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1Jutut. palautteet, ilmoitukset: Mallusjoen kaupalla ja -koululla sijaitseviin Mallusjoki -lehden postilaatikoihin tai
sähköpostilla osoitteeseen pekka.katajarinne@luukku.com

Tässä numerossa: Mallusjoen uudet kauppiaat, Turinatupa, Terveydenhoitaja tiedottaa, Kyläkauppa markkinat, Tiedotus kalastajille,
Seuroista ja toimikunnista, Perhepesistä, The Bat julkaisee levyn, Vuokrattavana, Taiteiden yö, Oikaisu, Myllytalo, Mielipiteitä,
“Kesämuistoja Mallusjoelta” aiheisia juttuja ja piirrustuksia kaivataan toimitukseen, Verkko-opisto, Löytöretki makujen maailmaanta,
Takinkääntöviikon ohjelma.   SEURAAVA NUMERO ILMESTYY ELOKUUSSA, JOTEN JUTUT JÄTETTÄVÄ 15.7. MENNESSÄ

Terveydenhoitaja tiedottaa
Huhuista huolimatta aikuisvastaanotto jatkuu
Mallusjoen neuvolassa maanantaisin 9.00 – 10.30

Turinatupa
Mallusjoen Nuorisoseuran talolla Ke
5.6.2002 klo 10.00 – 12.00

Kahvitellaan, tutustutaan toisiimme,
keskustellaan mm. syksyn mahdollisesta
päivätoiminnasta. Tervetuloa mukaan
kaikki päivisin vapaana olevat,
erikoisesti ikäihmiset, kotiäidit
lapsineen, vetäjä vapaaehtoiset jne.
sekä kesä- että vakimallusjokelaiset.

Omat lelut ja pelit mukaan. Aamulenkille
seurantalolle!

Haastattelu – Mallusjoen Kyläkauppa
Hans Bonde-Jensen ja Mervi Partanen päättivät lapsineen (Joel 14, Abel 12,
Noa 9 ja Tessa 6) hakeutua maaseudun rauhaan, pois kaupungin oravanpyörästä.
”Maalla mummilassa vietettyjen kesien seurauksena, tuntuu kuin olisi palannut
kotiin rauhallisiin maalaismaisemiin” kuvailee Mervi tuntojaan muutosta.

Mervi on koulutukseltaan turkiseläintenhoitaja sekä merkonomi ja Hans on käynyt
kokkikoulun sekä ravintolaopiston. Mervi on toiminut viimeisimmäksi sisustus-
ja keittiömyyjänä. Hans on toiminut hotelli- ja ravintola-alalla, päivittäistavara-
alalla sekä ollut huonekalukaupan myymäläpäällikkönä ja myymälävastaavana.

Miksi kauppiaiksi, ja juuri Mallusjoelle?
”Pienyrittäjyys on aina kiinnostanut, etsimme paikkaa, joka ympäristöltään on
hyvä ja turvallinen. Haimme maalaisidyllistä paikkaa, jossa ihmiset yleensäkin
ovat mukavia ja stressivapaita. Tulemalla Mallusjoelle kyläkauppiaaksi kaikki
tavoitteet tuntuivat toteutuvan, aiemmin hankittu työkokemus on tällä tavoin
mahdollista hyödyntää.”

”Tarkoituksemme on pitää kauppa vireänä, pitää sopivat valikoimat ja hintataso
kilpailukykyisenä. Suurimmat toiveemme ovat, että kyläläiset käyttävät omaa
kauppaa, että kauppa kylässä pysyy ja sen mukana myös posti ja veikkaus.
Toivomme myös, että perheemme pääsee vakinaisiksi kylän jäseniksi!”

MALLUSJOEN KYLÄKAUPAN AUKIOLOAJAT:

MA –TO 9 - 18
PE 9 - 19
LA 9 - 15
SU 12 - 16 Kuvassa Mervi, Hans ja Tessa

Vesi ja viemäriasiaa
Orimattilan kaupunginhallitus on lähettänyt alustavan
hakemuksen ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus
on hankkeelle myötämielinen, suunnittelu tehtänee
tänä kesänä ja hanketta esitettänee vuoden 2003
budjettiin. JOTEN ÄLÄ TEE HÄTIKÖITYJÄ
RATKAISUJA TÄNÄ KESÄNÄ! Jos olet
kiinnostunut vesi-/viemärijohdosta, jätä yhteystietoja
Mallusjoen kaupalla olevaan laatikkoon.

