
 
 
 
 
 
 
 
 

KASUKKALAN KYLÄLEHTI 
                                                  2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Kansi:Petteri Kälviäinen 
                          Materiaalin keräys ja tai tto: Marjukka ja Pauli Matikainen 

    



 2 

   Jukka Porali:    
    PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO  

 
Kasukkalan koululla juhlittiin torstaina maaliskuun  24. päivänä 2011 
satavuotisjuhlavuotta ja uuden koulun vihkiäisiä. 
 
Vaikka koulu on nyt paljon entistä suurempi, jouduttiin juhlat jakamaan kahteen osaan 
suuren yleisömäärän takia. Molempiin juhliin riitti väkeä ja tunnelma oli tiivis yleisön 
nauttiessa mukavasta ohjelmasta, jota esittivät koululaiset sekä koulun henkilökunta. 
Ensimmäisessä juhlassa kello 9.00 alkaen tervehdyksiä esittivät koulun entinen rehtori 
Pauli Matikainen, koulun vanhempainneuvostosta Merja Tikka, Kasukkalan kylätoimi-
kunnan puolesta Leena Kaarna, Vainikkalan koulun rehtori Eine Kaartinen-Karjalainen ja 
Lappeen  seurakunnasta Jari Berg sekä Anna-Maija Hämäläinen. 
Toisessa juhlassa klo 14.00 alkaen tervehdyksiä esittivät kaupunginjohtaja Seppo 
Miettinen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Jukka Kopra, Pauli Matikainen, 
koulun entinen oppilas Laura Mikonsaari, tilakeskuksen johtaja Erkki Suuronen ja 
Lappeen seurakunnasta  
kirkkoherra Mika Lehtola. 
Seppo Miettinen kertoi käyneensä aiemmin vanhassa Kasukkalan koulussa ja näki, miten 
ahtaasti oppilaat ja opettajat joutuivat työskentelemään. Uudet avarat ja käytännölliset 
koulutilat tulivat tosi tarpeeseen. Uuden koulun rahoituksen järjestämiseen 
myötävaikuttivat valtion koulujen rakentamiseen suuntaamat elvytysrahat. 
 
 
 

Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen ja koulun entinen rehtori Pauli Matikainen 
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Joukkoliikenteen parantamisesitys  
 
Kasukkalan kyläkokouksessa tiistaina 22. helmikuuta 2011 keskusteltiin joukkoliikenteen 
parantamisesta Talpionmäentien kautta ja tämän perusteella kylätoimikunta on laatinut 
esityksen liikenneinsinööri Birgitta Nakarille (8.3.11), jossa pyydetään vähintään kahden 
viikoittaisen linja-autovuoron reitittämistä Vainikkalasta Talpionmäentien kautta 
Lappeenrantaan. Odotamme, että seuraavassa aikataulumuutoksessa saisimme 
ratkaisun asiaan.  
 
Mahalaisenjärven uimaranta 
 
Samassa kokouksessa keskusteltiin Mahalaisenjärven uimarannan kohentamisesta.  
Kylätoimikunta on laatinut esityksen Lappeenrannan kaupungille ja seurakuntayhtymälle, 
jossa kylätoimikunta ehdottaa uimarannan lohkomista ja lunastamista kaupungin 
omistukseen, jolla voimme turvata yleisen uimarannan virkistyskäytön kyläläisille 
mahdollisten omistajanvaihdosten varalta.  
 
Kylätoimikunnan kyläsivut internetissä 
 
Kasukkalan kylätoimikunta on tehnyt Tietomaakunta eKarjala Oy:n kanssa uusien 
internet kyläsivujen palvelusopimuksen 2011.  Tietomaakunta tarjoaa 
julkaisujärjestelmän, jolla kotisivuja ylläpidetään ja se huolehtii teknisestä ylläpidosta. 
Tällä sopimuksella kylätoimikunta saa itselleen neuvontapalvelut kotisivujen tekemiseen 
ja ylläpitämiseen hankevetäjältä. Kotisivuja päivittävät Nina Parkkari ja Jukka Porali 
kylätoimikunnasta ja Kasukkalan Marttojen sekä Lappeen Riennon Kasukkalan 
kyläosaston osalta Ritva Ylöstalo. 
Kyläsivuille on linkki Lappeenrannan kaupungin sivuilta sekä niille tulee pääsemään 
Google–haulla. Kyläsivujen kautta tulee mahdollisuus lähettää palautetta 
kylätoimikunnalle. 
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KASUKKALAN KYLÄTOIMIKUNNAN JÄSENET VUONNA 2011 
 
Heikki Kaipia  
heikki.kaipia@pp.inet.fi 
puh. 05 – 418 1023 tai 040 – 565 7748 
Vainikkalantie 253 
 

Meuronen Marko 
marko.meuronen@pp.inet.fi 
puh. 040 – 543 8396 
Rapattilantie 123 

      Mikonsaari Ari 
ari.mikonsaari@sok.fi 
puh. 0500 – 555 713 
Vanha Viipurintie 893 
 

Parkkari Nina 
nina.parkkari@gmail.com tai 
nina.parkkari@lappeenranta.fi 
puh. 050 – 331 6072 
Ruunasuontie 20 

Porali Jukka (puheenjohtaja) 
jukkaporali@luukku.com 
puh. 0400 – 558 935 
Vainikkalantie 110 
 

 
Pulli Jarmo  (varapuheenjohtaja) 
jarmo.pulli@omt-manukatti.com 
puh. 0400 – 355 998 
Vainikkalantie 89 

Tamminen Ritva ( rahastonhoitaja) 
tamrit@luukku.com 
puh. 040 – 766 6469 
Talpionmäentie 423 
 

 
Marianne Viinikainen (sihteeri) 
marianne.viinikainen@pp.inet.fi 
puh. 0400 – 415 950 
Piutulantie 13 

Tanja Niemimuukko 
tanja.niemimuukko@pp1.inet.fi 
puh. 040 – 556 4158 
Sunilantie 55 
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Lotta Pulli, 2. lk 

_______________________________________________________________________________ 
Siivotaan, siivotaan, siivotaan 
Että joskus luomme toisenlaisen maan… 
 
Ystävällisesti esitämme tienvarsin siivousta toukokuun ensimmäisellä viikolla  
(2.5 – 8.5). Roskien keräys omilla välineillä ja roskat omiin roskiksiin. 
 
Lisäksi Rantakodin siivoustalkoot ti 31.5 klo 17 alkaen yhteistyössä Marttojen 
kanssa. 
 
Terveisin, 
Kylätoimikunnan väki 

…Ain laulain työtäs tee… 
…On hauskempaa kun yhdessä me käymme siivoukseen 
nyt siivouslaulun teen… 
Ei kauaakaan kun kaiken saan mä laulain paikalleen…  
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Marianne Viinikainen:    Eskarilaisen ensikokemuksia     
 

 Kertoisitko kuka olet?  
 ”Toni Junnikkala, 6 vuotta. Asun Piutulassa. Tykkään 

polkupyöräilystä ja sählystä. Lemppari telkkariohjelma 
on Bagugan. Minulla on yksi veli, Teemu. Teemu on 3 
vuotta, täyttää seuraavassa kuussa neljä. Meillä on 
myös  koira, Tessa. Äitini on Tarja ja isäni Timppa.” 

Missä käyt esikoulua? ”Aloin Haapajärvellä ja nyt 
Kasukkalassa.” 
Mitä muistat ensimmäisestä eskaripäivästä? 
”Ainakin jännitti ennen koulun alkua. Piti mennä taksilla 
yksin ja kaikki oli uusia kavereita.”  
Miten päivä meni? ” Todella hyvin! ” 
Mitä eskarissa tehdään?  “Opitaan, leikitään, syyään.” 
Mikä on kaikkein kivointa?  ” Leikki.”  
Tehdäänkö esikoulussa tehtäviä? ” Eskarikirjan 
tehtäviä.”  
Kertoisitko esimerkin eskarikirjan tehtävästä? 
”Tehtävässä väritetään oikein päin olevat numerot ja 

