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Kasukkalan kylätoimikunta 
 
PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO 2007 
 
Vuosittaisessa kyläkokouksessamme 19.1.2007 päätimme lähteä mukaan Hyvinvointia ja 
palveluita – hankkeeseen.  
 
Projektin tarkoituksena on kartoittaa kyläläisten tarpeet ja millaisia palveluja voidaan 
tarjota kylätoimikuntamme alueella kyläläisille. Hankeen tarkoituksena on myös avustaa 
palvelujen tuottamisessa.  Projektin aikana voidaan järjestää kunta- ja kyläkohtaisia 
keskusteluiltoja sekä tarjota koulutusta ja neuvontaa hankkeen edistämiseksi, esim. hoiva-
alalta. Kylän kehittämiseen tarjotaan myös erilaisia yhteistyön muotoja ja erilaisia sähköisiä 
palveluja. Esimerkiksi ’kylänetti’, maakunnan kylien sähköinen keskustelupalsta. 
Lisäksi voidaan järjestää kylien, viranomaisten ym. toimijoiden yhteisiä tapaamisia. 
 
Kylien palvelujen kehittäminen on tarkoitus aloittaa asukkaiden tarpeista ja toiveista. 
Kaikissa kylätoimikunnan toimissa halutaan kuunnella ensin asukkaita. 
 
Kokouksessa päätettiin myös toimittaa kylälehti, jonka liitteenä jaetaan kyselylomakkeet 
kylän kaikkiin talouksiin. Täytetyt lomakkeet voi palauttaa nimettömänä postitse kyselyn 
mukana toimitetussa palautuskuoressa. Toivomme kaikkien vastaavan kyselyyn.  
 
Kasukkalaan on muuttanut paljon uusia asukkaita ja lapsiperheiden määrä on lisääntynyt 
alueella. Olisi erityisen tärkeää saada tietää uusien asukkaiden mahdolliset toiveet ja tarpeet 
kyläyhteisössä. 
 
Kylätoimikunta toimii rekisteröimättömänä asukasyhdistyksenä Kasukkalan alueella ja voi 
tehdä aloitteita asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.  
 
Lisätietoja: http://yhdistykset.etela-karjala.fi/kylat/hankesuunnitelma.php 
 
Lämmintä kesää toivottaen, Jukka Porali 

 
Kasukkalassa on paljon hevosharrastusta, josta kuva esimerkkinä. 

 
 
 

 



Kasukkalan  kylätoimikunta 
 
Toimintakertomus vuodesta 2006 
 
Vuosittainen kyläkokous pidettiin 10.02.2006 seurakunnan rantamajalla Kasukkalassa.  
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi kyläkokous laati Lappeen 
seurakuntaneuvostolle sen pyytämän lausunnon ns. yhden seurakunnan mallista. 
Lausunnossa kyläkokous esitti kantanaan, että Lappeen seurakunta tulee säilyttää 
itsenäisenä seurakuntana kuten tähänkin asti. Todettakoon, että tuomiokapituli on 
palauttanut ”yhden seurakunnan-hankkeen” Lappeenrannan srk-neuvostolle todeten, että 
asia ei anna aihetta toimenpiteisiin.  
 
Kylätoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 
 
Tienvarsien siivoustalkoot toteutettiin keväällä yhteisvoimin.  
Kylätoimikunta lähetti kaksi edustajaa yksityistiepäiville 1.3.2006. 
Kyläpyöräilyyn osallistui 14.5. 57 henkilöä ja 13.8. 95 henkilöä. Kylätoimikunta järjesti 
taukopaikoille mehutarjoilua. Osallistujien kesken arvottiin kylätoimikunnan lahjoittama 
grillisetti.  
Mäkelän lammen kunnostushanke on toistaiseksi tauolla, mutta asiaan palataan. 
Kylälehti toimitettiin opettaja Pauli Matikaisen ja oppilaiden toimesta ja jaettiin koulupiirin  
talouksiin. Kylätoimikunta lahjoitti oppilaille kiitokseksi kaksi 20 €: n stipendiä. 
Kylätoimikunta hankki ilmoitustaulut Ruunansuontien, Latutien ja Lammin -kylän 
risteyksiin. 
Marianne Viinikainen osallistui 19.9. kylätoimikunnan edustajana Jängyn majalla 
järjestettyyn Etelä-Karjalan kylät ry-hankkeen tiedotustilaisuuteen.  
Kylätoimikunta järjesti 8.10 ”Kylä kuntoon”-kävelytapahtuman. Osallistujien kesken 
arvottiin kaksi lahjakorttia fysioterapiaan, sekä joitakin pienempiä palkintoja. Kävelyyn 
osallistui 20 henkilöä. 
Haapajärven koululla järjestettiin useita kylämarkkinoita, joihin osallistuivat myös 
Kasukkalan alueen kyläläiset. 
 
