


Puheenjohtajan puheenvuoro 2013  

Kasukkalan  kylälehti  jaetaan  jälleen  kahteentoista  kylään  yli  sataan 
kuuteenkymmeneen talouteen. 

*  Kasukkalan  kyläkokouksessa  20.  helmikuuta  keskusteltiin  kylätoimikunnan 
rekisteröinnistä, jolloin kyläyhdistyksemme saisi paremmat mahdollisuudet toimintaansa ja 
verotuksessa yleishyödyllisen yhdistyksen aseman.

* Kylätoimikunnan kokouksessa 13. maaliskuuta päätimme hakea rekisteröintiä Patentti- ja 
rekisterihallituksesta.

*  Kyläkokouksessa  valittiin  kylätoimikuntaan  uusia  jäseniä 
erovuoroisten  tilalle  seuraavasti:  Heikki  Kaipian  tilalle  Petri 
Raskila,  Marko  Meurosen  tilalle  Sari  Laihanen  ja  Ari 
Mikonsaaren tilalle Jere Kuismin.

* Kasukkalan koululla maaliskuussa esiteltiin kevyen liikenteen 
väyläsuunnitelmia  välille  Latutie  –  Talpionmäentie. 
Suunnitelma tulee mahdolliseksi toteutua vuoden 2014 aikana. 
Koulun  kohdalle  tullaan  rakentamaan  hidaste  ja  alempi 
nopeusrajoitus.
Kaunista kevättä ja lämpimiä lukuhetkiä kyläsanomien parissa 
toivottaa Jukka Porali

Kuva: Kikka Kirjavainen, 

Lehden kansikuva: Siiri Suhonen, 4.lk
Taitto ja lähetetyn materiaalin kokoaminen: Pauli Matikainen

Julkaisija: Kasukkalan kylätoimikunta
Julkaisuajankohta: Kevät 2013



 ** Uusia kylätoimikunnan jäseniä ** 
1. Nimi, ammatti ja työpaikka?

Sari  Laihanen,  toimistosihteeri  Etelä-Karjalan  poliisilaitoksen  lupapalveluissa.
Petri  Raskila,  prosessi-insinööri  Paroc  Oy:n  kivivillatehtaalla  Lappeenrannassa.
Jere Kuismin, kone- ja traktorimyyjä, Konesuni Oy.

      Jere Kuismin       Sari Laihanen ja Dina    Petri Raskila

2.  Perhe?

Sari: Minulla on kaksi poikaa: Riku on 17-vuotias ja Joni on 15-vuotias. Riku asustelee 
minun kanssani ja Joni isänsä luona kaupungissa. Joka toinen viikonloppu ja silloin tällöin 
loma-aikoina  olemme  kaikki  yhdessä.  Huhtikuussa  perhekokomme  kasvaa,  kun 
muutamme  saman  katon  alle  omien  vanhempieni  kanssa:  Sitten  meitä  on  kolme 
sukupolvea yhdessä.
Petri: Perheeseen kuuluvat puoliso Niina sekä pojat Lauri, 7 v., Ilari, 4,5 v. ja Sakari, 2,5v.
Jere:  Rouva Kuismin  eli  Heidi,  ex.  Mikonsaari,  5-vuotias  Onni,  2,5-vuotias  Venla,7  kk 
Anton poika ja vanha rotweilermummo Dana.

3. Harrastukset?

Sari: Harrastan monipuolista liikuntaa: talvisin hiihdän, käyn salilla ja jumpassa, retkeilen, 
espanjanvesikoirani  Dinan  kanssa  harrastamme  agilityä  ja  viime  kesänä  kokeilimme 
rauniohakua - todennäköisesti jatkamme sitä edelleen. Jos aikaa riittää, lisäksi opiskelen 
työn ohella metsäalaa. Käyn silloin tällöin myös teatterissa ja konserteissa, lisäksi olen 
aktiivisesti mukana Kasukkalan Marttojen toiminnassa.
Petri:   Yhä  enemmissä  määrin  omat  harrastukset  liittyvät  poikien  jääkiekko-  ja 
jalkapalloharrastuksien  tukitoimintoihin,  pyrin  itse  pelaamaan  kerran  viikossa 
kaukalopalloa tai jääkiekkoa kuntoilumielessä.
Jere:  Tällä  hetkellä  perheen kanssa menee melkein kaikki  vapaa-aika,  mutta  liikuntaa 
tulee harrastettua eri muodoissa. Vanhan traktorin entisöintiä ja kaikenlaisia maatilan töitä.

4. Millä kylällä asut ja mitä pidät paikasta?
Sari: Muutamme huhtikuun lopulla Antamoisen kylään, josta olen syntyisin eli paluumuutto 
reilun 20 vuoden jälkeen kotikulmille. Pidän paikasta ja on ilahduttavaa, miten seudulle on 
muuttanut tässä vuosien saatossa uusia asukkaita. Toivottavasti vähitellen tullaan kaikkien 
kanssa tutuiksi.
Petri:   Asumme Taalikkalassa,  Kasukkalan koulun lähellä.  Paikkana Taalikkala ja  koko 



Kasukkalan kylätoimikunnan alue on erinomainen, lähellä keskustan palveluita,mutta silti 
hienoa  maaseutua.
Jere: Höltässä, paikka on todella mukava ja mamma naapurissa.

5. Mitä palveluja Kasukkalan kylätoimikunnan alueella voitaisiin kehittää?

Sari:  Onkohan  täällä  nuorisolle  mitään  toimintaa  muuta  kuin  talvisin  kiekkokaukalo? 
Kerhotilaa  yhteisiin  kokoontumisiin.  Lisäksi  tulee  mieleen  retkeilypolut,  kulkuyhteyksien 
parantaminen alueen laavuille esim. Suokkaansaareen vaikka jonkinlaiset pitkospuut suon 
yli, ja onko olemassa olevat reitit merkittynä mihinkään karttaan?
Petri:  Toivon  lasten  iltapäiväkerholle  pysyvyyttä  Kasukkalan  koululla  sekä  sen  lisäksi 
aktiivista toimintaa lapsille ja nuorille kerhojen ja urheilun parissa. Jääkiekkokaukalon ja 
valaistun  ladun  sekä  latuverkoston  toiminta  on  turvattava  tulevaisuudessakin.  Kiitos 
henkilöille, jotka ovat vuosien varrella ylläpitäneet niitä.
Jere:  Mahalaisen  järven  uimarannan  ja  koppien  kunnostus,  pyörätie  kylän  ja  koulun 
kohdille...
                                                                                                Haastattelut: Jukka Porali

Kuva: Julia Kiesi, 3. lk

KASUKKALAN KYLÄTOIMIKUNNAN JÄSENET VUONNA 2013  

Petri Raskila: petri.raskila@paroc.com  ,   puh. 040 – 504 9405, Vainikkalantie 188
Sari Laihanen: (rahastonh.) sari.laihanen@pp.inet.fi  ,   puh. 040 – 593 3651, Laihalantie 34
Jere Kuismin: jere.kuismin@konesuni.fi  ,   puh. 0400 – 5411 602, Vanha Viipurintie 895
Nina Parkkari: nina.parkkari@gmail.com  ,   puh. 050 – 331 6072, Ruunasuontie 20
Jukka Porali: (pj.), jukkaporali@luukku.com  ,   puh. 0400 – 558 935, Vainikkalantie 110
Jarmo Pulli: (vpj), jarmo.pulli@omt-manukatti.com  ,   p. 0400 – 355 998, Vainikkalantie 89
Tanja Niemimuukko: tanja.niemimuukko@hotmail.fi  ,   puh. 040 – 556 4158, Sunilantie 55
Ritva Tamminen, tamrit@luukku.com  ,   puh. 040 – 766 6469, Toukotie 17
Marianne Viinikainen (s), marianne.viinikainen@pp.inet.fi  ,   p. 0400–415 950, Piutulantie 13
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KYLÄTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUONNA 2013   
 
HELMIKUU: Ohjelmallinen kyläkokous ke 20.2.2013 klo 18:30 Kasukkalan kyläkoululla

MAALISKUU: Rusettiluistelu Kasukkalan kyläkoulun kentän jäällä (EI TOTEUTUNUT)

Ystävällisesti esitämme tienvarsin ja ympäristön siivousta toukokuussa:
 

Roskien keräys omilla välineillä
ja roskat omiin roskiksiin. 

Terveisin, Kylätoimikunnan väki

TOUKOKUU  :   Kasukkalan kylälehti, koululaisten stipendit, uusien kyläläisten muistaminen, 
kyläpyöräily 

KESÄKUU  :   Lapsiperheiden kesätapahtuma Kasukkalan kyläkoulun kentällä la 8.6 klo 14 – 
16. Mahalaisen uimarannan kunnostushanke

ELOKUU: Kyläpyöräily   

SYYSKUU: Liikuntatapahtuma

JOULUKUU  :   Uuden vuoden ilotulitustapahtuma 31.12.