siitä syntyy jokin kuva.”  
Ketä teillä on opettajina?  ” Teija ja Jaana”.  
Onko siellä kavereita? ”Joo”. Ketä?  ”Samu, Joonas, Jussi, Niko.” 
Miten menet esikouluun? ” Heikin kyydissä taksilla.” 
Tuleeko kavereita samalla kyydillä? ”Tulee, Samu.” 
Minkälaisia muistoja Sinulla on Haapajärven koulust a? ” Leikkimökissä oli kiva 
leikkiä.”  
Onko kiva olla uudessa koulussa? ” Joo. Täällä on keinut ja Haapajärvellä ei ollut.” 
Onko kiva ulkoilla? ” Joo.”  
Mitä te teette pihalla? ” Leikitään ja keinutaan, välillä mitä vaan.”  
Mikä on kaikkein kivoin leikkiväline pihalla ? ”Pesäkeinu. Siinä voi keinua useampi 
yhtä aikaa.” 
Mitä pidät uudesta liikuntasalista? ” Ihan kiva. Siellä on kiva liikkua.”   
Mitä välineitä käytätte?  ”Köysiä, vanteita ja palloja.” 
Minkälaista kouluruoka on? ” Hyvää.” 
Mikä on lempiruokasi koulussa? ” Makaronilaatikko.” 
Teillä oli koululla vihkiäiset ja 100 v. juhlat. Mi ten juhlat menivät? ” Hyvin, paitsi 
kengät oli pienet.”  
Mitä teitte siellä? ” Esiinnyttiin.”  
Oliko juhlissa paljon ihmisiä? ” Oli - sata.”  
Mitä siellä tarjottiin?  ”Ruuaksi oli kanakeittoa, maitoa ja jälkiruuaksi jäätelöä. Lisäksi 
saatiin mehupoolia ja vaahtokarkkeja. Vaahtokarkit oli todella hyviä.”  
Milloin aloitat koulun? ” Kesäloman jälkeen.” 
Onko siellä autorataa?  ”Ei ” (Teemun kysymys veljelleen) 
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Yrityksiä ja palveluita alueellamme 
 
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. 040 556 0138 
 
 
 

Kuva: Katinkka Liljenmaa 
 
Kalliosaari, Hannu (kirvesmies) 
Kirvesmiehen työt 
Penttiläntie 234, 53100 Lappeenranta 
040 5751 995 
Fysioterapiapalvelu Tuula Penttilä  
puh.040 8416822 
 

Jarkko Tikka  
(teiden kunnossapito, maansiirto,  
polttopuita) 
pihojen ja teiden kunnossapitoa, 
maansiirtoa ja polttopuumyynti  
puh.0400 917 637   
 

      Kalliosaari, Kerttu (opaspalvelut) 
- Opaspalvelut kaupunki- ja 
maakuntakierroksilla  
Penttiläntie 221, 53100 Lappeenranta 
05 418 1037 
 
Konetyöt J. Koskelainen 
 (maansiirto, suodatuskentät) 
Maansiirtotyöt, imeytys- ja 
suodatuskenttien kaivut 
Sunilantie 108, 53100 Lappeenranta 
0400 307 343 
 

Kuva: Eine Lindh 
 
Koneurakointi Raskila Oy 
(kaivuriurakointi) 
Kaivuriurakointi ja kalliomurskemyynti  
puh.0400 650 760 
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Kotileipomo Pentti Kiianen 
Piutulantie 83, 53100 Lappeenranta 
0400 563 246 
Viipurinrinkeleitä (leivonta ja myynti 
markkinoilla) 
 
Lappeen Laskenta-apulaiset 
Tilitoimisto- ja sisäisen laskennan 
palvelut, hanke-/yritystukihakemukset 
ja –raportointi 
Marianne Viinikainen, puh. 0400-
415950 
 

 
Kuva: Lotta Pulli 
 
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, puh. 05 610 6200 
 

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 
 
Musiikkitoimintaa maaseudulla 
Piano-, haitari- ja kitarasoittotunteja 
lapsille (ja miksi ei aikuisillekin!) 
Lydia Kaipia, puh. 0405923968 
 
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: Kirsikka Kirjavainen 
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Jarmo Pulli: 

Kaupungin kuulumisia    
 
Lappeenrannan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2010 oli odotettua parempi. Ylijäämäinen 
tilinpäätös (3.3 milj. euroa) ja käyttömenojen saaminen hallintaan ei kuitenkaan poista sitä 
tosiasiaa, että tarkan taloudenpidon pitää jatkua. Verotulot nousivat n 8 milj. euroa enemmin kuin 
oli ennakoitu. Tähän tietysti vaikutti veroprosentin nosto 19.5 prosenttiin ja talouden elpyminen. 
Lainaa on kuitenkin jouduttu ottamaan mm. investointien kattamiseksi niin, että vuoden 2010 
lopussa sitä oli 2347 euroa/asukas. Myös sosiaali- ja terveyspiirin talouskehityksellä on merkittävä 
rooli kaupungin taloudelle. Vaikka sosiaali- ja terveyspiiri on numeroiden valossa onnistunut 
kohtuullisesti, se johtunee osittain siitä, että lääkäreitä ei ole edelleenkään riittävästi, mikä 
vähentää mm. palkkamenoja.  
 
Tärkeimpiä investointeja vuonna 2010 olivat mm. VT 6 liikennejärjestelyihin liittyvät työt 1.8 
milj. Lappeen koulun rakentamisen aloittamiseen 0,9 milj. Kasukkalan koulu 2.1 milj. Rauhan 
monitoimihalli 1.9 milj. Joutsenon terveyskeskuksen peruskorjaus 1.5 milj. ja Joutsenon 
palvelukeskus 1.0 milj. 
 
Asukkaita oli vuoden 2010 lopussa 71995, missä kasvua 181 henkeä. Työttömyysaste oli 
keskimäärin 12.4, kun se v. 2009 oli 12.9. 
 
Entäpä tuleva vuosi 2011. Päätettäväksi tulee todennäköisesti mm. teatterin kohtalo. Keskustelua 
käytäneen edelleen uudisrakentamisen ja peruskorjauksen välillä, samoin uudisrakennuksen osalta 
sijainti paikasta. Uusi rakennusjärjestys esitys on ollut lautakunnassa, mistä se aikanaan tulee 
valtuustoon. Siellä esityksenä oli mm. että haja-asutusalueen minimi tonttikoko olisi 5000 neliötä. 
Tähän tehtiin kuitenkin muutos esitys, niin, että minimikoko olisi 3000 neliötä. Äänestyksen 
jälkeen lautakunta hyväksyi muutetun esityksen. 
 
Kaupungin ympäristösuojelumääräykset ovat myös päivityksen alla. Täällä käsitellään mm. 
määräystä jätevesien haittavaikutusten torjumisesta. Pohjavesialueen ulkopuolella olevien 
talouksien jätevesien käsittelyssä pitäisi olla 3osainen likakaivo missä imeytyskenttä tai 
maasuodattamo. Nämäkin asiat tullee päätettäväksi ennen kesää.  
 
Sitten Kasukkalan ja lähiympäristön asioista. Kevyen liikenteen levennyksen / väylän hankkeessa 
on kaupunki ja Ely-keskus neuvotelleet joulukuussa 2010. Seuraavaksi Ely-keskus laittaa 
Kaakkoisen Suomen tiehankkeet uudelleen tärkeysjärjestykseen, jolloin meillä on mahdollisuus 
saada em. hanke tällä listalla ylöspäin. Tätä myös kaupunki tukee. 
 
Mahalaisen uimarannan osalta kaupunki ja seurakunta hakevat ratkaisua uimarannan alueen 
siirtymisestä kaupungin omistukseen. Tämä mahdollistaisi uimarannan kunnostamisen esim. 
leader-hankerahan avulla ja uimarannan pysymisestä kyläläisten käytössä myös tulevaisuudessa. 
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Kasukkalan uusi, upea koulu valmistui vuoden 2010 lopulla. Kyläkoulun 100 vuotista historiaa ja 
uuden koulun vihkiäisiä juhlittiin maaliskuun loppupuolella. Juhlat olivat hienot ja arvoisensa, 
mistä kuuluu kiitos koulun koko henkilökunnalle ja oppilaille. 
Uuden koulun rakentaminen haja-asutusalueelle on harvinaista, valtakunnallisestikin. 
Lappeenrannan kaupunki on osoittanut, että se haluaa kehittää ja ylläpitää palveluja myös 
taajaman ulkopuolella. Rakentamispäätöstä ei varmasti olisi tehty, ellei sille olisi ollut hyviä 
perusteita. Energinen, kehittyvä kylä ja lapsimäärän kasvu ovat auttaneet asiaa. Kyläkoulun 
merkitystä kylälle ja sen lähialueille ei koskaan korosteta liikaa. Koulu on aina ollut kaikkien 
kyläläisten kokoontumispaikkana. Koulun olemassaolo antaa mahdollisuuksia myös erilaisille 
harrastuksille. Koulu on kylän sydän, mille ammattitaitoinen henkilökunta antaa sisällön. Koulu 
antaa voimaa ympäristölle, kylälle ja koulu saa voimaa sen ympäristöstä. Yhteistyö koulun ja 
kyläläisten välillä on aina ollut hyvää ja tiivistä, ja niin sen tulee olla jatkossakin. 
Kasukkalan koulun henkilökunta ja oppilaat ovat olleet aikamoisessa myllerryksessä viimeiset 2 
vuotta. On ollut muuttoa ja uudelleen järjestelyjä jne. Nyt toivotetaan heille voimia ja tsemppiä  
vielä loppukevääksi ennen kuin ansaittu kesäloma koittaa. 
 
