


   ***Puheenjohtajan puheenvuoro***    

Kasukkalan  kylälehti  jaetaan  kahdentoista  kylän  alueella  yli 
sataankuuteenkymmeneen  talouteen,  jotka  kuuluvat  kylätoimikunnan 
alueeseen. Kylätoimikunnassa toimivat vuosikokouksessa valitut 9 henkilöä, 
jotka  kokoontuvat  noin  5-6  kertaa  vuodessa.  Kokouksissa  päätetään 
toiminnasta ja  erilaisista lausunnoista.  Tämän hetkinen kyläsuunnitelma on 
laadittu vuosiksi 2008-2012. 

Kyläsuunnitelma  on  toteutunut  lähes  kokonaan 
lukuun ottamatta  kevyen  liikenteen  väylää,  joka  on 
edelleen  kaupungin  pidemmän  tähtäimen 
suunnitelmissa.  Kaupunginjohtaja  Kimmo  Jarvan 
mukaan  sen  toteutuminen  voi  olla  mahdollista 
lähivuosien aikana. 

Erityisenä  ilonaiheena  Kasukkalan  kylälle  on  ollut 
uusi hieno koulu, joka on nyt  toiminut vuoden ajan. 
Oppilasmäärä  on  lisääntynyt  ja  lisäksi  se  on  ollut 
erilaisten harrastusryhmien ja kokousten käytössä.

Puheenjohtaja Jukka Porali
Kasukkalan kylätoimikunnalla on kotisivut internetissä, jossa myös Riennon 
kyläosasto  ja  Martat  kertovat  omasta  toiminnastaan.  Kotisivuilla  ovat 
kylätoimikunnan säännöt, joissa kerrotaan, mitkä kylät kuuluvat Kasukkalan 
kylätoimikunnan  alueeseen  sekä  ajankohtaiset  tapahtumat  osoiteessa: 
http://kylat.ekarjala.fi/kasukkala

Kylätoimikunta  julkaisee  vuosittan  kylälehteä.  Kiitos  kaikille  lehteen 
materiaalia lähettäneille.
Kaunista kevättä ja lämpimiä lukuhetkiä kyläsanomien parissa.

Toivottaa, Jukka Porali

Kansikuva: Suvi Uronen, 4. lk, Lintukuvat: Tuukka Pohjola, 4.lk 



KAUPUNGIN KUULUMISIA
Aluksi  muutamia  huomioita  vuodesta  2011.  Lappeenrannan  tilinpäätös  vuodelta 
2011  oli  1.1  milj.  ylijäämäinen.  Verotulot  nousivat  edelliseen  vuoteen  7.7  milj. 
euroa. Verotulojen nousuun vaikuttivat osaltaan palvelualojen ja kaupan suotuisa 
kehitys.  Lisää  työpaikkoja  tuli  mm.  Rauhan  kylpylähotellin  valmistuttua  (n.  250 
työpaikkaa).  Käyttömenot  ovat  pysyneet  hallinnassa,  mutta  kohtuullisen  hyvästä 
tilinpäätöksestä huolimatta, lisävelkaa otettiin silti n. 10 milj. euroa. Vuoden 2011 
lopussa  kaupungin  velkamäärä  oli  2494  euroa  asukasta  kohti.  Velkaa  otettiin 
investointien kattamiseen. Edelleen suurimmat investoinnit kohdistuivat koulujen ja 
varhaiskasvatuksen  kohteisiin.  Eli  tärkeitä  investointeja.   Kaiken  kaikkiaan  2011 
nettoinvestoinnit olivat 37 milj. euroa. Merkittävimpiä investointeja olivat Kimpisen 
kampus 11.4 Milj. Lappeen koulu 5.2 Milj., joka aloittaa toiminnan 2012 syksyllä, 
Kesämäen  päiväkoti,  Rauhan  monitoimihalli,  Lauritsalan  aluekeittiö,  Armilan 
keskusterveysasema ja vielä VT 6 lopputyöt.  EU hankkeina oli mm. Myllysaaren 
perhepuisto ( 0.5 milj. euroa).

Työttömyysaste  oli  keskimäärin  11,85 prosenttia,  kun se vuonna 2010 oli  12,37 
prosenttia. Asukkaita oli vuoden 2011 lopussa 72133, kasvua 151 henkilöä. 
Eksote eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  puhuttaa edelleen. Tehokkuuden 
etsiminen  palveluja  karsimalla  ja  keskittämällä  tuntuu  epäoikeudenmukaiselta. 
Muutoksia kuitenkin tarvitaan.  Nyt kun Eksote on toiminut reilut 2 vuotta, on se 
pystynyt tehostamaan omaa toimintaansa ja pystynyt myös vastaamaan nouseviin 
kustannuspaineisiin. Rahoituksen Eksote  saa kunnilta. Jokainen kunta määrittelee 
itse  mitä  palveluja  se  haluaa  ostaa.   Tasapainon  on  löydyttävä,  jotta  Eksoten 
alijäämäiset budjetit saadaan loppumaan.

Vuoden 2012 alkupuolella saimme myös uuden kaupunginjohtajan, Kimmo Jarvan. 
Hän  aloittikin  napakasti  ja  on  kiertänyt  erilaisia  kuntalaistilaisuuksia  ahkerasti. 
Saimme hänet vieraaksi kyläkokoukseemme ja tilaisuus oli onnistunut. Uskon, että 
saimme hyvän kaupunginjohtajan, jolla on myös talousasiat hallinnassa.
Kaupungin  investoinnit  jatkuvat  myös  vuonna  2012.  Toivottavasti  lopulliset 
päätökset  keskusta-alueen  investoinneista  tehdään  ja  rakentaminen  saadaan 
käyntiin tämän vuoden puolella (Isokristiina, oikeustalo).  Kaupungin tulee kuitenkin 
muistaa, että haja-asutusalueiden kehittämistä ei pidä unohtaa. Koulut, päivähoito, 
teiden  kunnossapito,  joukkoliikenne,  vanhusten  palvelut,  yrittäjien  tukeminen, 
lähiliikuntapaikat jne. Kaupunkia pitää kehittää tasapuolisesti.

Kasukkalan  kevyenliikenteen  levennys/väylä  on  nyt  kaupungin  tärkeimpien 
kevyenliikenteen  hankkeiden  joukossa.  Sille  haetaan  rahoitusta  monelta  eri 
sektorilta. Pitkästä aikaa näyttää nyt siltä, että ikuisuusprojekti on nytkähtämässä 
eteenpäin.                                                                                                  

Hyvää kevättä!  t: Jarmo Pulli



KASUKKALAN KYLÄTOIMIKUNNAN JÄSENET VUONNA 2012

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

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

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

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

Tanja Niemimuukko
tanja.niemimuukko@hotmail.fi
puh. 040 – 556 4158
Sunilantie 55

Tamminen Ritva (rahastonhoitaja)
tamrit@luukku.com
puh. 040 – 766 6469
Toukotie 17

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

Tienvarsien siivoustalkoot pe-la 18-19.5.2012. 
Aika ja paikka 
vapaat. Roskat omiin 
roskalaatikoihin, eli 
ei ole järjestettyä 
jätteenkuljetusta.
Kylätoimikunta 

Kuva: Anna Kaipia

*******************************************************************************
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LASTEN ILOA SALIVUOROLLA
Alle kouluikäisten lasten salivuoro on pyörinyt jo kaksi lukuvuotta Kasukkalan koulun 
urheilusalissa arkitorstaisin klo 17:30 – 19:00 välisenä aikana. Lapset nauttivat liikunnan 
ilosta sekä toistensa säännöllisestä tapaamisesta. Lapset tutustuvat siellä myös tuleviin 
koulukavereihinsa. Vanhemmat taas tutustuvat muihin lapsiperheisiin ja vaihtavat 
kuulumisia. Kävin jututtamassa ja kuvaamassa toimintaa 26.4.2012. Mukavaa näytti 
olevan niin lapsilla kuin vanhemmillakin. Lapsien suosikkileikkejä tällä kertaa olivat leikkiä 
piilosta sekä koiraleikki, jossa emäntä hoiti karkailevia koiria. Ja koirathan karkailivat! 
Vanhemmat istuivat välillä rentoutuneen oloisina esiintymislavan reunalla tai leikkivät 
lasten kanssa.

