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1. Johdanto  

 

Kasukkalan kylätoimikunnan tehtävänä on olla mukana kehittämässä toiminta-alueensa 

asukkaiden palveluja ja viihtyvyyttä yhdessä Lappeenrannan kaupungin ja kaikkien 

alueella toimivien yhdistyksien sekä asukkaiden kanssa.  

 

Kehitystyön pohjana ovat asukkaiden tarpeet ja toiveet, joita on kartoitettu tänä vuonna 

tehdyllä kyläkyselyllä sekä kyläkokouksessa esiin tulleilla aloitteilla. Yhdessä kootun 

aineiston pohjalta olemme laatineet Kasukkalan kylälle suunnitelman, jonka mukaan 

voimme viedä asioita eteenpäin aikatauluttamalla ja vastuita jakamalla käytännön 

toiminnaksi.  

 

Näin voimme varmistaa suunnitelmien etenemisen, etteivät tarpeemme ja toiveemme jää 

vain suunnitelmiksi vaan toteutuvat joskus, vaikkakin se veisi aikaa kuukausia ja jossakin 

tapauksessa vuosia eteenpäin.   

 

Vanha sanonta ’’hyvin suunniteltu on puoliksi tehty’’ yleensä pitää paikkaansa.  

 

Yhteistyöterveisin 

 

 

Jukka Porali  

kylätoimikunnan puheenjohtaja 

 

Kasukkalassa joulukuussa 2007 
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2. Kuvaus kylästä (sijainti, luonto) 
 
Kasukkalan alue koostuu Sunilan, Antamoisen, Kasukkalan, Taalikkalan, Kiialan, Penttilän ja 
Piutulan kylistä. Kyläkeskustaa ympäröivät laajat peltoaukeat. Maasto on vaihtelevaa, ja siinä 
on suuriakin korkeuseroja.  
 
Luonnonkaunis ja rauhallinen kylä on hyvä asuinpaikka niille, jotka haluavat asua 
maalaismaisemassa kuitenkin kohtuullisen etäisyyden päässä keskustan palveluista.  
Lappeenrantaan matkaa on kymmenkunta kilometriä, Nuijamaalle matkaa on 16 km ja 
Vainikkalaan 14 km.  

 
Maitokoppi Sunilantien varrella 
 
3. Kylän historia  
 
Kasukkalan kylistä ensimmäisenä historiakirjoissa mainitaan Penttilän kylä. Vuoden 1543 
voudinkirjan väkiluettelossa mainitaan Peer Bengtsson Penttilästä (Bengttileby). Vuonna 1544 
maakirjassa mainitaan Kasukkalan kylistä Antamoinen, Kasukka, Kiiala ja Penttilä. 
 
Ensimmäiset varmat merkinnät Penttilän ratsutiloista ovat vuosilta 1628-1630. Penttilä nimi on 
esiintynyt muodoissa Bentin, Bengtinen ja Bengjytin, nykymuodoissa Penttilä, Penttinen, 
Pentikäinen. Sukunimenä Bengtinen esiintyy ensimmäisen kerran v. 1620. 
 

Turku-Viipuri –tien varrelle Penttilän kylään perustettiin kestikievari ilmeisesti jo 1500 –luvulla. 
Kestikievarissa matkustavaiset saattoivat majoittua, ruokailla ja lisäksi he saivat kyydin 
eteenpäin. Yleensä kestikievarissa oli myös krouvi. Kestikievari oli haluttu ja ilmeisen 
tuottoisakin, mutta vaati myös suuren alkupääoman. Kasukkalassa kestikievaria vuonna 1600 
pitänyt Tuomas Kasukka olikin yksi pitäjän varakkaimmista. Hänellä oli kestikievariajoissa 
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tarvittavia hevosia 16 kappaletta ja lehmiäkin 22 yksilöä.    
 