Kaupungin kuulumisia  
luottamushenkilön näkövinkkelistä 

Vuoden 2012 tilinpäätös on n. 6 milj. euroa alijäämäinen. Kun 
tämän lisäksi otetaan huomioon Eksoten alijäämä, puhutaan 
jo  n.  15  milj.  eurosta.  Investointien  rahoittamiseen  otettiin 
lisää  lainaa  22  milj.  euroa.  Kaupungin  lainamäärä  oli 
vuodenvaihteessa 2794 euroa/asukas.
2012  toteutettiin  investointeja  35  milj.  eurolla.  Suurimpia 
investointeja  olivat  mm.  Lauritsalan  päiväkoti,  Kimpisen 
kampusalue,  Lappeen  koulu,  Lyseon  peruskorjaus, 
Kesämäen  koulun  peruskorjaus  ja  Armilan  sairaalan 
peruskorjaus.  Käyttötalousmenot  kasvoivat  3.8% 
edellisvuoteen verrattuna.                                                                   Jarmo Pulli 
Lappeenrannan  väkiluku  kasvoi  300  asukkaalla  vuonna  2012  ja  vuoden  lopussa 
kaupungin asukasluku oli 72434 asukasta. Työttömyysasteessa ei ole onneksi tapahtunut 
suuria muutoksia ainakaan huonompaan. 2012 se oli keskimäärin 11,7 ja edellisvuonna 
11,9. Edelleen etsitään keinoja nuorten työllistämiseen.
Positiivista on ainakin se, että kyselyjen mukaan kaupungin henkilökunta viihtyy paremmin 



työssään. Kaupungin palveluksessa oli  vuoden 2012 lopussa 2469 palkansaajaa. Luku 
pitää  sisällään  sekä  vakinaiset,  että  määräaikaiset  henkilöt.  Myös  sairauspoissaolot 
vähenivät vuoteen 2011 verrattuna.
Kaikesta tästä numeroviidakosta riippumatta/johtuen, tulevina vuosina käyttötalousmenot 
täytyy saada kuriin  ja velanotto  hallintaan.  Tämä tarkoittaa sitä,  että  vaikka tulopohjaa 
saataisikin  paremmaksi,  joudumme  pohtimaan  veron  korotuksia,  palvelutuotannon 
supistuksia ja leikkaamaan joiltakin osin myös investointeja.

Kaupungin strategiatyöhön paneudutaan

Uuden valtuustokauden alussa on aloitettu kaupungin strategiatyö. Se on myös uuden 
kaupunginjohtajamme Kimmo Jarvan ensimmäinen lappeenrannassa. Työhön osallistuvat 
niin  virkamiehet  kuin  luottamushenkilötkin.  Lausuntoja  on  pyydetty  laajalta  joukolta. 
Kuntalaisilla on ollut myös mahdollisuus ilmaista näkemyksensä kaupungin verkkosivuilla.  
Raamit toiminnalle luodaan valtuustokauden mittaisesti vuoteen 2016 asti ja aina vuoteen 
2028. Työ on vasta alussa ja työryhmät ovat pitäneet ensimmäisiä kokouksiaan. Helppoa 
ei  tule  olemaan,  koska  taloustilanne  on  vaikea.  Joka  toimialalla  joudutaan  tekemään 
vaikeita  ratkaisuja.  Esim.  kasvatus-  ja  opetustoimessa  se  tarkoittaa  palveluverkko-
selvityksiä. Lukioiden määrä tullee myös uudelleen tarkasteluun.
Paineita on myös varhaiskasvatuksen puolella. Hoitoa tarvitsevien lasten määrä kasvaa ja 
lapsia joudutaan sijoittamaan väliaikaisiin tiloihin joidenkin rakennusten huonon kunnon 
takia.  Tosiasia  on  kuitenkin  se,  että  tarvitsemme  tietyn  määrän  päiväkoteja,  jotta 
selviämme  lakisääteisistä  velvoitteista.  Sellaista  konstia,  millä  saataisiin  kotihoidon 
suosiota  nopeasti  nostettua,  ei  vielä  ole  löytynyt.  Pohdinnassa  on  myös  esim. 
tuntiperusteinen  laskutus.  Päivähoitotakuulla  voisi  olla  myös  vaikutusta  päivähoitopaik-
kojen vapautumiseen. Eli, jos lapsi otetaan pois päivähoidosta, on hänellä mahdollisuus 
tarvittaessa päästä takaisin samaan päivähoitopaikkaan. Toivottavasti kotona hoitaminen 
saadaan  tulevaisuudessa  perheille  edelleen  hyväksi  vaihtoehdoksi.  Edelleen  myös 
perhepäivähoitopaikoista on kysyntää. On loistohomma, että tämä palvelu löytyy nyt myös 
Kasukkalassa.

Kevyen väylän suunnitelmaa Kasukkalan koulun kohdalla.

Sitten  välillä  hyviäkin  asioita.  Tulevaisuus  tuo  muuttamia  isoja  rakennushankkeita 
lappeenrantaan. Isokristiinan laajennus on alkanut, city-kortteli on ”alkamaisillaan” ja sitten 
vielä  Ikea.  Kasukkalan kevyenliikenteen väylän  suunnittelu  on  alkanut.  Tästä  oli  myös 
infotilaisuus  Kasukkalan  koululla.  Suunnittelijan  mukaan  kesän  aikana,  juhannukseen 
mennessä, suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi. Olkaa yhteydessä suunnittelijaan, jos 
on kysyttävää tai huomautettavaa. Tämä vuosi on varattu valmisteluille ja toteuttaminen 
olisi 2014. Toivottavasti löytyy kaikkia tyydyttävä ratkaisu, jotta tämä vuosia vireillä ollut 
hanke saadaan toteutetuksi. Rahoitushan tähän tulee ELY-keskukselta ja kaupungilta. Ellei 
se toteudu 2014, ei ELY-keskus myönnä rahoitusta  uudelleen

Hyvää kevään odotusta! Jarmo Pulli   0400355998



  LENTOPALLON PALUU KASUKKALAAN  

1950-luvun lopulla Kasukkalan kouluun tuli opettajaksi Paavo P. Paavilainen. Hän toi 
Kasukkalaan oudon pallopelin -  lentopallon.  Paavo viritti  verkon koulun kentälle, 
mitä kovasti ihmeteltiin.  Jostain syystä pelit  eivät siinä paikassa kauan jatkuneet 
vaan Hannu Karhu -  itsekin pelimies -  luovutti  kankaan syrjästä kentälle  paikan, 
jossa palloa hakattiin vuosia. Kenttä on lähes pelikunnossa vieläkin.

Lentopallon  alullepanijoita  Kasukkalassa  olivat  mm.  Seppo  Kivistö,  Kari  Räihä,  Reijo 
Laapio  ja  Matti  Kälviäinen.  Siinä  ne  nuorison  kesäillat  kuluivat.  Pelien  jälkeen  istuttiin 
Kivistön kaupan rappusilla ja parannettiin maailmaa. Helmi, Milja ja Seppo möivät meille 
limpparia  ja  Saimaan lenkkimakkaraa,  jota  meni  joskus jopa lenkki  mieheen.  Silloin  ei  
nuoriso kaljojen kanssa läträillyt.

Lentopallo levisi nopeasti muihinkin Lappeen kyliin ja alettiin pelata kylien välistä sarjaa. 
Mukana oli ainakin 10 joukkuetta ympäri Lappeeta. Meilläkin oli jonkin aikaa sarjassa kaksi 
joukkuetta. Kasukkala menestyi yleensä hyvin - olimme usein kärkiporukoita!  Välillä pelit 
kuumenivat,  etenkin  Vainikkalaa  vastaan:  oliko  rajarikko,  kävikö  käsi  verkkoon  jne. 
Tuomarikin  peleissä  oli.  Joskus  hän  veti tosin  härskisti  kotiinpäin.  Kun  kentällä  olivat 
rajamiehet  Ahola  (pituus  2,11  m)  ja 
Pulkkinen  suuta  soittamassa  sekä 
tuomarina  Vainikan  'Laukki',  niin 
tuppasi meidänkin rauhallinen porukka 
vähän lämpenemään.  

Kuvassa joukkue lähdössä Mallorcalle 
pallonpainajaisiin v. 1978

Takarivissä  vas.  Petri  Tuuva,  Jouko 
Leinikka, Risto Pohjola, Seppo Skyttä, 
Esa  Kuukka.  Eturivissä  vas.  Tuure 
Pankka, Kari Räihä ja Heikki Kaipia

Pelejä ympäri Suomea

1970-luvulla  Riennolle  perustettiin  yhteinen  lentopallojoukkue.  Etupäässä  pelattiin 
nelossarjaa.  Kasukkalan  pojat  olivat  joukkueen  runkona,  mutta  myös  Muukosta, 
Hanhijärveltä ja sieltä täältä oli  pelaajia joukkueessa. Kaikki Lappeenrannan salit tulivat 
tutuiksi.  Kävimme  myös  Konnunsuon  vankilassa  pelaamassa  vankeja  vastaan. 
Valtakunnallisilla nuorisoseurojen kesäjuhlilla myös pelattiin.  Sitten Riennon pelitoiminta 
vähän  hiipui  ja  kova  lentopallomies  Juha  Kaartinen  Pontukselta  houkutteli  meidät 
pelaamaan juuri perustettuun Lappeenrannan NMKY:n lentopalloporukkaan.