Kylätoimikunnan  jäsenet 2007 
 
Kaipia Heikki  heikki.kaipia@pp.inet.fi  puh. 4181023, 040-5657748 
Vainikkalantie 253 
 
Meuronen Marko marko.meuronen@pp.inet.fi  puh. 040-5438396 
Rapattilantie 142 
 
Mikonsaari Ari ari.mikonsaari@sok.fi  puh. 0500-555713 
Viipurintie 893 
 
Porali Jukka jukka.porali@johnnurminen.com  tai jukkaporali@luukku.com   puh. 0400-
558935  Vainikkalantie 110 
 
Pohjola Marjo m.pohjola@luukku.com  puh. 040-8215193  Vainikkalantie 8    
 
Pulli Saara antti.pulli@kolumbus.fi puh. 040-5123786 
Sunilantie 51  
 
Tamminen Ritva ritva.tamminen@reppu.net puh. 040-766 6469  
Penttiläntie 423 
 
Viinikainen Marianne marianne.viinikainen@storaenso.com  puh. 0400-415950 
Piutulantie 13  
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Hessun tunnelmia 13.3.2007 
 
 
Tätä kirjoitellessa lumet sulaa kohisten – tuntuu, että taas liian aikaisin. Talviset 
harrastukset – hiihdot ja luistelut – ovat tänä talvena olleet aika vaikeita. Kelit menee 
laidasta laitaan, mutta minkäs teet.  
On tullut tavaksi, että kirjoitan tähän kylälehteen vähän kuulumisia kaupungilta 
valtuutetun näkövinkkelistä ja mieluusti vieläpä näistä omaa kyläämme koskevista 
asioista. Yleisesti ottaen niitä asioita, jotka koskevat pelkästään omaa kyläämme, on 
aika vähän. Valtuustotasolla päätökset ovat yleensä koko kaupunkia koskevia, ns. 
puitteita luovia. Pienemmät asiat pyörivät lautakunnissa ja siellä on silloin tällöin 
tämänkin alueen juttuja esillä. Itse olen ympäristö- ja rakennuslautakunnan 
puheenjohtaja ja siellä käsitellään mm. suunnittelutarveratkaisut sekä ympäristö- ja maa-
ainesluvat. Pienemmät rakennusluvat on delegoitu virkamiehille, vain isommat kohteet 
tulevat lautakuntaan ratkottaviksi. Riita-asiat käsitellään lautakunnassa ja ikävä kyllä 
niitä tuntuu riittävän. 
 
Kuten jokainen on havainnut, rakentaminen on kaupungissamme todella vilkasta. 
Juvakan peltokin täyttyy kauppaliikkeistä kovalla kiireellä. Olemme joutuneet pitämään 
ylimääräisiä kokouksiakin, jotta lupamenettely ei hidastaisi rakentamista liikaa eli 
pyrimme palvelemaan rakentajia joustavasti myös kaupungin taholta. Ihmetellä kyllä 
täytyy liikemiesten uskoa siihen, että joka kauppaan riittää asiakkaita. Kaupungin 
keskustan rakentaminen on myös voimakasta. Paljon kuulee arvostelua, että ’pieleen 
menee’. Kehottaisin kaupunkilaisia kuitenkin odottamaan maltillisesti lopputulosta; nyt 
näkyy vain harmaata betonia, mutta mm. ulkopinnat puuttuvat vielä. Julkisivuihin tullaan 
kyllä panostamaan. Viimeksi eilen suunnittelijat vakuuttelivat lautakunnassa, että he 
kyllä ilkeävät asua Lappeenrannassa keskeneräisten rakennusten valmistuttuakin. 
Karkuun ei tarvitse kuulemma lähteä! 
 
Lappeenrannan Energian johtokunnassa mukanaolo on avannut aivan oman 
maailmansa. Siellä valmistellaan rakennettavaksi UPM:n kanssa suurta voimalaitosta, 
mikä saisi polttoaineensa paljolti kotimaisista bioraaka-aineista mutta rakentuisi osin 
myös venäläisen hakkuutähteen varaan. Ratkaisut asiassa tapahtuvat alkukesän aikana. 
 
