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Kasukkalan kylätoimikunta 
 
 
PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO 2008 
 
 
 
 
Nyt on taas kylälehden aika, joka jaetaan lähes sataanviiteenkymmeneen talouteen 
Kasukkalan kylätoimikunnan alueella. 
 
Vuoden vaihteessa valmistuneen Kasukkalan kyläsuunnitelman mukaan on toivottu 
parempaa tiedottamista alueemme tapahtumista ja palveluista. Lehti toimii yhtenä 
tiedotusvälineenä ja tämän vuoden aikana myös internet Kasukkalan kotisivujen kautta 
tulemme aloittamaan tiedottamisen.  
 
Olemme pyrkineet kokoamaan tämän lehden sivuille alueellamme toimivien yhdistysten 
toimintakalenterit ja toivomme, että asiasta kiinnostuneet pääsevät paremmin osallistumaan 
eri yhdistysten toimintaan. 
 
 
Viime vuoden ja tämän vuoden alun aikana olemme Kylätoimikunnan toimesta otettu kantaa 
mm. seuraavien lausuntojen muodossa: 
 
 19.6.2007 Kasukkalan kylätoimikunnan lausunto Lohja Rudus Oy Ab:n maa-aineksen 

ottamislupahakemukseen Lappeenrannan Taalikkalan kylän Kivikaipia-tilalle. 
- kylätoimikunta esittää, että mahdolliset melu- ja pölyhaitat minimoitaisiin 
   

29.1.2008  Linja-autoliikenne reitillä Lappeenranta – Vainikkala – Lappeenranta 
 - kylätoimikunta esittää yhden vuoron ajamista Penttilän kylä kautta, joka tulee 

toteutumaan ensi syksystä alkaen  
    
22.2.2008  Liikenneturvallisuuden parantamisesitys Lappeenrannassa Lappeenranta-

Vainikkalantie (mt 390) Kasukkalassa välillä  Kapakka - Kiialantien risteys n.2  km. 
  - kylätoimikunta esittää rakennettavaksi kevyen liikenteen väylä 
 
22.2.2008 Lappeenrannassa on tekeillä kasvatus- ja opetustoimen palvelurakenneselvitys,  

joka tähtää kouluverkon osalta pitkälle tulevaisuuteen. 
- kylätoimikunta esittää, että kasvaneen oppilasmäärän mukaan Kasukkalan koulu   
voidaan säilyttää kolmeopettajaisena jatkossakin ja kululla toimisi lasten 
iltapäiväkerho 
- kylätoimikunta toivoo, että kaupunki suorittaisi lähivuosina koulurakennuksessa 
tarvittavat investoinnit 
 
Aurinkoista kevättä! 
Jukka Porali 
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Seuraavassa Vainikkalassa toimivien yhdistysten 
toimintakalenterit niistä tilaisuuksista, joihin toivotaan meitä 
mukaan. 
 
Pe 16.5.2008 --- HULLUT KÄVELYT 2008 
 
KYLÄHULLUN KÄVELY 
Lappeenranta – Vainikkala n. 30 km, lähtö: Auto-Eekoo, Kaakkoiskaari 20, klo 16:45 
Kävelyaika 3,5 – 5,5 tuntia  
PUOLIHULLUN PATIKOINTI 
Kasukkala – Vainikkala n. 15 km, lähtö: Kasukkalan koulu klo 17:15 
Kävelyaika 2,0 – 3,0 tuntia  
 
VARTTIHULUN VAELLUS 
Haapajärvi – Vainikkala n. 9 km, lähtö: Haapajärven koulu, klo 17:30 
Kävelyaika 1,5 – 2,5 tuntia  
 
Omat juomat mukaan   
Kävelyn suorittaneille kirjoitetaan maalipaikalla, Ravintola Ukko-Pekassa, Hullun Paperit!  
Lisätietoja: Sauli Vainikka, puh. 040 3022482, email etunimi.sukunimi@pp.inet.fi  
Järjestäjä: Lappeen Riento / Vainikkalan kyläosasto 
 
 

Su 18.5. klo 8-20 ja Su 10.8. klo 8-20 --- KYLÄPYÖRÄILY 2008 
Yhdentoista kylän kuntopyöräilytapahtuma. Mehu- ja merkintäasemat Kasukkalan koulun bussipysäkillä, 
Rapattilan leirimajalla, Haapajärven koululla, Vainikkalan koululla, Villalan lavalla, Tuohikkaantien 
maitolavalla Hyttilässä, Rummun kaukalolla, Ylämaan Korupirtillä, Simolan kyläkaupassa, Hytin VPK:N 
talolla ja Hanhijärven VPK:n talolla. Järjestäjinä kylätoimikunnat, Lappeen Riento ja Martat. 
Arvontaan pääsee mukaan jos pyöräilijä käy neljässä merkintäpaikassa (4 kylää, joista 1 voi olla 
lähtöpaikkana oleva oma kylä) 

 

Räminää ja Pauketta Vestivaali  

Vainikkalan kesäteatterilla lauantaina 24.toukokuuta 2008 klo 14.00 alkaen.  

ESIINTYJINÄ: 
HAAPAJÄRVEN VPK 
BURN OUT 
SHAM ENSEMBLE 
COCK'S EXPRESS 

Tilaisuus on maksuton.  
Järjestää: Lappeen Riento, Vainikkalan kyläosasto 
 
 

La 14.6. klo 12 --- Vainikkala-hölkkä 

 

36. VAINIKKALA-HÖLKKÄ 
Startti Vainikkalan koululta klo 12.00. 
Sarjat ja palkinnot tarkentuvat kevään aikana. 
Seuraa ilmoittelua Uutis-Vainikkala lehdestä ja Vainikkalan internet-sivuilta 
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Lappeen Penttiläntie historiaan? 
 
