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AloitussanatAloitussanatAloitussanatAloitussanatAloitussanat

Edessänne on Mallusjoki -lehden
ensimmäinen numero.

Alkusyksyllä järjestetyssä Mallusjoen
kyläkokouksessa listattiin
kehitettämistä kaipaavia asioita ja
päällimmäisenä esiin nousi tiedonkulun
parantaminen, joten tässä siis
Mal lusjoki  -lehti .

Lehden tarkoituksena on levittää
tietoa Mallusjärven järvikunnan
asioista ja tapahtumista. Mallusjoki -
lehti  jaetaan säännölllisin väliajoin
jokaiseen järvikunnan talouteen,
mukaanlukien kesäasukkaat.

Lehden sisällöstä vastaavat kaikki,
jotka haluavat juttuja ja ilmoituksia
lehteen lähettää. Se onnistuu
sähköpostitse osoitteeseen
mal lusjoki@orimatti l a.fi  tai  j ättämäl lä
lehteen halutut tekstit Mallusjoen
koululla ja kaupalla sijaitseviin
Mallusjoki -lehden omiin
posti laatikoihin.

Mallusjoki -lehdessä voidaan julkaista
myös nimimerkillä, mutta toimituksella
on oltava tieto siitä kuka on
kirjoitusten takana, joten nimimerkin
lisäksi oma nimi ja yhteystiedot
mukaan.

Seuraava Mallusjoki -lehden numero
ilmestyy Helmikuussa 2002, jutut
15.1.2002 mennessä edellä
maini ttuihin paikkoihin.

Hyvää ja Rauhaisaa Joulua toivottaen,
Pekka Katajarinne

Mallusjoen kyläjohtokunta 2001 - 2004Mallusjoen kyläjohtokunta 2001 - 2004Mallusjoen kyläjohtokunta 2001 - 2004Mallusjoen kyläjohtokunta 2001 - 2004Mallusjoen kyläjohtokunta 2001 - 2004

VVVVVarsinaiset jäsenetarsinaiset jäsenetarsinaiset jäsenetarsinaiset jäsenetarsinaiset jäsenet VVVVVarajäsenetarajäsenetarajäsenetarajäsenetarajäsenet
Antti Lyyra, pj . 779 6161 Raimo Orava 779 7200

0400-711 290 040-720 1346
0500-711 290

Timo Väisänen, vpj. 777 8970 Keijo Uotila 779 6155
040-729 8877

Päivi Eerola 778 1137 Heikki Nikula 779 7164

Jorma Koistinen 778 1206 Leila Huuskonen 779 6259
0400-318 027

Minna Nykopp 778 1256 Tu ula Val l ioniemi

Auli Pekkonen, siht.779 6253 Outi Niklander 779 6128
040-567 7757

Mallusjoen lastenneuvola/terveydenhoitajaMallusjoen lastenneuvola/terveydenhoitajaMallusjoen lastenneuvola/terveydenhoitajaMallusjoen lastenneuvola/terveydenhoitajaMallusjoen lastenneuvola/terveydenhoitaja

Mallusjoen lastenneuvola/terveydenhoitaja Maija-Liisa Larkio
tavattavissa torstaisin koululla. Ajanvaraus ja puh.neuvonta torstaisin k lo 12 -
13 puh. 779 6109.

Tässä numerossa:

- Mallusjoki -lehden  aloitussanat
- Mallusjoen kyläjohtokunnan jäsenet
- Järvikunnan kalastuskunnan kuulumisia
- Mallusjoen seurantalon kayttövuorot
- Mallusjoen lastenneuvolan vastaanottoajat ja ajanvaraus
- Kansalaisopiston kurssit Mallusjoen koululla
- Mallusjoen nuorisoseuran kuulumisia
- Mallusjoen lepokoti ilmoittaa
- Säätiedotus
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Järvikunnan kalastuskunnan kuulumisiaJärvikunnan kalastuskunnan kuulumisiaJärvikunnan kalastuskunnan kuulumisiaJärvikunnan kalastuskunnan kuulumisiaJärvikunnan kalastuskunnan kuulumisia

Kuluvan vuoden (2001) aikana Mallusjärven kehitysprojektin tehokalastuksesta nuottaamalla on vastannut
kalastuskunnan hoitokunta apunaan uutterat talkoomiehet ja vetäjänä kalastusvastaava Keijo.

