
Mallusjoki
Mallusjärven järvikunnan tiedotuslehti        Kesäkuu 2005

Vesipiste
Koululle on auennut kaikkia kyläläisiä 
ja mökkiläisiä palveleva vesipiste.

Mallusjoen 
internet-sivut
Mallusjoen kyläjohtokunta on 7.6. 
kokouksessaan hyväksynyt Mallusjoen 
uudet Internet-sivut.  
Sivut avataan kesäkuun lopussa 
ja löytyvät suoraan osoitteesta 
www.phnet.f i /kylat /mallusjoki 
tai kaupungin Internet-sivuilta 
www.orimattila.fi/ kaupunki-info/ 
kylat/ mallusjoki. 

Jos huomaat sivujen sisällössä 
puutteita, virheitä tai haluat ehdottaa 
jotain uutta, ota yhteyttä 050-5273052/ 
Pauliina Lampinen.

Sivut esittelevät Mallusjokea 
mahdollisimman moni- ja tasapuolisesti, 
ja niille listataan automaattisesti mm. 
Mallusjoki- lehdessä ilmoittavat 
yritykset. Mikäli et kuitenkaan halua 
yrityksesi ilmoittavan Internetissä tai 
olet paikallinen yrittäjä tai osaaja ja 
haluat omat yhteystietosi julkaistavaksi 
internetissä, soita Pauliina Lampinen p. 
050-5273052. Ilmoittaminen maksaa 
10 €. 50€:lla saat ilmoituksen sekä 
Mallusjoki- lehteen (4 numeroa) että 
Internetiin. Ilmoitusten tuotto menee 
suoraan kylälehden julkaisukuluihin.

Koulun sauna
Koulun saunan purkua havitteli neljä eri 
tahoa, joten purkamisesta järjestettiin 
tarjouskilpailu. Sauna myytiin 650:llä 
eurolla. Sauna ei olekaan mikä tahansa 
sauna vaan monen evakkolapsen 
ensimmäinen sauna synnyinseuduille 
jääneen jälkeen.

Kyläsuunnitelma
Mallusjoen kyläsuunnitelma 

on päivitetty. Sitä voi lukea 
kaupalla viikolta 24 eteenpäin. 
Kyläsuunnitelman seuraava päivitys 
tehdään 2007.

Mallusjoki-lehti
Mallusjoki-lehden päätoimittaja on 
Pekka Katajarinne, joka edelleen 
taittaa ja sensuroi lehden. Vastaavaksi 
toimittajaksi on lupautunut Maarit 
Saarinen. 

Molemmille voi lähettää 
juttuja, tapahtumia ja ilmoituksia:  
Pekka.Katajarinne@thermo.com 
tai Maarit.Saarinen1@luukku.com. 
Maaritille voi jättää juttuja 
suoraan kotiinkin. Kaupan sininen 
postilaatikko toimii myös edelleen 
juttujen jättöpaikkana.

Kyläjohtokunta
Kyläjohtokunta toimii suoraan kaupunginhallituksen 
alaisuudessa pyrkimyksenään mm. kehittää kylää sekä 
valvoa kylän etuja.
Kyläjohtokunta kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa 
käsittelemään yksityisiä aloitteita sekä tekemään mm. 
koulua koskevia päätöksiä. 

Kyläjohtokunnan virallinen pöytäkirja on esillä koulun 
tuulikaapin ilmoitustaululla aina kaksi viikkoa pöytäkirjan 
tarkastuksesta, joka käytännössä tapahtuu noin viikon 
päästä kokouksesta. Kylää koskevia aloitteita voi jättää 
suoraan kyläjohtokunnan jäsenille tai kesäkuun lopusta 
lähtien myös kylän Internet-sivujen Ota yhteyttä- palvelun 
kautta.