Mitä välineitä salivuorolla on käytössä? mm. patjoja, renkaat, köydet, hyppynaruja, 
sähly- ja sulkapallomailat, kartioita, hernepusseja, tasapainolauta ja joukko erilaisia ja 
erikokoisia palloja, esim. noppapallo, kengurupalloja sekä rantapallojakin. Tarpeen 
mukaan hankitaan myös lisää tarvikkeita. 

Mikä on kivointa salivuorolla? 
Olivia Silfer 3 v: Patjalla pomppiminen ja hyppiminen.
Vilhelmiina Vainikka 4 v: Kaikkein kivointa on juokseminen,  
toiseksi kiipeily ja kolmanneksi pallon potkiminen.
Martta Viinikainen 5 v: Juokseminen on kivaa, kun voi  
mennä lujaa.
Maisa Sorsa 4 v: Renkaissa keinuminen.
Saaga Lehmus 5 v: Kivointa on hyppiminen. 
Luna Sorsa 1 v: Kaatuminen hyppytelineeltä patjalle.

 

Luna mielipuuhassansa eli 
kaatumassa patjalta isänsä Janin 
avustuksella.

Koirat Saaga, Martta ja Maisa 
kopissansa. Oikealla kuvassa samat tytöt 
touhuavat renkaiden parissa.

Petteri Lehmus järjesti lapsille kartioiden pujottelua pallon 
kanssa. Vuorossa Saaga ja sivussa odottavat Maisa ja Martta.



Ketkä järjestävät salivuoron ja jatkuuko toiminta kaudella 2012 - 2013? Lappeen 
Riento ry on virallinen järjestäjä, mutta käytännössä salivuorolla käyvät aktiiviset 
vanhemmat vuorottelevat ovienavaus- ja siivoustöissä. Salivuoro jatkuu toki myös ensi 
vuonna. Lisätietoja salivuorosta antaa tarvittaessa Tiina Porali puh. 050 - 336 2285. 

Joka salivuorokerran päätteeksi lapset istuvat patjan päällä, kun patja kuljetetaan 
välinevarastoon. Kuvassa Seppo Silfer, Martta, Maisa, Saaga, Olivia, Luna ja Jani Sorsa.

Vilhelmiina kuljettaa noppapalloa, Olivia sai isältään kovat 
vauhdit rengaskiikussa, Saaga pelaa sulkapalloa ja Maisa sekä 
Luna hyppivät paljoilla. Paljon ehtii tehdä 1 ½ tunnissa!



KASUKKALAN KYLÄTOIMIKUNTA
TOIMINTASUUNNITELMA 2012

HELMIKUU
Ohjelmallinen kyläkokous ke 22.2.12 klo 18.30 Kasukkalan kyläkoululla

TOUKOKUU
Tienvarsin siivous, Kasukkalan kylälehti , Koululaisten stipendit, Uusien kyläläisten 
muistaminen, Kyläpyöräily

KESÄKUU
Lapsiperheiden kesätapahtuma Kasukkalan koulun kentällä, Mahalaisen uimarannan 
kunnostushanke

ELOKUU
Kyläpyöräily 

SYYSKUU
Liikuntatapahtuma

JOULUKUU
Uuden vuoden ilotulitustapahtuma 31.12.2012

JATKUVA TOIMINT:
Ikäihmisten seniorikerho kokoontuu kerran viikossa Haapajärven koululla

Seuraa ilmoittelua myös kylätoimikunnan nettisivuilla: 
http://kylat.ekarjala.fi/kasukkala/

Tervetuloa Tuulan punaiseen tupaan!

               Fysioterapiaa Kasukkalassa lääkärin lähetteellä tai ilman. Myös kotikäyntejä
                  -    manuaalinen käsittely

– liike ja -laitehoidot
– Physio Pilates ohjaus
– yksilö- ja ryhmäliikunta
– veteraanikuntoutus

Syksyllä jatkuu Kasukkalan koululla alkeisjatko Physio Pilates-tunti ja alkaa uusi alkeisryhmä. 
Physio Pilates on kehonhallintaliikuntaa mm. synnyttäneille, tuki- ja liikuntavaivoista kärsiville ja 
oman kehon hyvinvoinnista kiinnostuneille.
             Fysioterapiapalvelu Tuula Penttilä Vainikkalantie 72 54260 Lappeenranta

      puh.0408416822 s.posti: tuula.penttila@koti.luukku.com

mailto:tuula.penttila@koti.luukku.com


LR    KASUKKALAN KYLÄOSASTON KUULUMISET

Talviurheilut on urheiltu, hiihdot hiihdetty ja luistelut luisteltu.  Talvi oli edellistä vuotta 
lyhyempi, latujen teko helpompaa säidenkin puolesta.  Hiihtolatuja pidettiin auki valaistulla 
ladulla, kylälle ja Suokkaansaareen, josta yhteys mukavalle Martin lenkille ja Lyytikkälään 
sekä Karhusjärvelle.  Hiihtäjiä entiseen tapaan harvakseltaan liikkeellä. Saimaan Hiihto 
hiihdettiin myös Kasukkalaan, jossa oli Marttojen pitämä mehuasema. Hiihtäjiä kävi noin 
160. Mukava, perinteinen, monen kylän hiihtotapahtuma. 
Kasukkalassa ladut aukaistaan muutamien miesten voimin omalla kyläosaston kelkalla. Työ 
on täysin vapaaehtoistyötä.

Kasukkalan koulun jääkenttää on menneenä talvena hoidettu kahden traktorin/miehen 
voimin vuoroviikoin. Toivottavasti kentän käyttäjät siellä joskus kolailivat ja kolailevat 
jatkossakin. 
Tarve olisi neljälle traktorille, jolloin lumityöt eivät olisi kenellekään kohtuuttomat. Mieti, 
voisitko Sinä auttaa ja osallistua kenttätöihin tulevana talvena?

Kaupungilta saaduilla hoitokorvausavustuksilla katetaan kone- ja kunnossapitokaluston 
poltto- ja voiteluaineet, vakuutukset ja vuosihuollot. Hoitokorvausavustuksia ei käytetä 
palkkakuluihin vaan työ tehdään kyläosastossa talkoilla. 