Hyvää alkanutta kevättä ! 
 

 
Kuva: Siiri Suhonen 
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Marianne Viinikainen: 

KERTTU JA MATTI KOULUSSAKERTTU JA MATTI KOULUSSAKERTTU JA MATTI KOULUSSAKERTTU JA MATTI KOULUSSA    
    

Minkä koulun olet käynyt ja koska? 
Kerttu: Aloitin Korkea-ahon ala-
koulun vuonna 1933. Alakoulua 
kävin 2 vuotta, jonka jälkeen aloitin 
kansakoulun 1. luokalla. Korkea-
ahon koulussa oli kaksi kerrosta ja 
alakoululaiset olivat yläkerrassa.  
Matti: Kävin kiertokoulua Piutulassa 
Kolan-talossa 1934. Syksyllä 1935 
menin kansakouluun Kasukkalan 
kouluun. Alakoulu ns. korvattiin 
kahden viikon tutustumisjaksolla 
ennen varsinaisen kansakoulun 
alkua. Kansakoulua kesti 4 vuotta. 
 
Millä menit kouluun? 
Kerttu: Suksilla ja kävellen. Matkaa oli noin kilometri. Talvella oikaistiin suon yli suksilla, 
mutta kesällä tietä pitkin kävellen. 
Matti: Jalkaisin sulan maan aikaan ja suksilla talvella. Matkaa kertyi reippaat 4 kilometriä. 
Teitä pitkin ei kuljettu, vaan mentiin peltoja pitkin ja metsän reunoja. Siihen aikaa minulla 
ei ollut vielä omaa pyörää, isällä kyllä jo oli. 
 
Oliko koulukavereita omasta kylästä? 
Kerttu: Kaikkihan oltiin kavereita. 
Matti: Joka talosta yksi tai parhaimmillaan jopa kolme. Lisäksi koulua kävi myös oma 
velipoika.  
  
Ketkä olivat opettajina siihen aikaan? 
Kerttu: Opettajina oli pariskunta Tyyne ja Tahvo Kostiainen. Tyyne opetti alakoululaisia ja 
Tahvo yläkoululaisia. 
Matti: Kasukkalassa oli vain yksi opettaja, August Aspinen. 
 
Minkälainen oppilas olit? 
Kerttu: Olin vissiin päinvastainen tapaus kuin Matti. Olin kaikissa ohjelmissa mukana ja 
se kertoo siitä, että en ollut mikään hyssykkä. Lauluääntä minulla oli jo pienestä tytöstä 
lähtien. Isäni kun oli ns. ”kyläkanttori”. 
Matti: Aika nynny oppilas olin, joten ei ole paljon muistelemista. 
 
Mikä oli mieliaineesi? 
Kerttu: Minulla oli ehdottomasti historia. Sain siitä aina hyvät arvosanat.  
Matti: Kyl se vissiin maantieto oli. 
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Antoivatko opettajat paljon läksyjä? 
Kerttu: Olis pitänyt päästä ulos leikkimään ja peuhaamaan, mutta piti tehdä läksyjä.  
Matti: Normaaliläksyt eli joka ilta piti tavata läksyjä. 
 
Olitko jälki-istunnossa koskaan? 
Kerttu: En kyllä muista sitä. Pojat olivat useimmiten jälki-istunnossa. 
Matti: Ei ole jäänyt mieleen jälki-istuntoa. Mutta sen kyllä muistan, että nurkassa en ollut 
yhtään kertaa. (Nurkka = jos häiriköi tunnin aikana, niin joutui seisomaan luokan 
nurkassa kasvot seinää vasten). 
 
Heiluttiko opettaja karttakeppiä?  
Kerttu: Opettaja Tahvo Kostiainen nappasi usein poikia karttakepillä päähän. Oppilaat 
pelkäsivät miesopettajaa, mutta myös kunnioittivat. Tahvo kun tuli luokkaan, niin oltiin 
hyvin hiljaa ja seisottiin paikallaan. 
Matti: En muista, että ketään olisi opettaja karttakepillä napannut, mutta omaan pöytään 
räväytteli kyllä railakkaasti. Joskus keppi jopa meni rikki ja käsityötunnilla tehtiin uusi 
sorvilla. 
 
Tuleeko mieleen joitain kohokohtia kouluvuosilta? 
Kerttu: Muistan sen kun kevätjuhlissa minun piti lausua runo. Runon nimi oli ”Onnelliset”. 
Ensimmäinen säkeistö alkoi näin: ”Oli pesä pieni puussa he rakensivat sen, ne kaksi 
toukokuussa…” Tyyne opetti minua pisteitä merkkaamalla, että mitkä kohdat pitää nostaa 
runossa. Sitten koulussa oli mm. pitkä jatkokertomus, jota luettiin viikoittain. Se kertoi 
kulkukissoista ja eläimistä. Siitä muistan vieläkin yhden lauseen, joka meni näin: ” Minä 
olen kissa, joka kulkee omia teitänsä ja jolle kaikki paikat ovat yhtä mieluisia”. 
Matti: Välitunnithan ne olivat parhaita. Mäkiä laskettiin ja hippaa juostiin. Keväällä sulan 
maan aikaa jo palloa pelattiin.  
 
Harrastitko jotain koululla vapaa-aikana? 
Kerttu: Koululla harjoiteltiin ainoastaan kevät- ja joulujuhliin ohjelmia. Muuten vapaa-
aikana ei oltu koululla. 
Matti: Koulu oli koulu ja vapaa-aika vietettiin omalla kylällä. 
 
Mikä merkitys koululla on ollut Sinulle? 
Kerttu: Kyllähän ne ensimmäiset sivistyksen alkeet siellä on opittu. 
Matti: Opin lukemaan siellä! 
 
Haluatteko lähettää terveisiä Kasukkalan koululaisi lle? 
Kerttu: Mielelläni. Käykää koulua iloisella mielellä. Teillä on uusi koulu ja siitä tulee vielä 
yhtä rakas kuin vanhakin koulu oli. Loppuun haluan vielä sanoa, että muistan niin 
lämmöllä aikaa kun koulun ovet olivat aina avoinna kyläläisille. Ja kuinka esimerkiksi 
Marttojen joulujuhlaa pidettiin täpötäydelle salille. Minulla oli siellä tapana pitää pienille 
vieraille salin edessä joululeikkiä. Lapset tulivat niin innoissaan mukaan. 
Matti: Käykää koulunne kunnolla ja pitäkää lippu korkealla! 
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Laura Mikonsaari: 

Kasukkalan koululla oli turvallista olla  
 
 
 

"Muutama" vuosi sitten aloitin 
peruskouluun hyppäämällä taksiin 
naapurin Kirsin kanssa. Ensimmäisen 
luokan ja monta vuotta kestäneen 
koulutaipaleen, Marjukan opissa, 
Kasukkalan koulussa aloitti kanssani 
kolme poikaa.  
Tokaluokan jälkeen siirryttiin 
Haapajärven kouluun, jossa käytiin 
kolmas ja neljäs luokka ja sen jälkeen 
palattiin Kasukkalan kouluun Paten 
oppilaiksi. Haapajärveltä matkaamme 
tarttui meidän luokalle pari oppilasta 
lisää.   
Noita lapsuuden kouluvuosia voisi 
kuvailla yhdellä sanalla, turvallisuus. 
Kyllä meillä koulun pihalla välillä 
"räsähteli" ja kaikki ei mahtuneet 
mukaan leikkeihin, saatiin riidat 
sovittua ja suurimmilta harmeilta 
vältyttiin. "Ylikset" piti huolta 
"aliksista" ja aikuiset piti huolta 
meistä lapsista. Välitunneilla me mm. 
oltiin kirkonrottaa ja 10 tikkua 
laudalla ja pelattiin tossupalloa, oltiin 