 
 
Lappeenrannan ja Joutsenon yhdistyessä vuoden 2009 alusta joudutaan muuttamaan 
useita teiden ja katujen nimiä. Yksi näistä muutettavista nimistä on Penttiläntie, sillä 
samanniminen tie on sekä Joutsenossa että Lappeenrannassa. Kaupungin viranomaiset 
ovat päätyneet siihen, että Joutsenon Penttiläntie säilytetään ja Lappeen Penttiläntien 
nimi on muutettava. Perusteluksi viranomaiset ovat esittäneet sitä, että Joutsenossa 
kiemurteleva Penttiläntie on paljon Lappeen samannimistä tietä pitempi, ja että 
Joutsenossa Penttiläntien varrella on huomattavasti enemmän taloja kuin Lappeen 
Penttiläntien varrella. Tähän lienee meidän Lappeen Penttiläntien asukkaiden 
tyydyttävä. 
 
Haluan kuitenkin tuoda esiin joitakin näkökohtia, jotka puoltaisivat Lappeenrannan 
Penttiläntien säilyttämistä. Ja ainakin siinä tapauksessa, että myös kylien nimet 
joudutaan muuttamaan, on paikallaan korostaa Lappeen Penttilän pitkää historiaa ja 
pitää kiinni Penttilän kylän nimestä nimenomaan Lappeenrannassa, sillä nykyisin 
Penttilässä asuvat Penttilät ovat asuttaneet kylää jo ainakin vuodesta 1589.  
  
Lappeen pitäjässä ja Penttilän kylässä asutus on hyvin vanhaa. Ensimmäinen 
asiakirjoista löytyvä merkintä on Turun maaoikeuden päätös rajatarkistuksesta 25. 6. 
1415. Tuolloin Lappeen kirkkoherrana on vaikuttanut Gudmund-niminen pappi, josta 
voinee päätellä, että Lappeella on ollut vakiintunutta asutusta ainakin jo 1400-luvun 
alussa. 
 
Lappeen pitäjä jaettiin Kustaa Vaasan toimesta 1540-luvulla veronkantoalueisiin. Tällöin 
laadittiin ensimmäiset voudinkirjat, jotka luetteloivat pitäjät, kylät ja niiden miespuoliset 
asukkaat. Voudinkirjoista löytyy v. 1543 Penttilän kylä (Begttileby). Sukunimenä 
Penttinen (Begtinen) esiintyy ensimmäisen kerran 1620-luvulla.  
 
Veronkantoalueiden perustamisen yhteydessä lienee aloitettu, myös Kustaa Vaasan 
toimesta, ratsutilaperinne sotilas- ja matkustustarpeita varten. Matka Turusta Viipuriin 
taitettiin hevoskyydillä ja jokainen ymmärtää, että matka vaati aikaa ja voimia sekä 
hevosilta että ihmisiltä. Ratsutiloilla tai niiden läheisyydessä on hyvin todennäköisesti 
harjoitettu myös kestikievaritoimintaa. Muistan lapsuudestani, että isoäitini Ida Kärki 
(s.1883) ohimennen viittasi keskellä Penttilän kylää sijaitsevaan kiviraunioon sanoen, 
että ” tuoss on se vanha paikka miss ne niitä hevosia vaihto”. Olisiko silloin vielä ollut 
olemassa entisen ratsutilan tai kievarin sammaloitunut kivijalka? Eipä ole enää ketään, 
keneltä kysyä.  
 
En tiedä Joutsenon Penttilän historiaa, enkä sitä, asuuko siellä Penttilä- tai Penttinen-
nimisiä ihmisiä. Saattaa olla että Penttilä-nimellä on siellä yhtä pitkä tai peräti sama 
historia kuin meillä. Niin tai näin, olen kiitollinen Salme Korkeakoskelle, joka on nähnyt 
suuren vaivan selvittämällä Lappeen Penttilöiden historiaa niin pitkälle kuin 
mahdollista.  
 
Koska me Lappeen Penttilän kylän Penttilät olemme alun perin ruotsalaista 
ratsuväkisukua (Begtsson), esitän, että Lappeen Penttiläntien nimeksi muutetaan 
Ratsutilantie. Tarjolla olisi myös muutamia ruotsinkielisiä nimiä, mutta arvelen, etteivät 
ne oikein sovi suomalaiseen ja karjalaiseen suuhun!  
 
Ritva Tamminen (o.s. Penttilä)  
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HAASTATELTAVANA PIUTULANTIEN VÄKEÄ 
Piutulantiellä on 7 asuttua taloa, joissa 18 asukasta. Lisäksi on 3 mökkiä ja yksi talo rakenteilla. 

 
Kuka olet? SIRKKA KALLIOSAARI 
Ammatti? Eläkeläinen 
Kuinka kauan olet asunut Piutulantiellä? 1.12.1989 lähtien  
(tosin 1954 vuodesta Tuomelan tilalla eli nykyisen talon naapurissa) 
Harrastukset? Haapajärven vanhusten kerho ja itsensä hoitaminen 
Paras TV-ohjelma tällä hetkellä? Sydämen asialla, Sydän paikallaan ja 
Jumalanpalvelukset 
Tämän talven kohokohta? Paljon lunta 
Viimeisin (peto)eläinhavainto? Päivittäin käy viisi oravaa sekä lintuja pihalla 
syömässä, kaksi kettua pihalla aikaisemmin talvella 
Kevään/kesän ensimerkit? Lintujen sirkutus aamuisin 
Kesäsuunnitelmia? Päivä kerrallaan - ei suunnitelmia 
Terveiset kyläläisille: Pitäkää lippu korkealla! 
 