Sitä isoa asiaa eli kuntaliitosta Joutsenon kanssa valmistellaan virkamiestasolla. Itse 
kannatan kuntiemme yhdistämistä voimakkaasti. Yhdessä olisimme paljon vahvempia, 
siitä hyötyisivät molemmat. Tämä rakas Etelä-Karjalamme tarvitsee kunnon ’veturin’, 
muuten alue näivettyy vääjäämättä. Tässä maakunnassa kuntien yhteistoiminta on 
hirveän takkuista. Vallitsevana on kateuden ja keljuilun ilmapiiri. Mikä ihme meitä 
vaivaa? Terveyspiirinkin tekeminen on yhtä tuskaa. Onko tämä yleinen vaurauden 
lisääntyminen tehnyt meistä itsekkäitä?  
 
Huomaan itsessäni vanhenemisen merkkejä: tulee ehkä katsottua jo liikaakin 
taaksepäin. Tässä ajassa on toki paljon hyvääkin, mutta aika usein tulee mieleen 
nuoruuden vuosikymmenet. Kyläläisten välinen yhteistoiminta oli silloin ihan eri maata 
kuin nykyään. Joka aamuinen tapaaminen esim. maitokopilla oli hyvää terapiaa. Jos joku 
porukka järjesti kokouksen tai vaikkapa juhlat, osanottajista ei ollut pulaa. Nyt järjestäjät 
ovat sydän syrjällään, että tuleekohan ketään. Onneksi on vielä yhdistyksiä ja seuroja, 
jotka jaksavat yrittää. Olen monesti ajatellut, kuinka tärkeä tuo koulukin on tässäkin 
mielessä. Sen puitteissa sentään lasten vanhemmat tapaavat toisiaan. Monelta kylältä 
tämäkin yhdistävä tekijä nykyään jo puuttuu. Meillä koulumme tulevaisuus näyttää 
turvatulta. Kiitos maallemuuttajien ja lähikylien tuen, oppilasmäärä tuntuu lähivuodet 
vahvalta. Taajaman läheisyys pitää muutenkin elämää kylällämme yllä. 
 
Yhteisten asioiden hoito – sanottakoon sitä nyt vaikka kunnallispolitiikaksi – huutaa tällä 
alueella uusia, nuorempia toimijoita. Koulupiiristämme on yli puoli vuosisataa ollut esim. 
valtuustossa edustaja, ajoittain kaksikin. Nyt on tulevaisuuden tekijöiden aika astua 
esiin. Kannustan! Sukupolvien ketju tältäkään osin ei saa katketa. Itse en kadu 



tippaakaan sitä, että lähdin aikanaan mukaan. Paljon se on ottanut, mutta monin verroin 
antanut – nyt en puhu rahasta. Paineensietokykyä homma tietenkin vaatii ja ihmisten 
luottamusta. Tasa-arvolaki antaa naisille hyvät mahdollisuudet edetä hyville paikoille 
vaikuttamaan, ukoista on enemmän ylitarjontaa ja kilpailu kovempaa. Toivon hartaasti, 
että vapaaehtoisia ilmaantuisi, ettei tarvitsisi ruveta ’määräämään’. Tulevaisuutemme on 
meidän itse tehtävä ja puolemme myös pidettävä! 
 
Kevätterveisin  
Heikki Kaipia 
p. 040 5657748  
 

 
Koululaisia metsäkeikalla 

 

Haapajärven metsästysseuran kuulumisia 
  
Viime syksy oli metsästyksen harrastajille työntäyteinen, sillä nyt oli jo useampien 
vuosien vaatimusten jälkeen lisätty hirvenkaatolupia Etelä-Saimaan alueelle ja tietenkin 
myös Haapajärvelle. Seurassamme on totuttu, että hirvijahti ei vie kuin muutaman 
viikonlopun, mutta viime syksynä saimme kulkea sateisessa ja lopulta syvälumisessakin 
metsässä joulukuun vaihteen tienoille ennen kuin 12 aikuista ja 13 vasaa oli saatu 
riippumaan. Vähälumisen keskitalven ansiosta jäi kuitenkin viikonloppuja tarpeeksi 
pienriistan seurailuun ja koiran kouluttamiseenkin. 
Hirvien talvilaskennan tulos oli 29 eläintä seuran alueella, ja yhdistyksen alueella hirvet 
jakaantuivat tasaisemmin kuin aiempina vuosina. Tästä voisi arvailla, että ensi syksyn 
lupamäärä olisi toissavuoden tasoa tai vähän yli, tosin luvat päätetään vasta myöhemmin 
keväällä. 
Seuramme osallistuu tänä vuonna Etelä-Saimaan yhdistyksen valkohäntäpeura lupaan, 
ajatuksena käyttää yksi kaatolupa ensi jahtikaudella. Luvan hakeminen on tullut 
ajankohtaiseksi siksi, että Haapajärven tienoilla eläinten runsastumisen vuoksi 
muutamissa pihoissa ja puutarhoissa peurat ovat ryhtyneet ruokailemaan lähes 
säännöllisesti. Luvan käytöstä ja jahdin toteuttamisesta päätetään tosin vasta seuran 
hirvikokouksessa kesällä senhetkinen peuratilanne huomioiden. 
Talviruokinta-aika alkaa lähestyä loppuaan, mutta nyt on sopiva aika uusia ja kunnostaa 
telkänpöntöt viimekesän roskista ja asentaa vaikka muutama uusi, jos on sopiva paikka 
tiedossa. Sama pätee myös pikkulintujen pönttöihin. 
Kyläalueemme liepeillä liikkuneiden susien kaadon jälkeen alueella ei ole 
ollut kuin muutama ohikulkeva susi ja hyvä niin. 
          
