
Mallusjoki
Mallusjärven järvikunnan tiedotuslehti        Helmikuu 2005

19.02.2006 Mallusjoen koululla klo  12.00-15.00

• Perinteinen pulkkamäki niin pienille kuin isommillekin
• Lämmitellään nuotion äärellä ja
• Paistetaan makkaraa  (omat  makkarat mukaan)
• Tarjolla on soppaa, mehua, kahvia ja pullaa
• Moottorikelkka-ajelua, mönkijä ajelua, rekiajelua sekä 
poniratsastusta perheen pienimmille 
• Tapahtumassa julistetaan vuoden 2006 kyläläinen
• Ilmaisia leffalippuja 1 kpl/mallusjokelainen perhe

Järjestäjä: Mallusjoen kyläjohtokunta + team

Naurettavaa kerta kaikkiaan
Hihitystä, hohotusta, hähätystä. Jo siinä hitaampikin hämäläinen lämpiää ja 
rentoutuu kun saa tekeytyä milloin ukoksi, milloin akaksi, milloin viehkeäksi 
viettelijättäreksi tai flirttailevaksi mieheksi. Jorma Koistisen ideoima ja yhdessä 
Kyläjohtokunnan järjestämä Nauruterapia- ilta kokosi Seuratalolle runsaan joukon 
uteliaita huumorintajuisia.  

Kyllä edes kerran vuodessa jokaisen täytyisi saada heittäytyä lapseksi jälleen 
ja osallistua nallehippaan, jossa kolmen sekunnin turva löytyy satunnaisen 
ohikulkijan halauksessa tai virittäytyä kuuntelemaan puolituhmia vitsejä. Ei 
elämä ole niin totista. Ja antaumuksella aluksi niin totinen osallistujajoukko 
heittikin estonsa nurkkaan ja määki lehmän lailla kädet korvilla, käynnisti 
kovaäänisesti moottoripyörää, haukkua räkytti jne. aina vastaantulijan selkään 
kiinnitetyn lapun mukaan ja rohkenipa jokunen jakaa omankin puolituhman 
vitsinsä kaikkien kanssa.   

Illan ohjaaja Anne Hietanen Helsingistä jakoi lisäksi tietoa ruumiin kielestä ja 
siitä kuinka omasta tai muiden vartalon asennosta voi lukea mitä toiselle todella 
kuuluu, onko hän masentunut vai onko hän elämänsä kunnossa. Vartalon asento 
vaikuttaa myös siihen millaisena vastaanottaja vastaanottaa puhujan viestin. 

Yllätyksekseen moni löysi omasta ruumiistaan kipeän kohdan kuten ennalta 
huolehtijan patin tai stressipisteen. Nyt tiedämme, että omaa vartaloaan lukemalla 
tietää esim. ottaa jatkossa rennommin heti kun stressipisteessä on kipua. 

Menestykseksi illan teki jo itse tilaisuuteen osallistujat, joista viidennes oli 
miehiä, loput naisia. Kaukaisimmat osallistujat olivat Helsingistä ja Pennalasta 
saakka. Nuorisoakin oli paikalla merkittävä joukko. Taas on osoitettu, ettei 
hauskanpito ole iästä tai lisäaineista kiinni. Alkuillan kommentit: ”ei yhtään 
huvittanutkaan lähteä tänne”, muuttuivat hauskan illan myötä toteamuksiksi: 
”kyllä kannatti tulla.” 

Päähän jäi se yksi pareittain luettu vitsi monista: ” Se joka nauraa viimeksi…se 
ei ymmärtänyt vitsiä.”

P.S. Suurkiitos Nuorisoseuralle tilan lainauksesta!

Talvitapahtuma

VIHREÄN TALON VÄKEÄ
Mallusjoentiellä,entisessä Hardenin talossa, on tapahtunut 
muuttoliikettä. Kun kuulin, että Sainion lapsiperhe 
muuttaa siitä pois, olin harmissani, kunnes selvisi, että 
tilalle tulee vielä lapsirikkaampi perhe, Herlevit. Ja kyllä, 
samaa sukua, kuin n.4 v sitten Mallusjoelle asettuneet 
Marjo ja Jaakko lapsineen. Marjo vitsailee, että te olette 
täällä jo niin sisäsiittoista väkeä, että täytyy vähän uutta 
verta tuoda kylään! Uusiin kylän Herleveihin kuuluvat 
äiti Jonna,isä Marko ja lapset Jon 12v,Jenna 11v, Janna 
9v,Jessica 3v ja Jim 4kk.Jonna kertoo heidän aikanaan 
hieman kummastelleen isänsä ja Marjon päätöstä 
muuttaa pääkaupunkiseudulta maalle, mutta ajatuksilla 
on tapana muuttua!Nyt Jonnasta tuntui hyvältä muuttaa 
lähemmäs isää ja ratkaisuun vaikutti myös se, että hänen 
lapsillaan olisi Mallusjoella jokaisella jo yksi tuttu 
luokkakaveri valmiina.Jon pääsi samaan luokkaan kuin 
tätinsä Herlevin Laura, Jenna Noora-”tädin” luokkaan 
ja Janna Riinan kanssa yhdistetylle luokalle.Jonnan 
perhe mallusjokelaistui Helsingin Puistolasta, ja vaikka 
siitä on n.20 km Helsingin keskustaan,eli luontoakin jo 
näkyvissä, on ensimmäinen kuukausi maalla ollut lapsille 
elämyksellistä. Ulkoilleet he ovat paljon enemmän kuin 
ennen ja harrastusporukoihinkin  jo ehtineet liittyä. 
Lämpimästi tervetuloa kyläläisiksi!

