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KASUKKALAN KYLÄYHDISTYS RY 
 
Puheenjohtajan puheenvuoro 2015 

 
Kasukkalan kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin Kasukkalan koululla keskiviikkona 4.3.2015 

Kokouksessa toivottiin vuosittaisen kylälehden julkaisemista kuten aiempina vuosina. 

 

Nyt julkaisemme perinteisen kylälehtemme, johon on koottu juttuja Kasukkalan tämän vuoden tapahtumista 

ja tulevaisuuden suunnitelmista. 

 

Lappeenrannan kaupungin asukastoimintaa tullaan kehittämään myös taajamien ulkopuolella. 

Asukastoiminnan yhteyshenkilönä ja sihteerinä toimii Pia Haakana. 

 

Torstaina 19.2.2015 pidettiin Simolassa Lappeen alueraadin perustamiskokous. 

Kokouksessa päätettiin uuden alla mainitun haja-asutusseudun toimijoista koostuvan asukasraadin 

perustamisesta ja nimeksi päätettiin antaa Lappeen alueraati. 

 

Alueraadin jäsenet koostuvat seuraavista haja-asutusseudun yhdistysten nimeämistä toimijoista; 

Haapajärven kyläyhdistys ry, Hytin kylätoimikunta, Ilottulan kylätoimikunta, Kasukkalan kyläyhdistys ry, 

Nuijamaa-seura ry, Pulsa-Tanin kylätoimikunta, Saimaan kanavan kyläyhdistys, Simolan ja lähikylien kylät 

mk, Vainikkalan kylätoimikunta, Korkea-ahon kyläyhdistys ja Tapavainolan ja lähikylien kyläyhdistys. 

Lisäksi hyväksyttiin Terttu Kivisen esitys siirtyä taajama-alueen Läntisen alueen alueraadista Lappeen 

alueraadin jäseneksi. 

 

Alueraadin puheenjohtajaksi valittiin Kai Karhukorpi, Nuijamaa-seura ry ja varapuheenjohtajaksi 

Osmo Mikonsaari, Saimaan kanavan kyläyhdistys. 

Alueraadin sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimii asukasyhteyshenkilö, Pia Haakana, Lappeenrannan 

kaupunki. 

 

Uuden alueraadin edustajiksi Lappeenrannan kaupunkiraatiin valittiin varsinaisiksi edustajiksi Kai 

Karhukorpi ja Osmo Mikonsaari sekä varajäseniksi Jukka Porali  ja Anna-Maija Sipiläinen. 

 

Uuden Lappeen raadin yhtenä kärkitavoitteena pidetään Kasukkalan koulun kevyen liikenteen väylän 

saaminen valmiiksi, koska suunnitelmat ovat jo valmiina. 

 

Kasukkalan kyläyhdistyksen edustajat Lappeen alueraadissa ovat; Jukka Porali, Jarmo Pulli 

ja varalla Marianne Viinikainen sekä Sari Laihanen. 

 

Lämmintä kesää odottaen ja mukavia lukuhetkiä kylälehden parissa toivottaen, 

 

Jukka Porali 
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Kaupungin kuulumisia 

Ennen kuin menen oman kotikaupunkimme asioihin on pakko pohtia hieman yleisesti mennyttä vuotta. 

Suomi on kulkenut jo pidemmän aikaa kriisistä toiseen. Talouden kasvuennusteet ovat edelleen lähinnä 

toiveita paremmasta ja työpaikkoja häviää. Hallituksen ajamista uudistuksista ei löytynyt yksimielisyyttä, 

mm. SOTE-uudistus siirtyy seuraavalle hallitukselle. Pikkuhiljaa vastuuministereitä alkoi hyppiä pois. Osa 

tekemättömistä uudistuksista toivat kunnille hengähdysaikaa esim. kotihoidon osalta. Kauniiksi lopuksi 

hallituspuolueet äänestivät omia esityksiään vastaan kauden viimeisissä äänestyksissä. Kuvastaa hyvin sitä 

tilannetta missä nyt ollaan. Kylälehden ilmestyessä ovat eduskuntavaalit takana, ja uudet vastuunkantajat 

astuvat remmiin. Se on selvää, että työtä on paljon edessä ja nopeita muutoksia ei tule. Nähtäväksi jää mikä 

muuttuu vai muuttuuko mikään. 