Kuva:  Anna Kaipia       ulkona. Eikä me paleltu, meillä  kun     
                                                                                    oli toppahaalarit ja kypärämyssyt.  
Koulumatkat kuljettiin taksilla. Taksilla kuljettiin myös matkat Nuijamaan 
hammashoitolaan, tai vaihtoehtoisesti hammaslääkäriin kaupunkiin. Eräs nimeltä 
mainitsematon hammaslääkäri, karvaisine käsineen, teki kyllä lähtemättömän vaikutuksen 
pieneen tyttöön, enkä välttämättä tarkoita tätä missään positiivisessa mielessä, mutta 
siitäkin selvisi. Hammaslääkärireissuja huomattavasti mukavampia reissuja oli linja-
autoreissut uimahalliin, josta sai uinnin jälkeen ostaa hopeatoffeeta ja vitosen pusseja.  
Muiden kyläkoulujen kanssa kisailtiin urheilukisoissa ja joskus oli tossupalloturnauksia, 
joissa kohtasivat kaksi kovaa joukkuetta; oppilaat ja oppilaiden vanhemmat. Vapaa-
aikaakin me vietettiin koululla, mutta ei me notkuttu koulun pihalla. Me käytiin 
lennokkikerhossa, tyttö-poikakerhossa ja 4H-kerhossa, talvella luisteltiin ja syksyllä oltiin 
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taskulamppujen kanssa valovaklausta.  
Kun palasin vuosia myöhemmin Kasukkalan kouluun työmarkkinatukiharjoitteluun, niin 
oli mielenkiintoista huomata, että vaikkei juuri mikään ollut muuttunut mihinkään, koulun 
tilat vaikuttivat paljon pienemmiltä kuin muistin. Ja nyt maaliskuussa 2011 astellessani 
uuteen Kasukkalan kouluun sisälle, saatoin vain todeta, että vaikka kaikki oli uutta, oli 
kaikesta huolimatta koulussa säilynyt "vanhan koulun henki". Vaikka kaikki oli ympäriltä 
muuttunut, tuli tuttuun ja turvalliseen paikkaan 
 
Olen iloinen siitä, että nuo reippaat pienet koululaiset, joita tapasin Kasukkalan koulun 
100-vuotisjuhlassa, saavat käydä Kasukkalan koulua. Olen iloinen siitä, että meidän 
kylällä on kyläkoulu.  
Terveisiä teille "naapurit", vaikka itse asun toisen kunnan alueella, kulkee lähes kaikki 10 
kilometrin säteellä mun vanhempien kotitalosta asuvat puheissani nimellä "mun 
porukoiden naapuri". 
_________________________________________________________________________ 

Tervehdys liikuntapuolelta!       Hannu Hölttä 
 
 Viime keväällä täydensimme Suokkaansaaren laavua rakentamalla halkokatoksen ja 
"hotelli helpotuksen".  
Lentopalloa pelataan perjantaisin uudella koululla ja mukaan mahtuu.  
Hiihtämään pääsi joulukuun alusta huhtikuulle ja latukoneelle riitti käyttöä. Kaupungin 
bensarahatkin loppuivat kesken kauden, mutta siitä selvittiin kuitenkin hiihtävien 
kyläläisten avustuksella. Siitä suuri kiitos! Uudet ladut, Martinlenkki ja Lokkaanlenkki, 
olivat suosittuja. Maaliskuussa olivat perinteinen Saimaanhiihto ja lasten hiihtokilpailut. 
Hyvää kesää! 

 

  
Kuva:  Antton Matikainen, 6. lk                                Kuva:  Oskari Kulju, 4. lk                                       
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KASUKKALAN KYLÄTOIMIKUNTA 
TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
  
TAMMIKUU  
 
HELMIKUU  
Kyläkokous ti 22.2 klo 18 Kasukkalan 
kyläkoululla     
 
MAALISKUU  
Kasukkalan kyläkoulun vihkiäiset ja 100 
v. juhlat to 24.3 klo 9 
 
 
HUHTIKUU 
 
TOUKOKUU 
Tienvarsin siivous toukokuun 
ensimmäisellä viikolla (2.5 – 8.5)  
Kasukkalan kylälehti     
Koululaisten stipendit    
Uusien kyläläisten muistaminen   
Kyläpyöräily su 22.5 
Rantakodin siivoustalkoot  ti 31.5  
klo  17 Marttojen kanssa   
   
KESÄKUU 

Lasten tapahtuma Kasukkalan kyläkoulun 
kentällä ke 1.6. klo 18 - 20  
Mahalaisen uimarannan kunnostus? 
   
 
HEINÄKUU 
Mahalaisen uimarannan kunnostus?  
 
ELOKUU 
Kyläpyöräily     
  
SYYSKUU 
Jukan kierros – liikuntatapahtuma 
(Mahalaisenjärven ympärikierros)  
 
LOKAKUU  
 
MARRASKUU 
 
JOULUKUU 
Uuden vuoden ilotulitustapahtuma 
31.12.2011    
 

       
JATKUVA TOIMINTA  
Ikäihmisten seniorikerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 13 Haapajärven koululla 
 

    
Tuulikin talli poistumassa koulun mäeltä kohti  Koulun vanha liiteri on puolestaan saanut uuden 
uutta sijoituspaikkaansa.                                      ilmeen ja sijainnin Matikaisen tontilla.
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LASTEN 
KESÄTAPAHTUMA 

 
Keskiviikkona 1.6.2011 klo 18 – 20  
Kasukkalan kyläkoulun kentällä 

Avoin kaikille lapsille ja aikuisille, ilmainen 

 
Ohjelmassa:  
• Esittelyssä Agility-koiraharrastus (paikalla 
maailmanmestari kouluttaja Marjut Pulli ja 
hänen taitavat koiransa) 
• Ponilla ratsastusta 
• Husky-koiralla kärryajelua 
• Toimintarastit:  
o Hernepussin tarkkuusheittoa 
o Ritsalla ammuntaa 
• Pientä tarjoilua ja vapaata seurustelua 

TERVETULOA! 
Järjestäjänä Kasukkalan Kylätoimikunta 
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Ritva Tamminen: 

Muistoja ja tapahtumia Kasukkalan 
koululta  
 
 
Kasukkalan koulun pitkäaikainen 
keittäjä-siivooja-vahtimestari, tätini 
Lyyli Anonen syntyi samana vuonna 
kuin Kasukkalan kansakoulu 
perustettiin, siis 1911.   
 
Jäätyään leskeksi 1940 hän muutti 
kaupungista synnyinkotiinsa Penttilään 
Liisa-tyttärensä kanssa aikomuksenaan 
ansaita elantonsa talossa työtä tehden 
ja kutoen erilaisia kodin tekstiilejä 
Taidekutomoon myytäväksi.  
 
Lyyli oli taitava kutoja, hänen 
käsistään lähteneet pellavaliinat, matot, 
täkänät ym. tekstiilit olivat kysyttyjä, 
kauniita ja huolella valmistettuja 
käsitöitä. Näin kertoi minulle aikoinaan 
Laura Korpikaivo-Tamminen, 
Taidekutomon silloinen omistaja.   
 
Isäni arveli että kudottavaa ei ehkä aina 
olisi riittävästi ja rohkaisi sisartaan 
kysymään Kasukkalan koulun keittäjän 
tehtävää, kun saatiin kuulla, että 
tällainen paikka olisi tulossa hakuun. 
Tehtävään oli muitakin hakijoita, mutta 
koulun johtokunnan jäsen 
(puheenjohtaja?) Toivo A. Räihä oli 
Lyyli-tätini kannalla ja vaikutti ratkaisevasti siihen että Lyyli sai paikan.  
En tiedä, minä vuonna Lyyli aloitti koulun keittäjänä. Kiinnostuneet löytänevät 
tiedot kaupunginarkistosta. Eläkkeelle Lyyli jäi vuonna 1975 täytettyään 64 vuotta.   
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Keittäjän tehtäviin kuului paljon muutakin kuin ruuan valmistaminen oppilaille ja 
opettajille. Syksyllä piti hankkia kellariin talven aikana tarvittavat perunat ja 
juurekset. Oppilaat toivat puolukoita jotka survottiin isoon saaviin ja omenia 
käärittiin sanomalehtipaperiin ja vietiin talvisäilöön. Muistan olleeni mukana kun 
haettiin potkukelkalla maitotonkkaa Raskilan navetalta.  
 
Luokkahuoneet lämmitettiin koivuhaloilla ja kukapa muu kuin Lyyli olisi halkoja 
kantanut. Veljeni Mikko ja Juhani auttoivat halkohommissa isommiksi vartuttuaan. 
Pakkasaikoina Lyylin suurin huoli kohdistui koulun pumppuhuoneeseen. Se oli 
varustettava sähkölämmittimellä jottei pumppu jäätyisi.  Lumentulo aiheutti oman 
vaivansa. Kun joku joskus kysyi tädiltäni, miten hän pärjää kaikkien tehtäviensä 
kanssa kun ei ole miestä auttamassa, hän heläytti makean naurun: ”Mie en tarvi 
miestä ko lumsatteela!”   
 