Lannoitesäkkikeräys
Orimattilan 4H-yhdistys kerää jälleen lannoitesäkkejä 
sekä lavahuppuja. Paikkana seuratalon pihan takareuna 
viimevuotiseen tapaan. Tuettehan 4H-kerholaisten 
ponnisteluja muovin kierrätyksen hyväksi!

Koululaisten iltapäivähoito
Mallusjoen kyläjohtokunta keskusteli kokouksessaan 

iltapäivähoidon tarpeesta Järvikunnan alueella. Oletko 
kiinnostunut ohjaamaan iltapäivätoimintaa tai onko 
lapsesi syksyllä iltapäivähoidon tarpeessa. Ota yhteyttä 
Outi Niklander p. 044-3003059. 

Seuraava lehti
Seuraava lehti ilmestyy 29.8.2005. Jutut lehteen tulee jättää 
15.8. mennessä.

Perhepesis
Perhepesistä pelataan Selventien 
urheilukentällä kesällä keskiviikkoisin 
klo 18. Tervetuloa kaikki mukaan 
rentoon liikkumiseen! Ja pesis vaihtuu 
taas syksyllä pingikseksi seuratalolle. 
Asioista tietää ainakin Lyyran Antti 
puh.0500 - 711 290

Oikaisu
Maaliskuun lehdessä oli virheellinen 
puhelinnumero.

Kyläjohtokunnan jäsenen Jorma 
Koistisen oikea numero on 0400-
318027. 

Futista
Futista potkitaan kesällä samaisella 
urheilukentällä sunnuntaisin klo 18. 
Tervetuloa hyvään porukkaan! Kysellä 
voi Munukan Artulta 0400 - 919 017

Uimahalliliput
Uimahallilippuja on edelleen jäljellä. Jos et vielä ole saanut 
omiasi, soita Pauliina Lampinen p.050-5273052.   

Kuoro
Löytyisikö kylältä ketään pianonsoittotaitoista (ei 
pakollista) vapaaehtoista vetämään koko kansan kuoroa 
kerran viikossa? Kyse olisi ns. virkistäytymiskuorosta, 
jossa ei ole pääsykokeita, pakkoesiintymisiä eikä liian 
kunnianhimoista ohjelmistoa.  Yst.vast. 050-5273052/ 
Pauliina Lampinen



Takinkääntöviikon 
ohjelmatietoja

Su 31.7: klo. 19  Kaj Chydeniuksen konsertti “Tulisit kuin 
joulu” Ritva Sorvali, Taru Nyman ja Kalle Chydenius: 
laulu. Kaj Chydenius: sävellykset, säestys ja juonto

Ma.1.8 Beatles-musiikkia yllätysbändi Lahdesta

Ti.2.8  klo.18 lastenkonsertti Avanti:n tapaan. Klo.20 
kamarimusiikkia Avantin muusikkojen tulkitsemana

Ke.3.8  Esiintyjä avoin

To.4.8  klo.19 Yhteislauluilta Hannun ja Maukan johdolla. 
Klo.21 Fat Mama; juurevaa bluesia

Pe.5.8  Maarit ja Sami Hurmerinta

La.6.8  Mallusjoen torvisoittokunta Vanhan piian pojat

Nämä ovat tämän hetken tiedot, myös muita esiintyjiä on 
tulossa, mm, BAT:iä kuullaan jonain iltana. 

Talkooväkeä takinkääntöviikolle!
Elokuun ensimmäisellä viikolla nautitaan taas monenlaisesta musiikista ja 
hyvästä tunnelmasta Mallusjoen seuratalolla.  Tule mukaan töihin ”tiskin 
taakse” takinkääntöviikolle, kun olet yli 18-vuotias (nuorempia tarvitaan 
kioskissa, lisätiedot toisaalla tässä lehdessä).  Toivottavasti kunkin illan 
perusjoukko on mukana myös tänä vuonna. Ota yhteyttä illan vastuuhenkilöön 
ja vahvista mukanaolosi. Jos et ole aikaisemmin ollut mukana, tule rohkeasti 
mukaan ”hanaan” tai keittiöön!