Alkuvuoden jääaikaan saatiin saaliina ylös n. 12 000 kg kolmellatoista (13) vetokerralla. Syksyn avovesiaikaan saatiin
n. 10 000 kg ja ehdittiin vetää kahdeksan (8) kertaa ennen jäiden tuloa. Saaliin määrä vaihteli aika paljon eri vetokerroilla.
Parhaimmillaan nousu ylös nuotan perästä lähes 3 000 kg sekalaista roskakalaa.  Siinä oli särkeä, salakkaa, kiiskeä,
ruutanaa, lahnaa, pasuria ja tietenkin pientä norssia (kuoretta). Nuotan perässä oli joskus myös varsinaiseksi ruokakalaksi
luettavaa ahventa, kuhaa ja haukea, jopa oikein “isokörmykin”, siis yli kymmenkiloinen hauki. Kuhat ja poikaset on
pyritty laskemaan aina takaisin järveen, mikäli ovat olleet vahingoittumattomia. Ankeriaita ei juuri ole nuotassa näkynyt.
Tällaista nuottausta, joka lopuksi muuttuu hoitokalustukseksi, jatketaan ympäristökeskuksen suunnittelemana aina
vuoteen 2006 asti.

Järven vedenlaadun puhdistumisoperaatio kestää useita vuosia, joten nyt vaaditaan sitkeyttä ja kärsivällisyyttä
hoitotoimenpiteissä. Näihin luetaan myöskin suunnitellut laskeutusaltaat laskeviin jokiuomiin. Niistä ensimmäisinä ovat
toimenpiteiden kohteina Myllyoja ja Haaroinoja.

Näistä asioista lisää seuraavissa lehdissä, jos vaikka seuraavan lehden ilmestymiseen mennessä olisi jo vihdoinkin saatu
kuulla päätös jatkorahoituksesta tämän projektin kuluista. To ivotaan kunnol l i sta jäätä järvel le ja hyviä tulevia tal kooi lmoja
porukalle, ja pitäkäämme huolta luonnosta.

Raimo Orava, kalastuskunnan esimies

Kel lo M aanant ai Ti ist ai Keski vi ikko Tor st ai Per jant ai Lauant ai Sunnunt ai

17: 00 17: 00- 17: 45,Sähl y 1B/ 6- 8 - vuot iaat Sähl y 1A
17: 30 17: 45- 18: 30,Sähl y 2/ 9- 12 - vuot iaat 6- 8 - vuot iaat
18: 00 Sähl y 2 Sähl y 3

18: 30 Näyt el m ä - Kansant anssi Näyt el m ä - 9- 12 - vuot iaat 13- 17 - vuot iaat
19: 00 Sähl y 3 ryhm ä 18: 30- 21: 00 ryhm ä Sähl y 3
19: 30 13- 17 - vuot iaat ( var al la) 13- 17 - vuot iaat
20: 00

20: 30
21: 00
21: 30
22: 00

Sähl y 1A:
Sähl y 1B:
Sähl y 2:

Sähl y 3:
Kansant anssi : ohj aaj ana Si rkku Kyr ö,puh.778 1167

Sähl yker ho,ohj aaj ana Kar iLeht inen,puh.778 8502
Sähl yker ho,ohj aaj ana AnniSuom el a,puh.778 1155
Sähl yker ho,ohj aaj ana Kar iLeht inen,puh.778 8503

Sähl yker ho,vast uuhenki lö Hei kkiPekkonen,puh.779 6253/Ant tiO ksa puh.779 6194

Seurantalon käyttövuorotSeurantalon käyttövuorotSeurantalon käyttövuorotSeurantalon käyttövuorotSeurantalon käyttövuorot Syksy 2001 / Kevät 2002Syksy 2001 / Kevät 2002Syksy 2001 / Kevät 2002Syksy 2001 / Kevät 2002Syksy 2001 / Kevät 2002

Seurantalon varaukset: Jorma Nikander, puh 779 6128 - Mallusjoen nuorisoseuran Pj
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Lasten toimintaaLasten toimintaaLasten toimintaaLasten toimintaaLasten toimintaa