          Seuran sihteeri: Juha Kaipia 



Ritva Tamminen 

OMA KIELI, OMA MIELI 
 
Vietämme Suomessa tänä vuonna Mikael Agricolan 450-vuotisjuhlavuotta. Koska 
Agricolan tarkkaa syntymävuotta ei tiedetä, on hänen nimikkopäiväkseen nimetty hänen 
kuolinpäivänsä, 9. huhtikuuta. Agricola kuoli rauhaneuvottelumatkalla Karjalan 
kannaksella 1557 ja hänet on todennäköisesti haudattu Viipurin tuomiokirkkoon.  
 
Talonpoikaista syntyperää ollut Mikael Agricola oli suomen kirjakielen ensimmäinen 
kehittäjä ja käyttäjä. Hänen keskeiseksi työsarakseen muodostui suomenkielisen 
kirkollisen kirjallisuuden luominen. Toisten uskonpuhdistajien esimerkin mukaan 
Agricolakin oli sitä mieltä, että kansan tulee saada kuulla ja lukea Jumalan sanaa omalla 
äidinkielellään. 
  
Tarina kertoo, että Mikael oivalsi elämäntehtävänsä jo pikkupoikana. Hän oli isänsä 
Olavin kanssa käymässä Pernajan kirkolla ja näki sakastin pöydällä ison mustan esineen. 
”Isä mikä tuo laatikko on?” kysyi poika. ”Se on kirja”, selittivät isä ja Pernajan 
kirkkoherra Bartholomaeus. Kirja avattiin ja Mikaelille kerrottiin, että ”nuo mustat merkit 
ovat kirjaimia ja merkkien selittämistä sanotaan lukemiseksi”. Mikael innostui: ”Isä, 
minäkin tahdon oppia lukemaan”. Silloin Mikaelille kerrottiin, että ”kirja on Jumalan 
kirja, se on latinaa ja Jumala ymmärtää vain latinaa”. Mikael ei tästä lannistunut, vaan 
keksi oitis ratkaisun: ”Minä tahdon oppia lukemaan latinaa. Sitten minä voin rukoilla, että 
Jumala opettelisi suomea, niin suomalaisetkin voivat rukoilla häntä!” 
  
Pernajan kirkkoherran ansiota lienee, että lukupää lähetettiin Viipuriin kouluun, jossa hän 
sitten oppi hyvin latinan kielen. Vuonna 1528 Agricola siirtyi Turkuun ja sai työpaikan 
piispan kirjurina. Vuonna 1531 hänet vihittiin papiksi ja muutaman vuoden kuluttua 
Mikael matkusti Saksaan Wittenbergin yliopistoon opiskellakseen Martti Lutherin ja 
Philip Melanchtonin ohjauksessa. Viimeistään siellä hän omaksui uskonpuhdistuksen 
ajatukset. Melanchton oli kreikankielen professori, ja Agricola tarvitsi kreikankielentaitoa 
voidakseen kääntää Uuden testamentin suomen kielelle suoraan alkukielestä. 
  
Agricolan käännöstyö oli monin tavoin vaikea. Suomen kieli poikkesi rakenteeltaan ja 
sanastoltaan kaikista niistä kielistä, joille Raamattu oli jo käännetty, eikä suomenkielistä 
kirjoittamisen perinnettä ollut olemassa. Ainoastaan tärkeimmät rukoukset olivat olleet 
olemassa käsin jäljennettyinä suomenkielisinä kopioina. Lisäksi käännöshankkeella oli 
taloudellisia ja julkaisulupaan liittyviä hankaluuksia. Itsevaltainen kuningas Kustaa 
Vaasa takavarikoi kirkon omaisuutta ja jätti virkoja täyttämättä pyrkimyksenään alistaa 
kirkko johtoonsa. Kun Agricola niskoitteli kuningasta vastaan, tämä ei myöntänyt Uuden 
testamentin painatukseen varoja. Julkaisulupaakin Agricola joutui odottamaan viisi 
vuotta. Ennen Uutta testamenttia Agricola ennättikin julkaista aapisen (1543) ja 
rukouskirjan (1544).  
 