Kuka olet? MARTTA VIINIKAINEN 
Ammatti? Lapsi 
Harrastukset? Vauvauinti ja muskari 
Kuinka kauan olet asunut Piutulantiellä? Koko ikäni eli 1 v 4 kk 
Paras TV-ohjelma tällä hetkellä? Pikkukakkonen 
Tämän talven kohokohta? Kylpyläloma Tampereen kylpylässä 
Viimeisin (peto)eläinhavainto? Joiku-koiramme tarhassa 
Kevään/kesän ensimerkit? Äiti käy ylikierroksilla 
Kesäsuunnitelmia?  Korkeasaareen katsomaan petoja, lähinnä karhuja yms. 
Terveiset kyläläisille: Hyvää kesää ja vilkutetaan, kun tavataan. 
 
Kuka olet? TIMO JUNNIKKALA 
Ammatti? Auto- ja konekuljettaja 
Harrastukset? Poikien kanssa temuaminen ja moottorikelkkailu 
Kuinka kauan olet asunut Piutulantiellä? 3 vuotta 
Paras TV-ohjelma tällä hetkellä? Uutiset ja salkkarit 
Tämän talven kohokohta? Joulu 
Viimeisin (peto)eläinhavainto? Jänis harvase päivä sekä kettu talvella omalla pihalla  
Kevään/kesän ensimerkit? Sorsan näkeminen 
Kesäsuunnitelmia? Ei ole vielä tehty, mutta ainakin autokatoksen viimeistely 
Terveiset kyläläisille: Hyvää kesää! 
 
Kuka olet? LINDA MAARNELA 
Ammatti? Koululainen (seiskaluokalla) 
Harrastukset? Ratsastus ja lenkkeily 
Kuinka kauan olet asunut Piutulantiellä? Kohta vuos 
Paras TV-ohjelma tällä hetkellä? CSI 
Tämän talven kohokohta? Espanjan reissu 
Viimeisin (peto)eläinhavainto? Jänis kävelyretkellä 
Kevään/kesän ensimerkit? Lumi sulaa ja vettä sataa 
Kesäsuunnitelmia? Auringonottoa ja kavereiden kanssa olemista.  
 
Niin ja sitten olen lähdössä ulkomaille, Nizzaan. 
Terveiset kyläläisille: Hyvää kesää vaan kaikille! 
 
 
Reportterina Marianne Viinikainen 
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Terveiset Ruunasuontieltä ja Latutieltä 
 
Kylätoimikunnan uutena jäsenenä teen tutuksi Ruunasuontien ja Latutien 
asukkaita. 
Suurin osa taloista on rakennettu 2000-luvun alkupuolella, jokunen jo aiemmin ja 
Ruunasuontiellä viimeisin 2007.  Ruunasuontiellä on viime vuosina ollut jonkin 
verran vaihtuvuutta asukkaissa, mutta tällä hetkellä tuntuu että tämä porukka ei 
täältä pois halaja vaan nauttii luonnon läheisyydestä ja rauhallisesta 
asuinympäristöstä.  Paljon on myös yhteisiä touhuja (mäenlaskua yms) teiden 
asukkailla, tuttuja on jo vuosien takaa ja uusiin on tutustuttu, yhteistyö toimii. 
Lapsiperheitä alueella on paljon ja voin varmasti puhua monien puolesta, että 
kylän päivähoito- ja kouluasiat kiinnostavat.  Viipurintien turvallisuus on myös 
asia joka puhuttaa ja kevyen liikenteen väylää moni kaipaa, niin koululle päin 
kuin myös kaupungin suuntaan. 
Itse olen vielä niin ”tuore” kyläläinen, että kylä ja sen asukkaat ovat aika 
tuntemattomia, mutta pikkuhiljaa, kun kylänraitilla kulkee, niin molemmat 
toivottavasti tulevat tutuiksi. 
 
Nina Parkkari 
 

RIENNON KYLÄOSASTON KUULUMISIA 
 
Talvi on taas takana, vaikka vettä taisi sataa enemmän kun lunta. Latuja päästiin 
tekemään vasta helmikuussa. Hiihtokilpailuja oli kahdet: Lappeen Riennon 
järjestämät, osallistujia niissä oli kolmisenkymmentä. Kasukkalan järjestämässä 
kisassa oli osallistujia mukavasti 15 sivakoijaa. Saimaan hiihto hiihdettiin 8-9. päivä 
maaliskuuta hyvissä olosuhteissa. Kiekkokaukalossa olisi kaivattu kunnon pakkasia 
jään tekemiseen. Luistelijoilla oli siis ika lyhyt kausi. Kesää kohti mennään kesäisin 
harrastuksin. Lappeen riento on päivittänyt vanhat Fin5-suunnistuskartat 
Kasukkalan ympäistöstä ja tulee järjestämään kuntosuunnistuksia ensi kesänä・ 
Kunnollista kesää! 
 
Hannu Hölttä 
 

   Kasukkalan kylän kotisivut  
 
Kylän kotisivujen teko nettiin on aloitettu. Sivuilta löytyy mm. perustietoa kylästä, 
sen historiasta ja asukkaista.  
Tarkoitus olisi myös laittaa mainintaa paikallisista palveluista ja yrityksistä, joten 
seurat, kerhot ja yritykset voisivat toimittaa haluamansa ilmoitustekstit 
allekirjoittaneelle. Sivuille voisi tehdä myös kuvagallerian ja ilmoitustaulun, joten 
valokuvia kylästä voi myös toimittaa. Ilmoitustauluasiaan palataan kun sivut on 
julkaistu. 
Sivujen Internet -osoite ei ole vielä tiedossa, arvioitu julkaisuajankohta on kesän 
aikana. 
Materiaalia voi toimittaa mieluiten sähköpostitse osoitteeseen pia.leino@kotikone.fi 

tai puh. 040 585 6269. 

keväisin terveisin  Pia Leino 
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KUULUMISET KAUPUNGILTA 
 
 
 
Tätä kirjoitellessa talven runsain lumi sulaa kovaa vauhtia. Olipa muuten erikoinen talvi: jäi 
sellainen tunne, ettei sitä oikein tullut missään vaiheessa. No, viikoksi nyt sitten tuli. Talvi oli 
hiihtäjälle painajainen mutta talonlämmittäjälle mieluinen. Koska ilmat ovat korkeimman 
kädessä, pulinat pois ja asiaan: 
 