Niiltä ajoilta mieleen ovat jääneet etenkin valtakunnalliset turneet ympäri Suomea: käytiin 
ainakin  Oulussa,  Kajaanissa  ja  Varkaudessa.  Siellä  oli  kerran  vastassa  Suomen 
senaikainen ykkösjoukkue Pieksämäen NMKY, ei nyt aivan parhaalla porukallaan, mutta 
mukana oli kuitenkin monta heppua maajoukkueesta. Silloin olimme vähän alakynnessä ja 



katsomon eturivissä istui näyttelijä Esa Pakarinen - Pekka Puupäänäkin tunnettu - muistan 
sen elävästi.  Oulussa käytiin Leinikan Joken autolla,  jossa oli  kesärenkaat,  ja takatalvi  
yllätti.  Vuonna  1978  pidettiin  pallonpainajaiset  Mallorcalla.  Se  oli  meille  monelle 
ensimmäinen ulkomaanmatka, joka pysyy mielessä.  

Lentopallo toi ystäviä 

Lentopalloharrastus toi mukanaan valtavan määrän kavereita, joita ei ihmisellä koskaan 
ole liikaa. Valtuustokaudeltakin näistä kavereista voin mainita Hannu Myyryläisen ja Ensio 
Koikkalaisen.  Eikä voi  kiistää etteikö asioiden hoitaminen ollut  näitten herrojen kanssa 
helpompaa, kun takana oli yhteiset muistot peliajoilta. 1970-luvun kovia lentopallomiehiä 
Kasukkalassa olivat mm. Seppo Kivistö, jonka pakettiautolla paljon pelireissuja heitettiin, 
Kari  Räihä,  Eero  Pulli,  Matti  Kälviäinen,  Ossi  Siiskonen,  Seppo  Skyttä,  Hannu  Karhu 
poikineen, Petri Tuuva, Esa Penttilä, Pekka Lempiäinen, Arto Lempiäinen, Mikko Penttilä,  
Risto  Pohjola  ja  etenkin  Tuure  Pankka.  Tuuren  kanssa  muisteltiin  vielä  hänen 
kuolinvuoteellaankin peliaikoja. Tuure sanoi, että vielä hänellä on viimeinen erä pelaamatta 
- silloin oli vielä toivoa paranemisesta. Tuurelta jäi se erä kuitenkin pelaamatta, kun kova 
tauti vei mukanaan. Lisäksi oli vielä suuri joukko nuorempia pelaajia, joita en nyt tässä 
luettele.

Kiitos uuden koulun ja sen liikuntasalin lentopallo on jälleen herännyt kylällämme henkiin. 
Haapajärveltä ja muista lähikylistä  on tullut  mainioita pelimiehiä mukaan.  Tunnelma on 
rento, vaikka voitto onkin aina mielessä.  Minäkin olen ihastunut uudelleen nuoruuden-
rakkauteeni lentopalloon.

                   Kuvassa vuoden 2013 lentopalloilijoita Kasukkalan koulun salissa. 

Peli-ilta Kasukkalan koululla on perjantai-iltaisin klo 18 - 20!  Tervetuloa mukaan!
Heikki Kaipia



             Yrityksiä ja palveluja alueellamme               

Antti Pulli 
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, puh. 040 556 0138

Fysioterapiapalvelu Tuula Penttilä 
puh.040 8416822

Jarkko Tikka
pihojen ja teiden kunnossapitoa, maansiirtoa ja polttopuumyynti, puh.0400 917 637 

Kuva: Jani Hämäläinen

Kalliosaari, Hannu
Kirvesmiehen työt, Talpionmäentie 234, puh. 040 5751 995

Kalliosaari, Kerttu 
Opaspalvelut kaupunki- ja maakuntakierroksilla, Talpionmäentie 221, puh. 05 418 1037

Konetyöt J. Koskelainen 
Maansiirtotyöt, imeytys- ja suodatuskenttien kaivuut, Sunilantie 108, puh. 0400 307 343

Koneurakointi Raskila 
puh.0400 650 761 

OMT Fysioterapia Manukatti Oy
Jarmo Pulli, puh. 05 610 6200

Niemimuukko, Paavo 
Puun juurakoista moottorisahalla muotoiltuja pihakoristeita ja –kalustoja.
Tilauksesta tutustuminen kotimuseoon, Sunilantie 57, puh. 05 4181 072



Parturi kampaamo Siniset Sakset 
Katja Lehmus, puh. 0500 538 037

Kuva: Ella Lindh

Kuljetus Ari Laihanen
Kappaletavarakuljetukset / nostopalvelut

Koneiden kuljetukset, vaihtolavatyöt
Luotettava Kumppani –ohjelman jäsen

Rapattilantie 72, puh. 040 184 9920

HoitoApu Omppu, Minna Omenainen
kuntouttavaa kotihoitoa, kotijumppaa ja hierontaa, virkistys- ja viriketoimintaa, peseytymisapua, 

kynsien leikkausta koneella ja jalkahoitoa, hiusten leikkausta, sairaanhoitopalveluita ja 
omaishoitajien lomitusta, puh. 040 7200 074

Räihä, Teemu 
lumityöt, Kiialantie 9, puh. 040 7277 806

Kuva: Santeri Kälviäinen

Samotic Salpavaellukset 
Ohjelmapalvelut erilaisille ryhmille, Kodinkonekuljetukset ja -asennukset

Sami Niemimuukko, Sunilantie 55, puh. 040 558 61



Lappeen Laskenta-apulaiset
Excel-apu, sisäisen laskennan palvelut, hanke-/yritystukihakemukset

Marianne Viinikainen, puh. 0400 415 950

Tmi Esa Lindh
Autokorjaustoimintaa ja rengasmyyntiä, Vainikkalantie 266, puh. 0400 657 651

Rennoksia Pia Leino
Hieronta, osteopaattiset oppilastyöt, kotikäynnit, lahjakortit, puh. 040 5856269

rennoksia@me.com, http://www.rennoksia.fi

Kotileipomo Tarja Kiianen-Junnikkala
Viipurinrinkeleitä (leivonta ja myynti markkinoilla), Piutulantie 83, puh. 0400 563 246

Karhun Talli
Jenna Imeläinen, Laihalantie 15, http://karhuntalli.nettisivu.org

      

************

https://webmail.inet.fi/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=mbox.inet.fi&u=viinm-2r&url=http://karhuntalli.nettisivu.org&urlHash=3.8321824888777037E121
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LASTEN 
KESÄOLYMPIALAISET
Lauantaina 8.6.2012 klo 14 – 16

Kasukkalan koulun kentällä

Ohjelmassa: 

 Lasten kesäolympialaiset, lajeina: aitajuoksu, 
keihäänheitto ja ketteryysrata, kaikki palkitaan

 Poniratsastusta
 Rapattilan kotieläintilan ihania eläimiä: lammas, 

vuohi, irlanninsusikoira ja kissa 
 Tarjolla nakkeja, keksejä ja 

mehua
      Tapahtuma on avoin kaikille 
kyläläisille ilmainen

TERVETULOA!
Järjestäjänä Kasukkalan Kylätoimikunta



                Lappeen Riento                  
    Kasukkalan Kyläosaston kuulumiset       

Huhtikuu ja lunta on vielä reippaanlaisesti, järvillä paksut jäät, yöpakkasia, 
päivällä aurinko porottaa ja mukavasti jo sulattelee teitä ja pälviä, purot 
juoksee… Taas on yksi talvi ohi!

Kyläosaston  talveen  kuului  entiseen  tapaan  koulun  kiekkokaukalon  hoito  sekä 
latuverkoston  ylläpito.  Molemmat  hoidettiin  vapaaehtoisin  voimin  oman  työn  ohessa. 
Onneksemme kylältä on vielä löytynyt miehiä näihin paljonkin aikaa vieviin töihin.  Heille 
iso kiitos tehdystä työpanoksesta!

Kiekkokaukalo hoitui parin miehen ja traktorin voimin, luistelijoita riitti pitkin päivää. Oli 
hieno talvi  jääurheilulle! Nyt  on pukukopeissa uudet ovet,  toivomme että ovet pidetään 
suljettuina ja kopit siisteinä. 