Se Wsi Testamenti ilmestyi 718 sivun laajuisena niteenä lopulta vuonna 1548.  Siihen 
sisältyi kaksi esipuhetta, teologinen ja käytännöllinen. Viimeksi mainitussa Agricola 
perusteli sitä, että oli käyttänyt suomentaessaan etupäässä Turun murretta. Hän kertoo 
myös luoneensa suuren joukon uudissanoja, joiden toivoi vakiintuvan suomen kieleen. 
Näitä ovat uskonnollisen kielen alueelta mm. sanat armolahja, elämänleipä, hiippakunta, 
rukous, vanhurskaus, anteeksiantamus, autuus ja ehtoollinen. Agricolan luomia maallisen 
kielen sanoja ovat mm. isänmaa, raatihuone, historia ja vapaus. Nykykielemme 
tuhannesta yleisimmästä sanasta peräti 60 % esiintyy jo Agricolan kirjoittamassa suomen 
kielessä.  
 
Agricolan merkitystä kirjakielemme luojana ei voi yliarvioida. Äidinkielemme 
saattaminen kirjalliseen muotoon on ollut merkittävä suurtyö sekä uskonnolliselta että 



kulttuurihistorialliselta kannalta. Olkaamme ylpeitä kauniista ja ilmaisuvoimaisesta 
äidinkielestämme, käyttäkäämme sitä iloisin mielin kirjoittaen ja puhuen, sekä tietenkin 
ajatellen. Sillä tätä emme ehkä useinkaan tule ajatelleeksi: kieli on ensisijassa ajattelun 
väline!   
 

 
Kuva Simolan kentällä olleista pikkukoulujen urheilukisoista, joista Kasukkala kahmi 
perinteiseen tapaansa aimo annoksen mitaleita. 
 

 
… ja tässä todisteita tuosta kahminnasta: Reetta Suhonen ja Essi Aholaakko 
pokkaamassa omia mitaleitaan. 



 
KASUKKALAN MARTAT RY. 
 
Puheenjohtaja: Ritva Ylöstalo 
Osoite: Vainikkalantie 11,  
53100 LPR 
Puhelin: 040-5650 890 
ritva.ylostalo@pp.inet.fi 
 
Hallitus v. 2007:  
 
Puheenjohtaja  Ritva Ylöstalo, 
Puhelin 040-5650 890 
Varapj Tuija Helkala,  
Puhelin 040-7324 982 
Sihteeri Tuula Penttilä, 
Puhelin 040-8416 822 
Hallituksen jäsenet: 
- Paula Lempiäinen 
- Eeva Kaipia 
- Martta Taalikka 
- Sisko Raskila 
- Saara Pulli 
- Mirja Porali 
- Päivi Mentula 
- Jaana Kuukka 
 
TIEDOTTAMINEN: 
LAPPEENRANTALAINEN ja 

Jäsenkirjeet, tekstiviestit, ilmoitustaulut 
 
SÄÄNTÖUUDISTUKSEN 
MYÖTÄ 
JÄSENMAKSULOMAKKEET 
TULEE MARTTALIITOSTA,  
SAMALLA TULEE 
JÄSENKORTTI.  
 

       
 
 
 
 
 
 

Jäsenetuudet  
 
Muistathan Marttojen valtakun-
nalliset ja maakunnalliset 
jäsenetuudet! 
Jäsenkorttia näyttämällä saat 
alennukset sovituista tuotteista. 
Lisätietoja jäseneduista ja –
palveluista saat E-K Martoista 
tai www.martat.fi/etela-karjala 
sekä Martat-lehdestä. 
 
Jäsenkortilla saat jäsenetuudet 
seuraavista liikkeistä Lpr:ssa: 
 
- Marttojen vohvelikioski 
- Kulta-ja kellosepänliike HJ          
Suninen 
- Varaosamaailma 
- Askaretta 
- Urheilu-Koskimies  

- Kukkakauppa-Hautaustoimisto 
Nyberg  
 
Hyödyntämällä jäsenkortin edut 
ja alennukset on jäsenmaksusi 
äkkiä kuitattu! 
 