Joutseno – Lappeenranta 
 
Kaupungin organisaatio ponnistelee parhaillaan täysillä kuntaliitoksen onnistumiseksi. Aikaiseksi 
tulisi saada valittua oikeat henkilöt oikeille paikoille ja muutenkin hyödyllinen yhteenliittymä. 
Joutsenossa oli aika erikoinen episodi päätöksenteon suhteen. Ensin kysyttiin kansan mielipidettä, 
joka oli reilusti vastaan. Valtuusto kuitenkin äänesti yhtä reilusti kuntaliitoksen puolesta. Huh huh, 
mitähän siitäkin seuraa. Puolesta äänestäneet sanovat, että kuntaliitossopimus on maailman paras. 
Totta. Lappeenrantalaiset olivat rähmällään sinnepäin, koska asia nähtiin niin hyödylliseksi 
Lappeenrannan ja koko maakunnan kannalta. Nyt myös Ylämaa on ilmaissut mielenkiintonsa 
yhteistoiminnasta Lappeenrannan kanssa. Äkkiseltään ajatellen sillä voisi olla myönteinen vaikutus 
mm. Vainikkalan koulun tulevaisuudelle. Aika näyttää. 
 
Sosiaali- ja terveyspiiri 
 
Terveyspiiri on toinen iso asia, joka nyt tuntuu menevän kitisten eteenpäin. Tämänkin asian 
ympärillä tuntuu olevan hirveästi epäluuloja Lappeenrantaa kohtaan, sillä pienet kunnat pelkäävät 
Lappeenrannan ylivaltaa. Fakta kuitenkin on, että Lappeenrannassa on asukkaita yhä enemmän ja 
vallan ja vastuun on oltava linjassa keskenään. Ei Lappeenranta saa tietenkään mitenkään nöyryyttää 
pieniä kuntia. Valtiovallan lainsäädäntö ajaa kuitenkin suurempiin yksiköihin joko 
kuntaliitoksina tai muina yhteenliittyminä. 
 
Kasukkalan koulu 
 
Koulumme tulevaisuus näyttää melko valoisalta. Lapsia on, Luojan kiitos, syntynyt koulupiiriimme 
mukavasti. Se on yleensäkin ainut varma tae koulujen säilymiselle. Koulua ei voi ylläpitää, jollei ole 
opetettavia naperoita. Koulumme korjausesitykset olivat jo tämän vuoden budjetissa, mutta 
meneillään oleva koko kaupungin palveluverkkoselvitys siirsi niitä eteenpäin  - toivon mukaan vain 
vuodella. Tämän vuoden aikana selvitetään millaisella kouluverkolla annetaan opetusta 
Lappeenrannassa pitkälle tulevaisuuteen.  
 
Päivähoito ja iltapäiväkerho 
 
Vuosia on jo todettu, että koululle pitäisi saada iltapäiväksi kerhotoimintaa. Sen puute on iso 
ongelma perheissä, joissa kumpikin vanhempi käy kodin ulkopuolella töissä. Sellaisiahan ne perheet 
tänä päivänä täälläkin usein ovat eivätkä mummot ja papat välttämättä asu lähellä. Kokopäiväinen 
päivähoito on sitten varmasti seuraava asia, mikä jatkossa nousee tapetille. Nyt on kova tahto saada 
järjestettyä tänne iltapäivätoimintaa. Toivottavasti asia vihdoinkin järjestyy parhain päin. 
 
Vanhemmat ihmiset 
 
On hienoa, että vanhemmat ihmiset ovat alkaneet käydä Haapajärvellä kerhossa. Siellä on kuulemma 
ollut mielenkiintoisia tapahtumia ja esityksiä. Kyllä ihminen kaipaa koko elinkaarensa aikana toisten 
seuraa. Pullin Saara on tämän osalta tehnyt hyvää työtä.  
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Jätevesiasiat 
 
Asetus sanoo, että vuoteen 2014 mennessä haja-asutusalueen jätevesiasiat on oltava lain 
määräämällä tasolla. Nyt näyttää siltä, että kunnat tulkitsevat lakia aivan eri tavoin. Meidän 
virkamiehet ovat jakaneet haja-asutusalueen A ja B –alueisiin. A-alueet ovat osayleiskaava-alueita ja 
B-alueet muuta maaseutualuetta. Kysymys on fosforinpoistosta eli vaaditaanko kallis 
fosforinpoistopönttö (a’ 3000 e) jatkuvine huoltotoimenpiteineen vai hyväksytäänkö imeytys- tai 
suodatinkenttä pelkästään. Olen protestoinut ympäristö- ja rakennuslautakunnassa rajusti meidän 
virkamiesten ottamaa linjaa vastaan. En ymmärrä, että joku vanhentunut osayleiskaava voi olla 
mikään erilaisuutta aiheuttava tekijä. Ymmärrän kyllä, jos aivan vesistöjen lähellä vaaditaan 
fosforinkin osalta parempaa puhdistusta. Esimerkiksi Luumäellä ei kallista fosforin poistoa vaadita. 
Aivan vesistöjen lähistöllä edellyttävät kaksoisputkitusta eli WC-liemet on ohjattava umpikaivoon ja 
muut vedet imeytykseen. Se tuntuu järkevältä. Sanoin lautakunnassakin, että vuonna 2014 tullaan 
kokemaan ennennäkemätön kansalaistottelemattomuuden aalto etenkin jos lain tulkinnat ovat liian 
tiukkoja. Pahimmillaan asiasta saattaa tulla maaseudulle asumaan hakeutumisen este. Ei kai se ollut 
lain tarkoitus? Viime aikoina on tullut tietoa, että ministeri Tiilikainen on lupaillut helpotuksia 
vanhempien (yli 70 v.) ihmisten jätevesien käsittelyn osalta. He voisivat hakea erikseen vuonna 2013 
pidempiä siirtymäaikoja, mikä on hyvä juttu.  
 