Äitimme sairastui vakavasti jouluna 53 jolloin Juhani-veljeni oli vain puolivuotias. 
Lyyli-tätimme otti Juhanin luokseen koululle ja hoiti hänet kouluikään saakka 
keittäjän tehtäviensä ohella.  Koulun opettajat Aino Turtiainen ja Paavo Pentti 
Paavilainen sekä erityisesti rouva Eila Paavilainen tarjosivat apuaan lapsen 
hoitamisessa. Pian kävi ilmi että äitimme tulee kuolemaan sairauteensa. Tiedon 
saatuaan äiti oli huokaissut Eila- rouvalle: olisi helpompi kuolla kun ei tuota pientä 
poikaa olisi ollut! Tähän Eila oli todennut, ettei noin pidä sanoa, eihän sitä tiedä 
millainen herra siitä vielä tulee! (Juhanista tuli sukumme ensimmäinen ylioppilas).   
 

Viisi-kuusikymmenluvulla Kasukkalan koulua käyneet 
muistanevat, että ruoka annosteltiin emalikuppiin ja syötiin 
lusikalla riippumatta ruokalajista. Parhaiten mieleeni on 
jäänyt usein lauantaina tarjottu vatkattu lämmin marjapuuro 
kylmän, pakkasella jäähileisen maidon kanssa. Vieläkin 
nousee vesi kielelle kun puuroa muistelen!  
 
Pätkätyöt eivät ole vain nykyajan ongelma: Lappeen 
kunnan käytännön mukaan Lyylin työsuhde päättyi aina 
keväällä koulun loppuessa ja paikka piti hakea syksyllä 
uudelleen. Isäni teki työnhakemuksen Lyylin puolesta. Kun 
Lappee, Lauritsala ja Lappeenranta yhdistettiin 1967,  se toi 

Laura Sirviö, 2. lk    helpotusta Lyylin elämään. Keittäjä-siivooja-vahtimestarin         
työsuhde vakinaistettiin ja kaupungin teknisen toimen miehet alkoivat hoitaa 
koululla ”miesten työt”.   
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Marttailu - sitä on nyt liikkeellä 
 
Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia 
ja kotitalouden arvostusta. Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 
Haluamme antaa jäsenillemme valmiuksia vaikuttaa omassa 
elinympäristössä ja yhteiskunnassa. 

Kasukkalan ja lähikylien alueella toimii vireä mart tayhdistys Kasukkalan 
Martat ry.   
Marttatoiminta paikkakunnalla alkoi jo vuonna 1921 Lappeen Martat ry:n alaisena 
kerhona. Vietämme siis 90-vuotisjuhlaa tänä vuonna. Vuonna 2006 rekisteröidyimme 
omaksi yhdistykseksi. Jäsenmäärä vuoden 2011 alussa oli 70, joista 3 nuorisojäseniä. 
Jäsenistön ikähaarukka on melkoinen, yli 80-vuotiaista seniorijäsenistä alle 10-vuotiaisiin 
nuorisojäseniin. 
Vaikka toiminta keskittyykin Kasukkalan seudulle, on meillä jäseniä myös muilla 
paikkakunnilla: Kuusamo, Suomussalmi, Helsinki, Espoo, Vantaa sekä Lappeenrannan 
kaupunkialueella. 
 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Tuija Helkala p. 0407324982,   
s-posti  tuija.helkala,@pp.inet.fi 
Varapuheenjohtaja Mirja Porali  p. 0408485402 
Sihteeri Ritva Ylöstalo p. 0405650890 , s-posti   ritva.ylostalo@pp.inet.fi 
Hallituksen muut jäsenet: Kati Järvenpää-Pekkanen, Eeva Kaipia, Sari Laihanen, Tuula 
Penttilä, Sisko Raskila ja Virpi Torniainen 
 
Pyrimme kokoontumaan kerran kuukaudessa, tarpeen vaatiessa useamminkin. Kevään 
ohjelmassa on esim. linturetki Konnunsuolle viikolla 19 ja Rantakodin siivoustalkoot 31.5. 
Kesäksi on suunnitteilla pihalaattojen ja kulhojen valua sementistä sekä puutarharetki 
Puralaan. 
Rapattilan marttojen matkassa Kirkkoretkelle Valkealaan 22.5.        Heinäkuussa, 
Kesäteatteri Juvalla, Rapion Myllyllä; Agapetuksen "SYNTIPUKKI". Ilmoittautumiset 
Ritvalle! 
 Kasukkalan kyläsivujen yhteyteen tulee omat marttasivut. Laitamme jäsenille tietoa, 
kunhan on jotain kerrottavaa. Facebookissa meillä on jo jäsenille oma ryhmä. 
Elokuun 21 päivänä vietämme Kasukkalan Marttojen 90-vuotisjuhlaa. Aloitamme juhlan 
Lappeen kirkossa, sen jälkeen jäsenille tarjotaan lounas Tuula ja Jukka Penttilän navetalla 
os. Vainikkalantie 72. Ilmoittautumiset juhlaan Tuijalle tai Ritvalle kesäkuun loppuun 
mennessä. 
 
Toivotamme kaikki Martta toiminnasta kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan, uudet 
jäsenet ja toimintaideat otetaan kiitollisuudella vastaan! 
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Antti Kaarna, 92 v:  

Muistoja koulunkäyntini ajoilta 

Kasukkalassa. 

Ennen oli sellainen yleinen sanonta, että paha pappi itsestään saarnaa, mutta kun 

pyydettiin kertomaan näistä esille tulevista asioista, niin uhmaan tätä sanontaa. 

Kuitenkin näissä tulevissa tarinoissani ja omassa elämässäni olleissa tapahtumissa. 

Olin tuskin viittä vuotta täyttänyt, kun isäni osti minulle aapisen, jossa oli komea 

kukon kuva kannessa. Hän sanoi vielä sen antaessaan, että kun opettelet 

tuntemaan nuo kirjaimet, niin tuo kukko saattaa munia sinne lehtien väliin ja 

niinhän siinä kävi, että että sieltä lehtien välistä alkoi löytyä niitä 5 ja 10 pennin 

kolikoita. Ne piti pudottaa sitten säästölippaaseen, jonka hän oli tuonut.  

Tämä oli minun koulunkäyntini alku. Seuraava vaihe oli sitten kiertokoulu, jota 

pidettiin taloissa koulupiirin alueella. Syksyllä 4 viikkoa ja keväällä taas 4 viikkoa. 

Opettajana oli Saimi Tarkiainen. Kävin kiertokoulua muutamana vuonna, kunnes 

10-vuotiaana aloitin varsinaisessa kansakoulussa vuonna 1929 tässä entisessä 

Kasukkalan koulussa. Opettajana oli silloin August Aspinen. Ensimmäinen luokka 

meni hyvin, mutta toisella tuli vaikeuksia, kun sairastuin pitkäaikaiseen vakavaan 

sairauteen. Sama sairaus vaivasi myös opettajaa. Selvitin kuitenkin toisen ja 

kolmannen luokan. Neljännellä luokalla olin taas terve. Opettaja löysi Viipurista 

lääkärin, joka paransi meidät molemmat. Opettajaa kunnioitettiin mutta ei 

tarvinnut pelätä. Kouluun otettiin mukaan eväät, muuta ruokaa ei ollut. Opettaja 

ruokaili omassa asunnossa, joka oli koulun yhteydessä. Kouluvaatteet olivat kotona 

kudotuista kankaista, alusvaatteet sekä päällysvaatteet. Talvella sarkakankaasta 

tehdyt housut ja takki, kengät olivat kumisaappaat, joskus ehkä suutarin tekemät 

nahkakengät. Koulumatkat kuljettiin jalkaisin ja talvella suksilla. Matka suoraan 

koululle oli polkua myöten 2½ kilometriä, ympärikautta tietä 5½ kilometriä. Kun 

oppivelvollisuus oli suoritettu keväällä v.1933, täytin 14 vuotta. Vastoinkäyminen 

tuli taas, kun mäenlaskussa meni reisiluu poikki. Se tiesi 6 viikon sairaalassa oloa ja 

sen jälkeen kainalosauvojen kanssa liikkumista muutaman viikon. Iän lisääntyessä 

suunnitelmat laajenivat. Kutsunta asevelvollisuuteen tuli syksyllä v.1939. 