Lappeenrannassa on nyt eletty reilu vuosi yhdessä päätetyn säästöpaketin kanssa. Siihenhän kuului mm. 

veronkorotus ja toimialoja sitovat kehykset koko valtuustokauden ajaksi. Kaupungin tilinpäätös osoittaa 

reilun 2milj. ylijäämää, mikä on hyvä tulos. Vuosikatteella pystyttiin lähes kattamaan investoinnit ja vuonna 

2014 kaupunki ei velkaantunut lisää. Kaikki toimialat pysyivät budjetissa, ylityksiä ei ollut. 

Henkilötyövuosia väheni n. 60. Työttömyysprosentti oli n.14, mihin vaikutti mm. Kaukaan toisen 

paperilinjan sulkeminen. Myöskin Eksoten kattamattomia alijäämiä pystyttiin hoitamaan etupainotteisesti. 

Kaupungissa toteutettiin myös mittava hallintokonttorin uudistus, minkä avulla saavutettiin siihen 

kohdistuvat säästövelvoitteet. 

Investoinnit jatkuvat niin keskustassa kuin muuallakin. Muutamia viivästyksiä on tullut. Ikea ei ole 

ilmoittanut lopullista rakentamispäätöstä ja Lauritsalan koulun uudisrakennus viivästyy valituksen vuoksi. 

Jätevesiratkaisussa päädyttiin Rakkolanjoki vaihtoehtoon, minkä lisäksi Hyväristönmäkeen tulisi uusi 

puhdistamo. Tämä on erittäin iso asia ja vaatii vielä paljon työstämistä, selvityksiä ja tiedottamista. 

Kasukkalan kevyenliikenteen väylän rakentaminen on jäissä Ely- keskuksessa. Toiveita sen etenemisestä 

on aikaisintaan sen jälkeen  kun uusi eduskunta aloittaa työnsä ja tiedetään miten ja mihin rahoja jaellaan. 

Suunnitelma on voimassa 5 vuotta. Tärkeää on pitää hanke edelleen alueemme kärkihankkeena ja turvata 

kaupungin rahoitusosuus silloin kun se tarvitaan.  

Uusi Leader-ohjelmakausi on myös alkanut. Siitähän rahoitetaan edelleen erilaisia maaseutua kehittäviä 

hankkeita. Siellä olisi myös ihan hallitustasolla paikkoja kiinnostuneille toimijoille. 

 

Ollaan yhteydessä ja hyvää kevättä. 

Jarmo Pulli 
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Kuvia kylältä 

 

 

Kylämaisemaa 

 

 

 

 

 

 

Kunnostettua Mahalaisen rantaa, koppi vielä odottaa vuoroansa.. 
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KASUKKALAN KOULUN KUULUMISIA JA PIIRROKSIA 

 

 

Kakkosluokkalaiset haastattelivat koulun työntekijöitä: 

Kuka olet? Rehtori Aija 
Kysymys 1: Mitä haluat lasten hyväksi? Vastaus: Hyvän koulutaipaleen. Kaikki tuntisivat olonsa hyväksi ja 
oikeudenmukaiseksi. Jokainen oppisi uusia asioita ja saisi hyviä koulukokemuksia. 
Kysymys 2: Onko työsi kivaa? Vastaus: Oppilaat ovat hyviä työkumppaneita, teidän kanssa on joka päivä 
mukavaa tehdä töitä ja oppia uusia asioita. Jokainen päivä on erilainen ja antoisa. 
Kysymys 3: Tykkäätkö luokastasi? Vastaus: Mielestäni kaikki koulun oppilaat ovat meidän yhteisiä oppilaita. 
Oma luokka on tietysti erityisen tärkeä ja heidän kanssaan työskentely sujuu. Tykkään! 
Haastattelijat: Inka, Noora ja Elina 2. luokka 
 