Kasukkalan uuden koulun liikuntasali on otettu myös rientolaisten käyttöön.

Torstaina alle kouluikäiset vanhempineen ovat saaneet salivuoron, ja sali on ollut hyvin 
käytössä. Lasten liikuntavälineitä sinne kaivattaisiin enemmän.
Perjantaina kokoontuu lentopalloilijat. Iltaan osallistuu myös Haapajärven ja Rapattilan 
palloilijoita. Ilta on kaikille ja kaiken ikäisille avoin. 
Toimintaa koululla on ainoastaan kouluviikoilla. Pe 14.9 klo 18 - 20 alkaa lentopalloillat. 

Seuraa Kyläosaston sivuja Kasukkalan kyläsivuilta, http://kylat.ekarjala.fi/kasukkala

Mietinnässä on uusi latuyhteys Tuppilasta Rapattilan Kärkjärvelle. Selvitetään onko 
mahdollista toteuttaa latu myötäillen moottorikelkkauraa. Latu tulisi palvelemaan kylien 
asukkaita entistä paremmin. Myös latu Haapajärvelle olisi tarpeellinen, jotta saisimme 
latuverkon kylien välille samaan tapaan kuin Lyytikkälään ja Karhusjärvelle.
 
Kasukkalan kyläosasto on  53-vuotias,  jo aikuisen iässä,  voimat vähenee, ei enää jaksa 
kuten ennen… näin se on meillä kuin monessa muussakin kyläosastossa käynyt!  Aktiivisia 
jäseniä ei kovin montaa ole ja toiminta hiljalleen hiipuu. Välttämätöntä on, että edes 
nykyisellä tasolla hoituisi ladut ja jääkenttä lasten ja kyläläisten käyttöön. 
Suuri tarve olisi saada toimivia, yhteiseen hiileen puhaltavia jäseniä, lapsia, nuoria, aikuisia, 
naisia ja miehiä. Yhdessä, isommalla joukolla voisimme saada aikaan mukavia liikunnallisia 
tapahtumia ja elämyksiä itsellemme ja lapsillemme!



Jos olet kiinnostunut latu- tai kenttätöistä tai Sinulla on asiaa kyläyhdistykselle,  niin 
ota yhteyttä: puheenjohtaja Hannu Hölttä  050 3077 082, Jukka Penttilä, 
jukka.penttila@pp4.inet.fi, Ritva Ylöstalo, ritva.ylostalo@pp.inet.fi 

Ps.  Jäsenkampanja käynnissä! Postilaatikossasi on joku päivä jäsenmaksulappunen 
saatteineen… tervetuloa jäseneksi!

Kasukkalassa 26.4.2012

Ritva Ylöstalo
sihteeri

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

Kasukkalan koululaisilla oli näyttely Lappeenrannan maakuntakirjastossa keväällä 2012.
Kuva: Päivi Oikkonen

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



*Haapajärven metsästysseura*
Metsästysseuran  toiminnassa  on  tulevana  kesänä  päällimmäisenä  rakennus-  ja 
kunnostushankkeen loppuunvieminen. Viime vuonna saatiin sähköistysasia lähes valmiiksi 
ja  kota  ulkopinnoiltaan  kuosiin,  joten  tälle  kesälle  jäi  vielä  paljon  tehtävää:  kodan 
viimeisteleminen, keittiön ajanmukaistaminen ja lammen puhdistus.
Jäsenistön aktiivisuutta tarvitaan talkoiden merkeissä kovasti tänäkin kesänä.
Talkoita  pyritään  pitämään  lauantaisin.  Tarkemmin  voi  kysellä  esimerkiksi  Harri 
Kälviäiseltä.

Lupa-asiat ovat tietenkin vielä tässä vaiheessa auki, mutta hirviluvat ovat todennäköisesti 
vieläkin hieman laskussa, peuraluvat entisellään ja petopuolella luvat ovat lähes kiven alla 
Suomen petopolitiikan takia.
Susilupia  ei  periaatteessa  myönnetä  ja  karhulupia  on  vähennetty  huomattavasti  viime 
vuodesta valtakunnan tasolla.
Tosin  meidän  alueella  lupien  väheneminen  ei  vaikuta,  sillä  emme  kuulu  vakiintuneen 
kannan alueeseen ja täällä luvat tulevat eri perusteella, eli vielä hankalammin.

Seura on ollut aktiivinen pienpetojahdissa viime talvena ja alueelta on pyydetty huomattava 
määrä supikoiria sekä muita pienpetoja tyhjentämästä lintujen pesiä ja syömästä poikasia.
Tähän  on  hyvä  muistuttaa,  että  on  erityisen  tärkeää  pitää  koira  kytkettynä  luonnossa 
liikuttaessa eläinten lisääntymisaikana. Niin turvataan luonnon eläinten pesät ja poikaset.

Seuran sihteeri. Juha Kaipia

Kuva: Janette Löppönen

Lasten uimakoulu Kasukkalan rannassa
Ryhmiä on kaksi, 12.15-13.00 ja 13.15-14.00.
Uimakoulun alaikäraja on 5 vuotta. 
Ilmoittautumiset 18.-21.6. kello 13-16     Arja Salmi Puh. 0400-157508
Järjestää Lappeenrannan kaupunki/Liikuntatoimi



LASTEN 
KESÄTAPAHTUMA
Keskiviikkona 6.6.2012 klo 17 – 19 

Kasukkalan kyläkoulun kentällä
Ohjelmassa: 
- Rapattilan kotieläintilan ihanat eläimet 

silitettävänä: afrikkalainen kääpiövuohi, 
aasi ja suomenvuohi.

- Agility-koirajuttuja 
- Pelejä ja toimintarasteja 
- Arpajaiset (jokainen saa yhden arvan) 

- Pientä tarjoilua ja vapaata seurustelua

TERVETULOA!
Järjestäjänä Kasukkalan Kylätoimikunta

Lanolin Ikke

Lasse



Yritykset ja palvelut 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

Fysioterapiapalvelu Tuula Penttilä 
puh.040 8416822

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

Kalliosaari, Hannu (kirvesmies)
Kirvesmiehen työt
Penttiläntie 234, 53100 Lappeenranta
040 5751 995

Kalliosaari, Kerttu (opaspalvelut)
- Opaspalvelut kaupunki- ja maakuntakierroksilla 
Penttiläntie 221, 53100 Lappeenranta
05 418 1037                                                                          Kuva: Tuukka Pohjola

Konetyöt J. Koskelainen (maansiirto, suodatuskentät)
Maansiirtotyöt, imeytys- ja suodatuskenttien kaivut
Sunilantie 108, 53100 Lappeenranta
0400 307 343

Koneurakointi Raskila Oy  (kaivuriurakointi)
Kaivuriurakointi ja kalliomurskemyynti 
puh.0400 650 760

Kotileipomo Pentti Kiianen
Piutulantie 83, 53100 Lappeenranta                                         Kuva: Matti Laine
0400 563 246
Viipurinrinkeleitä (leivonta ja myynti markkinoilla)

Lappeen Laskenta-apulaiset
Tilitoimisto- ja sisäisen laskennan palvelut, hanke-/yritystukihakemukset ja –raportointi
Marianne Viinikainen, puh. 0400 415 950



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

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



KASUKKALAN MARTAT

SYYSRETKI HELSINKIIN
TORSTAINA 6.9.2012

LÄHTÖ KELLO 6.00 TAALIKKALASTA VANHAA VIIPURINTIETÄ 
MATKAKESKUKSEEN. MATKAN VARRELTA PÄÄSEE KYYTIIN.