(Lähteet: Salme Korkiakosken sukututkimus v. 1997 "Lappeen Penttilät" ja Aulikki Ylösen 
Lappeen kihlakunnan historia I ja Veli-Matti Syrjön Lappeen kihlakunnan historia II).  
 

Kylän 1900-luvun historiasta ja työtavoista voi lukea enemmän Mikko Kaarnan kirjasta 
Viipurintien varrelta.  
 
 
4. Kylä tänään  
 
4.1. Väestö ja asuminen 
Alueella asuu reilut 300 ihmistä. Viimeisten vuosien aikana kylä on kasvanut voimakkaasti. 
Uusia asuinalueita ovat esim. Latutien ja Ruunansuontien alueet. Uusia taloja on tulossa mm. 
Piutulaan ja Viipurintien laitaan. Varsinaisia kaavoitettuja alueita ei ole.  
 
4.2. Palvelut 
Kasukkalan palveluita ovat koulu, esikoulu ja seurakunnan päiväkerho.  
 
Kasukkalan koulussa on lukuvuotena 2007-2008 46 oppilasta ja 11 esikoululaista.  
 
Koululla järjestetään erilaista kerhotoimintaa. Seurakunnan kerhoista iltapäiväkerhoa pidetään 
koululla 2 kertaa viikossa, sekakerho kokoontuu vuoroviikoin Kasukkalassa ja Haapajärvellä. 
Koululla järjestetään myös seurakunnan tyttö- ja poikakerho sekä Kansalaisopiston 
järjestämiä piirejä, mm. naisvoimistelua.  
 

 
Kuva 1: Kasukkalan koulu 
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Kirjastoauto käy kaksi kertaa viikossa. Maanantaisin kirjoja voi lainata koululla ja 
keskiviikkoisin Kivistön mäellä.  

 
Seurakunnan maja on kyläläisten käytössä tarpeen mukaan. Sen voi varata seurakunnan 
taloustoimistosta.  
 
Julkinen linja-autoliikenne tai linjataksi kulkee keskustan ja Vainikkalan välillä tyydyttävästi. 
Muiden kylien osalta puuttuu julkinen liikenne lähes täysin, mm. Penttilän tiellä. 
 

4.3. Elinkeinot   

Kasukkala näyttää edelleen maalaiskylältä, mutta suurin osa asukkaista käy töissä 
Lappeenrannassa tai lähitaajamissa, Nuijamaalla ja Vainikkalassa. Alueella asuu jonkin 
verran yrittäjiä, joiden työstä ja palveluista tarkemmin liitteessä 1.  
 

4.4. Harrastustoiminta  
Kylässä on hyvät mahdollisuudet harrastaa omatoimista liikkumista. Alueella on valaistu 
jääkiekkokaukalo ja valaistu kuntopolku/hiihtolatu, jonka lisäksi ympäristössä on myös 
valaisemattomia latuja. Metsässä ja metsäteillä liikkuva voi levähtää laavuilla, jotka sijaitsevat 
Hämmäauteensuolla, Suokkaansaaressa, Haapajärven metsästysmajalla ja Kaarnan mäellä.  
 
Upea hiekkarantainen uimaranta sijaitsee Järvenmäentien varrella 
 
Metsästysmahdollisuudet ovat hyvät. Myös ratsastamaan pääsee, sillä monessa talossa on 
hevosia.  

 

4.5. Toimivat järjestöt ja yhdistykset 
 
Kasukkalan kylätoimikunta 
Kylätoimikunnan tehtävänä on kylän edunvalvonta ja yhteyksien pito eri viranomaisten 
kesken. Vuosittaisia tapahtumia ovat mm: siivoustalkoot, kyläpyöräily Vainikkalan 
kylätoimikunnan kanssa, kylälehti, kylämarkkinat Haapajärven kylätalolla Haapajärven 
kyläyhdistyksen kanssa sekä kyläkokoukset ja erilaiset koulutustapahtumat. 
 