Ps.Huhujen mukaan muitakin uusia ihmisiä on kyläämme 
saatu, ota yhteys allekirjoittaneeseen,niin asiasta voisi 
mainita ensi lehdessä! Ja onneksi Sainiotkaan eivät 
muuttaneet kuin 10 km päähän ja heidän lapsilukunsakin 
pian lisääntyy! Onnea!
Maarit S. 0400-950 798 



Nuorisoseuran kevätkokous
Mallusjoen nuorisoseuran sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään sunnuntaina 26.3.2006 
kello 19 alkaen. Käsiteltäviä asioita ovat muiden 
muassa: seuran ja päiväkoti Kuperkeikan 
toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuskertomus 
sekä tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen 
vahvistaminen sekä vastuuvapauden 
myöntäminen. Tule mukaan kokoukseen!

Mallusjoen seuratalolle uusi 
lähiosoite
Pitkällisen työstämisen jälkeen kaupungin 
tekninen palvelukeskus on nimennyt seuratalolle 
johtavan yksityistien Seuratalontieksi.  
Seuratalon uusi lähiosoite on: Seuratalontie 
37. Uusi tiennimiviitta saadaan paikoilleen 
lähiaikoina. Tarkka lähiosoite on tarpeen 
palo- ja pelastustehtäviä varten esimerkiksi 
takinkääntöviikon aikana ja miksei muulloinkin, 
koska talolla on vilkasta toimintaa ja aina jotain 
voi sattua.

Nuorisoseuran johtokunta 
vuodeksi 2006
Nuorisoseuran johtokunta kuluvalle vuodelle 
valittiin viime vuoden syyskokouksessa. Jäsenet 
yhteystietoineen ja vastuualueineen:
   
Hartman Kirsti 040 770 88 35
Herlevi Jaakko 040 864 1333
Herlevi Marjo 040 779 5204
Kyllönen  Eine 050 339 9140
Kyrö Kyösti 050 309 82 59
Kyrö Sirkku 050 309 82 59
Niklander Jorma 041 4453801
Suomela Anni 040 8247272
Tuiskunen Mika 0500 320 568
Uotila Marja  040 828 4689
Viljanen Maija 040 721 9435
Virtanen Pirjo-Liisa 040 759 46 94

Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää, 
kommentteja, ehdotuksia tai muita terveisiä 
nuorisoseuralle!

VUODEN KYLÄLÄINEN 2006
Kyläjohtokunta valitsi yksimielisesti vuoden kyläläisen. 
Kyläjohtokunta julkistaa ja palkitsee vuoden kyläläisen 
19.2.2006 Talvitapahtumassa.

KYLÄRAHOJEN KÄYTTÖ
Kirjanpidollisista syistä vuoden 2005 loppua kylärahaa 
ei voitu käyttää Nauruterapia-tilaisuuden takuusummaan, 
joten kyläjohtokunta päätti käyttää loput kylärahat 50 
elokuvalippuun Orimattilan Lähiteatterissa. Liput jaetaan 
Talvitapahtumassa 19.2. klo 12 alkaen periaatteella 1/talous. 

TALVITAPAHTUMA
Marjo kirjoittaa ilmoituksen. On varmaan lähettäny jo, pitäis 
pienentää.

KAUPPA-AUTO   
(Osaatko tehdä tästä lomakemuotoisen ja laittaa lehdessä 
kohtaan, jossa sen pois leikkaaminen ei haittaa???)
Mallusjärven pohjoispuolella pysähtyy Riihimäkeläinen 
kauppa-auto, joka mahdollisesti pysähtyisi Mallusjoenkin 
puoleisella rannalla, mikäli tarvetta on.

Täytä tämä lomake ja palauta se PIKAISESTI Mallusjoki-
lehden siniseen postilaatikkoon, joka sijaitsee 50 m entiseltä 
kyläkaupalta Orimattilaan päin.  

Olisi kiva jos kauppa-auto pysähtyisi  _______

En usko, että tarvetta kauppa-autolle on _______

Ehdottaisin pysähtymispaikaksi: 
______________________________
 
Kauppa-auto voisi mielestäni pysähtyä 
_____ kertaa viikossa.