Kaikesta huolimatta hyvää kevättä!                                                                                                                          
Taalikkalassa 30.3.2008                                                      
 
 
Heikki Kaipia                                             
puh. 040 5657748 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kasukkalan koulun yläluokkalaisten tekemiä puukäsitöitä 
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Kasukkalan koulupiirin kylien ikäihmiset –  
meille on tarjolla virkistystoimintaa ja erilaisia palveluita 
Kirjoittaja Saara Pulli 
 
Nyt käynnistyvän toiminnan tarkoituksena on antaa tukea, jotta pysymme terveenä ja säilytämme 
toimintakykymme iäkkäänäkin mahdollisimman pitkään sekä tarjota lisävirikkeitä kun elämämme ympärillä 
iän mukana alkaa hiljentyä. Tiedämmehän, että hyvä fyysinen kunto ja henkinen vireys ovat itsenäisen 
elämän selviytymisen ehdot. 
Toiminnan suunnittelu sai alkusysäyksen, kun Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys "Huomisen kylähanke" 
valitsi Kasukkalan koulupiirin kylät kehittämiskyliksi. 
Samanaikaisesti Lappeenrannan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on ottanut tavoitteekseen tukea 
mahdollisimman pitkään kotona asumista. Erilaiset kehittämistarpeet ovat tulleet esiin myös hiljattain 
toteutetussa kirjallisessa kyläkyselyssä. 
 
Olemme tervetulleita haapajärveläisten joukkoon 
 
Haapajärveläiset ovat kokoontuneet jo kahden vuoden ajan keskiviikkoisin klo 13 - 15 koululla 
päiväkahville. Mukana on aina joku ulkopuolinen vieraileva asiantuntija. Koska Kasukkalassa ei ole julkista 
yhteistä tilaa käytettävissä vastaavaan toimintaan, on luonnollista, että yhdistämme voimamme ja menemme 
mukaan olemassa olevaan toimintaan. 
 
Haapajärveläiset toivottavat meidät lämpimästi tervetulleiksi. 
 
Loppukevätkauden ohjelma 
19.3. "Hiljaisen viikon tilaisuus", mukana on seurakunnan edustaja 
26.3. "Ikäihmisten lääkitys", farmaseutti Kaisa Tuomaala Keskusapteekista 
 2.4  "Ikäihmisten kuntoutus", fysioterapeutti Hanna Karhu 
 9.4. "Omaishoitajien tukeminen", sairaanhoitaja Sirpa Kälviäinen 
16.4. Avoinna 
23.4. Dementiatietoutta, dementiahoitaja Tarja Laine 
30.4. Kevätkauden lopettajaiset 
 
Kerhopäivänä on mahdollisuus myös ruokailuun omakustannushintaan 5 €, mikäli halukkaita ilmoittautuu 
riittävästi.  Touko-syyskuu pidetään taukoa kerhotoiminnassa. 
 
Tule mukaan katsomaan ja kuuntelemaan olisiko toiminnalla Sinulle jotakin annettavaa ja 
suunnittelemaan yhdessä tulevaa ohjelmaa. Ylä- tai alaikärajaa ei ole. 
 
Mikäli kulkuyhteydet ovat osallistumisen este, ota yhteyttä, neuvotellaan kimppakyyti tai otetaan yhteys 
kaupungin viranomaisiin yhteiskuljetuksen järjestämiseksi. 
 
Erilaisia henkilökohtaisia hoitoja kuten käsi-, jalka- ja kasvohoitoja sekä hiustenlaittoa voidaan saada 
edullisemmin kotiin tai koulutiloihin (Haapajärven koulu), jos teemme asiassa yhteistyötä. 
 
Emme myöskään ole vielä liian vanhoja käyttämään tietotekniikkaa asioiden hoidossa. Tarvitsemme 
kuitenkin opetusta ja välineet. Tässäkin asiassa yhteistyö on valttia. 
 
Kysymyksiä ja toivomuksia voi esittää 
 
Saara Pulli   Anja ja Raimo Honkanen 
Puh. 040 5123786  Puh. 41810 
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Haapajärven metsästysseuran toimintaa. 
 
Kevät on metsästysseuran osalta hiljaisempaa aikaa, joskin tähän aikaan vuodesta aletaan  
suunnitella ensi syksyn asioita. 
Hirviluvat näyttäisivät vähenevän hiukan viime vuodesta, tosin pudotus ei ole todennäköisesti suuri. 
Petopuolella susien osalta tilanne on ollut keski- ja kevättalvella suht rauhallinen, joitakin eläimiä on 
liikkunut alueella, mutta eivät ole jääneet vakituisemmin pyörimään. 
Muutamia ilveksiä on nähty kylällä kissatilannetta katsastamassa, mutta sille ei lupatilanteen vuoksi 
ole voinut mitään. 
Haapajärven metsästysseura on tehnyt aloitteen kuluvan talven aikana Luteen järvialueen 
kunnostamiseksi lintukosteikoksi. Sen johdosta on tehty alustavia tunnusteluja alueen osakaskunnan ja 
maanomistajien suuntaan. 
Metsästäjien suorittamat vastaavanlaiset hankkeet ympäri Suomen viimevuosina ovat onnistuneet 
pääosin erittäin hyvin, Jos rahoituspuoli saadaan kuntoon, hanke toteutunee. 
Tänä keväänä metsästysseura järjestää Kasukkalan koulun kanssa riista- ja luontopäivän koulun 
lapsille Erä-pirtillä. 
Seura on siirtymässä sähköiseen jäsenrekisteriin, johon liittyen tämän vuoden jäsenmaksut tulevat 
seuran jäsenille kesä-heinäkuun vaihteen tienoilla viitteellisinä tilisiirtoina. 
Vielä jokavuotinen muistutus linnunpönttöjen puhdistamisesta ja valmistamisesta. Se on mukavaa 
keväistä puuhastelua. 
 