Ilta  Vastuuhenkilö Puhelinnumero
Su 31.7.2005 Kyösti Kyrö 778 1167 / 050 309 8259

Ma 1.8.2005 Sirkku Kyrö 778 1167 / 050 309 8259

Ti 2.8.2005 Jorma Niklander779 6128 / 041 445 3801

Ke 3.8.2005 Maija Viljanen 779 6272 / 040 721 9435

To 4.8.2005 Kirsti Hartman 777 5049 / 040 770 8835

Pe 5.8.2005 Mika Tuiskunen 777 8372 / 0500 320 568

La 6.8.2005 Marja Uotila 779 6289 / 040 828 4689

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 puhelimitse 
(779 6128 / 041 445 3801) tai sähköpostilla (jorma.niklander@phnet.fi).  

Terveisin, Mallusjoen nuorisoseura

Koululaiset laitumille!
Koulun kevätjuhlat vietettiin tiiviissä tunnelmissa isompien 
oppilaiden vihreässä luokassa kesäkuun 2.päivänä. Ei voi 
kuin ihmetellä miten Mallusjoella vuosi vuodelta opettajat 
keksivätkin oppilaittensa esitettäväksi niin paljon erilaista, 
hauskaa ja tunnelmallista ohjelmaa. - Ja miten loistavia 
esiintyjiä koululaiset olivat!

Luokkahuoneet oli koristeltu kauniiksi lasten käsitöillä ja 
heleillä koivuilla. Erityisesti jäi mieleen keltaisen pienten luokan 
keltaiset iloiset auringot, jotka aivan kuin lähettivät koulun 
väen vieraineen aurinkoisen kesän viettoon! Harmoniselta 
näytti myös se, kun lapset esiintyessään laulu- tai lausunta 
ohjelmissaan, seisoivat pituusjärjestyksessä auran muodossa 
tytöt ja pojat vastakkain. Kun pienet ekaluokkalaiset 
lauloivat hyvästejä isommille toiseen kouluun siirtyville ja 
kävivät jokainen vuorollaan viemässä  ystävänrunon heille, ei 
liikutuksen kyyneleiltä voinut katsomossa välttyä. 

Kiitos opet Aino, Tuomo ja Salla sekä keittiön Anneli ja 
kaikki lapset , nauttikaa kesälaitumien  iloista! 

Kalastusosakaskunnan kuulumisia
Järvikunnan kalastusosakaskunta jatkaa toimintaa edellisvuosien tapaan. Mitään 
suuria muutoksia ei kirjattu maaliskuun vuosikokouksessa. Myöskään isoja 
muutoksia ei tullut hoitokunnassa toimivaan porukkaan,vaan samat miehet 
jatkavat tehtävissään. Uusia tuuliakin kuitenkin puhaltelee, koska hoitokunta 
päätti kosiskella, ja saikin myöntävän vastauksen Maarit Saariselta, joka kutsuttiin 
sihteeriksi hoitokunnan ulkopuolelta. Näin myöskin saatiin “Saarinen” jatkamaan 
tehtävää. Osakaskunta lausuu mitä parhaimmat kiitokset Matti Saariselle 
vapaaehtoisesta yhteisten asioiden hoidosta kalastusasioissa, joissa jatkossakin 
tarvitaan hänen tietämystään turvataksemme järven ja veenviljan hyvinvointi.

Mitä järven kohtaloon muuten tulee, on meidän jokaisen asiana edistää ja ylläpitää 
sitä, että vesistön kunto vain paranisi, ja kaikilla olisi mahdollisuus virkistäytymiseen 
uiden  ja kalastellen tai vain rannalla auringossa makoillen.