OHJELMA:
10.30 RUOKAILU MARTTARAVINTOLASSA
OMAA AIKAA 
14.00 EDUSKUNTA
* Tapaaminen kansanedustaja Ari Torniaisen kanssa
* tutustuminen eduskuntataloon
* kyselytunnin seuraaminen yleisölehteriltä
17.00 JÄLKEEN KOTIMATKALLE

HINTA RIIPPUU SIITÄ, PALJONKO LÄHTIJÖITÄ ON
* 30 osallistujaa -> 35 euroa
* 40 osallistujaa -> 30 euroa
* 50 osallistujaa -> 25 euroa

ILMOITTAUTUMISET 19.8. MENNESSÄ
Ritva Ylöstalo  puh  040 565 0890
Virpi Torniainen puh 050 517 2624

MATKA ON AVOIN KAIKILLE – TERVETULOA 
MARTTOJEN MUKANA HELSINKIIN



Kuva Penttilän "navetalta"

Lämmin tervehdys Kasukkalan Martoilta  kaikille  kyläläisille.  Vuosi  2012 lähti  mukavasti 
käyntiin laskiaisrokan, Saimaan hiihdon tarjoilun ja käsityöillan merkeissä.
Seuraava yhteinen tilaisuus on torstaina 17.5 klo 14.00 Haapajärven metsästysmajalla. 
Teemana on ympäristöasiaa ja lapsille luontopolku. Metsästysmajalla on uusi viihtyisä kota 
ja autolla pääsee perille. Tervetuloa koko perheen voimalla!!

* Tulossa kesäkuussa yhteinen kesäteatteriretki Rapattilan Marttojen kanssa Mikkeliin ja 
terveysilta Karhusjärven majalla elokuussa.
* Torstai 6.9 tehdään linja-autoretki Helsinkiin. Ohjelmassa mm. vierailu eduskuntaan ja 
mahdollisuus kuunnella täysistuntoa. Muutakin mukavaa luvassa...
Voit jo ilmottautua Ritvalle: 0405650890 tai Virpille: 0505172624
Retki  on  tarkoitettu  kaikille  kiinnostuneille.  Ja  voithan  lähteä  kyydissä  vaikka 
shoppailemaan...
*  Marraskuussa  järjestetään  ruokakurssi  ja  vuoden  toiminta  päättyy  kauneimpiin 
joululauluihin Penttilän navetalla.

Kasukkalan Marttojen hallitus: pj Tuula Penttilä, varapj. Mirja Porali, sihteeri Ritva Ylöstalo,
tal.hoitaja Sari  Laihanen ja muut jäsenet:  Sisko Raskila,  Virpi  Torniainen, Eeva Kaipia, 
Tuija Helkala ja Armi Kaarna.

Voit  vuokrata  perhejuhliin  tai  muihin  tilaisuuksiin  Marttojen  astioita,  termoskannuja, 
kahvinkeitintä,  pöytäliinoja  ja  koulun entisiä  penkkejä.  Varaukset  ja  tiedustelut  Tuulalta 
puh.0408416822

Kurpitsakilpailu!  Kuka kasvattaa  painavimman kurpitsan? Punnitustapahtuma syksyllä 
Penttilän navetalla. Sormet multaan ja jännäämään! Palkintoja!
 

Oikein hyvää kevättä ja tulevaa kesää!! Olet tervetullut mukaan toimintaan!!
 t. Kasukkalan Martat           lisää tietoa www.martat.fi



4H- yhdistykset työllistävät nuoria kotitalouksiin!

Kaakkois-Suomen 4H-piirin hallinnoima Omalla Kylällä – hanke haluaa nuorille töitä  
ja tekemistä kotikylillä. Kaksivuotinen hanke pyrkii luomaan verkostoja ja  
toimintamalleja, joiden avulla 15-24- vuotiaille nuorille löytyy mielekästä toimintaa  
omalla kylällä.

Kevään korvalla Omalla Kylällä - hankkeen internetsivuilla avautui Työtori, missä työtä 
etsivät nuoret voivat ilmoittautua työnhakijoiksi. Kotitalouksille sivuilta löytyy oma lomake, 
jolla voi ilmoittautua työnantajaksi. 

4H- yhdistykset toimivat työnhakijoiden ja työn tarjoajien välittäjänä. 4H:n kautta moni 
nuori on löytänyt ensimmäisen työpaikkansa.  Kynnys työelämään on haluttu tehdä 
matalaksi ja nuorille tarjotaan turvallinen, sekä positiivinen työympäristö. Kotitalouksille 
yhdistys tarjoaa työnantajan palvelut. Nuorten työllistäminen kotitalouksiin on helppo tapa 
tukea nuorten työllistymistä, sekä vaivaton keino saada vaikkapa ikkunat puhtaiksi.

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN 4H

4H- yhdistykset kurssittavat nuoria pihatöiden, kotitöiden, lastenhoidon ja koiran hoidon 
taitajiksi. 4H-järjestön toiminta ajatus on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja 
kasvamista vastuuseen edistämällä nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja, 
yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioitusta.

Etelä-Saimaan 4H-yhdistys tarjoaa monenlaista toimintaa lapsille ja nuorille. Reippaille ja 
toimeliaille nuorille on toimintaan osallistumisen lisäksi mahdollista ryhtyä vaikkapa kerhon 
ohjaajaksi tai yrittäjäksi. Yhdistyksen työntekijät kertovat mielellään toiminnan tarjoamista 
mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Omalla Kylällä – hanke Etelä-Saimaan 4H-yhdistys
Tarja Ahtiainen Minna Piutula
P: 0400 914 879 P: 044 513 3740
tarja.ahtiainen@4h.fi minna.piutula@4h.fi
www.omallakylalla.fi www.etela-saimaa.4h.fi 

http://www.etela-saimaa.4h.fi/
http://www.omallakylalla.fi/
mailto:minna.piutula@4h.fi
mailto:tarja.ahtiainen@4h.fi


Kiinnostaisiko 100 megan yhteys 70 % avustuksella? 

Lähtökohtaisesti kiinnostaa, mutta mistä on oikein kysymys? Aloitan selvittämisen alusta. 
Hallituksen tavoitteena on saada nopea laajakaistayhteys kaikkiin suomalaistalouksiin 
vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki vakinaiset 
asunnot ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 megabitin yhteyden mahdollis-
tavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Verkoston rakentamiseen käytetään noin 130 
miljoonaa euroa valtion, kuntien ja EU:n varoja. Nyt kuituverkkoyhteyden 
rakentamiskustannuksiin meidänkin kylälle on mahdollista saada jopa 70 prosenttia 
avustusta. O’ho, aika paljon. 