Seuran sihteeri: Juha Kaipia 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
MAANSIIRTOTYÖT, JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN RAKENTAMISET 
LOUHINTATYÖT, KULJETUSPALVELUT  
RASKAANKALUSTON HUOLTOTYÖT 
 
    
 
  
 
_______________________________________________ 
FYSIOTERAPIAPALVELU TUULA PENTTILÄ 
-MANUAALINEN KÄSITTELY 
-LIIKE- JA LAITEHOIDOT 
-KEHONHALLINNAN OHJAUS 
 
-LÄHETTEELLÄ TAI ILMAN 
 TERVETULOA! 
VAINIKKALANTIE72 53100 LAPPEENRANTA 
PUH.0408416822 TAI 4181027 
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2008 – 2009 TEEMA: KOHTAAMISPAIKKANA KOTI 
 
MILLOIN? MISSÄ? MITÄ? 
TOUKOKUU 
5.5. ma klo 18.00 Huhtiniemen Martat vierailee Tupun ja Jukan navetalla 
Rantakodin siivoustalkoot (seuraa kirkollisia ilmoituksia) 
29.5. Martta-retki Viipuriin; bussi-laivamatka 
 
KESÄKUU 
9.6. ma klo 18.00 Ihana Ruukkupuutarha-koulutus Mirja Poralilla  
Aurinkoinen päivä! Aurinkovärjäyskurssi Hilkka Laajalalla 
 
ELOKUU 
Karhusjärven metsästysmajalla Terveysilta/vohvelinpaistoa! Syyskauden avaus! 
 
SYYSKUU 
Sieniretki/laavukahvit! 
Sadonkorjuunjuhla Penttilän navetalla 
 
LOKAKUU 
Teatteriretki LPR teatteriin 
Käsityö ilta; Peiton kokoaminen iltapäivähoitoon! 
26.10 Kunnallisvaalit 
 
MARRASKUU 
Retki LPR kylpylään 
Osallistumme koululaisten Käsityöpajaan! 
Martta ilta; Jouluinen teema! 
 
JOULUKUU 
Jouluinen tapahtuma/ Joulumarkkinat, kakkuarpajaiset! 
 
Osallistumme Haapajärven Markkinoille vuoden aikana. Spontaania toimintaa!  
 
Arpajaispalkinnot ovat tervetulleita! Neulojilta toivomme 20cm x 20cm neulelappuja, 
kokoamme ne syksyllä peitoiksi iltapäivähoitoon! Toimita hallitusmartoille! 
 
TULE MUKAAN MARTTATOIMINTAAN!        MUISTA JÄSENKORTIN EDUT, 
ALENNUKSET! 
OSALLISTU MYÖS PIIRIN TAPAHTUMIIN JA KURSSEIHIN! TERVETULOA! 
 
Kasukkalan Marttojen hallitus 2008 
Pj. Ritva Ylöstalo 040 5650 890, vpj. Tuija Helkala 040 7324 982, siht. Tuula Penttilä 040 8416 
822,  jäsenasiat Paula Lempiäinen 040 5257 401, Sisko Raskila, Mirja Porali, Saara Pulli, Eeva 
Kaipia, Päivi Mentula, Martta Taalikka, Kati Järvenpää-Pekkanen 
 
Ps. Tiedote syyskauden toiminnasta syksyllä! 
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LAPSIPERHEIDEN 
KESÄTAPAHTUMA 

 
lauantaina 14.6.2008 klo 12 – 16  

Seurakunnan majalla  
(os. Järvimäentie) 

 
Avoin kaikille lapsille ja aikuisille, ilmainen 
 
Järjestettyä ohjelmaa:  
• Leikkiä ja yhteislaulua  
• Kiva rastirata:  

Poniratsastusta  
Lintubongausta  
Ongintaa 
Musisointia Lydia Kaipian opastuksella  
Kasvien tunnistusta 

• Makkaranpaistoa ja vapaata seurustelua 
 

TERVETULOA! 
 

Järjestäjänä Kasukkalan Kylätoimikunta 
Lisätietoa Marianne Viinikainen p. 0400 – 415 950 

 
 
 
 

  
IIHAHAA!!
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Koulu ja oppilasmäärä kasvussa? 
 
Kaupungissa käydään kovaa kouluverkkokeskustelua. Onneksi tällä kertaa meidän koulu 
ei kuitenkaan ole ns. lakkautettavien listalla. Päinvastoin. Viimeisimpien tietojen mukaan 
kouluamme alettaisiin jopa laajentaa ja peruskorjata vuoden 2009 aikana.  
 
Tosin tuota remonttia on lupailtu jo joitain vuosia aiemminkin alkavaksi ”jo ensi vuonna”, mutta 
mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut. Toivottavasti tuo 2009 on nyt sitten se todellinen vuosi, 
vaikka kahden uuden päiväkodin remontti syöneekin taas jo suunniteltujen kohteiden 
toteuttamista. Positiivisena asiana tuosta viivästymisestä on kylläkin ollut se, että koulumme 
remonttiraha on joka siirtymäajan jälkeen kasvanut 200 000 eurolla ☺. 
 
Koulumme oppilasmääräkin on kaupungin yleisen linjan vastaisesti kasvamaan päin. Eskarilaisia 
meillä aloittaa ensi lukuvuoden alusta n. 11 lasta ja ekaluokkalaisiakin 12-13. Ekaluokkalaisten 
määrän kasvu aiheuttaa jo sen, että voimme ensi syksystä lähtien perustaa kaksi erillistä luokkaa 
eli ykköset ja kakkoset omina luokkinaan. Tuo tarkoittaa samalla sitä, että koulun opettajien 
määrä vakiintunee neljäksi. 
 