Latujen teossa meillä oli  paljon harmia ja ongelmia moottorikelkan hajoamisen vuoksi. 
Tuo pahan onnen kelkka kulki  huollosta ladulle ja takaisin huoltoon useamman kerran. 
Onneksi se ei ole enää meidän murheena!  Tarina sai onnellisen lopun vaihdon myötä ja 
kaupungin avustuksella! Omaa rahaa hankitaan nyt makkaranmyyntitalkoilla miesvoimin! 
Talven ladut saatiin aukaistua lainakelkoilla silloin, kun oma ei pelittänyt!  Latuverkosto oli 
laaja ja hiihtäjiä olisi kyllä laduille enemminkin mahtunut! Kyläsivuilla oli  latukartta kylän 
sekä Saimaan Hiihto-laduista, myöskin tietoa kylän eri laduista ja kunnosta.
Toivotaan  että  ensi  talven  ladut  saadaan  hyvin  hoidettua  uudella  kelkalla,  innolla  ja 
lisämiehityksellä!  
Kyläosasto  oli  mukana  Saimaan  Hiihto-tapahtumassa.  Väkeä  kävi  pitkälle  toistasataa. 
Mehuaseman hoiti Kasukkalan Martat, heille Kiitos!

Kyläosaston hiihtokilpailut käytiin pienehköllä, innokkaalla porukalla. Jokainen hiihtäjä 
palkittiin mitalilla! 

Alle kouluikäisten liikuntakerho toimii koululla torstaisin. Lapsia vanhempineen siellä on 
käynyt paljon. Lappeen Riennolta saimme rahaa käytettäväksi kerhon toimintaan ja kerhon 
vetäjät  päättänee  sen  kohdistamisesta.  Mukavia  torstai-iltoja  pienille  touhuajille 
vanhempineen!

Lentopallo on  miesten  laji.  Perjantaisin  koulun  liikuntasalin  valtaa  miehet  eri  kyliltä 
lentopalloa pelaamaan. Iloitsemme koulun liikuntasalista!
                                                              
Lappeen Liigan pelit pelataan UK areenalla 27.4. Liigaan osallistuu 9 kylää. Kannustajat 
sekä  nuoren  polven  pelaajat  tutustumaan  tunnelmaan  -  joukkue  kaipaa  uutta  verta!
Lappeen  Riento  kouluttaa  järjestysmiehiä  lauantaina  4.5.  Jukolan  viestiä  varten! 
Kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä Riennon toimistoon!
Toukokuun  aikana  latukoppien  ympäristön  siivoustalkoot.  Seuratkaa  kyläsivuja!Riennon 
Kasukkalan kyläosastolle toivoisimme uusia jäseniä toimintaan mukaan, ennen kaikkea 
innokkaita  ohjaajia  kylän  runsasta  nuorisoa  perehdyttämään  liikunnan  eri  muotoihin. 
Jääurheilu, hiihto ja suunnistus kylällämme puitteiden puolesta onnistuisi erinomaisesti!

Ritva Ylöstalo



Kasukkalan kaukalossa oli taas vilskettä koko pitkän talvikauden ajan.
Kuva: Valtteri Nurmilinna, 1. lk

Riennon  Kyläosastossa  toimimisesta  kiinnostuneet  voivat  ottaa  yhteyttä 
puheenjohtaja Hannu Hölttään tai muihin johtokunnan jäseniin. Yhteystiedot ja muut 
kyläosaston asiat kuten tiedotus löytyy Kasukkalan kyläsivuilta:

http://kylat.ekarjala.fi/kasukkala 

Tuomas Penttilä Riennon kaukalopallon
tehotilastojen kärkeen!
Kymmenennen  kautensa  Riennon  riveissä  pelannut  Tuomas  Penttilä  rikkoi  menneen 
kauden aikana seuran historiassa kolmantena pelaajana 300:n tehopisteen rajan. Aiemmin 
tuohon ovat pystyneet vain  Kimmo Kaipia ja  Sami Tuuri. Samalla Penttilä nousi myös 
seuran kaikkien aikojen pistepörssin kärkipaikalle ohi Kaipian. 

Etelä-Karjalan 2. divisioonan sarjataulukko 2012-2013

Timo Ikonen (Tekstin muokkaus toimituksen)



   KASUKKALAN MARTAT RY / TOIMINTASUUNNITELMA 2013   

Toukokuu 16.5 klo 17.00   
Retki VIRKKUKOUKKUSEEN IMATRALLE ja klo  19 Buttenhoffille iltapalalle. 

18 €, martoille alehinta! Kimppakyydit! 
katso srk.ilmoitukset - Rantakodin pihasiivous

Kesä – Heinäkuu
Teatteriretki Mäntyharjulle Rapattilan marttojen matkassa!

"Taidepläjäys",  akvarelli… piirtelyä, harjoittelua, luonnonkukkia ilta

Elokuu
15.8 Karhusjärven metsästysmajan siivous klo 10 ja illalla savusauna!

24. tai 25.8. Retki Loviisaan "Vanhassa vara parempi"-päiville. 
Vanhoihin taloihin tutustuminen!  Laihala-Rapattila martat matkalla mukana.

Syyskuu
Mäkivetokisat (jos järjestävät ) Marttojen kahvio/myynti, talkoolaisia!

Lokakuu
Isoäidin siivousvinkit-ilta Marttakeskuksessa, osallistumismaksu 5 €

Marraskuu
Marttailta. Piirin syyskokous

Joulukuu
1.12. I Adventti. Kauneimmat Joululaulut Penttilän navetalla

Ps. Martta-toiminnasta kiinnostuneet sekä Ilmoittautumiset retkille,
soita Tupulle puh. 040 8416822 tai Ritvalle 040 5650890

*** ASTIOIDEN JA PENKKIEN VUOKRAUSTA! ***

Täydennetään toimintaa tarpeen mukaan! Osallistutaan piirin koulutuksiin, tapahtumiin ja 
retkiin! Teemme yhteistyötä koulun, kylätoimikunnan, Riennon kyläosaston, seurakunnan  
ja muiden marttayhdistysten kanssa.

Lea Sairasen sanoin: Luonnosta nauttien, rennosti retkeillen
HALLITUS

Kuva: Mia Hytti, 3. lk



   Haapajärven Metsästysseuran toimintaa!   

Seuran vuosi 2013 on lähtenyt liikkeelle hiukan uudenlaisissa puitteissa, sillä 
vuodenvaihteen jälkeen sovittiin Keskisaaren metsästäjien kanssa, että jatkossa 
toimitaan yhtenä seurana.

Tämä asia on ollut esillä jo useita vuosia epävirallisissa yhteyksissä, mutta nyt ryhdyttiin 
tuumasta toimeen. Kylien välinen yhteistoiminta on ollut metsästyksessä ja muutenkin 
säännöllistä ja toimivaa joten tämä ratkaisu on pitkässä juoksussa varmasti kaikkien etu, 
mutta aika näyttää miten seurojen vanhat toimintatavat yhdenmukaistuvat.

Lupa-asiat ovat taas tätä kirjoittaessani osin avoinna, mutta alustavasti näyttää siltä, että 
niin hirvi kuin petopuolella mentäisiin lähes edellisvuoden luvilla.
Seura järjestää Kasukkalan koululaisille metsästystä, riistanhoitoa ja seuratoimintaa 
esittelevän päivän kevään aikana.

Ampumaratavuoroja seuran jäsenille kesän aikana (ajoista ja paikoista seuran 
nettisivulla)
Mahdollisesti harrastukseen liittyvää koulutusta, jos tarvetta tai kiinnostusta ilmenee.
Seuran maja alue on nyt Leader-hankkeen valmistuttua hyvällä mallilla ja liitetty 
sähköverkkoon, joten sitä voi suositella myös monenlaisiin tilaisuuksiin vuokrattavaksi. 

Vuokrausasioita voi tiedustella Jari Savolaiselta.
Metsästykseen liittyvän ampumaharjoittelun mahdollisuudet puhuttavat jonkin verran 
alueen metsästyksen harrastajia, sillä Lappeenranta on esittänyt yhtenä vaihtoehtona, että 
Muukon ampumaurheilukeskus lakkautettaisiin ja korvaavaksi vaihtoehdoksi 
rakennettaisiin Luumäeltä Haminan suuntaan olevan tien varteen suuri ampuma-alue 
ratoineen.
Se olisi lähin paikka, missä ampumataitoa pääsisi kohentamaan. Matkan ollessa näiltä 
kyliltä noin 60 km yhteen suuntaan voi jo siitä päätellä että harjoittelu vähenisi ja ainakin se 
veisi osan harjoittelusta 60- ja 70-luvun tyyliin takaisin hiekkamonttuihin. Tästähän on juuri 
haluttu päästä eroon viime vuosikymmenet.
Toivotaan kuitenkin parasta ja pelätään pahinta kuten vanha sanonta kuuluu. 

Lopuksi jokavuotinen muistutus koirien kiinnipidosta riistan lisääntymisaikana!         