Onnittelut 100-vuotiaalle muistojen koululle ja onnea myös uudelle tulevaisuuden 

koululle. 
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Juha Kaipia: 

Haapajärven metsästysseuran toimintaa 
 

 

Metsästysseuran asioista päällimmäisinä tänä kesänä 
ovat majan alueen liittäminen sähköverkkoon ja kodan 
rakentaminen. Sähköasia etenee siten, että sähkölaitos 
vetää linjan majan läheisyyteen ja sen jälkeen seura 
pääsee talkoilemaan ja rakennuttamaan oman 
osuutensa ja päätelaitteet. Seurasta riippumattomista 
syistä ei siis voi vielä sanoa mitään tarkempaa 
aikatauluista, mutta toivottavasti suhteellisen pian. 
Onhan jatkuva sähkö aika iso helpotus majan alueen 
huoltoon ja toimivuuteen niin seuralle kuin 
mahdollisille majan vuokraajillekin. 

 Kodan rakennus lähtee liikkeelle heti, kun kelit sen 
sallivat. Kota rakennetaan pääosin seuran jäsenten 
talkootyönä. 

 Ensi syksyn lupa-asioista ei voi vielä sanoa mitään  

Kuva:  Janika Matikainen, 6. lk   varmaa. Tätä kirjoittaessani ei ole vielä pidetty lupa-
asioista kokouksia, mutta todennäköisesti hirviluvat seurallamme pysyvät suunnilleen 
edellisvuotisella tasolla.  
Petoluvat ovat aina kiven alla oli otuksia kuinka paljon tahansa. Tämä on jo vuosien 
varrella nähty, mutta eiköhän karhun osalta Etelä-Saimaan rhy pääse johonkin 
yhteislupaan mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että alueelta voitaisiin ampua karhu. 
Tämän asian merkitys on suurempi kuin aiemmin, sillä uuden asetuksen mukaan karhua ei 
saa ahdistaa tarpeettomasti. Eli jos ei ole metsästyslupaa voimassa ei karhun perään saa 
laskea irti koiraa, vaan karkottamisen tulee tapahtua kytketyllä koiralla, mikä on huomattu 
jo muutaman vuoden jälkeen tehottomaksi, koska karhu ei koe sitä millään tavalla uhkaksi. 
Karhun haukuttamislupaa irtipäästetyllä koiralla on haettava erikseen. 
 
Riistahallinnon uudistuksen poistettua riistanhoitopiirit tilalle tuli riistakeskus, joka päättää 
luvista. Lupapäätösasioita on jyvitetty eri riistapäälliköille. Nähtäväksi jää, onnistuttiinko 
tällä vähentämään byrokratiaa päätöksissä vai juuri päinvastoin kuin toivottiin. 
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Rapattilan yhteisten vesialueiden osakaskunta 
Hoitokunta tiedottaa: 
 
Vuoden alussa alkaneen uuden osakaskunnan, jossa yhdistyivät Rapattila, Järvenpää ja 
Mustajoki (Juvakkala), vesialueita ovat Kärkjärvi, Kaakkolampi, Mustajoki entisen Teiton 
rajalta Laihalan kylän rajalle noin 3,5 km sekä Mustajärvessä noin 1,5 ha ja jokiosuutta n. 200 
m. Yhteensä pinta-alaa 197 ha. 

 
Rapattilan osakaskunta on tehnyt 
sopimukset Laihalan, Kananojan ja 
Niljakkalan osakaskuntien kanssa 
hoitaakseen kalastuksen 
jäörjestämisen, kalavesien hoidon 
ja kalastuksen valvonnan näillä 
vesialueilla. 
 
Hoitokunnan jäseninä toimivat 
Matti Jääsekeläinen, Juha Kaipia, 
Juha Papunen, Antti Kaipia, Timo 
Niittymäki ja Martti Ruokonen,  
toiminnantarkastajana Kari  
Hirvisaari ja varalla Raili 
Helppolainen. 

Kuva: Tommi Kaipia, 4. lk                                                                                 
 
Kuhanpoikia istutetaan Kärkjärveen ja Mahalaisenjärveen 1000 euron arvosta. 
Pyydysyksiköt osuuksien mukaan. 
Otetaan käyttöön uudet pyydysmerkit, a 50 centtiä kappale, ja merkkejä myy Matti 
Jääskeläinen ja Juha Kaipia. 
Verkot: 
Muikkuverkko alle 22 mm. Muut verkot vähintään 50 mm. Kuhan alamitta 40 cm, ravun 10 
cm. Ravustuksessa 15 mertaa / jäsen, a 50 centtiä kappale. 
Rapuruton ehkäiseminen: 
Pyydyksiä ei saa siirtää vesistöstä toiseen desinfioimatta. Muista vesistöistä pyydettyjä 
rapusyöttejä ei saa käyttää ilaman pakastamista. Pakastettava vähintään 1 vuorokausi. 
Kärkjärven kunnostus: 
Laaditaan suunnitelma Järvenpäänlahden luhdan ojauoman aukaisusta. Ojan kaivu aikaisintaan 
kevättalvella 2012. 
Kokous suosittaa, ettei mattoja ja pyykkiä pestä laitureilla veden päällä vaan vesirajan 
ulkopuolella. 
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.PhysioPilates  
 
 

Mitä Pilates on? 
 
Pilates on alun perin Joseph Pilateksen (1880-1967) luoma kehonhallintamenetelmä, 
jonka tavoitteena on kehittää voimaa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Se perustuu 
kehon keskustan hallintaan ja vahvistaa kehon syviä lihaksia. Pilatesmenetelmä sopii 
jokaiselle, aloittelevasta liikkujasta urheilijaan. Sen avulla on mahdollista oppia 
käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti, jolloin liian aktiiviset lihakset 
rentoutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. Pilatesliikkeiden 
teho perustuu kuuteen periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustankäyttö, 
kontrolli, tarkkuus, liikkeen virtaus ja hallittu hengittäminen. 

 
Mitä PhysioPilates on? 
 
PhysioPilates on liikuntaa, jossa Pilatesharjoitteluun on yhdistetty fysioterapeuttinen 
osaaminen. Ohjaajana toimii PhysioPilates -koulutuksen saanut fysioterapeutti. 
PhysioPilates -ohjaaja osaa antaa yksilöllistä ohjausta huomioiden asiakkaan tukija 
liikuntaelinvaivat. PhysioPilates voi olla pienryhmäharjoittelua, jolloin ryhmässä 
on maksimissaan 12 henkeä tai yksilöllistä ohjausta, jossa asiakkaan erityistarpeet 
on huomioitu vielä tarkemmin. PhysioPilates -harjoittelu voi toimia fysioterapian 
tukena, se voi olla ennaltaehkäisevää tai kuntoa kohottavaa harjoittelua. Physio- 
Pilates tähtää laatuun ohjauksessa, sillä jo alkeistuntien ohjaajilla on takanaan 
fysioterapiatutkinto, sekä vähintään 100h PhysioPilates -koulutusta. Koulutuksen koko 
laajuus ohjaajalle on 300h. PhysioPilates -tuote on kehitetty vuonna 2008 vastaamaan 
terveysliikunnan nykytarpeeseen ja se pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon tukija 
liikuntaelinharjoittelusta. 
PhysioPilates on Suomen Terveysliikuntainstituutti Oy:n kehittämä ja rekisteröimä tuote 
 
Kaikki PhysioPilateksen -koulutuksen käyneet ohjaajat löytyvät paikkakunnittain osoitteesta: www.physiopilates.fi 

Ota yhteyttä paikkakunnallasi toimivaan PhysioPilat es -ohjaajaan! 

 
Fysioterapiapalvelu Tuula Penttilä 

Vainikkalantie 72 54260 Lappeenranta 
puh.0408416822 

Uusi kurssi alkaa syksyllä Kasukkalan koululla! 
 

Ohjaaja on suorittanut 300 tuntia Physio-Pilates -koulutusta ja hänellä on oikeus ohjata 
tason 1-3 PhysioPilates -tunteja  
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UUTEEN KOULUUN  

 

Melkein puolitoista vuotta taaksepäin alkoivat uuden koulurakennuksen rakennustyöt, joiden jälki 
on nyt nähtävillä. Kasukkalan vuonna 1911 valmistunut koulurakennus väistyi tammi – 
helmikuussa 2010 hyvin palvelleena ja rakentamisen arki käynnistyi. Nykyinen Kasukkalan koulu 
sijoitettiin osittain entisen koulurakennuksen päälle ja välituntipiha vaihtoi suuntaa. Nyt entisestä 
koulurakennuksesta on jäljellä kivijalka, joka symbolisesti saattaa oppilaat opinpolulle ja luo 
kunniaa koulun pitkäaikaiselle historialle. 
 