Kyläkauppa
markkinat
10. – 15.6. olevalla viikolla on
kyläkauppaviikot. 15.6.
järjestetään kaupalla
kylätapahtuma (pelejä,
kilpailuja ym.) Illalla
mahdolliset tanssit
seuraintalolla. Jos olet
kiinnostunut ideoimaan
(toimimaan) ota yhteyttä
kaupalle tai Antti Lyyra 0500-
711290 mahdollisimman pian.
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Tiedotus kalastajille
Järvikunnan kalastuskunnan vesistöissä kalastusoikeuden omaaville
kalastusta harjoittaville ruokakunnille. Osakaskunnan vuosikokous on tehnyt
seuraavat kalastukseen liittyvät päätökset kalastuskaudelle 1.4.2002 – 31.3.2003

Merkkien hinnat/ pyydysyksikkö
Verkko tai rysä 5€/pyydys
Katiska 3€/pyydys
Pitkäsiima 100 kouk 5€/pyydys
Uistin tai virveli 3€/pyydys
Iskukoukku 10 kpl 3€/pyydys

Pyydysyksikköjen määrät/ruokakunta sekä silmäkoot.

Mallusjärvi ja Porvoonjoki:
- 2 verkkoa tai rysää; verkon silmäkoko: verkon  silmäkoko vähintään

50mm. Verkkoyksikkä on 30m pitkä korkeus vapaa.
- 6 katiskaa
- 1 pitkäsiima 100 koukkua maksimissaan: 10 uistinta tai virveliä
Salusjärvi
- 2 verkkoa silmäkoko 40mm maksimi verkon pituus 30m/yksikkä
- 2 katiskaa:
- 10 uistinta tai virveliä
Kuustjärvi
- 2 verkkoa minimi silmäkoko 40mm pituus/yksikkö maksimi 30m
- 2 katiskaa
Musta ja Koukkujärvet
- 2 katiskaa
Tuhkurijärvi kalastuskiellossa v2002
- Lohestus maksullisena, ilmoitus erikseen

Ravustus on kielletty kaikissa kalastuskunnan vesissä.

Merkkejä myyvät: Mallusjoen kyläkauppa sekä lähinnä kuustjärvelle Pentti
Kataja. Jos olet yli 18 tai alle 65 vuotias sinun on esitettävä merkinmyyjälle
kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta.

Valantehneet kalastuksenvalvojat tulevat valvomaan kalastusta. Heillä on
oikeus poistaa vedestä pyydykset; jotka ovat päätösten vastaisia; luvattomia
tai järvi on kalastuskiellossa.

Pyydykset on merkittävä selvästi näkyvin merkein, verkot molemmista
päistään.

Nuottausta häiritseviä merkkiseipäitä ei saa pysyvästi pitää yli 2m syvässä
vedessä.

Raimo Orava
Puheenjohtaja

Matti Saarinen
Sihteeri

THE BAT
julkaisee kesäkuun alkupuolella Karjala-aiheisen
levyn. Levylle tulee 14 Karjalasta kertovaa
kappaletta. Sanoitukset Tapio Lyyra, sävellykset
Antti Lyyra. Levyä saatavana Orimattilan alueen
kaupoista.

Seurat ja toimikunnat
Olisiko mahdollista saada Mallusjokilehdessä
julkaistuksi järvikunnan alueella toimivista
seuroista/toimikunnista seuraavat asiat:

- Virallinen nimi
- Lyhyt kuvaus toiminnasta
- Johtokunta (nimi ja numero)
- Ketkä jäseniä/miten liitytään
- Tapahtumat (vakiojuhlat)
- Muut lisätiedot (internet-/

sähköpostiosoite jne.)

Heljä Kallioinen

Toimitus vastaa “seurat
ja toimikunnat”-kyselyyn
Olisimme toimituksessa erittäin mielissämme jos
saamme julkaistavaksi tietoa seuroista ja
toimikunnista. Ei muuta kun tekstiä osoitteisiin:
pekka.katajarinne@luukku.com tai kaupalla ja
koululla oleviin postilaatikoihin.

Toimitus

Perhepesis alkaa
Maanantaina klo 18.00 – 20.30 urheilukentällä.
Koko perhe, omat eväät ja grilli mukaan.

Tiedustelut,
0500-711290

Tule talkoisiin!
Takinkääntöviikolla tarvitaan naisia ja miehiä
makkaranpaistoon, parkkijärjestäjiksi,
astiankerääjiksi, keittiöön sekä myös oluthanoihin,
tule letkeään joukkoon; tiskin takana on
mielenkiintoista ja mukavaa, näissä talkoissa on
hieno ja rento meininki. Ilmoittaudu Niklanderin
Jormalle 77796128 tai Viljasen Maijalle 7796272 tai
Kyrön Sirkulle 7781167
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Kyläjohtokunnalta
vuokrattavana
- Kahvinkeitin
- Uppopumppu
- VHS videokamera

Tiedustelut Maija Viljanen

Taiteiden Yö
Taiteiden yö järjestetään 17.8. Orimattilassa, jos
olet halukas esiintymään siellä ota yhteyttä Antti
Lyyraan.