Mikä valokuituliittymä? Kiinteä valokuituliittymä on nopeudeltaan ja 
toimintavarmuudeltaan ylivertainen – ja riittää kaikkiin nykyisiin ja tulevaisuuden 
nettipalveluihin ainakin 50 vuodeksi. Valokuitu ei rajoita liittymän nopeutta. Valokuituyhteys 
korvaa niin perinteisen puhelin- ja nettiyhteyden kuin kaapeli-, antenni- ja satelliittitv:n. 
Toisin kuin kuparikaapelointiin perustuvissa liittymissä (ADSL) valokuitu ei menetä 
nopeuttaan etäisyydestä tai liittymän kuormituksesta riippuen. Käytännössä palvelut 
saadaan yhtä nopealla yhteydellä aivan runkoverkon viereen kuin vaikka kolmentoista 
kilometrin päähän runkokaapelista.

Mikä 70 prosentin avustus? Kaakkois-Suomen ELY-keskus hakee parhaillaan 
rahoitettavaksi hankkeita, joissa rakennetaan maaseudulle tietoliikenneverkkoja. 
Tuensaajina voivat olla mm. yhdistykset ja osuuskunnat. Investoinnin tulee 
pääsääntöisesti olla kaikkien kylän asukkaiden käytettävissä. ELY‐keskuksen tuki 
tietoliikenneverkkohankkeissa on jopa 70 %.  Avustushakemukset tulee toimittaa 
31.5.2012 mennessä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Tässähän tulee kiire, jos 
haluamme hyödyntää avustuksen. 

Haluan vielä varmuutta asiaan ja 
jutella jonkun asiantuntijan kanssa. 
Sonera voitti kilpailutuksen ja tekee 
alustavan kuituverkkosuunnitelman 
Etelä-Karjalan maakuntaan kesäkuun 
2012 loppuun mennessä. 
Kartoituksessa selviää myös oman 
kylämme valokuituverkoston 
rakentaminen ja sen kustannukset 
talouskohtaisesti. Soitan Soneran 
seniorikonsultti Tuomo Puhakaiselle.

Tuomo Puhakainen



Mihin tarvitsen 100 megan nopeutta, kun tällä hetkellä pärjään yhdelläkin megalla? Tuomo: 
”Yhden megan liittymällä selviää peruskäytöstä, kuten sähköpostin tai pankkipalveluiden käytöstä.  
Tosiasia on kuitenkin se, että lankaverkon 10 vuotta vanha ADSL-teknologia vanhentuu. Sen  
varaan ei kannata enää rakentaa, vaan pitää ajatella 25 vuotta eteenpäin. Kodin viihdetekniikka  
(Tietokone ja TV) on yhdistymässä ja tiedonsiirron tarpeet kasvamassa huomattavasti. Sadalla  
megalla saa sitten kaikki mahdolliset Internet-palvelut. Kaupungeissa 100 megan yhteyksiä  
myydään jo aktiivisesti, eikä yksikään operaattori jaa TV-palveluita sisältäviä viihdepaketteja  
mobiiliverkon kautta.”

Minkälaisia ADSL-yhteysnopeuksia Kasukkalassa on tällä hetkellä? Tuomo: 
”Kasukkalassa on yhden megan peruspalveluvelvoite.  Jakopaikka (ADSL-solmukohta),  
mistä kuparilinjat lähtevät on koulun vastapäätä. Siitä jaetaan koko kylään ADSL-linjat.  
Solmun läheisyydessä on nopeampi yhteys. Yhteydet vaihtelevat välillä 1 - 24 megaa.”

Mitä valokuituverkoston rakentaminen maksaa? Tuomo: ”Riippuu minkälaisella  
rahoitusmallilla rakentaminen toteutetaan. Arvelen, että 1500 - 2500 euroa per talous, jos  
oletetaan että kaikki nykyiset ADSL-liittymien haltijat ottaisivat valokuituyhteyden. Tällä 
hetkellä Kasukkalan alueella on noin 90 ADSL-liittymää. (Soneran järjestelmässä  
Kasukkalan kylällä on kotitalouksia 145 ja vapaa-ajanasuntoja 18 kappaletta). Nyt kun 
tehdään suunnitelma Kasukkalan valokuituverkosta (juhannukseen mennessä), niin  
selviää kustannusarvio talouskohtaisesti. 

Miten suuret kuukausimaksut ovat? Tuomo: ”Oletan, että hinnat ovat samat kuin  
kaupungeissa. Viihdepaketti on noin 40 euroa/kk.”

Missä on tällä hetkellä lähin valokuiturunkoverkko? Tuomo: ”Valokuiturunkoverkko 
tulee kaupungista Viipurintien laitaa Kasukkalan jakopaikkaan asti (ADSL-solmukohta) ja  
jatkaa siitä matkaa Vainikkalaan.” 

Kannattaisiko Kasukkalalaisten laittaa alustava hankehakemus kuituverkon 
rakentamisesta ELY-keskukselle 31.5.2012 mennessä? Tuomo: ”Ehdottomasti  
kannattaisi. Tosin arvioni mukaan kuituosuuskunnan koko pitäisi olla noin 30 – 100  
taloutta, jotta kuituverkon rakentaminen kannattaa.”

Jos olet kiinnostunut valokuituyhteydestä, niin ottaisitko yhteyttä 
mahdollisimman pian (viimeistään 27.5.2012) Kasukkalan kylätoimikunnan puheenjohtaja 

Jukka Poraliin (puh 0400 – 558 935, email jukkaporali@luukku.com). 
Tarvitsisimme tiedon, kuinka moni kyläläinen olisi alustavasti (ei sido vielä mihinkään) 

kiinnostunut valokuituyhteydestä.

Haastattelu: Marianne Viinikainen

mailto:jukkaporali@luukku.com


Mitä koululla on tapahtunut tänä lukuvuonna
Oppilaat kertovat

KUMMIKÄVELY

Aamulla  heräsin  ja  söin 
aamupalan.  Lähdin 
pyöräilemään  koululle  päin. 
Koululla  menin  jonoon  ja 
juttelin  kavereitten  kanssa. 
Lähdettiin kävelemään ekalle 
rastille.  Kaikki  lähtivät 
juoksemaan.  Meillä  oli 
ryhmä. Meidän ryhmässä oli 
Joona, Joonas, Ville ja minä. 
Meidän  ryhmän  nimi  oli 
Kiitävät  kalakukot.  Kävelyn 
jälkeen  tultiin  takaisin 
koululle  syömään  kanakeittoa.  Syömisen  jälkeen  mentiin  luokkaan 
katsomaan Muumilaakson tarinoita ja lähdin kotiin.          
Teemu 4.lk

VIERAILU MAATILALLA

Kasukkalan  neljäsluokka  kävi  maatilalla. 
Navetan  omisti  Kimmo  Kaipia.  Me 
menimme  ensin  katsomaan  lehmien 
ulospääsyä. Ne lähti aika nopeasti. Kimmo 
kertoi  lehmän  ruuasta.  Me  menimme 
katsomaan  lypsykonetta.  Se  oli  jännän 
näköinen.  Kimmo  kertoi  myös  hevosista. 
Siellä oli myös kaksi kissaa. Niitä sai pitää 
sylissä.  Me  päästiin  myös  traktoriin.  Ja 
lopuksi saatiin myös kaakaot.
Ville 4.lk