Haapajärven metsästysseuran sihteeri: Juha Kaipia

Peurat: Noora Hulkko, 6. lk



TOIVEENA KOULUNKÄYNTI OMAN KYLÄN LÄHIKOULUSSA    

Onpa aika kiva ja ihana maalaisympäristö. Siinä on vielä numero 13 seinässäkin. 
Samalla numerolla voitin lapsena ison nallen Linnanmäellä. Tässä on se paikka, 
johon perheen haluamme perustaa. Niin muutimme Piutulantielle.  Vuosikalenteri 
näytti maaliskuuta 2004. Lähitaloissa ei siihen aikaan asunut yhtään pientä lasta. 
Mekin toivoimme vasta sitä ensimmäistä. Nyt meillä on kolme ja naapuritaloissa 8 
lisää. Yhteensä Mäkelän ja Piutulan kylissä on tällä hetkellä siis 11 lasta (1 ala-
asteikäinen  ja  10  alle  kouluikäistä).  Näin  meidän  kyläämme  tuli  lapsia,  ja  nyt 
tarvitsemme myös palveluita.

Kuvassa  Mäkelän  ja  Piutulan  lapset:  Teemu  ja  Toni  Junnikkala,  Vera  ja  Vilma 
Saarenketo, Siiri ja Aino Parkko, Kirsikka, Martta ja Hertta Viinikainen ja Aada Tolonen.  
Aadan maaliskuussa syntynyt pikkuveli puuttuu kuvasta.

Lapsiperheiden lähipalvelut

Onneksi on oma uusi kyläkoulu, ja siellä myös esikoulu. Päivähoitopaikkojakin löytyy. 
Poralin  Tiina  aloitti  perhepäivähoitojana  vuoden  alusta.  Seurakunnan  kerho  ja 
harrastusmahdollisuuksia koululla  ja kirjastoautokin pyörii  kylällä.  Asiathan ovat  siis 
mallillaan, vai ovatko? Kun vanhimman tyttömme Martan esikoulu tuli ajankohtaiseksi, 
niin lähikouluasiat alkoivat kiinnostaa. Tulikin esille, että vuosina 2011 - 2012 ja 2012 - 
2013  Kasukkalan  koululla  ei  ole  järjestetty  esikoululaisille  päivähoitoa,  eikä 



koululaisille iltapäivätoimintaa. Moni perhe oli hakenut lapsensa kaupungin päiväkotien 
yhteydessä oleviin esikouluihin  ja  osa 1 – 2 luokkalaisista  lapsista ovat  iltapäivisin 
yksin kotona. Kuinka toimiva malli tämä maaseudun pieni kyläkoulu oikein onkaan? Ei 
kai idylli ihanasta maalaisasumisesta ala murentua.

Byrokratian jäykkyyttä vai liiallista säästämistä?

Nyt  pitää  tehdään  jotain,  jotta  lapsemme  voivat  aloittaa  koulutiensä  yhdessä 
ystäviensä  kanssa  tutussa  lähikoulussa.  Lapsiamme  vartenhan  uusi  koulu  on 
rakennettu.  Päätimme  järjestää  varhaiskasvatuksen  keskustelu-  ja  infotilaisuuden. 
Ajankohdaksi  valikoitui  3.10.2012.  Tilaisuuteen osallistui  34  kyläläistä  ja  kaupungin 
edustajina  kasvatus-  ja  opetustoimenjohtaja  Tuija  Willberg,  varhaiskasvatusjohtaja 
Päivi Virkki, Kimpisen palvelualueen esimies Leena-Kaisa Häyhä sekä koulun puolesta 
rehtori Paula Ukkola. Illan aikana esitettiin lyhyet alustukset aiheesta, mutta pääpaino 
oli  kyläläisten  kysymyksillä  ja  keskustelulla.  Vanhemmat  vaativat  yhteistuumin 
päivähoitoa  esikoululaisille  ja  iltapäivätoimintaa  1  -  2  luokkalaisille.  Kaupungin 
virkamiehet  olivat  ystävällisiä,  mutta  kovin  ehdottomia.  Kun  olisin  toivonut  meidän 
yhdessä ideoivan erilaisia toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja, niin virkanaiset vetosivat 
vain  vanhanaikaisesti  olemassa  olevaan  lainsäädäntöön  ja  opetus-  ja 
kasvatuslautakunnan  päätöksiin.  Uusille  ajatuksille  ei  ollut  sijaa.  Esimerkiksi,  ”eikö 
pienissä kouluissa voisi päivähoito- ja iltapäivätoimintaa yhdistää. Ei, koska päivähoito 
kuuluu päivähoidon alaisuuteen ja iltapäivätoiminta koulutoimen alaisuuteen. Entä eikö 
kaupungin  avustusta  voisi  vielä  saada  kuluvalle  vuodelle,  jos  löydämme 
iltapäivätoiminnalle kaupungin ulkopuolisen tuottajan. Ei, koska avustusanomus olisi 
pitänyt toimittaa jo tammikuussa.” 
Ehdottaisin  siirtymistä  pienissä  maaseutukouluissa  joustavampaan  koulukohtaiseen 
päätöksentekoon  ja  suhtaudutaan  avarakatseisemmin  erilaisiin  ideoihin  ja 
toimintamalleihin.  Palveluiden  ei  tarvitse  olla  samalla  mallilla  toteutettuja  kuin 
kaupungissa, mutta niiden pitää mahdollistaa koulunkäynti kylän lähikoulussa ja elämä 
maaseudulla.  Haetaan  tarvittavat  säästöt  muualta,  ei  säästetä  turvallisesta  ja 
lapsilähtöisestä koulun aloituksesta. 

Esikoululaisille päivähoito vuodelle 2013 - 2014

Juuri  nyt  (puhelikeskustelu  12.4.2013  Jorma  Mäkisen  kanssa)  saamieni  tietojen 
mukaan,  Kasukkalan koulupiirin  alueen 12 esikouluikäisestä  lapsesta oman koulun 
eskariin  on  hakenut  upeasti  10  lasta  (plus  yksi  viskari-ikäinen  lapsi).  Näistä 
iltapäivähoitoa tarvitsee useat. Kasukkalaan on näillä näkymin tulossa päivähoidollinen 
eskariryhmä, jossa on kaksi työntekijää nykyisen yhden sijasta. 1 – 2 luokkalaisten 
iltapäivätoiminnan  haku  on  tässä  vaiheessa  vielä  kesken,  eikä  siitä  ole  saatavilla 
väliaikatietoja.  Koulukyydityksetkin  ovat  osaltani  testaamatta.  Maaseudun 
lähikouluajatus on mahtava, mutta avoimia kysymyksiäkin tuntuu riittävän. Toivon, että 
vanhempien  tiiviillä  yhteistyöllä  saavutamme  parhaat  lopputulokset,  ja  jousto 
kaupungin päätöksenteossa sitä kautta lisääntyy. 
Nähdään la 8.6 klo 14 – 16 lasten kesätapahtumassa Kasukkalan koulun kentällä. 
Ohjelmassa  lasten  kesäolympialaiset  (kaikki  palkitaan),  poniratsastusta,  Rapattilan 
kotieläintilan ihania eläimiä rapsuteltavana sekä pientä tarjoilua. Tapahtuma on avoin 
kaikille ja myös ilmainen. Tervetuloa!

Aurinkoista ja luottavaista kesää kaikille!
Martan, Hertan ja Kirsikan äiti Marianne Viinikainen



                 Kylä on koulun koti                

Kevät  lukukausi  on  jo  kääntynyt  kesän  odotukseen.  Kouluissa  eletään 
kiihkeintä opiskelun aikaa. Edessä on sadonkorjuunaika. On aika tarkastella 
mennyttä  kouluvuotta.  Oppilaiden  odottaessa  ja  pohtiessa  tulevia 
kevätarvioitaan,  myös  koulut  arvioivat  sisäisesti  onnistumisiaan  tai 
kehitettäviä osa-alueitaan.  Niin tekee myös Kasukkalan koulun väki.

Kun aloitimme syksyllä kouluvuotemme, haasteita riitti. Allekirjoittaneella alkanut rehtorin 
toimi,  uusien  oppilaiden  ja  kollegoiden  sisäänajo  koulumme  systeemiin,  opetuksen 
kehittäminen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi vain joitain mainitakseni.
Miten  näistä  haasteista  selvittiin?  Vastaus  on:  luottamuksella,  yhteistyöllä  teidän 
vanhempien ja  kyläyhteisön vahvalla  tuella  sekä hyvällä  kouluväen tiimityöllä.  Kylä  on 
koulun tuki ja koti. Molemminpuolinen avoimuus ja luottamus koulun ja kotien välillä antaa 
koulullemme  ja  siellä  työskenteleville  lapsille  ja  aikuisille  turvallisen  ja  innostavan 
työympäristön.  Oppilas  kokee  työnsä  tärkeäksi,  kun  ympärillä  on  aikuisia,  jotka 
kannustavat ja antavat kiitosta onnistuneista suorituksista. 

Mekin Kasukkalan koululla tunnemme saaneemme teiltä kannustusta ja kiitosta. Nyt on 
meidän aika kiittää teitä Kasukkalan koulun vanhemmat ja huoltajat. Kiitos kuluneesta ja 
jatkakaamme  samassa  upeassa  hengessä  koulumme  ja  sitä  ympäröivän  yhteisön 
kehittämistä.Toivottelen  vielä  rentouttavia,  antoisia  ja  elämyksellisiä  eläkepäiviä  niin 
Marjukalle kuin Outi-opelle!.