Terveisin,
Antti 0500-711290

Löytöretki makujen maailmaan
Mallusjoen Nuorisoseura järjestää 10. – 12.6. seurantalolla kaikille lapsille ja
nuorille avoimen löytöretken makujen maailmaan.

Paikkana on seurantalon keittiö, löytöretkellä oppaina toimivat mm. Anni
Suomela ja Pirjo-Liisa Virtanen. Retkiporukkaan mahtuu mukaan 12 ensiksi
ilmoittautunutta. Tapaaminen joka päivä klo 10.00 – 13.00. ”Retken” hinta on
10€/nenä. Päivien aikana valmistamme mm. lämpimiä voileipiä, hampurilaisia,
erilaisia salaatteja, suussa sulavia leivonnaisia jne. Teemana tänä vuonna on
”pientä purtavaa” eli valmistamme monen moista helppoa purtavaa pieneen
nälkään ja välipalaksi sopivaa.

Mukaan tarvitset ennakkoluulottomuutta, huumoria, kiinnostusta
kokkaamiseen, esiliinan, sisäkengät ja noin klo 12.00 nälän. Sillä tottakai joka
päivä maistelemme mahat täyteen aikaansaannoksiamme.

Ilmoittaudu löytöretkelle 4.6. mennessä Pirjo-Liisa Virtaselle 040-759 4694

Myllytalon kohtalo
Viime numerossa Heljä Kallioinen kyseli
Myllytalon kohtalosta. Tässä vastaus:
Hakoisten Mylly Oy:n johtokunta on tehnyt
päätöksen keväällä 2002, että Myllytalo
puretaan kuluvan vuoden aikana.

Mielipiteitä
Mallusjoki –lehti on hyvä
säilyttää, koska niistä
kertyy vähitellen kylää ja
sen yhdistyksiä yms.
koskeva tietopaketti.

Kesämuistoja Mallusjoelta
Keräämme seuraavaan Mallusjokilehden numeroon tarinoita, lauluja, runoja,
piirustuksia jne. aiheesta Mallusjoen kesä. Jutut sähköpostilla
pekka.katajarinne@luukku.com tai Mallusjoki lehden postilaatikoihin.

T.Toimitus

Päijät-Hämeen verkko-opisto
Orimattilan satelliitti, Kulttuuritalo 3 krs, Lahdentie 65, 16300 ORIMATTILA
AVOINNA MA 9 - 13

TI 10 - 14
KE 15 - 19
TO 9 - 13
* SULJETTUNA HEINÄKUUN 2 ENSIMMÄISTÄ

VIIKKOA

Satelliitissa voi harjoitella tietokoneen käyttöä ohjaajan opastuksella, opiskella
verkossa; esim. tietokoneen ajokorttia, lähettää ja vastaanottaa sähköpostia
sekä käyttää internettiä.

Lisätietoja salla.i.iivonen@sytty.net

Oikaisu
Viime numerossa
(Nro 3 Huhtikuu
2002) oli juttu
M a l l u s j o e n
torvisoittokunnasta.
Jutun liitteenä
olleessa kuvassa
vuodelta 1908 oli pari nimeä väärin. Takarivissä
oikealla ei ollutkaan Oskar Eklund vaan Axel
Ekström joka kuului perustajajäseniin, kuvan
tunnisti hänen tyttärensä Kerttu Kariluoto 80v.
Hemmi Karjalaisen (kuten kuvatekstissä
väitimme) oikea nimi on Hemmi Kaijalainen.
”Hemmi ja Siro Kaijalaisen muistavat
Mallusjoella monet vieläkin. Ennen kaikkea
muistetaan heidän upea puutarhansa, jota he
rakkaudella vuosikymmeniä vaalivat. Sen
kukkaloistoa ihailtiin ja tuotteita tultiin ostamaan
kauempaakin. Hemmi-setä kuoli 1984, reilusti yli
90-vuotiaana. Itse en koskaan kuullut hänen
soittavan torvea, viulua kylläkin. Hemmin viulu

Tule kioskiin
Takinkääntöviikolla tarvitaan jälleen innokkaita
nuoria hoitamaan vohvelinpaistoa ja myyntiä
sekä karkki- ja limsakioskia. Halukkaat alle 18. v.
ilmoittautukaa 8.7. mennessä Pekkosen Aulille
puh. 7796 253 iltaisin/ muulloin 040-56 777 57
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