Piirin kursseista jäsenalennus! 
 
Martta-jäsenyydestä 
eroamisesta ilmoitus 
hallitukselle tai 
puheenjohtajalle, mielellään 
kirjallisesti! 

http://www.martat.fi/etela-karjala


TOIMINTAKALENTERI V 2007 
 

Huhtikuu: Liikuntatempaus ja kahvikutsut 

Toukokuu: Rantakodin siivous. 

Saunaillat maanantaisin Rantakodin saunalla LÄPI KESÄN… 
Kesäkuu: Kesäretki Repovedelle  

Grilliruokakurssi.. 

Heinäkuu: Reaktiivivärjäyskurssi ja pyöräretki  

Elokuu: Terveys-/saunailta Karhusjärven majalla 

Kirkkoretki Ylämaalle 

Marja-/sieniretki  
Syyskuu: Virkistys-/kylpyläretki 

            Portugalilainen ilta Penttilän navetalla 

Lokakuu: Kinnasneulalla Kintaat 

Marraskuu: 

Joulukuu: Joulumyyjäiset  

Marttojen Kauneimmat Joululaulut 

 
Ps. Muuta Spontaania toimintaa pitkin vuotta. Ehdotuksia ja toiveita pyritään 
toteuttamaan! Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan iloiseen joukkoon! 
 
 

MARTAT MONESSA MUKANA!  

 

Marttoja on kaiken ikäisiä, kokoisia ja näköisiä. Heitä yhdistää tekemisen 
meininki ja halu vaikuttaa. 
 
TEEMAKAUSI 2006-2007 
TASA-ARVO TAVAKSI 
 
 

 



Koulumme entinen opettaja  
Paavo Pentti Paavilainen täytti 80 vuotta 
 
Kuvassa on Paavon opetuslapsia, jotka suorittivat onnittelukäynnin syntymäpäiville. 
16.9.2006 Nastolaan. 

  
Edestä vasemmalta: Riitta, Irma, Paavo, Salme, Kaisu ja Kalevi 
takaa vasemmalta: Pekka, Heikki, Matti, Aarni, Aino, Heikki, Pekka, Tuure ja    
Paavo. 

 

LAPPEEN RIENTO/ Kasukkalan kyläosasto 
 

• Hiihto-, palloilu- ja kuntoilupainotteinen kyläosasto 
•  
• Puheenjohtaja Hannu Hölttä 

 
• Saimaan hiihto vietiin kunniakkaasti lumien aikaan läpi. Latukopilla kävi 

reilut 70 hiihtäjää. 
 

• Hiihtokilpailut lapsille 14.3, osallistujia oli 20 ja jokainen palkittiin. 
 

• Tulossa huhti - toukokuulla kylpyläretki Imatran kylpylään. 
 

• HUOM! TALKOOT huhti/toukokuussa latukopeilla. Maalaamme kopit ja 
siivoamme ympäristön. Kyläläiset, naapurit Latutien varrelta, kaikki asiasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kivaan päivään. Tehdään yhdessä 
SIISTIÄ! Pientä purtavaa ja juotavaa tarjolla! 
 

• Elo/syyskuulla vuorossa Latu- ja purupohjan kunnostustalkoot! 
 

• Seuratkaa ilmoitustauluja ja Lappeenrantalaisen seurapalstaa! 
 