Kodissa korjantuu, jos reissussa rähjääntyy (Suomal. Sananlasku)
Äitiyslomaterveisin, Paula Ukkola

Kuvissa kolmas - kuudesluokkalaisten askartelutuotoksia kouluvuoden aikana



Marjukan mietteitä eläkkeelle siirtymisen aattona 

Nyt kun olen tässä hetkessä, haikeus täyttää mielen. En 
huokaisekaan tuskastuneena, että nyt kaikki on ohi vaan 
jään ihmetellen miettimään työni merkitystä.

Se  on  tuonut  mukanaan  paljon  iloa,  mukavia  lapsia  ja 
vanhempia. Se on tuonut ihania työkavereita, joiden kanssa 
on jaettu  päivien ilot  ja surut.  Kumma vain,  kun kurjemmat 
muistot tuntuvat häipyneen jonnekin kauas. Mieleen nousee 
vain valoisia, iloisia ja huumorin sävyttämiä hetkiä. 
Haapajärvellä  Taimin  ja  Onskan  huomassa  aloitimme 
koulunpidon.  Ei  ollut  silloin  hienoja  laitteita  eikä  edes 
hanavettä  alkuun,  mutta  koulua  pidettiin:  alettiin    mm. 
jäädyttää  omaa  luistelukenttää,  pidettiin  juhlia  ja  jopa 
vanhempien  laulukilpailuja.  Hiihdettiin  koko  koulun  väki 

oppilaiden koteihin retkeilemään. Kiitoksia Haapajärven väelle noista hauskoista vuosista!

Sitten tulimme Kasukkalaan ja jo ennen sitä olimme löytäneet kodiksemme Villa Vanhalan 
ihan  koulun  kupeesta.  Tässä  kylässä  on  ollut  onnellista  asua  ja  työskennellä.  Vanha,  
tunnelmallinen hirsikoulu antoi puitteet koulutyölle. Saimme ihanan työtoverin Jutta Ilonen-
Salinin,  jonka  kanssa  teimme  suururakoita  musikaalien  merkeissä.  Nyt  jälkeen  päin 
ihmettelen,  miten  paljon  lapset  oppivatkaan  ulkoa ja  lauloivat  ja  soittivat  niin  hienosti.  
Jokakeväinen elokuvan teko oli myös jännittävää ja odotettua.
Teimme retkiä lähimaastoon ja matkasimme vanhempien kyydeillä luokkaretkille ja muihin 
mukaviin  kohteisiin.  Yökouluissa  kuuntelimme  vanhan  hirsikoulun  ääniä  ja  etsimme 
yläkerran vankia. Erään luokan kanssa oli jopa kevätyönä jalkkisottelu yöpuvuissa.
Monet  jännittävät  ottelut  vanhempia  vastaan  pelattiin  koulun  kentällä  ja  pokaali  kiersi.  
Usein  aamuisin  tuoksuivat  Tuulikin  sämpylät  ja  kanakeitto  sai  veden kielelle.  Joutuipa 
Tuulikki  joskus  käsitöissäkin  avustamaan,  kun  alaluokkalaisten  kanssa  opeteltiin 
ryijypistoja.

Sitten  tuli  evakkovuosi  ja  paluu  Haapajärven  tuttuihin  maisemiin,  mutta  kyllä  oli  sitten 
juhlavaa tulla upouuteen kouluun. Kaikki oli niin valoisaa, kaunista ja puhdasta.
Minulla oli vielä sellainenkin onni, että sain opettaa tätä viimeisintä luokkaani ykkösestä 
tähän viidenteen luokkaan asti,  ja  tämä  porukka tuntee varmaan ajatuksenikin  -  tai  
ainakin hajamielisyyteni ja tapani kadottaa tavaroita...
Toivon, että kaikki  lapset, jotka ovat istuneet kanssani syksyisinä, talvisina ja keväisinä 
päivinä, muistaisivat myös  lukemisen, kirjoittamisen ja kertotaulujen lisäksi koulupäivien 
mukavia  hetkiä.  Olen  tarkoittanut  parastanne.  Olemme  yhdessä  yrittäneet  opetella 
ystävyyden ja toinen toisensa kunnioittamisen aakkosia. Jospa muistaisitte, että jokainen 
teistä on arvokas, jokainen on taitava ja että kaikki me tarvitsemme toisiamme.

Toivotan kaikille oppilailleni turvallista koulupolkua ja elämää, haaveiden toteutumista ja 
rohkeutta  kohdata  myös  vaikeudet.  Haluan  kiittää  myös  kaikkia  ihania  työtovereitani 
ystävyydestä,  avun  annosta  ja  kärsivällisyydestänne  minua  kohtaan.  Kiitos  myös 
vanhemmille, jotka olette tukeneet  minua koulutyössäni.

Marjukka Matikainen 



MITEN KOULUN KÄYNTI  MUUTTUU MARJUKAN LÄHDÖN JÄLKEEN? 

*****    KASUKKALAN KOULU VUONNA 2063   ****   

Kasukkalan koulu vuonna 2063 on maailman teknologisin koulu. Siellä kuljetaan 
liukuhihnoja pitkin kouluun, kuljetaan pyörillä, joissa on suihkumoottori. Koulu sijaitsee 
edelleen mäen päällä, mutta mäen sisällä on huvipuisto, jossa voi käydä välkällä. Pihalla 
on sata pleikka kolmosta, joissa on kaikissa sata peliä. 
Koulu kestää joka päivä kymmenestä kahteentoista. Opiskelu tapahtuu kypärien ja 
muistitikkujen kanssa. Opettaja syöttää tiedot muistitikulle. Muistitikku laitetaan oppilaan 
kypärään, josta tunnin tiedot siirretään oppilaan aivohiin.
Ruokailu tapahtuu omassa luokassa. Oppilaat huutavat, mitä ruokaa haluavat. Välitunnit 
kestävät 15 minuuttia. Koulua on vain maanantaisin ja tiistaisin. Kesäloma kestää puoli 
vuotta. Sellainen on Kasukkalan koulu v.2063.
Jani Hämäläinen 3. lk

Kasukkalan koulussa vuonna 2063 koulu on uudistettu oppilaiden tahdosta, mutta täällä 
opetetaan modernilla tavalla. Siellä on vain rikkaita ja kuuluisia oppilaita. Kouluun saa 
tuoda  aina  lemmikkejä.  Kaikilla  on  iPad.  Ruokalassa  on  robottikeittäjä.  Pihalla  on 
sähköllä toimivia keinuja, minihuvipuisto ja jalkapallokenttä. Siellä on oikea tuomari. 
Iltaisin koululla on yökerho. Jälkkäriksi saa, mitä toivoo. Nimittäin koululla on sellainen 
kone,  jolla  toivoo,  mitä  tahtoo.  Luokat  ovat  isoja.  Koulupäivä  kestää  kolme  tuntia 
päivässä.  Kaksi  tuntia  opiskellaan  ja  tunti  tehdään,  mitä  halutaan.  Koulussa  on 
teleportaali, jolla pääsee, minne tahtoo. Kasukkala on vallannut Suomen vuonna 2060.
Maiju Leino, 4. lk

Kasukkalan koulussa vuonna 2036. Siellä olisi paljon tietokoneita. Siis tosi paljon. Siellä 
olisi kaiken näköisiä ja erilaisia teknologia laitteita. Siellä olisi paljon kaikenlaisia juttuja. 
Puutarhassa olisi ihania kukkia ja kaikenäköisiä öttiäisiä.
Lotta Pulli, 4. lk 

         Välitunnilla voi vaikkapa paistaa makkaraa, jos ei jaksa mennä huvipuistoon. 
          Kuva: Iita Kuukka, 1.lk



Vuonna 2063 opet tuijottavat iPadeja ja lapset syövät jätskiä. Opetus jää väliin, koska 
kaikki ovat allergisia kirjoille, ainoastaan opettajat pelaavat sanajahtia. Koulun katolla on 
luistelukenttä, missä voisi luistella, jos se olisi turvallista. 
Koulukyydit ovat vähän sekaisin, koska kaikki tulevat  sitten kun huvittaa tai ei ollenkaan. 
Reija-ope ja  kaikki  muutkin  opet  on jäänyt  eläkkeelle.  Kaikki  ovat  hirmu kömpelöitä  ja  
tiputtelevat kaiken lattialle. Ruokana on mustekalapyreetä, sienikastiketta, pottumuusia ja 
suolakurkkuja. Lauantainakin on koulua ja silloin on tosi hyvät ja hienot sapuskat. 
Jos joskus olisi jotkut kuulajuhlat, niin ne eivät ole kuulajuhlat, vaan tupsujuhlat. Kaikki  
tuovat omatekemänsä tupsut ja leikkivät lumisotaa, koska oikeilla lumipalloilla ei saa 
heittää ketään. Välipalalla on köyhiä ritareita ja koulu loppuu ennen ruokailua, joka olisi 
normaalisti kymmeneltä.                