Kasukkalan koulua voidaan sanoa uuden ajan kyläkouluksi, jonka nykyaikaisuudesta ja perinteistä 
voidaan olla yhtä aikaa ylpeitä. Modernin opetusteknologian ja monipuolisten opetustilojen myötä 
koulurakennuksessa on erinomaiset puitteet hyvälle ja viihtyisälle työ- ja oppimisympäristölle. 
Kädentaitojen oppimiseen motivoiva teknisenkäsityöntila ja kohtuullisen kokoinen liikuntasali on 
huomattava parannus. Koulun liikuntasalin myötä on mahdollista opettaa ja oppia uusia 
koululiikunnan lajeja, joka myös iltakäytössä tarjoaa liikunta- ja harrastustilan tämän alueen 
asukkaille. Toivoisin, että uudella koululla on koko seudulle elinvoimaa lisäävä vaikutus. Uutta 
koulua voitaneen pitää positiivisena merkkinä lähialueen kehittymistä ajateltaessa. 
 
Koulun rehtorina ja opettajana näen lapsuusajan koulukokemukset hyvin merkityksellisinä, koska 
niiden muistot säilyvät vahvoina tunnekokemuksina läpi elämän. Koulu ei siis ole mikä tahansa 
paikka tai rakennus, vaan kodin jälkeen seuraava paikka, johon lapsuuden keskeisimmät elämykset 
liittyvät. Oppilas kiinnittyy kouluun ja sen toimintaan, jossa myös koulukulttuuria luova 
henkilökunta on merkityksellisessä asemassa. Toivoisinkin siis, että Kasukkalan koulussa toteutuisi 
myönteisen ilmapiirin toiminta-ajatus parhaalla mahdollisella tavalla.  
 
Koulua on käyty uudessa koulurakennuksessa nyt 4 kuukautta ja tämän ajan sisään on vietetty myös 
sekä uuden koulun vihkiäisiä että 100 – vuotisjuhlaa. Paljon on siis tapahtunut lyhyellä aikavälillä. 
Kuluva lukuvuosi on ollut hyvin kokemusrikas ja sisältänyt myös koulun muuton väistötiloista.  
Edelleen kouluarjessa näkyy ripaus suurien muutosten jälkeisestä välitilasta. Vähitellen myös 
elvytellään koulun toimintakulttuuria ja haetaan nykyiseen koulurakennukseen soveltuvia 
toimintatapoja. Yhteistyötä, eri osapuolien kesken, koulurakennuksen eteen on tehty runsaasti, nyt 
sitä tarvitaan myös siihen, että koulu saadaan toimimaan.  
 
Aija Matela, rehtori 
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KEVÄTKAUDEN KUULUMISIA  JA 
TAPAHTUMIA KOULULLA  
 

 Sanataidepaja 
 
Meillä kävi sanataiteilija Vilma-Riina 
Loukiainen. Leikimme yhtä sanaleikkiä ja 
puhuimme, kuinka paljon kirjoitamme päivän 
aikana. Sitten kirjoitimme mainoksia, tarinoita 
ja kirjeitä.  
Mirjami Kälviäinen 3.lk 
 

Kuva:  Henri Savolainen, 3. lk 
 
NORPPAPÄIVÄ  
 
Tänään  Kasukkalan  koululla  kävi Heidi ja 
Niina luonnonsuojelusta kertomassa 
saimaannorpista. 
He kertoivat kaikenlaista kuten, että 
saimaannorppa on uhanalainen ja kaikenlaista 
sen pesimisestä ja pesimistavoista.  Niillä oli 
myös mukana kaikenlaisia pienoismalleja 
norpista ja pesästä. Lopussa ne näyttivät kuvia, 
ääninäytteitä ja videoita norpista ☺  
Elsi Pulli, 3. lk 
 

 
 
Norppapäivänä meillä on norppa. Päivi, Heidi 
ja Niina näytti meille unisukellusta. Se näytti 
hassulta. Ne olivat söpöjä. Meille opetettiin 
norppien elämästä ja kuutin ja norpan ääniä.  
Niitten pesä on hieno sisältä  sekä ulkoa. Ne 
syövät kalaa.  Kesällä niitä näkee kivillä, kun 
niillä on karvanlähtöaika eli niiltä lähtee karva. 
Tuukka Pohjola, 3. lk 
 

Sirkuspäivä 
 
Petra piti meille kivan sirkuspäivän. Kerrottiin 
ensiksi nimet!  Tehtiin pyramideja. Piti ottaa 
parit niin Mimmi oli miun pari. Meillä ei ekana 
ihan onnistunut… Leikittiin hippaa (x-hippaa).  
Pojat & Tytöt tekivät oman ison pyramidin!  
Heiteltiin huiveja, palloja ja renkaita. Oli 
todella hauskaa (: Minun mielestäni 
kivointa/hauskinta oli pallojen, huivien & 
renkaiden heittely! ;)  Toivottavasti Petra tulee 
uudestaan! (: 
Mari Muhli, 4. lk 

 
Ystävänpäivä! 
 
Tänään Kasukkalassa toivotettiin Kasuck-
radiosta ystävänpäivätervehdyksiä ja 
kuunneltiin toivekappaleita.. Tänään myös 
tulivat Vainikkalan koululaiset ja näimme myös 
kansanmusiikkiesittelyn. Sitten oli ruokailu. 
Ruokailun jälkeen saimme piirtää ja pelata 
pelejä. Ja sitten taas kuunneltiin Kasuck-
radiota. 
Veera Pajari, 3. lk 
 

MYLLYMÄESSÄ  
Lähdettiin koululta Myllymäkeen. Minä laskin 
pulkkamäkeä. Melkein kaikki laskettelivat. 
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Aurinko paistoi ja oli kaunis sää. Kävimme 
välillä syömässä koulun eväitä ja ostamassa 
karkkia. Siellä oli napakelkka. Se ei toiminut, 
koska sen suksen pohjassa oli lunta.  
Teemu Tikka, 3. lk 
 

 
Kuva: Tarina Haapanen 
 

KIELIKYLPY 
 
 Lähdimme Myllymäen koululle kielikylpyyn. 
Kävimme ensin Eurooppa-radalla. Siellä 

tapahtui kaikkea kivaa. Sitten menimme 
Venäjä-rastille. Siellä väritimme maatuskat. 
Ruotsi-rastilla oli Peppi Pitkätossu. Ranskan 
rastilla olimme ravintolassa ja tilasimme 
ruokaa. Saksa-rastilla oli tietokonekilpailu. 
Minusta paras oli Eurooppa-rata. Söimme siellä 
jauheliharisottoa.    Oli Kiva päivä 
Suvi Uronen, 3.lk 
 

Vainikkalan koululla 
 
Lähdin linja-autolla  Vainikkalan koululle. 
Vaikka meidän  rehtorin olisi pitänyt olla linja-
autossa, hän myöhästyi. Vihdoin päästiin 
Vainikkalan koululle. Meidän piti laittaa tuolit 
liikkasaliin, koska me katsottiin siellä elokuva. 
Mentiin ulos aamujumppaan. Sitten tulivat 
loput koululaiset. Sitten mentiin lumiradalle. 
Lumiradalla oli lumipolttopalloa, köydenvetoa, 
pallonheittoa ja sokkorata. 
Sitten mentiin laskemaan mäkeä. Mäenlaskun 
jälkeen syötiin hernerokkaa ja laskiaispullaa. 
Katsottiin vähän aikaa elokuvaa ja sitten 
piirrettiin. Vähän ajan kuluttua lähdettiin pois. 
Ville Kiero, 3. lk 
 

Laskiaisretki Vainikkalassa 
8.3.2011 
 
Me lähdettiin linja-autolla ja kun oltiin perillä, 
me lähdimme laskemaan. Minä laskin pulkalla. 
En meinannut pysyä pulkassa ja minä kaaduin 
tosi monta kertaa. Pulkille oli oma mäki. Sitten 
oli toisten vuoro laskea. Sitten meidät jaettiin 
ryhmiin ja meidän joukkueemme väri oli 
ruskea. Me tehtiin erilaisia tehtäviä. Yksi niistä 
oli, että piti heittää pallo ämpäriin, me saatiin 
yksi piste. Sitten me mentiin pyramidiin, se oli 
hauskaa. Seuraavaksi me mentiin polttopalloon, 
se oli kivaa. Sitten mentiin köydenvetoon, me 
voitimme. Viimeinen oli sokkorata. Sen jälkeen 
syötiin hernekeittoa ja laskiaispullaa. Me 
mentiin katsomaan ponitytöt. Käyttiin pihalla ja 
lähdettiin. 
Laura Sirviö,  2.lk 
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Kasukkalan koulu 100 vuotta 
 