Yhteystiedot: 
Jukka Porali, pj.    jukkaporali@luukku.com, p. 0400 558935 
Marianne Viinikainen, siht.  marianne.viinikainen@pp.inet.fi,  p.0400 415950 
Ritva Tamminen, rahastonhoitaja   tamrit@luukku.com  p.040 7666469  
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Metsästysseurat 
Alueella toimii kolme metsästysyhdistystä, jotka vastaavat toiminta-alueensa riistanhoidosta ja 
metsästysasioista.  
 
Haapajärven metsästysseura  
Haapajärven ja Kasukkalan kyläalueiden ympäristössä toimivalla seuralla on 
metsästysaluetta noin 4300 hehtaaria. 
Seuraan kuuluu noin 100 jäsentä, jotka asuvat tai omistavat maata seuran toiminta-alueella. 
Seuraan liittyminen on mahdollista kylien alueella vakituisesti asuville tai henkilöille, jotka ovat 
vuokranneet seuralle maata metsästys- ja riistanhoitokäyttöön. Jäsenhakemus lähetetään 
seuran johtokunnalle, joka esittää hakemuksen vuosikokouksen äänestettäväksi.  
 
Yhteystiedot: 
sihteeri Juha Kaipia  puh. 0400-558 660 

 

Hanhijärven Erä ry 
Yhteystiedot 
Puheenjohtaja Veijo Pullinen  puh. 0400 150265 

Pahaojantie,  53100 Lappeenranta 
 
Sihteeri Henna Kalliosaari puh. 040-5763360 

Penttiläntie 191 53100 Lappeenranta 
 
Karhusjärven Erä ry  
 

Vuonna 1952 perustetulla seuralla on noin 150 jäsentä. Yksityisiltä ja yhteisöiltä vuokrattuja 
metsästysalueita on noin 7000 ha. Metsästysalueet sijaitsevat Lappeenrannan kaupungin 
eteläpuolella. Seuran toiminta keskittyy pääsääntöisesti pienriistan, pienpetojen ja hirven 
pyyntiin. 
 
Seuran toimintapaikkana on maja, joka sijaitsee Lakiakalliolla. Maja-alueella on 
metsästysseuran tarvitsemat tilat lihankäsittely- ja kylmiötiloineen. Samoin sieltä löytyy 
virkistyskäyttöön perinteinen sauna sekä savusauna, joita yhdistys vuokraa myös 
ulkopuoliseen käyttöön. 
 
Seura järjestää vuosittain ajokokeet ja yhdessä Muukon Erämiesten kanssa Muukon 
hirvenjuoksut. 
  
Yhteystiedot: 
Toni Penttinen, pj. Karhusjärventie 19, 53300 Lappeenranta 

044-502 3875 toni.penttinen@pp.inet.fi 
Kotisivut internetissä  http://www.karhusjarvenera.net 
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Rapattilan jakokunnan yhteisten vesialueiden osakas kunta (ent. kalastuskunta)  
 
Osakaskunnan vesialueet ovat Kärkjärvi, Mahalaisen järvi ja Kangaslampi, joiden yhteispinta-
ala on n.150 hehtaaria. Tärkeimmät kalalajit ovat hauki, ahven, lahna ja vähän siikaa sekä 
muikkua. Lähivuosien istutusten tuloksena on tulossa kuhaa. Rapukanta on järvissä 
kohtalainen. Kalastusyksiköt ovat jaettu tilakohtaisesti osuusluvun mukaan.  
 
Pyydysmerkkejä ja lisätietoja kalastuksesta antavat  
- Rapattilassa pj. Matti Jääskeläinen puh.050 4909930 
- Kasukkalassa  vpj. Juha Pulli puh.0400 553133.  

 

Kasukkalan Martat ry  
Martat on puolueisiin sitoutumaton, perheiden hyvinvointia edistävä, monipuolista toimintaa 
jäsenilleen tarjoava kansalaisjärjestö. Kauden 2008-2009 teemana on Kohtaamispaikkana 
koti.  
 