Kuka olet: Lastenhoitaja Outi 
Kysymys 1: Kuinka kauan olet ollut täällä töissä?  
Vastaus: Viime elokuusta asti. 
Kysymys 2: Mistä tykkäät täällä eniten? Vastaus: Eskareista. 
Kysymys 3: Kuka on sinun paras ystävä? Vastaus: Elina. 
Haastattelijat: Pietu ja Vanamo 2.luokka 
 
Kuka olet: Lastenohjaaja Sonja 
Kysymys 1: Mikä sinun lempi oppilas? Vastaus: Eskarit 
Kysymys 2: Mikä on lempirukasi? Vastaus: makaroorilaatiko 
Kysymys 3: Mikä on lempieläimesi? Vastaus: Kissa 
Haastattelijat: Jenny, Veikka ja Viljami 2. luokka 
 
Kuka olet: Keittäjä Eveliina 
Kysymys 1: Onko työsi raskasta? Vastaus: Välillä on välillä ei 
Kysymys 2: Mikä on hauskinta työssäsi? Vastaus: Vaihtelevuus ja kivat työkaverit 
Kysymys 3: Miksi valitsit keittäjän työn? Vastaus: Koska se on mukavan helppoa. 
Haastattelijat: Peppi, Jiri ja Ona 2. luokka 
 
 

KYLÄKAHVIT KOULULLA! 
 

Koululla oli järjestetty kyläkahvit. Oppilaat saivat 
leipoa kotona leivonnaisia ja makeita sekä 
suolaisia piirakoita, joita myytiin kyläkahveilla. 
Kyläläisiä ja oppilaiden vanhempia tuli paljon. 
Oppilaat toimivat myyjinä. Oppilaille oli jaettu 

myynti vuorot. Oppilaat saivat ottaa 5 € rahaa 
mukaan. koululla oli kahdet kyläkahvit. Toisissa 
toimivat 5-6 luokat ja toisissa 3-4 luokat. Kun 
kyläkahvit loppuivat oli paljon siivoamista. Se oli 
kiva päivä. 
Nella Räihä 3 lk 
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SÄHLYTURNAUS 
 
Koululla oli sählyturnaus. Jaettiin joukkueet 
kahteen lohkoon, ja joukkueiden nimet olivat 
muumiaiheisia. Meidän joukkue oli Surut. 
Ensimmäinen peli me voitettiin, mutta kahdessa 
muussa vastustaja joukkueessa oli 6-luokkalaisia 
jotka tekivät koko ajan maaleja. Meillä oli välissä 
ympäristötietoa ja sitten me mentiin katsomaan 
finaalia. Siinä pelasivat Hemulit ja Möröt. Möröt 
jyräsivät pelin 11-4. Ensimmäisellä kerralla kun 
Hemulit tekivät maalin joku buuasi. Siitä syntyi 
vähän hämminkiä. Koulu loppui 12.15. 
Mikael Kokko 3 lk 
 
MYLLYMÄEN RETKI 
 
Olimme laskettelukeskus Myllymäessä torstaina 
19.2. Saimme valita mennäänkö laskettelemaan 
vai pulkkamäkeen. Minä menin laskettelemaan. 
Kun olin lasketellut vähän aikaa, menin syömään 
eväitä kaverini Sinin kanssa. Eväinä minulla oli 
kaakaota, leipiä ja koulun omat eväät. Syömisen 
jälkeen menin taas laskettelemaan. Sitten oli aika 
lähteä takaisin koululle. Oli kiva reissu. Kiitos! 
Iida Kiero 3 lk 
 