Koululta katsellen 
 
Koulun oppilasennusteissa näyttäisi olevan edessä ns. lihavat vuodet, eli ensi 
syksyn 10 uuden ekaluokkalaisen lisäksi jo seuraavana ja sitä seuraavana 
vuonna koulunsa aloittaa täällä ennätysmäärä oppilaita, molempina vuosina n. 
16 lasta. Näin ollen näyttäisi siltä, että pääsemme juhlistamaan koulumme 100-
vuotisjuhlaa vuonna 2011 melkoisella oppilasporukalla. 
Myös esikouluun oli määräaikaan mennessä ilmoittautunut 13 lasta, joten sekin 
saa jatkaa toimintaansa.  
Oppilasmäärän kasvun myötä olemme joutuneet viime aikoina turvautumaan 
yhä useammin linja-autokyyteihin ja näin ollen jonkinasteinen, luonteva ja 
”epävirallinen” kanssakäynti vanhempien kanssa on vähentynyt – valitettavasti, 
vaikka se toisaalta on tietysti helpottanut vanhempien elämää. Haluankin kiittää 
tässä nyt vielä kerran kaikkia, sekä nykyisiä että menneiden vuosien 
kuljetuksissa mukana olleita vanhempia. Ilman teitä meiltä olisi jäänyt paljon 
mukavia asioita kokematta ja moneen paikkaan pääsemättä. 
Oppimistavoitteiden saavuttamisessa meillä ei myöskään ole mitään 
hävettävää. Valtakunnallisissa vertailuissa olemme pääsääntöisesti olleet 
tuossa ns. huippuluokkaa eli reilusti keskiarvon yläpuolella. Yleisesti ottaen 
oppimishalukkuus ja toisten neuvominen/auttaminen koulullamme on ollut 
ilahduttavaa. Tietysti joukkoon mahtuu myös sellaisia, joille koulunkäynti 
oppimismielessä on pahempaa kuin tervan juonti. Muuten kyllä ”menee lujaa” 
eli koululta ei haluta olla pois ennen kuin on ”pakko”.  
Kiitosta olemme saaneet myös koulun ilmapiiristä. Siihen vierailijat yleensä 
ensimmäisenä kiinnittävät täällä käydessään huomionsa. Toivottavasti tuo 
ilmapiiri on pysyväistä laatua. 
Rakennuspuolellakin on jonkinasteista toivoa peruskorjauksesta ja tilojen 
järjestelyistä esiintynyt, mutta nyt tilanne on taas tiukentunut monella suunnalla. 
Näillä näkymin pystynemme kuitenkin vielä ensi lukuvuonna säilyttämään 
saman tuntitason sekä nykyiset ryhmäjaot ja opettajamäärän. 
 
Koulusta ja sen touhuista, mm. koulun tapahtumista ja uutisista voitte lukea 
enemmän koulun kotisivuilta http://www.lappeenranta.fi/?deptid=13670 
Siellä voitte myös lueskella oppilaittemme tekemiä kirjoja ja katsella vaikkapa 
koulun videouutisia. Pauli M. 
 

 
                                    Kuva koulun Kalevala-musikaalista 



Koulun tapahtumia… 
 
 
Vierailu kuvataidekoululla 25.10.2006 
 
Mentiin kuvataidekoululle. Siellä oli hienoa. 
Mentiin sinne linja-autolla. Siellä oli 
kauheasti taidetta. Myö tehtiin isänpäivälahjat 
siellä. Sitten lähdettiin koululle. 
 
Joonas Leino 2.lk 
 
Tietopaketti suksista 
 
Petri Pulkkinen kävi koululla kertomassa 
suksien voitelusta. Hän antoi palkintoja. 
 
Petteri Kälviäinen 1.lk 
 
Petri Pulkkinen kertoi, että miten voidellaan 
sukset. Hän näytti, miten keskiosaan laitetaan 
pitovoidetta.  Hän antoi palkinnon, kun 
kysymykseen joku vastasi oikein. 
 
Atte Vilkko 1.lk 
 

 
 
Ystävänpäiväjuhlat 14.2.2007 
 
Kokoonnuimme ystävänpäivänä ylisten 
luokkaan uuden musikaalin harjoituksiin. 
Olihan siinä samassa hiukan muutakin ennen 
kuin aloitimme oikeat harjoitukset. Eskarit 
esittivät laulun Ystäväni tuttavani ja tanssivat 
sen mukana. Musikaali on maaliskuun 
lopulla. Musatunneilla harjoittelemme nyt 
koko ajan niitä lauluja. Ne pitää osata ulkoa. 
 
Annika Timperi 4.lk 

 
 

 
 
 
Ystävänpäivänä oli kivaa. Koulussa 
herkuteltiin! Vaikka ei olisi ottanut mukaan 
karkkia, se ei olisi haitannut. Kaikki karkkia 
mukaan ottaneiden piti antaa muille yksi 
karkki ja herkku. Mie en saanu paljon, koska 
mie en muistanu ottaa herkkuja. Mutta ei se 
haitannu yhtää miuta. Sinä päivänä eskarit 
esittivät tosi kivan ja hauskan esityksen. 
Saatiin ottaa ihan summanmutikassa 
ystävänpäiväkortti laatikosta. Kyllä yliksetkii 
esitti esityksen. 
 
Essi Aholaakko 3.lk 
 
 
 
Laskiaistiistai 20.2.2007 
 
Laskiaisena laskettiin mäkeä. Leikittiin 
erilaisia leikkejä. Syötiin hernerokkaa ja 
laskiaispullia. Hernerokka oli hyvää. Ja 
ulkona oli kivaa. Ja semmosta. 
 