Kalastusosakaskunnan keskikesän toimintaa

Kesäopintoretki
Uudenmaan Kalatalousyhteisöjenliiton järjestämänä tehdään kesäopintoretki 1.-
2.7.2005 Tampereen kaupunkiin sekä lähialueille risteillen ja kalastusvälineisiin 
ynnä kalastuspaikkoihin tutustuen. Kyselyt matkasta ja ilmottautumiset pikaisesti. 
Kalastusosakaskunta avustaa kuutta ensiksi ilmottautunutta osakasta kolmasosalla 
matkan hinnasta (180:-) ja toiset sitten mukaan omin kustannuksin, jos paikkoja 
on. Ilmottaudu siis puh. 7797200 tai 040-7201346 / Raimo.

Tuhkurin lohionginta
Tuhkurin lohionginta alkaa la 9.7 klo 12, jatkuen tämän vuoden loppuun. Luvat 
maksavat 25:- paikallisilta osakkailta ja 35:- ulkopuolisilta henkilöiltä. Lupa on aina 
henkilö- ja onkivälinekohtainen ja voi ostaa useampiakin lupia. Niitä tulee myyntiin 
Mallusjoen Kyläkauppaan lähiaikoina. Asiasta tulee myös ilmoitus Orimattilan 
Sanomiin. Siispä kesä kuluu hienosti moninaisissa tapahtumissa!

Järvikunnan Kalastusosakaskunta 
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Jätepiste siirretty
Mallusjoen hyötyjätepiste siirretty kaupalta seurantalon 
pihaan,  Mallusjoentie 243, 16450 Mallusjoki. Kerättävät 
jätelajit ekopisteellä   ovat: keräyspaperi, keräyslasi ja 
paristot.

Ekopisteet uudistuvat

Tammikuun alussa 2005 alkaa ekopisteiden uudistuminen 
Päijät-Hämeen Jätehuollon toimialueella. Tähtäimessä on, 
että vuoden 2007 loppuun mennessä jokainen toimialueen 
13 kunnan hyötyjätepisteestä on uudennäköinen. Uudistus 
alkaa Lahdesta ja Heinolasta. Uudet vihreät keräyskontit 
on valittu kestävyys, toimivuus ja turvallisuus näkökulmia 
tarkastellen. Ekopisteessä kerätään koosta riippuen 
keräyskartonkia, keräyspaperia, lasia, paristoja ja 
pienmetallia.

Tavoitteena on luoda yhtenäinen ilme kaikkien kuntien 
ekopisteisiin, niin että jokainen toimialueemme asukas 
tunnistaa ekopisteen omakseen. Nykyiset jätekeräysastiat, 
kontit ja laarit ovat peruja siltä ajalta, kun kunnat jokainen 
erikseen järjestivät hyötyjäteasiansa itse.

Samalla kun keräysastiat uudistuvat tarkistetaan niiden 
sijoittumista. Ekopisteet pyritään saamaan toiminnallisesti 
paikkoihin matkanvarrelle tai keskeiselle paikalle mm. 
kauppojen läheisyyteen, ettei niihin tarvitsisi erikseen lähteä. 
Yhtenäisillä keräysastioilla saavutetaan myös ympäristöys
tävällisyyttä, tehokkuutta ja taloudellisuutta tyhjennysten 
järkeistämisen avulla. Ekopisteiden uudistuksen toivotaan 
kannustavan asukkaita lisäämään lajitteluaan.

T. Kirsti Vaara

Kyläkaupan kuulumisia
Kyläkauppa kuuluu kylään itsestäänselvyytenä. Ainahan se on ollut paikallaan, eikä 
meidän kyläläisten ole tarvinnut vaivata sen kummemmin asialla päätämme. Kunnes 
viime lokakuussa kauppa sulki kannattamattomana ovensa. 

Talvi meni. Mallusjoen historian lehtiin kirjoitettiin n. 170 kaupatonta päivää. Kevät 
tuli, ja kauppias Mervi Bonde-Jensen avasi ovet uudistuneeseen kauppaan 20.4.05.