KIRJE KOULUSTA 
 
Hei. Olen oppinut uusia asioita ja saanut paljon 
ystäviä. Minä olen myös tyytyväinen omiin 
luokkalaisiini. Haluan oppia monia asioita. 
Välitunnilla on mukavaa leikkiä kavereiden 
kanssa. Liikunta tunneilla on monia leikkejä ja 
urheiluja ja kaiken laisia uusia leikkejä. Koko 
luokka on oppinut kaikkea uutta ja haluamme 
vielä kokea monia asioita. Meidän luokka on 
vähän ahdas mutta meidän luokan oppilaat ovat 
tyytyväisiä siihen. Olemme askarrelleet hienoja 
töitä kaikki ovat olleet ahkeroivia kun olemme 
tehneet töitä. Meidän luokka on tehnyt hienoja 
käsitöitä. 
Ida Hytti 3. lk 
 
KOULUKUULUMISIA LUKUVUODELTA 
 
Moi tänä nelosen lukuvuonna on ollut tosi 
hauskaa. Meillä on ollut ihan sikana kaikkia 

juttuja. Meillä oli yökoulu joka oli paras ikinä. 
Myös itsenäisyyspäivä juhla oli hauska. Sitten 
joulujuhla se oli pikkasen outo. Liikuntaa meidän 
koulussa on moni puolista. Talvella on lätkää ja 
hiihtoa. Sitten keväällä on jalkapalloa (riippuu 
säästä) ja muuta kivaa. Mun mielestä englanti on 
paras aine (liikunnan jälkeen). Meidän koulussa 
on hauskaa. 
BY: Veeti Korhonen 4. lk 
 
YÖKOULU 
 
Hei! Olimme yökoulussa vähän ennen syyslomaa. 
Sinne piti tulla puoli kuusi. Ensin pelasimme ja 
leivoimme. Sitten söimme pitsaa ja tortillaa. Sen 
jälkeen saimme olla vähän aikaa puhelimilla ja 
tableteilla. Katsoimme sen jälkeen elokuvan ja 
söimme omat herkut. Sitten kävimme ulkona 
leikkimässä piilosta. Kunnes piti mennä omille 
patjoille. Sitten Anu tuli lukemaan meille 
iltasadun. Menimme sitten nukkumaan. 
Heräilimme yöllä ja meidän piti mennä 
opettajanhuoneeseen nukkumaan. 
Terveisin: Vilja Sirviö 
 
 
PALOASEMALLA 
 
Kävimme keväällä paloasemalla. Se oli kivaa 
koska siellä oli hienoja autoja. Esimerkiksi 
paloauto se oli hieno. Saimme sammuttaa tulta 
minua jännitti. Minä pelkäsin että mokaan mutta 
en mokannut. Sitten menimme saliin 
kuuntelemaan ohjeita miten toimitaan kun on 
hätätilanne. Se oli kivaa. Me katsoimme videon 
tulesta. Videossa lämpötila oli 200 astetta. kaikki 
nauroivat. Koska se näytti hassulta. 
Matias Parkkari 4 LK
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Teemun piirros valmiista majasta 

Pihaleikkejä Veran ja Vilhelmiinan 

kuvailemina, 1. luokka 

”Hauskinta koulussa on silloin kun olemme 

saaneet majan valmiiksi. 

Teemu 1. luokka 

”Leikitään sotkua” 

Vera 1. luokka 

”Mu-ka-vin-ta kou-lus-sa  

et-tä mi-nut on o-tet-tu 

leik-kii mu-kaa” 
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KASUKKALAN KOULULLA ON 

TAPAHTUNUT 

Kasukkalan koululla on tapahtunut esim. 5-6 
luokkalaiset kävimme Tanhuvaarassa ja olimme 
siellä 2 yötä. Meillä oli hyvin kivaa. Menimme 
sinne pussilla ja kun olimme perillä niin meillä oli 
kaikkea leikkejä ja pelejä. 
Mia Hytti 5.lk 
 

KYLÄKAHVIT 
 
Laskiaistiistaina oli kyläkahvit. 5-6 luokkalaiset 
järjestivät omaan luokkaansa kahvilan, josta sai 
ostaa laskiaspullia, muffinseja, piirakoita, karkkia 
ja popcorneja. Käytävällä myytiin mehua ja 
kahvia. Myin karkkia ja popcorneja. Me saimme 
kokoon jotain 500 euroa. Kiitos kaikille 
Emilia Kulju 6lk. 