Harjoittelimme juhliin todella paljon. Illalla ei 
enää lähtenyt ääntä, koska lauloimme niin 
paljon ja kovaa. Juhliin tuli todella paljon 
vieraita esim. kaupunginjohtaja Seppo 
Miettinen ja muita juhlavieraita. Tervehdyksiä 
ja puheita oli paljon. Opettajat esittivät hauskan 
Tiernatytöt-ohjelman. Saimme todella paljon 
lahjoja. Saimme Martoilta lahjaksi kassillisen 
lankoja. Juhlien jälkeen meille oli jätskiä, 
mehua ja keksejä. Juhlat onnistuivat hyvin. 
Elsi, Mirjami ja Mari Kasukkalan koulu 3-4 lk 

 

Kasukkalan koulun 100- 
vuotisjuhla ja vihkiäiset 
 
Harjoittelimme ohjelmaa monta päivää. 
Meillä oli kaksi juhlaa: aamupäivällä oli 
juhla, johon oli kutsuttu oppilaiden 
vanhemmat ja kyläläiset ja iltapäivällä 
oli juhla, johon oli kutsuttu kaupungin 
johtaja ja monta muuta päättäjää.  Antton 
soitti juhlissa rumpuja, Atte soitti 
lautasia ja Joonas  soitti bassokitaraa. 1-2 
-luokkalaiset lauloivat intiaanilaulun 
Mokkasiinit on jo vanhat. Koivun ja 
majavan maa-laulun lauloivat 3-4lk. ja  
myös me 5-6 -luokan. tytöt avustimme 
laulussa. Eine ja Anniina lausuivat runot, 
jotka kertoivat Uudesta  ja Vanhasta 
koulusta.  3-4 -luokkalaiset  lauloivat ja 
runoilivat monta eri laulua ja runoa 
kuten esim. Kenkäluettelo (laulu) ja 
Ohhoh kultaista kotia (runo).  Me 5-6 -
luokkalaiset lauloimme laulun 
Rinnakkain.  
Myös Vainikkalan koululaiset esittivät 
meille. Juhlissa pidettiin myös puheita.  
Rehtorimme Aija piti puheen ja myös 

vanha rehtorimme  Pauli, ”Pate”, piti 
puheen. Juhlissa oli myös Kasukkalan 
vanhoja  oppilaita, joista yksi myös 
puhui siitä ajasta, kun oli opiskellut 
Kasukkalan koulussa ja asunut 
Kasukkalassa.   
Aamupäivän juhlan jälkeen tarjoiltiin 
mehuboolia, vaahtokarkkeja ja keksejä. 
Kahdessa luokassa oli kahvittelutilat ja 
yhdessä luokassa sai katsella ajan 
saatossa koulumme tekemiä elokuvia. 
Yhdessä luokassa oli pyörimässä 
kuvakooste koulun  purku- ja 
rakennusajalta.  Iltapäivän juhlan jälkeen 
tarjoiltiin kakkua, vaahtokarkkeja ja 
kahvia aikuisille. Lapsille oli mehua, 
jäätelökakkua sekä pipareita.   
 
Tekijät: Anniina,  Janika,  Eine,  Nelly ja 
Katinkka 
 

 
Kuva: Suvi Uronen, 3. lk 

KASUKKALAN  UUSI KOULU 
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Uusi koulu on iso, mutta koulun piha-alueet 
ovat pienentyneet paljon. Jokaisessa luokassa 
on omat laatikot, jotta ei pulsat olisi niin täynnä 
rojua eikä olisi aina niin sotkuiset pulpetit. 
Uudessa koulussa on ruokala ja se on iso, mutta 
liikuntasali on vielä isompi. Uuteen kouluun 
tuli Smart-taulut (:  
Susanne Kivistö, 4. lk 

 

KASUKKALAN UUSI KOULU! 
 
Vihdoinkin vuonna 2010 aloitettu koulun 
rakennus on saatu päätökseen! Ilouutinen on 
levinnyt koko kylään. Avoimienovienpäivä oli 
21.1.2011 ja kaikki olivat tervetulleita! Kun 
saavuimme 7.1.2011 koululle ja astuimme 
sisään, näkymä oli upea!  
Isot ja valoisat luokat olivat kuin piste i:n 
päälle, kun iloiset ja vilkkaat oppilaat tutkivat 
koulua innosta puhkuen. Rehtori Aija Matela 
tarjosi meille kahvit ennen kuin vei meidät 
esittelykierrokselle.  
Kaikki oli taivaallista päästä varpaisiin. Iso 
liikuntasali oli hieno kaikkine vempeleineen. 
Liikuntasalissa oli esimerkiksi köysiä, renkaita, 
patjoja, puolapuita ja paljon muuta kivaa!  
- Smart-taulut ovat teknisesti upeat ja auttavat 
lasta kehittymään, toteaa opettaja Reija Salmi.  
- Olen ollut erittäin tyytyväinen kouluun, 
myöntää opettaja Marjukka Matikainen 
Elsi Pulli, Kasukkalan koulu 3.lk 
 

YSTÄVÄNPÄIVÄ 15.2.2011 
 
Saimme tehdä tervehdyksiä ystäville, 
laput laitettiin postilaatikkoon. 
Vainikkalan oppilaat olivat 
vierainamme. Aija luki terveisiä radioon 
ja soitti välillä toivemusiikkia. Minna 
Raskinen esitteli vanhoja soittimia. Hän 
soitti myös kansanmusiikkia. Ruokana 
oli pinaattikeittoa. 
Arttu Sinisalo, 2. lk 

 

 
Kuva: Anniina Tikka, 6. lk 
 
Päivä Myllymäessä 23.2.2011 
 
Aamulla me lähdimme ajamaan 
Myllymäkeen ja odotimme, että linja-
auto tuli. Sitten me menimme 
vuokraamaan välineet. Sen jälkeen 
menimme laittamaan sukset jalkaan ja 
menimme laskettelemaan. Menimme 
ankkurihissillä, se pysähtyi välillä. Minä 
kaaduin yhden kerran. Me kävimme 
kahvilassa, minä sain kaakaota ja 
pillimehua. Minulla oli tosi tosi tosi tosi 
hauskaa! Olisin halunnut vielä jäädä 
Myllymäkeen laskettelemaan! Aurinko 
paistoi. Minä unohdin ottaa rahani 
meidän yläkerran laatikosta, joten en 
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voinut ostaa karkkia. Kun meidän piti 
lähteä, niin menin palauttamaan sukset. 
Sitten lähdimme ajamaan takaisin kotiin, 
sitten söin välipalan. 
Tarina Haapanen, 2.lk 
 
UIMAKOULU 14.4.2011 
 
Olimme kahden viikon maanantaina ja 
keskiviikkona uimahallissa. Siellä piti 

käydä suihkussa ennen kuin meni 
altaaseen. Altaassa sai tehdä hetken mitä 
haluaa ja sen jälkeen alkoi uimakoulu. 
Me harjoittelimme eri uimatapoja ja 
sukellusta. Ja minä uin 200 metriä. Minä 
hyppäsin yhdestä metristä ja kolmesta 
metristä. Vapaa-ajalla hypin ja laskin 
mäkeä.  
Erkko Pulli, 

 
Meillä alkoi uimakoulu, se kesti kaksiviikkoa. Maanantaina ja keskiviikkona oli 
uimakoulua. Ensimmäisenä päivänä me harjoiteltiin yksi sukellusliike. Se oli helppo 
oppia. Jos halusi mennä ykköseen piti suorittaa, että ui koko matkan päästä päähän ja 
sain mennä hyppimään ykköseen ensi kerralla. Kun koitti toinen uimahallipäivä, sain 
hypätä ykkösestä. Me harjoittelimme x-hippaa, minä en jäänyt kertaakaan hipaksi. Sain 
laskea liukumäessä, se oli hauskaa. Kolmantena päivänä me harjoiteltiin rintauintia, se 
oli aluksi vaikeaa, mutta kyllä minä sen opin. Viimeisenä päivänä sai ottaa 1€ mukaan ja 
minä otin. Viimeinen päivä oli hauska, koska me sukellettiin renkaan läpi, joka oli 
todella hauskaa. Sitten saatiin olla vapaana, hypin ja laskin mäkeä. Sitten menin 
suorittamaan 200 metriä. Uin koko matkan selkää ja suoritin sen. Se oli tosi hieno. 
Tiuku Haapanen, 1. lk 
 

 

 

 

 

 

Kuva: 

Laura  

Sirviö 
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