Kuva: Oona Kiero



PÄIVÄ PALOLAITOKSELLA

26.1.2012  Kasukkalan  koulun  4.  luokka  lähti  Lappeenrannan 
palolaitokselle.  Meidän  luokan  lisäksi  siellä  oli  Simolan,  Kesolan  ja 
Korkea-Ahon  4-luokat.  Jätimme vaatteemme palomiesten liikuntasaliin. 
Sen jälkeen palomestari antoi lapun, mille rastille menisimme. Pääsimme 
sammutusratille.  Yksi  palomies  näytti,  miten  sammutamme  television. 
Sitten  palomies  näytti,  miten  vaahtosammuttimella  sammutetaan 
rasvapalo.  Sen  jälkeen  menimme  katsomaan  uutta  paloautoa.  Palomies 
esitteli  paloauton sisältöä.  Seuraavaa rasti  oli  ensiapurasti.  Siinä rastilla 
näytettiin sydänfilmi sekä happipulloja. Sitten saimme katsoa ambulanssia. 
Sen jälkeen alkoi viimeinen rasti. Siinä kerrottiin paloturvallisuudesta. Sen 
jälkeen lähdimme kohti koulua.
Joonas 4.lk

JOULULAULAJAISET

13.12.2011 Oli  joululaulajaiset.  Äiti  oli  myymässä  siellä  pajutöitä.  olin 
Lucia-kulkueessa ja sain pidellä elävää kynttilää. Ostin arvan. Teki mieli 
voittaa  suklaarasia.  Lucia-kulkueessa  oli  Mimmi,  Sofia,  Oona,  Milla  ja 
minä.  Kulkueen  jälkeen  oli  kynttiläruno.  Sen  jälkeen  Reija  kysyi 
kymmenen  pisteen  kysymyksen,  kuka  osaa  soittaa  bassokitaraa,  sillä 
basisti ei ollut tullut paikalle. Tilapäinen basisti löydetttiin ja voitiin laulaa 
Lähtevien  laivojen  satama.  Lauloimme  yhteislauluja.  Pidimme 
arpajaisetkin, mutta en voittanu mitään. Oli hauska ilta!
Suvi 4.lk                  
                                     

                 
Oppilaita koulun salissa



ITSENÄISYYSPÄIVÄ

2.12.2011  meillä  oli  itsenäisyyspäiväjuhla  kaupungintalolla.  Kun  tulin 
kouluun, vaihdoimme vaatteet ja pänttäidyimme. Lainasin Millan lakkaa, 
ripsiväriä ja luomiväriä. Oonan huulikiiltoa. Noin klo. 11.15 linja-auto tuli 
ottamaan  meidät  kyytiin.  Kävimme  hakemassa  Mäntylän  koululaiset  ja 
linkki  vei  meidät  kaupungintalolle.  Ensin  meidät  ohjattiin  omille 
pakoilleen.  Istuin  Ronin  ja  Veeran  välissä.  Sitten  ohjelma  alkoi.  Ensin 
Raakunasoittokunta  soitti  kivalta  kuulostavan  sävelmän  ja  sitten  Sirkus 
Estradi  esitti  meille  erilaisia  temppuja.  Tykkäsin  eniten  pyramidi-
ohjelmanumerosta.  Sen  jälkeen  Rakuunasoittokunta  esitti  vielä  yhden 
sävelmän.  Rakuunasoittokunnan  jälkeen  kaupunginjohtaja  Seppo 
Miettinen piti puheen ja kättelyn. Sen jälkeen saimme jutella rauhassa ja 
juoda mehua ruokasalissa.
Elsi 4.lk                                                                  

Nelosluokkalaiset lähdössä kaupungintalolle
                                             
KIRJAILIJAVIERAILU

Tuula  Kallioniemi  tuli  vierailemaan  koulullemme.  Tuula  toi  mukanaan 
joitakin kirjoja joita oli itse kirjoittanut. Hän toi näytettäväksi myös kaksi 
pientä  nallea,  joita  Tuulalla  on.  Saimme  kysyä  kysymyksiä  ja  saimme 
myös  Tuula  Kallioniemen  nimmarit.  Oli  kiinnostavaa  tavata  oikea 
kirjailija. Tuula söikin meidän koulullamme.
Mirjami 4.lk



UIMAKOULUSSA 

Lähdimme koululta  uimahalliin.  Kun bussi  tuli,  me mentiin  sen sisälle. 
Olin  Miaa  vastapäätä.  Kun oltiin  perillä  uimahallin  pihalla,  niin  tehtiin 
jono, että opet voisivat laskea, onko kaikki paikalla. Opet olivat laskeneet 
niin  päästiin  sisälle.  Ekana otin  vaatteet  pois.  Sitten  kävin suihkussa  ja 
saunassa, sen jälkeen kävin suihkussa. Sen jälkeen mentiin uimakouluun. 
Ekana  ohjaaja  esitteli  itsensä.  Hänen  nimensä  oli  Roi.  Sen  jälkeen 
kerrattiin säännöt,  eli  ei saa juosta,  huutaa eikä riehua. Sen jälkeen Roi 
jakoi meidät ryhmiin. Jotkut menivät lastenaltaaseen tai hyppimään. Jotka 
jäivät Roin luokse, menivät aikuisten altaaseen. Kun oltiin opeteltu, niin 
me  päästiin  hyppimään.  Minä  hyppäsin  vitosesta.  Sen  jälkeen  menin 
liukumäkeen.  Sen  jälkeen  lähdettiin.  Neljännellä  kerralla  mentiin 
Lauritsalan uimahalliin. Siellä uitiin päästä päähän. Minä uin 500m. Sain 
valkoisen pinssin, olin toiseksi paras.
Ella 2.lk

KIELIKYLPY 27.1.2012

Me menimme kielikylpytempaukseen Kesämäen koululle bussilla. Meidät 
jaettiin  ryhmiin  maitten  ja  Eurooppa-lennon  mukaan,  jonka  jälkeen 
lähdimme  tutustumaan  eri  maiden  kieliin  ja  kulttuuriin.  Maat  olivat: 
Ranska,  Venäjä,  Espanja  ja  saksa.  Ranskaksi  Salut  =  Hei!  Minusta  oli 
kivointa Ranska-ryhmässä. Siellä oli Aplen Ipadeja ja sai värittää paljon. 
Minä opin saksasta nämä sanat: Mein name ist Janette = Minun nimeni on 
Janette.  Ja  numerot  yhdestä 
viiteen:  ein,  zwei,  drei,  vier, 
funf.  Minulle  jäi  päällimmäi-
senä  mieleen  Applen  ipadit  ja 
tietokilpailu, missä minä voitin, 
ja  se,  kun  joku  nainen  tanssi 
korkkareilla.  Sitten  kun  oltiin 
tutustuttu  kaikkiin  kieliin,  niin 
lähdettiin  bussilla  takaisin 
koululle. Me kävimme viemäs-
sä  Peltolan  koululaiset  ekana. 
Sitten mentiin koululle. 
Janette 3. lk                                    Kuva: Matti Laine



                                                                 
KALEVALANPÄIVÄ 

Pitäjäneuvos  Kerttu  Kallio-
saari lausui  kalevalaisen 
runon.  Hän  oli  pukeutunut 
kansallispukuun.  Lappeen 
Taata  Jorma Taipale kertoi 
kouluajastaan.  Hänellä  oli 
mukanaan  reppu,  jossa  oli 
eväät,  leikkijuna,  Lappeen 
kukko,  Ford ja vanhoja Raamat-
tuja.  Lopuksi  lauloimme 
Karjalaisten laulun.
Iivari 2.lk

