoitustilaa!

12,50€ per lehti

Elämä on ehkä kallis, 
mutta ilmoitus tässä halpa.
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Ilmoitukset

Liikenneopetuspalvelu
 Herlevi Tmi

Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki
gsm. 040-8641333

kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin

kursseja yksityisille ja yrityksille

Takinkääntöviikko 2005
Takit on taas käännetty oikein päin. Monipuolisen musiikkiannin jälleen 
kerran tarjonnut Mallusjoen takinkääntöviikko on saatu päätökseen. 
Kuulijat löysivät tiensä talolle entiseen tapaan lauantaita lukuunottamatta 
- olisivatko MM-kisojen avajaiset houkutelleet muualle? Satapäiselle 
talkooväelle kuuluu lämmin kiitos - ilahduttavan monta uutta ihmistä oli 
mukana talkootouhussa!

Viikon aikana nautittiin Vehmaan Savujen valmistamaa bratvurstia noin 
150 kiloa ja hapankaalia saman verran. Grillimakkaraa syötiin lähes 180 
kiloa ja leberkäseä 20 kiloa. Olutta kului reilut 2000 litraa ja siideriä noin 500 
litraa. Virvoitusjuomia juotiin reilut 700 litraa.Käytännön järjestelyt sujuivat 
myös hyvin. Mopoparkki toimi hyvin, kiitos nuorille. Pysäköintipaikkakin 
kesti kohtuullisesti sateet, joita tuli viikon mittaan. Komeita moottoripyöriä 
saimme ihailla viikon aikana monia: takinkääntöviikko oli päässyt mukaan 
harrastajien lehden kesätapahtumalistalle. Kiitos, että olitte mukana 
Mallusjoen ainutlaatuisessa kulttuuritapahtumassa!

Mallusjoen nuorisoseura, Jorma Niklander

Maarit ja Sami Hurmerinta