Koulu  on  vähän  kulunut. 
Ulkoseinien  väriä  on  muutettu 
neon-oranssiksi.  Tytöille  on 
järjestetty  manikyyriklubi  ja  pojille 
jääkiekkokerho.  Opettajat  ovat 
Martta-kerhossa. Kerran vuodessa 
koulu  tekee luokkaretken kuuhun. 
Liikuntatunneilla  lasten  selkään 
pistetään  suihkumoottorit  ja  ne 
menevät  minne  haluavat.  Koulun 
alla  on  salatunnelit,  joita  pitkin 
oppilaat  suorittavat  agenttitehtä-
viään.  Muuten  ei  ole  mitään 
erikoista.

Teksti: Laura Sirviö, 4. lk
Kuva: Nella Räihä, 1.lk 

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA KOULULLA
Perjantaina 7.12.12 meillä oli itsenäisyyspäiväjuhla. Juhlat olivat ihan hauskat, oli 
paljon esityksiä  ja  muita.  Ensimmäisenä saliin  tuotiin  Suomen lippu, jota  kantoi  
Teemu Tikka. Kun lippua tuotiin saliin, lauloimme Maamme-laulua.  Kun olimme 
laulaneet Maamme-laulun molemmat säkeistöt hyvin reippaasti, oli Paula-rehtorin 
puheen  aika.  Paula  puhui  hyvin  lyhyesti,  mutta  ytimekkäästi.

Paulan  puheen  jälkeen  oli  vierailijoiden  vuoro  esiintyä.  He  olivat  soittajia 
Musiikkiopistolta. Musiikki oli hyvää, mutta soittajat eivät ilmeisesti tietäneet, miten 
lavalla käyttäydytään. He vain istuivat alas ja alkoivat soittaa. He eivät tervehtineet 
yleisöä tai esitelleet itseään.
Soiton  jälkeen alkoi  koululaisten  ohjelma:  esikoululaiset  esittivät  runon  ”Lapsen 
laulu isänmaasta”, ja 1-2 -luokkalaisten runo, laulettiin paljon. Oli minun, Henrin ja 
Elsin  runo.  Heikki  Kaipian juhlapuhe oli  seuraavassa välissä.   Itse pidin  Heikin 
puheesta. Hän selitti hienosti lapsuudenmuistojaan ja sitä, mitä hänen oma isänsä 
oli kertonut.
Puheen jälkeen oli taas viitosten vuoro. Loppujuhlassa oikeastaan vain laulettiin. 
Lauloimme paljon kaikkea, ja lopuksi ylikset esittivät ”Sininen ja valkoinen”-laulun 
ja nokkahuilusoiton ”Pavane”. Juhla oli oikein mukava! 

Oona Kiero



Itsenäisyysjuhla kaupungintalolla
Ensimmäiseksi me tultiin kouluun. Meillä oli juhlavaatteet. Kaikilla oli hienot vaatteet. Meillä 
oli  matikkaa.  Me  saatiin  olla  välitunti  sisällä.  Sitten  me  mentiin  syömään.  Ruuaksi  oli  
karjalanpaistia. Sitten bussi tuli,  mutta kukaan ei vielä ehtinyt mennä bussiin, koska oli  
hirveä jono vessaan.  Kun kaikki olivat käyneet vessassa, mentiin bussiin ja lähdettiin. 
Meidän  kanssa  samaan  bussiin  tuli  Kesämäen  oppilaat.  Sitten  oltiin  perillä  eli 
kaupungintalolla.  Maiju ja Teresa jäivät  bussiin,  kun muut lähtivät.  Reija lähti  etsimään 
Maijua ja Teresaa. Sitten Maiju ja Teresa tuli. Arttu lähti sanomaan Reijalle, että Maiju ja  
Teresa tuli jo jonoon. 
Sitten  Artun  perässä  lähdettiin  Lappeenranta-saliin.  Siellä  oli  video  Suomesta,  esim. 
urheilu yms. Sitten kun kaikki luokat olivat paikoillaan, alkoi ohjelma. Ensimmäiseksi oli  
kaupunginorkesteri.  Kapellimestarina oli  Erkki  Lasonpalo.  He soittivat  Jean Sibeliuksen 
Andante  Festivon.  Se  oli  kivan  kuuloista.  Sitten  kaupunginjohtaja  Kimmo  Jarva  piti  
puheen. Seuraavaksi oli Janne Mustosen taikurishow. Janne teki hienoja temppuja. Hän 
pyysi  avustajia,  mutta  minä  en  päässyt,  mutta  ei  se  minua  haitannut.  Sitten  oli  taas 
kaupunginorkesterin vuoro.  He soittivat taas Jean Sibeliuksen musiikkia. 
Sen  jälkeen  oli  kättelyn  vuoro.  Me  käteltiin  kaupunginvaltuuston  puheenjohta-jaa, 
kaupunginhallituksen  puheenjohtajaa  ja  kaupunginjohtajaa.  He  sanoivat  hyvää 
itsenäisyyspäivää.  Meidän  piti  niiata  tai  kumartaa.  Sitten  kun  oltiin  kätelty,  mentiin 
ottamaan  malja  ja  syömistä.  Syömiseksi  oli  lihapullia,  porkkanatikkuja,  dippikastiketta, 
pikkupiirakoita munavoilla, Carneval-keksejä, vaahtokarkkeja, ja kermatuulihattuja. Ne oli 
tosi hyviä. Hetken jälkeen lähdimme koululle.
Lotta Pulli, 3. lk

          
Koulumme  kolmasluokkalaiset  lähdössä  kaupungintalolle  juhlimaan 
Reija-open kanssa.



Puuhapäivä
Tiistaina  20.11.2012  pidettiin  koululla  puuhapäivä.  Tiedossa  oli  sählyturnaus. 
Joukkueena oli KPS, Kings ja KaSpo. Ensimmäinen ottelu alkoi klo 9.20. Se oli  
KPS vs Kings. Se päättyi  Kingsien hyväksi.  Ottelu päättyi  4–8. Sitten meillä eli  
KPS:llä oli ottelu KaSpo:a vastaan. Me, siis KPS, voitettiin ottelu 15–3. KPS, pääsi  
siis finaaliin Kingsejä vastaan. 
Sitten meillä oli ruokailu, jonka jälkeen finaali alkoi. Liikuntasalissa oli molemmat 
joukkueet ja meidän oma mahtava tuomarimme Tuukka. Kun peli alkoi, kannustus 
ja muut huudot täyttivät salin. Tunnelma oli mahtava. KPS voitti finaalin 6-4, elikkäs 
me  voitimme!  Sitten  molemmat  joukkuuet  kerääntyivät  kentän  keskelle,  jossa 
Paula palkitsi Tuukan kolmella Angry Birds-tikkarilla. Sitten Paula antoi jokaiselle 
joukkueelle suklaapatukat jaettavaksi.
KPS  saa  siis  pokaalin,  kunhan  se  tulee  kaiverruksesta!  Tässä  vielä  KPS:n 
joukkueen  kokoonpano:  Milla  Tujula,  Roni  Lumberg,  Henri  Savolainen,  Teemu 
Tikka, Arttu Sinisalo, Erkko Pulli, Joonas Kulju, ja Veeti Romppanen.
Milla Tujula ja Roni Lumberg, 5.lk

PUUHAPÄIVÄ TYTTÖJEN KOKEMANA

Meillä oli 20.11 puuhapäivä. Siellä teimme koristetonttuja ja rautalangasta ja helmistä 
koriste sydämiä. Ruokailussa oli mehua ja pipareita. Siellä oli myös karaokea, filmejä, 
lautapelejä ja askartelua. Lopussa meillä oli sählyturnaus. Sitä oli tylsä katsoa, koska 
korvat meinasi särkyä, kun tuli maali. Kun koulu loppui, menimme bussilla kotiin. 
by: Mirjami ja Veera

Kasukkalan Martat: Eeva Kaipia, Ritva Ylöstalo ja Tuula Penttilä luovuttivat
koululle torkkupeitteitä, näytelmävaatteita ja enkelipukuja.



Kulttuuria Kasukkalassa:                                                                     

SIBELIUS- JA MERIKANTO-KONSERTIT                

16.8.12 meillä oli koululla Sibelius-konsertti. Selloa soitti Jussi Makkonen ja pianoa soitti  
Pekka  Soranummi.  Ensin  he  kertoivat  Sibeliuksesta.  Sitten  he  soittivat  mm.  Valse 
Tristen ekä sävellykset Kuusi ja Finland. Minä pidin konsertista.
Veera Pajari, 5. lk

Meillä  Kasukkalan  kou-
lulla oli 20.3.13 konsertti. 
Siinä  esiintyi  sellisti 
Jussi  Makkonen,  pia-
nisti  Pekka Soranummi 
ja  sopraano  Laura 
Pyrrö. 
He  soittivat  Oskar 
Merikannon  sävellyksiä. 
He myös kertoivat Oskar 
Merikannon  urasta  sä-
täjänä  ja  muusikkona. 
He  myös  kertoivat 
hänen elämästään.
Oskar  pääsi  Saksaan 
opiskelemaan,  mutta 
kuoli vain 55-vuotiaana.

