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KASUKKALAN KYLÄKOKOUS    PÖYTÄKIRJA 
 
AIKA: ke 12.3.2014 klo 18.00  
PAIKKA: Kasukkalan koulu, Vainikkalantie 171 
 
 
1. KYLÄKOKOUKSEN AVAUS  

Kylätoimikunnan puheenjohtaja Jukka Porali toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi 
kokouksen. Osallistujia kyläkokoukseen oli yhteensä 21 aikuista ja 8 lasta. 

 
2. MARTTOJEN JÄRJESTELMÄ KAHVITUS  

Osallistujat ottivat kahvit, mehut, keksit ja pullat mukaansa ja siirtyivät kuuntelemaan 
musiikkiesitystä musiikkiluokkaan. 
 

3. KOULUN MUSIIKKIKERHON ESITYS  
Koulun musiikkikerho esitti ansiokkaasti kolme kappaletta.  
 

4. KASUKKALAN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN AVAUS 
Kylätoimikunnan puheenjohtaja Jukka Porali avasi varsinaisen sääntömääräisen 
kyläyhdistyksen vuosikokouksen koulun ruokalassa. 

 
5. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Porali, sihteeriksi Marianne Viinikainen ja 
pöytäkirjantarkastajiksi Satu Ylöstalo ja Kirsi Hannikainen.  

 
6. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujalista 
liitteenä. 

 
7. KÄSITELLÄÄN KYLÄTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 JA PÄÄTETÄÄN SEN 
HYVÄKSYMISESTÄ 

Toimintakertomus hyväksyttiin (liitteenä). 
 
8. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN 2013 HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN 
MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE 

Tilinpäätös (liitteenä) hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 
 
9. PÄÄTETÄÄN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION HYVÄKSYMISESTÄ 

Päätettiin toiminta- ja talousarvion (liitteenä) hyväksymisestä.  
 
Heikki Kaipia ehdotti, että järjestetään talkoot uimarannan 
kunnostamiseksi ennen uimakautta. Talkoonpäiväksi sovittiin la 
26.4.2014. Jukka Porali kysyy raha-avustusta kalastuskunnalta. Jarmo 
Pulli on yhteydessä kaupunkiin päin. Heikki Kaipia selvittelee 
konemiehiä. Jarmo Pulli selvittelee maaseutuhankkeista rahaa 
kunnostukseen. Kunnostusideoita: Kaislanniittokoneen käyttö, hiekan 
ajo, raivaustyötä ja pukeutumiskopin kunnostusta, pöydät ja tuolit 
eväiden syömistä varten, laituri. 
 
Kaupungin avustus vuodelle 2014 on 550 EUR. 
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10. VALITAAN SEURAAVAKSI KAHDEKSI VUODEKSI EROVUOROISTEN JÄSENTEN TILALLE 
UUDET 

Erovuoroiset, Nina Parkkari, Jukka Porali, Marianne Viinikainen, valittiin uudelleen 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Lista kylätoimikunnan jäsenistä 2014 liitteenä. 

 
11. VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJAT VUODELLE 2014 

Tilintarkastajiksi valittiin Miika Tolonen ja Sami Kälviäinen ja heidän varahenkilöiksi 
Heikki Kaipia ja Jani Sorsa.  
 

12. MUUT ASIAT 
Ehdotettiin, että nimettömät/numeroimattomat postilaatikot merkattaisiin. Sovittiin, että 
kylätoimikunta kehottaa kylälehdessä oman postilaatikon merkkaamiseen.  
 
Ehdotettiin, että kylän ilmoitustaulut kunnostettaisiin. Sovittiin, että kylätoimikunta 
kehottaa kylälehdessä oman ilmoitustaulun kunnostamiseen porukalla omalla kylällä.  
 
Pauli Matikainen ilmoitti, että ei enää tänä keväänä kokoa kylälehteä. Jukka kysyy Aija 
Matelalta, että voisiko koululaiset opettajan avustamana koota lehden. Ehdotettiin 
myös, että koululaiset kerhotoiminnassa kokoisivat lehden. 
 
Marianne Viinikainen kertoi kuulumisia lukuvuoden 2014 – 2015 eskareiden 
lukumäärästä, eskarilaisten päivähoidosta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta.  

 Tänä vuonna eskariryhmässä on ollut 12 lasta (10 eskaria ja 2 viskaria).  

 Tänä vuonna päivähoidossa on ollut 5 eskaria, 2 ekaluokkalaista ja 1 
tokaluokkalainen.  

 Tänä vuonna päivähoito on järjestetty aikavälillä 7:30 – 16:30. 
Poikkeustapauksissa on ollut mahdollista pidentää hoitoaikaa klo 7:00 – 17:00, 
mutta tätä ei tietääkseen ole käytetty. Kahden työntekijän mallilla nämä ovat 
kuitenkin maksimiajat. 

 Ensi vuonna aloittavia ekaluokkalaisia on tämän hetken arvion mukaan 12. 

 Lappeenrannan alakoulujen oppilasennusteen mukaan eskareita olisi 19, joista 
tosin osa on voinut hakea Itä-Suomen kouluun, Kesämäen engl.kieliseen tai 
muihin kaupungin eskareihin. 

 Parkkarilan päiväkodin johtajan Riikka Robertsonin arvion mukaan, eskari tulee 
varmasti ja siihen myös päivähoito. Asia ratkeaa, kun eskaripäätökset 
postitetaan 30.4 koteihin. Hänen arvionsa mukaan ensi vuonna viskareita ei 
mahtuisi mukaan. 

 Iltapäivätoiminnan hakuilmoitus julkaistaan Vartissa 30.4. ja haku päättyy 13.4. 
Todettiin yhteisesti, että olisi tärkeää, että vanhemmat hakisivat iltapäivähoitoa, 
vaikka eivät olisikaan varmoja iltapäivätoiminnan tarpeesta. Iltapäivätoiminta on 
edullisempi vaihtoehto 1 – 2 luokkalaisille kuin päivähoidon alainen 
iltapäivähoito. 

 Esitettiin myös kysymys, että mahtuuko kaikki halukkaat iltapäivähoitoon. 
 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kylätoimikunnan puheenjohtaja Jukka Porali päätti kokouksen klo 19:30.  
 
 
 

Satu Ylöstalo   Kirsi Hannikainen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja  