Miten kaupankäynti on lähtenyt sujumaan, Mervi?

”Viime lauantai oli ihanan kiireinen päivä, en edes maitohyllyä ehtinyt täyttämään. 
Asiakkaat oli iloisia ja heitä tuli ja meni koko päivän. Sellaisia päiviä kun olisikin, niin 
ei olisi mitään huolta kaupan jatkuvuudesta. Mutta sitten huono uutinen, heistä suurin 
osa oli mökkiläisiä, aivan ihania ihmisiä siis, mutta kun he eivät asioi täällä talvisin!”

Olen kuullut kritiikkiä kaupan kalliista hinnoista, miten tätä 
kommentoit?

”Hinta riippuu aivan täysin asiakasmääristä. Jos kävisi enemmän asiakkaita, 
voisin ostaa tukusta suurempia määriä. Nyt ostan niin vähän, että en saa millään 
paljousalennuksia. Ja ehkä ihmiset ajattele, että myös kauppiaalle maksaa rahaa ja 
aikaa ajaminen tukkuun, minun tapauksessa Lahteen. En tietenkään koskaan pysty 
kilpailemaan markettien hinnoilla.”

Ja toisaalta marketistahan tulee kerättyä ostoskärryihinsä helposti 
muutakin kuin välttämätöntä, että se siitä sokerikilon säästöstä!

”Aivan. Enkä odotakaan, että kyläläiset ostaisivat kaiken tarvitsemansa kyläkaupasta, 
mutta siihen haluan heitä kyllä herätellä, että jos haluavat, että kauppa säilyy kylällä 
jatkossa, itsekunkin tulee siellä käydä edes silloin tällöin.”

Olinkin juuri kysymässä miten kauppa syksyllä käy?

”Sen haluaisin kovasti itsekin tietää! Tällä hetkellä ei näytä kovin hyvältä. 
Toivoisin todella, että pystyisin pitämään ovet auki. Eniten minua huolestuttaa kylän 
vanhemmat ihmiset. Itselläni ei ole enää ollut mummoa vuosiin, ja he ovat erityisen 
lähellä sydäntäni.”

Ihanteellisinta olisi, että kaikki kyläläiset pysähtyisivät ajattelemaan asiaa myös 
vanhemman väestön kannalta, tai jos ei naapuri sureta, voisi yrittää muistaa, että itsekin 
on kerran vanha. Silloin on ihan eri asia onko kauppa kilometrin vai kolmentoista 
päässä.”

Haastattelun aikana kaupassa kävi noin tunnin ajalla 6 ihmistä, kaikki kyläläisiä, 
4 heistä allekirjoittaneelle tuttua. Ilmapiiri oli kotoinen. Sääli jos ei jatkuva. Hieman 
voi vilkaista peiliin itsekukin, jos kaupan ovet joutuvat sulkeutumaan taas syksyllä. Ei 
anneta niin käydä! Mikä kylä se sellainen on, jossa ei kauppaa ole! Yhteistä sellaista. 
Sitäpaitsi olemme saaneet kyläämme kauppiaan, jolle kyläkauppa ei ole vain työpaikka, 
(jokainen ymmärtää ettei se rikastumispaikka ole missään nimessä!) vaan kauppiaan, 
joka aidosti välittää kyläläisistä, (ja mökkiläisistä) ja haluaa auttaa kylää säilymään 
elinvoimaisena. Meidän tehtävä on auttaa puolestamme häntä.