Lappeen Taata Jorma Taipale ja pitäjäneuvos Kerttu Kalliosaari vierailivat koululla 28.2.2012

SÄHLYPÄIVÄ tiistaina 4.10.2011 

Koululla kävi NST:n ohjaaja Sauli Hynynen. Hän piti meille kaksi tuntia 
salipändyä. Ensiksi hän kertoi hieman työstään, siitä että hän käy kiertelemässä 
kouluja ja opettamassa sählyä. Sitten meidät jaettiin kahteen ryhmään ja 
pääsimme laukomaan maaliin ja sellainen hassu laite mittasi pallon nopeuden. 
Paras nopeuteni oli 57. 
Sitten ryhmät vaihtoivat paikkoja ja meidän ryhmämme pääsi ampumaan 
tarkkuutta. En saanut yhtäkään maaliin saakka, mutta väliäkö tuolla, sehän on 
vain typerä pallo, jota lauotaan eri suuntiin ja juossaan perässä pää kolmantena 
jalkana. 
Tunnin me vain pelasimme. Se oli yllättävän hauskaa, koska emme pelanneet 
normaalilla tyylillä. Meidät jaettiin punaisiin ja värittömiin. Kaksi pelasi kahta 
vastaan, ja ennen maalin tekoa piti syöttää pallo kolme kertaa kaverilleen. Minä 
ja Noora pelasimme Nellyä ja Suskua vastaan. Sitten vaihdettiin niin että ei 
tarvinnut syöttää, mutta maali piti tehdä maalin lähellä olevan neliön sisältä ja 
suorasta syötöstä. Se oli hieman vaikeampaa, mutta ihan kivaa. Lopuksi 
luokkamme sai NST-lehden ja liput NST- OILERS peliin. Tytöt saivat lisäksi 
rannekkeen tyttöjen sählypäivään, ja kovimman tuloksen laukoneet NST-
avaimenperän.
Sofia N. 2011



Jukka Salmisen konsertti
 

Jukka  Salminen  tuli  soittamaan  erikoisella  kitaralla  ja  laulamaan.  Nostetaan 
lippu  salkoon  ja  lauletaan  hip  hurraa!  Synttäreitä  Suomen  juhlitaan,  raikui 
koulun liikuntasalissa opettajien, Jukan ja 80 lasten suusta.
Gibu, gibu on afrikkaa ja tarkoittaa suomeksi tule sisään, kertoi Jukka.
Opimme myös kiinaa ja näimme Jukan sammakkokäsinuken, jonka hän sanoi 
olevan kiinalainen.
Sanni 4.lk.

Leiripäivä Piiluvassa

Tulimme koululle aikaiseen ja sitten lähdimme kaupunkiin Piiluvan leirikeskukseen. 
Siellä  kokoonnuimme  pihalle  ja  nostettiin  lippu  salkoon.  Seuraavaksi  menimme 
hiekkakentälle ja saimme värilliset laput, jotka sitten määräsivät joukkueemme. Kun 
kaikki olivat omissa joukkueissaan, niin lähdimme metsään etsimään palloja. Pallot 
eivät ensiksi  meinanneet  löytyä, mutta kyllä ne sitten löytyivät.  Kun kaikki olivat 
löytäneet pallot, niin katsottiin, oliko niissä kirjaimia. Kirjaimista piti muodostaa sana 
ja  sana  oli  ranta.  Sitten  arvottiin,  mikä  joukkue  lähtee  ensimmäisenä  rannalle. 
Rannalla  meitä  odotti  avaimet  narussa  ja  naru  kiersi  puita  ja  keppejä.  Avain  piti 
kuljettaa narussa esteitten läpi. Kun avaimen sai, sai myös kirjan, joka avattiin sillä 
avaimella. Kirjan sisällä oli aarrekartta, joka ohjasi aarteen luo. Aarre oli rasia, jonka 
sisällä oli virren sanoja ja sitten niistä piti ratkaista, mikä virsi on. Kun tehtävä oli 
ratkottu,  menimme  sisälle  leirijumalanpalvelukseen.  Sen  jälkeen  oli  ruokailu  ja 
söimme  sämpylää,  mehua  ja  banaanit.  Sitten  sai  mennä  keinumaan  ja  toiset 
pommittivat palloilla. Sen jälkeen kokoonnuimme pihalle lipunlaskuun ja lähdimme 
takaisin koululle.
Milla 4.lk.       Alla kuva metsästysseuran riistapäivästä metsästysmajalla. Linturastilla tunnistettiin lintuja.

http://4.lk/
http://4.lk/


LAPSI-TEINI-AIKUINEN JA VANHUS
Koululaisten ajatuksia ihmisen ikävaiheista :)

Vauvat ja lapset

Lapset ovat pieniä, ihania ja leikkisiä taaperoita, mutta joskus tuhmia ja joskus iloisia 
ja ihania. Lapset ovat myös nälkäisiä ja jotkut haluavat tehdä itse ruokaa. 
Kikka 

Lapset ovat pieniä olioita, jotka höpöttävät ja hössäävät 
koko  ajan.  Ne  ovat  pieniä  ja  ällöjä  kun  niitä 
puklautetaan.  Lapset  pukeutuvat  nallekarhuvaatteisiin, 
pojille siniset ja tytöille pinkit vaatteet. Varsinkin tytöt 
raahaavat  mukanaan  barbinukkea  jonka  naama  on 
sotkettu  meikeillä.  Pojat  taas  kiipeilevät  puissa  ja 
sotkevat naamansa mansikoilla ja maapähkinähillolla. 
Uhmaikä on pahin…
Silloin lapset kyselevät kaikkea mahdollista,  ja jos ne 
eivät saa tahtoaan läpi, ne parkuvat niin, että se kuuluu 
taatusti naapuripaikkakuntaan asti, siis taatusti!
Lapsille annetaan nimiä Sulo, Diandra ja Anastasia.

Kuva: Ville Kiero                   Elsi 4.lk

Lapsien  pitää  käydä  viisi  päivää  koulussa  ja  heillä  on  vain  kaksi  vapaapäivää.  
Lapset tunnistaa siitä, että heillä on reppu selässä tai vaippa jalassa. 
Erkko P
*** 
Lapset  ovat  kuin  pieniä  riiviöitä.  Lapset  parkuvat  jos  he  ovat  surullisia.  Lapset 
nauravat  kun  ovat  iloisia.  lapset  pukeutuvat  hassusti,  tytöt  pinkkeihin 
prinsessapukuihin, pojat sinisiin merirosvoasuihin. Pojat kiusaavat tyttöjä. Lapsilla on 
aina kauheasti leluja. Lapset sotkevat kauheasti. Lapset kysyvät kaikkea mahdollista. 
Lapset sotkevat kaikki paikat. Lapset rikkovat kaiken mihin vain koskeekin! 