Joonas Kiero, 5. lk

 

KIRJAVINKKAUS
Perjantaina  meidän  koululle  tuli  kirjavinkkari  Suvi  Mikonsaari Lappeenrannan 
pääkirjastosta.  Hän  vinkkasi  paljon  hyviä  kirjoja.  Osa  oli  minulle  tuttuja,  kuten 
esimerkiksi Soturikissat-sarja. Suvi osasi kertoa todella elävästi kirjoista, ja oli ihan 
huippua, että hän luki pätkän aina yhdestä kirjasta!
Oli  todella  kiva  kuunnella  häntä.  Me  saatiin  (palkinto)kuulakin,  kun  oltiin  niin 
hienosti!  Suvi  esitteli  paljon  kirjoja  ja  olisi  esittänyt  vielä  enemmin,  mutta  aika 
loppui.  Kirjojen  mukana  oli  mm.  Kivinen  kello,  Olivia  ja  oudot  naapurit,  
Minä&Mozart, Villiin luontoon ja Luurankopuro.
Elsi Pulli

JOULULAULAJAISET KOULULLA

Lucia-kulkueen  (jossa  minä  olin  Lucia-neito)  jälkeen  oli  kynttiläruno  ja  rehtorin 
tervetuliaispuhe.  Tervetuliaispuheessa  rehtori  puhui  Lucia-perinteestä  ja  Lucian 
päivästä.  Sitten oli  laulua ja  soittoa.  Lauloimme Kilise kilisee kulkunen,  Heinillä 
härkien kaukalon, Tiellä ken vaeltaa, Joulupuu on rakennettu, Pyhä Lucia ja Nyt 
syttyy valot tuhannet ynnä muuta. Lopussa oli arpajaisten arvonta.
Mirjami Kälviäinen, 5.lk



KAUKALOPALLOTUNNILLA OLI KIVAA

Meillä  oli  liikuntatunnilla  kaukkista.  Meitä  opetti  Janne  Borgström.  Me  harjoiteltiin 
kuljettamista, syöttelemistä ja laukomista. Lopuksi me vielä pelattiin, ja meidän joukkue 
hävisi niukasti 1-0.
Teemu Tikka 5. lk

Minileirikoulu (tyttöjen kokemana)

Tulin koululle klo 18.00. Menin tyttöjen huoneeseen ja valitsin paikan. 18.15 oli  info ja 
ryhmiin jakaminen. Me menimme saliin pelaamaan sählyä. Sen jälkeen toinen ryhmä meni 
paistamaan pizzaa ja toinen pelasi lautapelejä. Minä olin viimeisessä ryhmässä. Katoimme 
pöydän hienosti ja söimme pizzaa. 
Sitten kun oltiin syöty pizza, niin oli vapaa-aika, jonka aikana sai syödä karkkia. Vapaa-
aika oli lyhyt. Sen jälkeen menimme iltapesulle. Vähän ajan päästä Reija tuli  lukemaan 
iltasatua.  Sitten piti  mennä nukkumaan, mutta  se ei  oikein  onnistunut,  kun tytöt  söivät  
karkkia. 
Keskiyöllä  vartija  tuli  käymään  koululla  ja  sanoi,  että  pää  tyynyyn.  Minä  nousin 
ihmettelemään, kuka siellä oli.  Siiri  siirteli  patjaa pitkin yötä, ja jotkut kävivät vessassa.  
Aamulla Reija tuli herättämään aikaisin. Meidän piti korjata sängyt pois. Sitten menimme 
syömään aamupalaa. Aamupalaksi oli hedelmiä, jugurttia, mehua ja leipää. Sitten äiti tuli  
hakemaan minut koululta. 
Emilia Kulju, 4. lk



Minileirikoulu (poikien silmin)

Kun tulimme koululle, siellä oli jo ennen minua Erkko ja Akseli. Melkein heti, kun olin tullut 
koululle, niin meidän opettajamme Reija Salmi tuli sinne myös. Kun päästiin sisälle, me 
huomasimme, että 4H–kerholaiset katselivat jotakin elokuvaa koulun aulassa. 
Meidän  piti  leiriytyä  omiin  luokkiimme.  Minä  nukuin  makuupussissa.  Kun  kaikki  olivat 
tulleet  koululle,  meillä  oli  infotilaisuus,  jossa  Reija  kertoi,  mitä  me  tehdään  täällä 
yökoulussa. 
Sen jälkeen me mentiin pelaamaan salibandyä koulun liikuntasaliin, jossa Siiri teki jaot. 
Meidän  joukkueessa  olivat  Lotta,  Erkko,  Janette,  Kikka,  Laura,  Arttu  ja  Siiri.  Meidän 
joukkue voitti pelin 5–4. 
Sitten  paistoimme  pitsaa.  Minun  pitsaani  tuli  kaikkea  muuta  paitsi  pepperonia,  koska 
pepperoni on pahaa kuin mikä! Minun pitsaan tuli aivan liikaa mausteita. Ruokailu sujui 
muuten hyvin, paitsi että Maiju rikkoi pöytäliinan. 
Sitten  syötiin  karkkia  ja  katsottiin  elokuvaa.  Minulla  oli  mukana  sipsiä,  karkki  ja  kaksi 
pillimehua.  Sen  jälkeen  me  kuunneltiin  iltasatu  ja  käytiin  iltapesulla.  Sitten  käytiin 
nukkumaan.  Me  emme  saaneet  unta  ennen  puoltayötä.  Aamupalaksi  oli  mandariiniä, 
jugurttia, leipää ja mehua.
Arttu Sinisalo 4.lk

MYLLYMÄKIPÄIVÄ
Lähdin aamulla Myllymäkeen linja-autolla. Pääsin heti vuokraamaan välineet. Sen jälkeen 
pääsin  rinteeseen.  Aluksi  laskettelin  pienestä  mäestä.  Sitten  menin  hyppyrimäkeen  ja 
hyppäsin hyppyristä. Sen jälkeen menin taas pieneen mäkeen. Kun olin hississä jyrkässä 
kohdassa, näin kun joku kaatui. Menin syömään ja palautin välineet. Ostin karkkia ja sen 
jälkeen istuin ja odotin, että piti lähteä. Tulimme koululle ja lähdin kotiin. 
Päivä oli mukava.
Matti Laine, 5.lk.

♥Ystävänpäivä♥
14.2.2013
Pian sen jälkeen, kun tulimme 
luokkaan, ystävänpäiväkonsertti 
alkoi. Monet saivat tervehdyksiä 
ja musiikkikin soi. Itse tein pari 
korttiakin. Musiikkia ja 
tervehdyksiä kesti kutakuinkin 
yhden tunnin. Tämä kaikki piristi 
päivää mukavasti. Päivä sujui 
kivasti. 

Sanni Saikko 5.Luokka
Kuva: Iita Kuukka, 1. lk



          Kevät Kasukkalan esikoulussa!
”Aurinko  paistaa  jo  ikkunaan,  lumen  se  sulattaa.  Pieniä  puroja  valloillaan  pihalla 
pulppuaa.” Näillä sanoilla Kasukkalan koulun seitsemän  innokasta esikoululaista laulavat 
kevätlaulua ja odottavat kesälomaa ja syksyä, kun koulu alkaa!
Vuosi  on mennyt  nopeasti  ja  on opittu  monta uutta  asiaa:  numeroita,  kirjaimia,  iimejä, 
lauluja  ja  leikkejä,  jne.  Ja  kaikkein  tärkeintä:  ystävyyttä  ja  toisen  kunnioittamista. 
Kuunnellaan,  mitä  toisella  on  asiaa,  oman  vuoron  odottamista,  työrauhan  antamista, 
rohkeutta kertoa omista tunteista ja asioista.
Olemme  harjoitelleet  koulumaista  työskentelyä  yhdessä  1-2  -luokan  kanssa.  Olemme 
saaneet piirtää, luistella, hiihtää, askarrella, laulaa ja jumpata yhdessä heidän kanssaan.  
Kävimme jopa avaruudessa yhtenä päivänä!
Mukavinta  esikoululaisista  on  ollut  kuitenkin  leikkiminen  ja  metsäretket  ja  majaleikit 
lähimetsässä.  Kohtahan  pääsemme taas metsään kun nuo lumet sulavat!
Ja laulu jatkuu. ”Siritys oksilla kertoo sen: Kevät on täällä nyt / Aurinko syvälle sydämeen /  
on tänään syntynyt”

Tarja Ruotsalainen, eskariope

                                        Kuva: Akseli Kuukka, 4. lk



Sarjakuva: Noora Hulkko ja Mari Muhli, 6. lk