Katinkka Liljenmaa 2.lk 
 
 
 
 



Sanomalehtitoimittajan vierailu 
 
Sanomalehtitoimittaja kyseli meiltä 
kaikenlaista. Sanomalehtitoimittajan nimi oli 
Etti. Sitten, kun hän oli lähdössä, hän antoi 
tokaluokkalaisille ja ekaluokkalaisille 
värikynäpaketit. Sanomalehtitoimittaja kiersi 
joka luokassa. 
 
Eine Lindh 2.lk 
 
 

 
 
 
 
Lasketteluretki Myllymäkeen 2.3. 
 
Kävimme koulun kanssa Myllymäessä. Minä 
laskin laskettelusuksilla. Laskin joka rinteestä 
ja joka hyppyristä. Kerran minä lensin 
hyppyristä kuperkeikalla. Loppu. 
 
Niko-Santeri Kuukka 2.lk 
 
Oli hauskaa. Opin laskettelemaan. Kävin 
aikuisten mäessä. Ja menin hissillä. Menin 
narua ylös. Kävin syömässä.  
 
Niko Kivistö 2.lk 
 
 
 
 
 

Musikaali 27.3.2007 
 
Musikaali esitettiin tiistaina 27.3.2007 
päivällä kello 11 aikaan ensin parille 
Alakylän koulun luokalle. Päivällä myös 
kyläläisiä tuli katsomaan musikaaliamme. 
Musikaali esitettiin Kasukkalan koululla. 
Musikaaliin olemme harjoitelleet todella 
paljon. Musikaali kesti noin tunnin. 
Alakyläläisiä ja kyläläisiä oli yhteensä 
päivällä n. 80. Illalla sali oli täynnä ihmisiä, 
kun oli iltanäytöksen aika. Musikaali alkoi 
loruilla ja runoilla. Väliluokan tytön ja pojat 
esittivät niitä. Lauluja musikaalissa oli paljon. 
Esimerkiksi: Tula tullallaa, Liiolii, Hans Vili 
ja Sinisiä, punasia ruusunkukkia. Me 
käytimme myös kanteleita. Yläluokkalaiset 
soittivat Soittajapaimenen nokkahuiluilla. 
Eskareillakin oli oma esitysvuoronsa, jossa he 
lauloivat mm. Ystäväni, tuttavani –laulun. 
Lopuksi katsojat ja kuulijat yhtyivät 
Karjalaisten lauluun. 
 
Reportteri Janita Suni 6.lk 
 
 
 
Alisten pikkutarinoita vuodenajoista 
 
Kevät 
 
Keväällä on kivaa. Keväällä sää lämpenee. 
Keväällä on pääsiäinen. Keväällä linnut 
palaavat. 
 
Oskari Sirviö 2.lk 
 
Keväällä on tosi kivaa. Keväällä on minun 
synttärit. Ja aika monien muittenkin synttärit. 
Keväällä ja syksyllä tarvitaan kumisaappaita. 
Keväällä kasvaa hiirenkorvia. Keväällä päivät 
pitenevät. 
 
Tanja Nurmilinna 2.lk 
 
 
 
 
 
 



Kesä 
  
Kesällä voi uida ja leikkiä. Kesällä on kiva 
leikkiä merihirviötä. Kesällä on kiva 
pyöräillä. 
 
Antton Matikainen 2.lk 
 
Mitä tykkään uija. Minä tykkään pelata 
jalkapalloa. Minä tykkään juhlia synttärit. 
Saku Kuukka 1.lk 
 
 
Syksy 
 
Syksyllä alkaa koulu. Muuttolinnut muuttavat 
pois. Lehdet putoavat puista, On lällyä ja 
vettä sataa. Tarvitsee saappaita. Voi käydä 
sienessä ja on sadonkorjuun aika. 
 
Milka Toivanen 2.lk 
  
Syksyllä pitää haravoida. Syksyllä loppuu 
uinti. 
 
Jarno Kivistö 2.lk 
 
Syksyllä voi hyppiä lätäköissä. Syksy on 
märkää aikaa. 
 
Anniina Tikka 2.lk 
 

 
 
Myllymäessä oli kivaa! 
 
 

 
 
 

 
 
 
Talvi 
 
Teen lumiukkoja. Lasken mäkeä. Hiihdän. 
Luistelen jäällä. On kylmä. On pakkasta ja 
välillä sataa lunta. Teen lumilinnan. 
 
Joonas Kaipia 1.lk 
 
Talvi on pehmeää, kun lunta sataa. Hiihtää 
myös saan, luistella ja lumilinnaa rakentaa. 
Talvella voin tehdä lumiukon. 
 
Kiia Mentula 1.lk 
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