Kasukkalan Martat päättää vuosikokouksessaan vuoden toiminnasta. Tapahtumakalenteri 
jaetaan kaikille jäsenille ja julkaistaan Kylälehdessä. Toiminta sisältää retkiä, kurssi- ja 
koulutusiltoja, liikunta- ja saunailtoja, varainhankintaa talkoilla Haapajärven markkinoilla, 
laskiais- ja joulutapahtumissa jne. Martat tekevät yhteistyötä koulun ja muiden järjestöjen ja 
tahojen kanssa. Jäseniä on yli 60. Jäseneksi voi liittyä jäsenmaksun maksamalla. Ota 
yhteyttä! 
 
Yhteystiedot:  
pj. Ritva Ylöstalo  040 5650 890, ritva.ylostalo@pp.inet.fi 
 
Lappeen Riento/ Kasukkalan kyläosasto  
Lappeen Riennon Kasukkalan kyläosasto ylläpitää valaistua hiihtolatua Latutien alueella ja 
muita hiihtolatuja koko alueella sekä hoitaa valaistua kiekkokaukaloa Kasukkalan koulun 
kentällä. Lisäksi valaistun hiihtoladun yhteydessä on lämmin huoltorakennus, jossa voi mm. 
huoltaa suksia ja järjestää mehutarjoilua erilaisten tapahtumien yhteydessä 
 
Yhteyshenkilö  
pj. Hannu Hölttä  puh. 050 3077082 
 
Seurakunnan lähetyspiiri ja pyhäkoulu  
yhteyshenkilö Eeva Kaipia puh. 040-7743775. 
 

 
Keskustan Kasukkalan paikallisyhdistys 
Pj. Heikki Kaipia,   puh. 040 565 7748 
 
 
 
 



 9 

 
4.6. Tapahtumat 
Alueen yhdistykset tekevät yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä. Vuosittain järjestetään 
seuraavat tapahtumat: 
 

• Kylämarkkinat (kylätoimikunta yhdessä Haapajärven kyläyhdistyksen kanssa) 
• Kyläpyöräily (kylätoimikunta yhdessä Vainikkalan kylätoimikunnan kanssa) 
• Lapsiperheiden kesätapahtuma tai luontoretki 
• Uudenvuoden ilotulitus (kylätoimikunta) 
• Laskiaissunnuntainen rokka (Kasukkalan Martat ry) 
• Joulujuhla (Kasukkalan Martat ry) 

 
 
 
 
 

5.  
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Kylän tulevaisuus 
 
5.1. Yleistavoite/ unelma 10 vuoden päästä 
Kasukkalan alue on houkutteleva ja viihtyisä asuinpaikka, jonne on hyvät ja turvalliset 
kulkuyhteydet. Peruskorjattu ja laajennettu kyläkoulu on vireä ja lasten iltapäivähoidosta on 
huolehdittu. Alle kouluikäiset hoidetaan omalla kylällä.  Ikäihmisten palvelut ja yhteistoiminta 
on vireää. Kyläläiset osallistuvat aktiivisesti yhteiseen toimintaan.  
 
5.2. Kylän Vahvuudet ja heikkoudet 
Kylän vahvuudet 
 

Kylän heikkoudet 

• Hyvä sijainti 
• Toimiva koulu 
• Järvi, luonto, luonnon läheisyys 
• Ulkoilumahdollisuudet 
• Monipuolinen asukasrakenne 
• Hyvä henki –ihmiset 

 
 

• Päivähoitopaikkojen puute 
• Lasten iltapäivätoiminnan puute 
• Koulun sisä- ja ulkoliikuntatilojen 

kunto 
• Palveluiden vähäisyys 
• Yhteistoiminnan vähäisyys 
• Tiestön kunto: Kevyen liikenteen 

väylä puuttuu 
• Kivilouhimon melu ja pöly 
• Vesistöjen, erit. Rakkolanjoen kunto 
• Kokoontumistilojen puute 
• Harrastusmahdollisuuksien vähäisyys 