Veera Pajari
***
Lapsi on pienikokoinen ihminen ja hiukan vähäjärkisempi kuin aikuinen. Lapset ja 
vauvat voivat olla myös hyvin hölmöjä ja, jos he ovat kovia piirtämään eikä paperi 
riitä niin seinä saattaa olla uhri. Ja, jos esimerkiksi isommilla sisaruksilla on kaveri 
kylässä,  niin  pieni  lapsi  voi  kerätä  huomiota  ja  villiintyä.  Itkemisessäkin 
lapset/vauvat ovat mestareita. Vauvat ja lapset pitävät myös hiekkalaatikoista ja siellä 
käynnin jälkeen voi housut olla täynnä hiekkaa. Yleensä lapset maistelevat eri asioita 
silloin on myös vaara tukehtua. 
Mirjami K

TEINIT

Teinit ovat murkkuikäisiä ja itsepäisiä. Ne eivät ole 
melkein ikinä kotona ja ne ovat tyhmiä ja ärsyttäviä. 
Ne ovat koko ajan netissä. Ne myös käyttävät yli-
isoja housuja ja kuuntelevat musiikkia.
Iivari

Teinit ovat 12–17 vuotiaita juuri yläluokalle 
meneviä, tai koulunsa lopettavia ihmisolentoja. 
Tytöt käyttävät runsaasti meikkiä ja kiusaavat ovat 
omissa oloissaan. Pojat taas tahtovat olla kaiken 
huomion keskipiste. He huutelevat kaikenlaista ja 
juovat energiajuomia. 
Kuva: Milla Tujula
Pojat pitävät lippiksiä tai käppejä ja esittävät kovia 
tyyppejä. He huutavat vanhemmilleen ja lintsaavat 
koulusta ja ovat kaupungissa kymmeneen.
Teinit menevät nukkumaan kahdentoista viiva viiden välillä nukkumaan, joskus ne 
eivät nuku olleenkaan. Tässä vaiheessa teineillä on myös rakkaushuolia. Teinit eivät 
myöskään leiki todellakaan leluilla.
Tämä kuvaus esittää erittäin uhmakkaita teinejä, kaikki teinit eivät ole tälläisiä!
Elsi Pulli

Teini on tottelematon nuori. Pojat ovat kovistelijoita ja tytöt käyttävät meikkiä ja 
hienoja vaatteita. Pojille tulee äänen murros se tarkoittaa sitä että äänestä tulee 
matalampi. Teinit hengailevat kavereiden kanssa eivätkä jaksa tehdä töitä. He 
lintsaavat myös koulusta ja heillä on rakkaushuolia. Teinit valvovat pitkään, kun on 
vapaata ja sitten he nukkuvat koko päivän. Joskus he voivat olla liiankin lapsellisia. 
Mirjami K



AIKUISET
Aikuiset käyvät töissä. Aikuiset ovat isompia. Aikuiset tekevät paperitöitä.
Joni

Aikuiset ovat tosi isoja ja pitkiä. Ne syövät paljon vihanneksia ja lihaa. Aikuinen on 
huolehtivainen.
Konsta

Aikuiset ovat äitejä ja isiä paitsi jos niillä ei ole lapsia. 
Aikuiset menevät naimisiin joskus 20-35 vuotiaina. 
Aikuiset naiset tulevat raskaaksi ja niille kasvaa iso maha. 
Aikuiset miehet ovat pitkiä tai lyhyitä, yleensä miehet ovat 
vahvoja. Aikuiset käyvät töissä monissa paikoissa.
Siiri

Aikuiset ovat koulun käyneitä ihmisiä. Aikuiset käyvät 
töissä. Aikuisilla on talo. Aikuiset tietävät paljon asioita. 
Aikuiset osaavat huolehtia tavaroistaan. Aikuiset osaavat 
hoitaa lapsia.
Santeri
Kuva: Veera Pajari

VANHUKSET

Vanhukset ovat eläkeläisiä eli työttömiä. Vanhuksilla on lapsenlapsia, joita he 
silloin tällöin hoitavat, kun aikuisilla on menoja. Vanhat mummot pitävät 
useimmiten leipomisesta ja siivoamisesta ja vanhat papat makaavat sohvalla 
ja lukevat kirjoja tai katsovat hiihdon MM-kisoja. He käyvät silloin tällöin 
ystäviensä luona juttelemassa ja joskus he käyvät teatterissa ja elokuvissa. 
Joten vanhusten elämä on hyvin yksitoikkoista.
Mirjami Kälviäinen     

Vanhuksilla on yleensä ryppyjä poskissa ja käsissä ja jaloissa. Rypyistä voi tunnistaa 
vanhan ihmisen. Vanhat ihmiset jäävät eläkkeelle, koska alkavat käydä vanhoiksi ja 
hoikiksi.
Julia
Vanhukset ovat eläkkeellä. Vanhukset ovat hassuja. Vanhuksilla on huumorintajua, 
mutta ei kaikilla. Vanhukset osaavat neuloa. Vanhukset eivät huuda.
Lotta



Vanhus on eläkeikään päässyt ihminen, ainakin minun mielestäni. Vanhukset ovat 
kilttejä ja antavat karkkia.  Tai on ilkeitäkin vanhuksia, jotka ovat erakoituneet 
eivätkä halua ketään lähelleen. Vanhukset voivat asua vanhainkodissa tai 
palvelutalossa, missä heitä auttaa henkilökunta. Tai sitten he voivat asua kotona, 
missä heidän omaisensa ja ystävänsä auttavat heitä. Mummot ja Papat ovat myös tosi 
viisaita, ja heiltä voi kysyä apua elämän ongelmissa. Heille voi myös kertoa 
kaikenlaista, koska he ymmärtävät. Mummot pitävät leipomisesta ja käsitöistä, 
ainakin yleensä. Papat taas pitävät puutöistä ja ulkona olemisesta muutenkin ja 
syömisestä, kait.  
Oona Kiero

Vanhukset ovat kivoja. Vanhukset leikkivät lasten kanssa. Vanhukset laulavat. 
Vanhukset katsovat TV:tä. Vanhukset istuvat nojatuoleissa. Vanhukset 
nukkuvat paljon.
Roope

Vanhukset on paras ikäluokka, koska ovat kivoja ja antavat karkkia. He ovat 
myös aika huonoja kävelijöitä, joka on aika säälittävää. Kaikki vanhukset ovat 
todella  hauskoja,  koska  he  eivät  huuda  meille  melkein  ollenkaan.  Meillä 
kaikilla on varmasti jotain yhteistä. Siitä olen varma.

Kasukkalan koulu noin 76 vuotta sitten 



Ihan  vanhat  vanhukset  kävivät  kouluaan  täällä  ja  sittemmin  vähän 
nuoremmatkin. Vieläkö joku muistaa tämän vanhan koulutalon? Tässä se on 
25-vuotisasussaan. Ilmeisesti vuosi on 1936.



Vaan, mitäpä sitä eskarissa tehdään?

Eskarissa leikitään. Iita ja Juuso      Siellä jumpataan salissa. Ida ja Väinö

Eskarissa pelataan. Sini ja Lauri         Siellä syödään ruokalassa Iida ja Veeti

Eskarissa myös ulkoillaan. Nella ja Teemu



________________________________________________________________________

Kasukkalan kylätoimikunta ja kylälehti 
toivottavat hyvää ja virkistävää kesää 

kaikille lukijoilleen!
_________________________________