T. Maarit S.



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

Hutikuti
M a l l u s j o e n 
n u o r i s o s e u r a n 
lentopal lo i l i jo i t ten 
joukkue “Hutikuti” 
pelasi voitokkaasti 
Mäntsälässä järjestetyssä 
Maakuntalentis 2005-
turnauksessa. 
Turnaus pidettiin Mäntsälän monitoimitalolla 
19.03.2005. Tuomisena kotiin tuli voitto 
turnauksesta kiertopalkinnon kera. Kiertopalkinto 
on nähtävillä Mallusjoen seurantalolla. Joukkueessa 
pelasivat: Ari Mattila, Mika Nieminen, Atte 
Laaksonen, Juha Miikulainen ja Seppo Backman. 
Porukan kapteenina toimi Seppo Backman.

Terveisin Marja Uotila, Nuorisoseuran 
johtokunnan jäsen

KYLÄTALKKARIPALVELUA

Nahkhiir ky

p. 0400-711290

MYYN KIINTEISTÖJÄ
Etelä-Suomen alueella

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

MALLUSJOEN KYLÄKAUPPA
- kesäkahvila ja kirppis -
Mallusjoentie 245 p.7796153
AVOINNA MA-PE 10-17, LA 10-14 
 

��������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������

����������������������������������������

Paluumuuttajan terveisiä
“Onhan se likka lähtenyt useammankin kerran ja aina palanut takaisin kuin 
bumerangi. ” 
Tällä kertaa likka rakentaa juurilleen sellaisia perustuksia, etteivät ne ihan pienestä 
tuulesta heilahda. Koska olen pienen kylän kasvattina tietoinen, miten mukavaa 
on kun kylässä tapahtuu jotain, (ja miten hauskan kahvipöytäkeskustelun 
siitä voi saada aikaiseksi!) toivotan jokaisen tervetulleeksi tontillemme 
Maukolanrannantielle seuraamaan tänä valmis-talopakettiaikana hieman erilaista 
rakentamistapaamme. (Maukolanrannantie lähtee siis Saarisen navetan nurkalta 

rantaan päin, tämä siltä varalta, ettei kyltti ole 
vieläkään asennettu lehden ilmestyessä.) Suurin 
osa kyläläisistä tietänee Saarisen mummulan 
ukkostulipalon viime kesältä. Kaiken muun tuli 
voitti, vaan ei kiveä. “Ja siitä se ajatus sitten lähti.” 
Hirret paloivat mummulassa käyttökelvottomiksi 
ainakin toiselta puolelta. Uusi, jos tässä 
tapauksessa niin voi sanoa, suunnilleen saman 
kokoinen ja mallinen hirsikehikko löytyi Porin 
läheltä Harjavallasta. Nämä hirret ovat vielä 

mummulaakin vanhempia, vuodelta 1848. Hirret saapuivat Mallusjoelle tukkirekalla. 
Ammattilainen käsitteli massiivisia, parhaimmillaan 17 m hirsiä kuin hammastikkuja.

Perustuskivien ähräämisessä paikoilleen kahteen varviin oli tähän asti (ikuisuus)projektimme 
konstikkain työ. Ne myös loppuivat kesken kaiken, ja lisäkappaleiden löytäminen oli 
sananmukaisesti “kiven takana.” Vallioniemen Olavin eläkeläismetsäkone “Kokkumi” oli 
pitelemätön tonnin-painoisten järkäleiden siirtelyssä. Ihmetellä ja kunnioittaa täytyy entisajan 
rakentajia, joilla ei ole moottoreita ollut apunaan! Kuvassa kiviä kankeaa Uotilan Erkki, 
Pöyryn Seppo ja rakentamisen myötä stadin kundista maalaisjussiksi muuttuva parempi 
puoliskoni Nykäsen Jussi. Tulkaa ihmeessä morjenstamaan ja katsomaan miten homma 
edistyy, perinteitä kunnioittaen, vai edistyykö... 

Raksaterveisin Saarisen Maarit ja Jussi N.

Ilmoitukset

Liikenneopetus Herlevi Tmi
Kurpantie 67, 16450 Mallusjoki

gsm. 040-8641333

kertausajoa jo kortillisille
taloudellisuus/liukkaankelin

kursseja yksityisille ja yrityksille