(vrt ikäryhmät) 
 

 

 
5.3. Kyläkysely ja tulevaisuusillat 
Kasukkalan kyläkysely tehtiin alkuvuodesta 2007. Joka talouteen (142 kpl) jaetussa kyselyssä 
kartoitettiin asukkaiden palvelutarpeita, harrastushalukkuutta ja näkemyksiä yhteistoiminnan 
tarpeellisuudesta. Lisäksi kysyttiin ideoita ja ajatuksia yritystoimintaan, ympäristön hoitoon ja 
yhdistystoiminnan kehittämiseen.   
 
Kyselyyn vastasi 28 taloutta, joten vastausprosentti oli 25. Vastausprosenttia voidaan pitää 
hyvänä. Kehitettäviksi asioiksi kyselyssä nousivat erityisesti lasten ja vanhusten palvelut sekä 
kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 
 
Kyläkyselyn teki Etelä-Karjalan kylät ry:n Hyvinvointia ja palveluita –hanke, johon Kasukkala 
osallistui yhtenä pilottikylänä. Hyvinvointia ja palveluita –hanke on järjestänyt kylällä vuoden 
2007 aikana useita keskustelutilaisuuksia, joissa on yhdessä naapurikylien ja kaupungin 
kanssa suunniteltu mm. lasten ja vanhustenpalveluita.  
 
Kyselyn tulokset ja keskustelutilaisuuksien anti on koottu kyläsuunnitelmaan. Tulevaisuuden 
mahdollisuuksia pohdittiin lisäksi kylän tulevaisuusillassa 22.10.2007. Kyläsuunnitelman 
viimeisteli kylätoimikunta. Käytännön työssä kylätoimikuntaa avusti Länsi-Saimaan 
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kehittämisyhdistyksen Huomisen kylä –hanke.  
6. Kehittämistavoitteet ja toimenpiteet 
Kasukkalan kylän kehittämistavoitteet on tehty vuosille 2008-2012.  
 
6.1. Lasten ja vanhusten palvelut 
 

� Lasten iltapäivä- ja kerhotoiminnan ja päivähoidon järjestäminen 
Kylällä on akuutti tarve lasten päivähoidolle ja iltapäiväkerhotoiminnalle. Iltapäivätoimintaa 
voitaisiin järjestää koulun tiloissa. Kaupunki tukee toimintaa, jos ryhmän koko on 12 lasta. 
Kylällä on myös yksi halukas perhepäivähoitaja, mutta hoitopaikka puuttuu. 
 
Toimenpiteet: 

a) Tehdään kysely päivähoidon, iltapäivä- ja kerhotoiminnan tarpeesta. Kysely 
tehdään joulukuussa 2007 ja jaetaan koululaisten mukana koteihin.  

b) Iltapäivätoiminnan tarpeen selvittyä, otetaan yhteyttä kaupunkiin. Jos 
iltapäivätoiminnasta kiinnostuneita lapsia on vähemmän kuin 12, selvitetään 
järjestöiltä (4H, martat, seurakunta) iltapäivä- ja kerhotoiminnan 
mahdollisuutta.   

c) Etsitään päivähoitoon soveltuvia paikkoja Kasukkalasta tai lähialueilta (esim. 
Haapajärven koulu) ja selvitetään vanhempien halukkuus lapsien 
kuljettamiseen ko. hoitopaikkaan. 

d) Selvitetään mahdollisuudet hoitorinkiin (vuorotellen kodeissa) 
 

Aikataulu:  2008 
Vastuuhenkilö:  Marjukka Matikainen  ja Hyvinvointia  ja palveluita –hanke (Etelä-

Karjalan kylät ry) 
 

� Ikäihmisten palvelu- ja virkistystoiminnan kehittäm inen 
Ikäihmiset tarvitsevat lisää palvelu- ja virkistystoimintaa. Haapajärvellä on joka toinen 
viikko ikäihmisten iltapäiväkahvit –kerho, johon kasukkalalaiset  voivat osallistua. 
Kerhossa on teemapäiviä, yhteisoloa, seurustelua. 
 