Kansantanssi/Musiikkiliikunta: Mallusjoen kouluKansantanssi/Musiikkiliikunta: Mallusjoen kouluKansantanssi/Musiikkiliikunta: Mallusjoen kouluKansantanssi/Musiikkiliikunta: Mallusjoen kouluKansantanssi/Musiikkiliikunta: Mallusjoen koulu

Torstaisin klo 17.30 - 18.15 Naperot
- Musiikkiliikuntaa, tanssia, jumppaa, hauskoja hetkiä, oppia ja oivalluksia
al le kouluikäisi l le lapsi l le.
Ohj. P-L Virtanen puh. 040 - 7594 694

Torstaisin klo 18.20 - 19.20 Katiri l l i t
- Tanssia monessa muodossa moneen rytmiin, liikunnan iloa ja menemisen
riemua yl i  7 - l apsi l l e. Harjoi tuskerta sisäl tää mm. monipuol i sta l i i kuntaa, tanssia
ja lopuksi tietenkin leikkejä.Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.
Ohj. P-L Virtanen

Kädentaito: Mallusjoen kouluKädentaito: Mallusjoen kouluKädentaito: Mallusjoen kouluKädentaito: Mallusjoen kouluKädentaito: Mallusjoen koulu

Tiistaisin klo 17.00 - 18.30
-valmistetaan mm. kortteja, magneetteja, tauluja ja joskus ihan hassuja juttuja
eri lai si sta materiaaleista eri  tekni i koi l l a. Tarvikemaksu lukukaudelta 180,-.
Ryhmä tarkoitettu kouluikäisille.Ohj. P-L Virtanen

Terveisin Pi rjo-Li i sa

MallusjoenMallusjoenMallusjoenMallusjoenMallusjoen
nuorisoseurannuorisoseurannuorisoseurannuorisoseurannuorisoseuran
kuulumisiakuulumisiakuulumisiakuulumisiakuulumisia

Näyttämö harjoittelee talvikaudelle
WWWWWoody oody oody oody oody AlleninAlleninAlleninAlleninAllenin komediaa ”jumala””jumala””jumala””jumala””jumala”,
ohjaajana on Lahtelainen EppuEppuEppuEppuEppu
GustafssonGustafssonGustafssonGustafssonGustafsson. Helmi-maaliskuussa
ensi.iltaan tulevasta näytelmästä on
kuuleman mukaan kehkeytymässä
varsin mainio teatterikappale.

Kansantanssijoiden vieraaksi on ensi
heinäkuussa tulossa vierailijaryhmä
Tanskan T inglevistä. Parin yön
majoitusapua tarvittaisiin kylänväeltä
muutamalle tanssija- tai
soittajapariskunnalle. Asiasta
lähemmin seuraavissa lehdyköissä.

Takinkääntöviikolle kesällä 2001 on
suunni ttei l la upea ”Georg Malmsten”Georg Malmsten”Georg Malmsten”Georg Malmsten”Georg Malmsten
100-vuotta”100-vuotta”100-vuotta”100-vuotta”100-vuotta”- juhlakonsertti  lauantai l le
3.8. Yhteistyössä mukana ovat
Mallusjoen torvisoittokunta,
kapel l imestari  Arthur FuhrmanArthur FuhrmanArthur FuhrmanArthur FuhrmanArthur Fuhrman sekä
laulutaiteil i ja Eero Sinikannel.Eero Sinikannel.Eero Sinikannel.Eero Sinikannel.Eero Sinikannel.

HutikutiHutikutiHutikutiHutikutiHutikuti, Mallusjoen nuorisoseuran
lentopallojoukkue, harjoittelee ent.
ammattikoulun salissa sunnuntaisin
klo10.30 , uusia pelaajia
vastaanotetaan mieluusti. Lisätietoa
Marko Uotilalta.Marko Uotilalta.Marko Uotilalta.Marko Uotilalta.Marko Uotilalta.