Opettajista jatkaa vielä ensi vuonna kaikki entiset, paitsi Anne Gröhn, joka lähtee taas muille 
maille vierahille opetustaan antamaan, eli yksi uusi opettaja koululle nyt tulee valittavaksi. 
 
Koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen resurssimme eivät valitettavasti kuitenkaan enää ensi 
lukuvuonna riitä, siksipä joudumme vain toivomaan, että saisimme jostain hyvän henkilön ns. 
HARA-rahalla joukkoomme. Tuo HARA-palkattu on työvoimatoimiston palkkaama henkilö, joka 
tekee monenlaisia niin oppilaiden kuin opettajienkin koulunkäyntiä helpottavia hommia. Palkkio 
tuossa on suurin piirtein sama kuin työttömänäkin, mutta ko. henkilö saa syödä koululla 
ilmaiseksi ja saa koululla työskentelystään lisäpisteen hakiessaan esimerkiksi 
opettajanvalmistuslaitokseen opiskelemaan. Jos siis tiedätte kyseiseen työhön soveliaan ja 
halukkaan henkilön, pyytäkää häntä ottamaan yhteyttä koululle. ”Omista” kyläläisistähän meillä 
on tuossa hommassa olleet mm. Laura ja Heidi Mikonsaari, Heikki Matikainen, Tuomas Penttilä 
ja Minna Noroaho. Myös heiltä voinee kysellä tuon työn haasteista ja huveista ☺. 
 
Myös esikouluun palkattanee näillä näkymin kaksi aikuista. Kososen Hanna jatkaa 
esikoulunopettajana ja hänen avukseen palkataan lastenhoitaja. Tuollainen menettely 
mahdollistaa sen, että koulullamme voidaan järjestää myös iltapäivätoimintaa eli eskarilaisten ja 
alisten iltapäivähoitoasiat järjestyvät nyt täällä omalla kylällä. On puhuttu myös 5-vuotiaiden 
ryhmän perustamisesta, mutta tuon toteutuminen ei ole vielä varmaa. Joka tapauksessa koulumme 
eskareiden ja alaluokkalaisten koteihin on jo jaettu tiedote päivähoitoon hakemisesta, ja tuleville 
eskarilaisille siitä tulee kirjallinen tiedote koteihin. Jos noin ei jostain syystä käy, hakupapereita 
iltapäivähoitoon saa koululta ja kaikista kaupungin päiväkodeista. Hakemukset toimitetaan 
Karhuvuoren päiväkotiin. 
 
Koulullamme on internetissä kotisivut, joilta voi seurailla koulumme tietojen päivittymistä, 
tapahtumia ja vaikkapa lukea oppilaidemme kirjoittamia kirjoja. Siellä on monia, varsinaisia 
helmiä! 
Kotisivujemme osoite on: http://www.lappeenranta.fi/?deptid=13670 
 
Pauli Matikainen 
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     Meidän koulun koko poppoo  
   
 

 
1.-2.luokan jänöjussipiirustuksia.                   Vetinen kevättalvi sai lapset kurahommiin. 
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Minun lemmikkini 
 
Minun lemmikkini on koira ja sen nimi on 
Moona. Se on tosi kiltti koira, mutta joskus se 
haukkuu aika paljon. Aika harvoin se menee 
myös jonkun pyöräilijän perään. Aina kun 
olen ollut poissa vähän aikaa, niin se hyökkää 
minuun päin ja alkaa nuolemaan. Moona on 
2-vuotias ja se on aika pieni. 
Jarno Kivistö 3.lk 
 
Meillä on lemmikkinä hamsteri. Sen nimi on 
Eikka. Sille pitää antaa tuoretta ruokaa joka 
ilta. Annamme sille kurkkua, porkkanaa, 
salaattia ja omenaa. 
Johanna Timperi 3.lk 
 
Minulla on lemmikkikoira nimeltään Nipa. 
Se on todella leikkisä ja ei oikein malta 
pysähtyä, varsinkaan aamulla ja illalla. Se on 
tosi kiltti. On meillä toinenkin koira. Sen nimi 
on Peku ja se on kolme vuotta vanha. Paitsi 
se on oikeastaan 2 vuotta, mutta se täyttää 
kolme vuotta. 
Tanja Nurmilinna 3.lk 
 
Minun lemmikkini on kissa. Sen nimi on 
Hissu. Sillä on neljä poikasta. Ne on 
mustavalkoisia. Itse Hissu on enemmän 
valkoinen. Haamu on kissa, joka käyttäytyy 
kuin haamu. Siitä se on saanut nimensä. 
Hissun ensimmäinen poikanen on Höpsö,  
 
 

 
koska se on niin höpsö. Toisia poikasia jäi 
vain kaksi. Niiden nimet ovat Misseo ja 
Bingo. Ne saivat uuden kodin. Meiltä saa 
kissanpentuja. Misseon nimi tuli siitä kun se 
sai omistajan ja se oli koko ajan poissa. Bingo 
sai nimen kun minun isoveli sanoi sitä 
Bingoksi. Minun isoveli sanoi kissanpentuja 
Alieneiksi, koska ne näyttivät niiltä. Hissu on 
vaihtanut paljon paikkoja kissanpennuille. 
Ekana ne olivat pyyhekaapissa, sitten äidin 
vaatekaapissa ja nyt sen kaapin päällä. Sieltä 
kaapin päältä minä ja Hissu hypätään sängyn 
päälle.  Hissu meinaa aina jäädä minun alle. 
Onneksi ei ole käynyt niin. Yhdellä 
kissanpennuista on jo melkein silmät auki. 
Katinkka Liljenmaa 3.lk 
                                                                               

 
Piirros: Katinkka Liljenmaa 3.lk

 
 

 
 
Minun harrastukseni 
 
Käyn seurakunnan tyttöpoika-kerhoa. Siellä 
askarrellaan ja leikitään. Siellä on hauskaa! Siellä 
on ohjaajina isosiskoni ja hänen kaveri.  Se on jo 
joka toinen viikko Kasukkalan koululla ja 
Haapajärven koululla. Sinne tarvittaisiin lisää 
kerholaisia. Niitä on liian vähän. Käyn siellä joka 

kerta, jos vain pystyn. Kerhoa ei ole kesällä, mutta 
loppu kevään se vielä on. Sitten se taas jatkuu 
syksyllä. Se on tarkoitettu varhaisnuorille eli esim. 
7-12 vuotiaille. Sinne saa tulla sekä tytöt että 
pojat. Tulkaa mukaan kerhoilemaan! 
 