Toimenpiteet: 

a) Tehdään kysely, onko kerhotoimintaan ja ruokapalveluun tarvetta ja 
halukkuutta.  
b) Selvitetään yhteiskuljetusmahdollisuudet ja kaupungin rooli kustannusten 
jaossa (kerho ja kuljetus) 
c) Mietitään, miten kerholle saadaan vetäjä/vetäjiä ja kuinka toiminta järjestetään. 
d) Selvitetään, voidaanko kerhon yhteydessä tarjota mm. ruokapalveluita 
(Kasukkalan koululta tai joltain yrittäjältä), onko siihen tarvetta ja mitkä ovat 
kustannukset 
e) Tietotekniikkapalvelut 
f) Muut hoivapalvelut 

 
Aikataulu:  2008 
Vastuuhenkilöt:  Saara Pulli, Anja ja Raimo Honkanen  
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6.2 Harrastusmahdollisuuksien parantaminen 
 

� Vaellus- ja ulkoilureittien käytön lisääminen 
a) Selvitetään alueen ulkoilu- ja vaellusreitit ja laavujen sijainnit. Reitit piirretään 
tarvittaessa esim. kaupungin ulkoilukartalle.  
b) Reittien ja laavujen olemassaolosta tiedotetaan asukkaille kylätiedotteessa 
c) Reittien käyttöä lisätään järjestämällä kerran vuodessa liikuntatempaus, jossa 
tehdään retki jollekin laavulle/ luontokohteelle  

 
Aikataulu:  Kevät-kesä 2008 
Vastuutaho: Lappeen Riennon paikallisosasto 

 
� Muut urheilumahdollisuudet 

a) Kunnostetaan luistelu/jääkiekkokaukalo. Kaupunki on luvannut materiaalit, 
urheiluseura tekee talkoilla. 
b) Täydennetään hiihtolatuverkostoa Piutulan suuntaan. Maanomistajilta 
kysytään luvat.  
 

Aikataulu:   Kesä 2008  
Vastuutaho:  Lappeen Riennon paikallisosasto 

 
 

Kuva: Kesän kauneutta Mahalaisen järvellä 
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� Yhteistoiminnan ja tapahtumien lisääminen 
Kylässä toimivat yhdistykset pyrkivät järjestämään entistä enemmän yhteisiä koko 
perheen tapahtumia, joihin kaikki kyläläiset ovat tervetulleita. 

a) Järjestetään uuden vuoden vastaanotto koulun mäellä (kylätoimikunta, 2007) 
b) Jatketaan kylämarkkinoiden järjestelyä  (kylätoimikunta, jatkuva) 
c) Näytelmäkerhotoiminnan uudelleen viritteleminen. Etsitään kerholle vetäjää ja 
kokoontumispaikkaa. Kerho voisi esiintyä esim. kerran vuodessa jossain kylän 
yhteisessä tapahtumassa. 2008-2010.  

 
Aikataulu:  2008-2012 
Vastuutaho:  Kylätoimikunta 

 
 

� Kylän yhteinen kokoontumispaikka 
a) Neuvotellaan kaupungin kanssa, voidaanko koulua käyttää enemmän kylän 
yhteisiin harrastuksiin ja tapahtumiin.  
b) Selvitetään seurakunnan majan käyttömahdollisuudet 
c) Tehdään yhteistyötä Haapajärven kylän kanssa, jolloin voidaan käyttää 
kylätaloa. 