Kansalaisopiston kurssit MallusjoenKansalaisopiston kurssit MallusjoenKansalaisopiston kurssit MallusjoenKansalaisopiston kurssit MallusjoenKansalaisopiston kurssit Mallusjoen
koulullakoulullakoulullakoulullakoululla

TIISTAI klo. 18.00-20.30 PosliininmaalausPosliininmaalausPosliininmaalausPosliininmaalausPosliininmaalaus,
opettajana T uula Nokkonen-Saarela

TORSTAI klo. 18.30-20.00 PelimannimusiikkiPelimannimusiikkiPelimannimusiikkiPelimannimusiikkiPelimannimusiikki,
opettajana Matti Kuusisto
klo. 19.30-20.15 Naisten jumppaNaisten jumppaNaisten jumppaNaisten jumppaNaisten jumppa,
opettajana Eeva Ta llqvist

PERJANTAI  klo. 18.30-20.00 TTTTTorvisoittokuntaorvisoittokuntaorvisoittokuntaorvisoittokuntaorvisoittokunta,
johtajana Matti Kettunen

kaikkiin opintopiireihin ovat uudet jäsenet tervetulleita!

Keväällä tulossa Mallusjoen koululle applikointikurssiapplikointikurssiapplikointikurssiapplikointikurssiapplikointikurssi kansalaisopiston
toimesta, opettajana Pirjo Laaksonen, aloituspäivä on torstai 14.2.2002.
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Mallusjoen LepokotiMallusjoen LepokotiMallusjoen LepokotiMallusjoen LepokotiMallusjoen Lepokoti

Tarjoamme kyläläisten käyttöön mm.

- Tiloja esim. perhejuhlien järjestämiseen n. 30
henk.

-  Saunatiloja illanviettoihin, käytössä myös
uima-al las.

- Ruokailu mahdollisuus. Ilmoitathan etukäteen
tulostasi, jotta emännät osaavat varautua.

- Lomapaikkoja, täysihoidolla
- Kyläläiset voivat osallistua talon tapahtumiin

mm. kauneimmat joululaulut lepokodilla
11.12.01 klo 18.00.

- Tapahtumista löydät tietoa Mallusjoen
val innan seinäl tä.

Toivotamme kotiimme sydämellisesti tervetulleiksi
kaikki kyläläiset ja mallusjärven ympäristössä asuvat.

Jos kaipaat päivääsi  vaihtelua ja vi rkistystä tai  kaipaat
pientä toimintaa, otamme mielellämme vastaan ystäviä
vaikkapa ulkoilu- tai juttukaveriksi kotimme väelle.

Tiedustelut ja varaukset p. 779 6156 Mallusjoen
Lepokoti Malla ja Tarja vastaavat kyselyihin.
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Säätiedotus: Joulukuussa pakkasia ja tammikuussa lumipyryjäSäätiedotus: Joulukuussa pakkasia ja tammikuussa lumipyryjäSäätiedotus: Joulukuussa pakkasia ja tammikuussa lumipyryjäSäätiedotus: Joulukuussa pakkasia ja tammikuussa lumipyryjäSäätiedotus: Joulukuussa pakkasia ja tammikuussa lumipyryjä

Joulukuun alku on epävakainen, mutta sateet tulevat vielä räntänä tai vetenä. Itsenäisyyspäivän jälkeen poutaantuu ja
ilma on kuivempaa, uusi kuu syntyy kylmissä merkeissä 14. päivä ja silloin on pakkasta. Joulukuun puolenvälin jälkeen
alkaa tuulla jopa myrskyisästi, mutta tämän yhteydessä ei sada ainakaan kovin paljon. Joulua vietetään todennäköisesti
mukavissa keleissä, Atlantin suunnalta tuleva hurja matalapaine osuu Lahden seudulle vasta pyhien jälkeen. Lunta ei ole
kovin paljon ja paikoin maa saattaa olla jopa mustana joulun aikaan, arvioi Rantanen. Täysikuu on 29. päivä ja sen
molemmin puolin saadaan sadetta ehkä räntänä tai vetenä matalapaineen osuessa eteläiseen Hämeeseen.

Tammikuu alkaa lauhan sään merkeissä ja tosi talvi käynnistyy 11. tai 12. päivä. Luvassa on silloin kovia pakkasia ja
hieman myöhemmin tuulet vielä voimistuvat, tätä kestää 19. päivään asti. Voimakkaat tuulet valmistelevat kovaa pyryä,
joka on kohdallaan viikolla neljä ja sen jälkeen päästään kunnolla lumitöihin. T ammikuun lopussa on hyvää talvisäätä,
kun ilma poutainen.

Terveisin ,
Ahti Rantanen