Essi Aholaakko, 4.lk 
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Kannattaa lukea Harry Potter sarja! Jos kaipaat lukeista, kannattaa 
lukea se! Harry Potter ja Viisasten Kivi on alku Harryille. Harry Potter 
kertoo pojasta, jonka äiti ja isä ovat kuolleet. kammottavan lordi 
Voldemortin  iskusta kun Harry oli vauva. Hän itse säilyi ehjänä iskusta 
ja joutui Dursleyn perheen kiusattavaksi. Eräänä päivänä tulee Hagrid-
velho kertomaan, että Harry on velho! Harry joutuu käymään Tylypahkan 
noitakoulua. Sinne pääsee Tylypahkan pikajunalla laiturilta yhdeksän ja 
kolme neljännestä. 
Oskari Sirviö, 3.lk 
 

 
 

Kirjastoauto käy koulun pihalla maanantaisin klo 12-12.30. Kaikki 
kyläläiset 
ovat myös tervetulleita käyttämään kirjastoauton palveluita tuolloin. 
☺ 



 17

 
 
EKALUOKKALAISTEN 
MUISTELOITA        
KOULUVUODESTA 
 
 
 
Yleensäkin koulu on kiva ja koulussa on ollut mukavaa. Muuta 
”iloisesti muistettavaa” listalle oppilaat mainitsivat mm. 
kavereitten kanssa oleminen, läksyt, musiikki, kuoro, matikka, 
lukemaan oppiminen, välitunnilla keinuminen, mäenlasku, 
majojen rakentaminen ja hyppynaruilla hyppiminen. 
Uimahallissa oli tietenkin kiva ostella Muumi-limppaa ja 
suklaata. 
Tapahtumista ekaluokkalaisten mieleen on jäänyt syksyiset 
urheilukisat Simolan koululla. Monia mitaleita tuli aliksillekin. 
 
Joulujuhlassa  tonttuiltiin perinteisesti soittaen ja laulaen. 
 
Ystävänpäiväjuhlassa sai syödä karkkia, laulaa porukalla kivoja 
lauluja ja kuulla monia hauskoja viestejä kavereilta. 
 
Ulkoilupäivänä lapset laskivat mäkeä ja luistelivat. Taru ja 
Hanna paistoivat kaikille makkarat ulkona grillissä. Jokunen 
makkara paistui mustaksikin! ☺ Tuulikki laittoi hyvät sämpylät 
ja mehut vielä lisäksi. 
Ekaluokkalaiset kiittävät Tuulikkia hyvästä ruuasta, jota he ovat 
saaneet nauttia lukuvuoden aikana! 
 
Alikset ovat koko talven keränneet lasikuulia purkkiin. Kuulan 
on saanut rauhallisesta tunnista, toisten auttamisesta, tehtävien 
tekemisestä reippaasti ja ahkerasti. Jo kolmet juhlat on 
järjestetty, kun on saatu kokoon 20 kuulaa. On vietetty 
lettupäivää, pelipäivää ja lelupäivää ahkeroinnin kunniaksi. 
 
Vappua alikset odottavat seuraavaksi. Onkohan koulussa silloin 
ilmapalloja? ☺ 
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Alisten upeita virpomisvitsoja pääsiäisen alla. 

 
KYLÄMME HYVIÄ & HUONOJA PUOLIA: 

 
Ylikset pohtivat ja kirjoittivat Kasukkalan hyviä ja huonoja 
ominaisuuksia. Tällaisia ajatuksia oppilailla oli. Äänestyksessä 
äänesti Kasukkalan yläluokka eli 13 oppilasta.  
 
Hyviä puolia: 
- Koulusta kehuttiin mukavia opettajia, sijaintia ja koulun kaukaloa. 
Pelkkä koulu sai 6 ääntä. 
- Mahalaisen ranta sai myös reilusti ääniä. Ääniä sille tuli 9kpl. 
- Kylän rauhallisuus sai 3 kpl ääniä. 
- Metsät saivat myös ääniä 3kpl. 
- Kylämme liikunta mahdollisuudet saivat ääniä urheilevilta henkilöiltä. 
Ääniä sille yht. 4.  
- Katuvalot ja asvalttinen tie saivat ääniä myös. Ääniä siis 2.  
- Mukavat ihmiset saivat ääniä äänestyksessä 6kpl.  
 
Huonoja puolia: 
- Koulun liikuntasali on liian pieni.  
- Kaukalon laidat ovat vanhoja ja halkeilevia.  
- Ei ole suojateitä ja jalkakäytävää.  
- Kylällä ei ole kioskia eikä kauppaa.  
- Rekkaliikenne.  
- Louhoksen ääni häiritsee lähellä asuvia.  
Tehnyt: Pinja Leino & Erika Uski, 5.lk, Kasukkalan koulu 
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LAAVUKARTTA 
 

 
 
Laavukarttaan on merkattu Kasukkalan laavut. 

1. Suokkaansaaren laavu 
2. Penan laavu 
3. Metsästysmajan laavu 
4. Hämmäänauteensuon laavu 
5. ( Suunnitteilla oleva ) Valaistun ladun laavu 

 
(Heikki Kaipia) 
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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 
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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 61 
 
 
 
 

 
 

Kuva koulun arkistosta 1950-luvun puolivälin kieppeiltä. 
Kuka tietää varman vuoden? 

 
 
 

 
 