 
Aikataulu: 2008-2009 
Vastuutaho Kylätoimikunta 

 
 
6.3. Osallistumiskynnyksen alentaminen 
 

� Tiedotuksen parantaminen  
a) Kerran vuodessa ilmestyvän kylätiedotteen tekemistä jatketaan. Tiedotetta 
täydennetään tarvittaessa ulkoilureittikartalla ja kylän yritys- ja palveluluettelolla.  
b) Nettisivujen tekeminen. Etsitään soveltuvat tekijät. 2008-2010.  

 
Aikataulu Jatkuva, nettisivut 2008-2010 
Vastuutaho Kylätoimikunta 

 
� Uudet asukkaat mukaan toimintaan 

a) Uudet asukkaat toivotetaan tervetulleeksi kylään ja sen toimintaan. Lahjaksi 
annetaan esim. ruisleipä. 
b) Samalla uusille asukkaille kerrotaan kylän toiminnasta, palveluista ja 
yhdistyksistä ja/tai jaetaan kylätiedote.  
c) Kylätoimikunnan jäseneksi pyydetään vähintään yhtä henkilöä uusilta 
asuinalueilta (Latutie -Ruunansuontien alueelta) ennen kevätkokousta 2008 
 

Aikataulu: Vuoden 2008 alusta lähtien 
Vastuutaho Kylätoimikunta 
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6.4. Ympäristön- ja maisemanhoito, liikenneturvalli suus 
 

� Ympäristön viihtyisyydestä huolehtiminen 
Kylätoimikunta kannustaa kyläläisiä ympäristön- ja maisemanhoitoon.  

a) Yleistä uimarantaa kunnostetaan talkoilla tarpeen vaatiessa.  
b) Yhteiset tienvarsisiivoukset järjestetään keväisin. 
c) Kyläläisiä ja taloryppäitä kannustetaan tekemään yhtenäisiä telineitä 
postilaatikoille ja pitämään pihat kunnossa.  

 Esimerkki postilaatikkotelineestä 
 
d) Järven ja vesistöjen kunnosta huolehditaan painottamalla suojakaistojen 
merkitystä  
e) Valistetaan kyläläisiä kaislan niiton ja roskakalan poiston tärkeydestä.  
 

Aikataulu: Jatkuva, 2009-2010 
Vastuutaho:  a-c Kylätoimikunta 

d-e kylätoimikunta yhdessä kalastuskunnan kanssa 
                                                              

 
� Kevyen liikenteen väylä Vainikkalantien varteen 
Liikenne on runsasta ja tiellä on paljon rekkaliikennettä. Tie on vaarallinen erityisesti 
koululaisille ja pimeällä liikkuville ulkoilijoille.  
 
Kevyen liikenteen väylä sisältyy Lappeenrannan kaupungin maaseutuohjelmaan ja 
kaupunginvaltuusto on ”siunannut” asian. Kylätoimikunta on valinnut työryhmän, joka vie 
asiaa eteenpäin 
 
Toimenpiteet 

a) Kylätoimikunnan valitsema työryhmä neuvottelee Lappeenrannan kaupungin ja 
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tiehallinnon kanssa selvittäen seuraavat asiat 
- voidaanko kyläläisten talkoopanosta käyttää esim. väylän pohjan 
raivaamisessa? 
- voidaanko lahjoitettua maa-ainesta hyödyntää? 
- voidaanko väylä tehdä ilman päällystettä? 

b) Selvitetään maanomistajien kanta maanluovutukseen kevyen liikenteen 
väylälle. 
c) Anomus kaupungille tiesuunnitelman tekemisestä. 

 
Aikataulu:  Alkuvuosi 2008 
Vastuutaho:  Työryhmä: Jukka Porali (kokoonkutsuja), Heikki Kaipia ja Jukka 

Penttilä, Ari Mikonsaari, Pekka Ylöstalo 
 
7. Seuranta ja kyläsuunnitelman päivitys 
 
Kasukkalan kylätoimikunta huolehtii kyläsuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisesta ja 
vastaa suunnitelman jatkopäivittämisestä.  
 
Kyläsuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain kylätoimikunnan kokouksissa ja sitä 
käytetään pohjana vuosittaisten toimintasuunnitelmien laatimisessa. Suunnitelmaa päivitetään 
tarpeen vaatiessa ja/ tai 2-3 vuoden välein. 
 
Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita kehittämään kylää omilla näkemyksillään ja ideoillaan sekä 
osallistumaan toimenpiteiden toteuttamiseen! 
 
 
 
 
Kasukkalan kylätoimikunta 
 
Jukka Porali, pj.    jukkaporali@luukku.com, p. 0400 558935 
Marianne Viinikainen, siht.  marianne.viinikainen@pp.inet.fi,  p.0400 415950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kyläsuunnitelman tekoa on tukenut Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen Huomisen kylä –
hanke, jota toteutetaan POMO+ -rahoituksella.  
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   LIITE 1 
Yritykset ja palvelut 
 
 
Antti Pulli (maataloustuotteita, 
urakointia) 
- Kotimyynnissä: vapaan kanan 
kananmunat, viljat, herne 
Urakointi: 
- Traktorityö (etukuormaaja NH 8160/ 
etunostolaite NH TM 150) 
- Kultivointi, kylvölannoitus, 
kasvinsuojeluruiskutus, lannanlevitys, puinti 
(Claas 58s), maan/hiekan ajo, lumityöt, 
kuljetus (Ford Transit) 
Sunilantie 72, 53100 Lappeenranta 
puh. 040-5560138 
 
Fysioterapiapalvelu Tuula Penttilä  
puh.040 8416822 
 
Jarkko Tikka (teiden kunnossapito, 
maansiirto,  polttopuita) 
pihojen ja teiden kunnossapitoa, 
maansiirtoa ja polttopuumyynti  
puh.0400 917 637   
 
Kalliosaari, Hannu (kirvesmies) 
Kirvesmiehen työt 
Penttiläntie 234, 53100 Lappeenranta 
040 5751 995 
 
Kalliosaari, Kerttu (opaspalvelut) 
- Opaspalvelut kaupunki- ja 
maakuntakierroksilla  
Penttiläntie 221, 53100 Lappeenranta 
05-4181037 
 
Konetyöt J. Koskelainen (maansiirto, 
suodatuskentät) 
Maansiirtotyöt, imeytys- ja 
suodatuskenttien kaivut 
Sunilantie 108, 53100 Lappeenranta 
0400-307343 
 

Koneurakointi Raskila Oy  
(kaivuriurakointi) 
Kaivuriurakointi ja kalliomurskemyynti  
puh.0400650760 
 
Kotileipomo Pentti Kiianen 
Piutulantie 83, 53100 Lappeenranta 
0400-563 246 
Viipurinrinkeleitä (leivonta ja myynti 
markkinoilla) 
 
Niemimuukko, Paavo (pihakoristeet, 
kotimuseo) 
- Puun juurakoista moottorisahalla 
muotoiltuja pihakoristeita ja –kalustoja. 
- Tilauksesta tutustuminen kotimuseoon  
Sunilantie 57, 53100 Lappeenranta 
05- 4181 072 
 
OMT Fysioterapia Manukatti Oy 
Jarmo Pulli  
05 6106200 
 
Parturi kampaamo Siniset Sakset  
Katja Lehmus  
puh.0500 538 037 
 
Räihä, Teemu (lumityöt) 
- lumityöt 
Kiialantie 9, 53100 Lappeenranta 
040 7277 806 
 
Samotic Salpavaellukset 
(ohjelmapalvelut, kodinkoneasennukset) 
- Ohjelmapalvelut erilaisille ryhmille 
- Kodinkonekuljetukset ja –asennukset 
Sami Niemimuukko 
Sunilantie 55, 53100 Lappeenranta 
040 558 6121 
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