Haluaisin, että kauppa-autosta löytyisi 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

SEURAAVA LEHTI 
Ilmestyy 13.4. Aineistot tulisi olla Pekalla 3.4.. (Pekka.Katajari
nne@thermo.com).



Seuratalo vesi- ja 
viemäriverkkoon
Seuratalolla käyneet ovat huomanneet, että 
tien viertä sekä talon pihaa on myllätty aika 
tavalla.  Jo ennen tammikuun lopun kovia 
pakkasia saimme hyväksynnät seuratalon 
remonttihankkeen muutokseen. Vesi- ja 
viemäriverkkoon liittyminen on viimeinen osa 
kevään 2006 aikana päättyvää remonttihanketta. 
Tuomas Hämäläinen urakoi putkilinjat 
seuratalolle. Eteläisen Päijät-Hämeen 
maaseudun kehittämisyhdistyksen (Etpähä ry)  
kautta toteutettava, kaupungin, valtion sekä EU:
n tukea saava hanke on ollut käynnissä kolmisen 
vuotta. Toivottavasti tänäkin talvena kiusanneet 
viemäriputken jäätymiset sekä kesäiset vesipulat 
ovat pian taaksejääneitä muistoja vain. Myös 
räystäskourut ja syöksytorvet on asennettu 
alkutalvesta paikoilleen.

LIUKKAAN KELIN KURSSI 
NAISILLE
Pelottaako perän luisuminen? Ei hätää! 
Kootaan kasaan rento porukka autoilevia 
naisia ja lähdetään Porvooseen liukkaan 
kelin radalle harjoittelemaan.Tämän palvelun 
meille syrjäteiden liukastelijattareille tarjoaa 
Liikenneopetuspalvelu Herlevi. Jos saamme 
kasaan 10 osallistujaa, 4 tunnin opetuksen 
hinnaksi tulee n.20 e/henkilö.Kurssi pidetään 
maaliskuussa, jonakin lauantaina tai 
sunnuntaina, soita Marjolle, niin hän sovittelee 
päivämäärän mahdollisimman monelle 
sopivaksi.Marjo Herlevi 040-7795204

Järjestyksenvalvojaksi
Koulutettuja järjestyksenvalvojia tarvitaan taas ensi 
kesänä takinkääntöviikolla. Tule mukaan koulutukseen 
ja toimimaan järjestyksenvalvojana jonakin iltana 
takinkääntöviikolla! Luvassa yhdessä tekemisen iloa 
hyvässä talkoohengessä. Kortin saatuasi voit toimia 
myös muissa tapahtumissa järjestyksenvalvojana. 
Erityisesti 18-vuotta täyttäneet nuoret ovat 
tervetulleita mukaan koulutukseen. Kokoa kaveristasi 
porukka ja lähtekää joukolla kurssille. Nuorisoseura 
maksaa kurssimaksun ja itsellesi jää valokuvien 
hankkiminen sekä järjestysvalvojakortin lunastaminen 
poliisiviranomaisilta. 
Lähiaikoina järjestetään kaksi kurssia Lahdessa, valitse 
sopiva ajankohta!

Järjestyksenvalvojan peruskurssi 1

Aika ja paikka: 17. - 19.3. ja 23.3.2006 Hannun sali, 
Rautatienkatu 3
sisäpiha, Lahti

Aikataulu:
Perjantai 17.3. klo 17.00 - 21.00, lauantai  18.3. klo 
09.00 - 17.00
sunnuntai  19.3. klo 09.00 - 17.00, torstai 23.3. klo 18.00 
- 20.30

Järjestyksenvalvojan peruskurssi 2

Maanpuolustuskoulutus järjestää kaikille avoimen järje
styksenvalvojakurssin Hennalassa Hämeen Rykmentin 
tiloissa. 

Kurssi pidetään : perjantai 31.03. 2006 klo 17.00-21.00, 
lauantai 01.04. klo 09.00-16.00, sunnuntai 02.04. klo 
09.00-16.00, torstai 06.04. klo 17.00-21.00 (koe). 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Jorma Niklander, puh 041 
445 3801 tai sähköposti jorma.niklander@phnet.fi

Järjestyksenvalvojakortti uusittava kevään aikana
Ensimmäiset järjestyksenvalvojat kouluttautuivat jo yli 
viisi vuotta sitten. Kortin voimassaolo on jo päättynyt 
tai päättyy ennen ensi kesän takinkääntöviikkoa noin 
kymmeneltä talkoolaiselta. Tarkista korttisi viimeinen 
voimassaolopäivä. Seura maksaa kortin uusimisesta 
perittävän 31 euron maksun kortin uusimisen jälkeen. 
Jokaisen on henkilökohtaisesti vietävä hakemus 
sekä kaksi mieluiten mustavalkoista valokuvaa. Kortti 
haetaan poliisilaitokselta tai se voidaan myös postittaa. 
Hakemuslomakkeen saat Jormalta. Hoidathan kortin 
kuntoon ennen kesää!



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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Kuva / Mika lampinen