 
ALAASTE  

 
Tämä kouluvuosi on ollut ihan tavallinen vuoden 
aikana ei ole tapahtunut mitään ihmeellisempää. 
Me olemme tehneet kokeitta. On opittu ja 
opiskeltu. Minulle on tullut ihan tavallisia koe 
numeroita. Ja toivottavasti pääsen yläkouluun. 
Minä en jaksa odottaa että pääsen yläkouluun. 
Paras hetki on ollut se että kävimme Tanhuvaaran 
leirikoulu. 
Tekijä: Akseli Kuukka 6.lk 
 
HEI HEI ALAKOULU ! 
 
Minun mielestäni yläkouluun siirtyminen on 
todella kivaa! Ja odotan kesälomaa ja kesäloman 
jälkeen ensimmäistä koulupäivää innolla. Täällä 
pikku Kasukkalan koulussa on ollut ihan kivaa, 
mutta on silti todella kivaa lähteä ylä-asteelle. 
Odotan eniten yläkoulusta köksää, käsityötä ja 
hieman Ruotsin aloittamista. 
Tehnyt: Lotta Pulli Kasukkala 6lk. 
 
 
 
 

HEI, HEI ALA-ASTE! 
 
Kerron nyt siitä mitä mietin ja odotan yläkoululta. 
Kuudennen luokan jälkeen on mahtavaa siirtyä 
Kimpisen kouluun kaupunkiin. Odotan eniten 
uusia ystäviä, uusia oppi aineita, uutta luokkaa ja 
luokanvalvojaa. On myös kiva, kun koulu on 
kaupungissa ja pääsee helposti cruiserilla 
(skeitti/rullalaudalla) liikkumaan keskustassa. 
Mutta tietenkin ennen yläkouluun siirtymistä on 
tietenkin kesäloma. Kesälomalla minä aion olla 
kavereiden kanssa rannalla, olla kaupungilla ja 
skeitata. Me mennään myös perheeni kanssa 
sukulaistemme luokse lappiin.   
Siiri Suhonen 6lk 
 
YLÄKOULULLE SIIRTYMINEN 
 
 Odotan yläkoululle siirtymiseltä köksää ja että 
pääsee pois alakoulusta. On myös kivaa kun tulee 
liikassa telinevoimistelua ja kaikkee muuta. 
Haluan tietää miun tulevan luokan nopeesti. 
Ootan sitä myös kun lukujärjestykset muuttuu 
useemmin.  
Laura Sirvio 6.lk 
 
TÄÄLTÄ TULLAAN, YLÄKOULU!! 

Kirjoitan nyt lyhyesti siitä kun vaihdan koulua. 
Kirjoitan myös mitä odotan yläkoululta ja miksi 
haluan täältä pois. Odotan yläkoululta eniten 
koulun jälkeen kirjasto käyntejä. Odotan myös 
kotitaloutta , fykeä eli fysiikkaa ja kemiaa ja 
sisävälitunteja. Haluan Kasukkalasta sen takia että 
pääsisin nopeesti kaupunkii joka päivä ja 
tämmöst  Yläkoulust tulee kivaa. 
Julia Keijonen 6.lk 
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SALIBANDY 
 
Minä harrastan salibandy. Olen harrastanut sitä 
jo 5 vuotta. Meillä loppui kausi jo voitimme sarjan 
no finaali pelit meni miten meni. Mä pelaan 
NST:ssä. Hävisimme kaudella kaks pelii kaks pelii. 
Meillä on enään yks turnaus se on puffetcup 
meillä on neljä pelii. 
Iivari Kuukka 5. lk 
 
 
 

Oletko kiinnostunut koripallosta? 
Koripallo on vauhdikas laji, jossa pitää juosta, 
hypätä ja laittaa pallo koriin. Koripallossa voi 
heittää, tehdä lay-up:in, donkata ja syöttää. 
Koripallossa joukkuehenki kasvaa. Jos olet 

kiinnostunut, mene osoitteeseen 
www.sealsbasket.fi 

Sieltä löydät lisätietoa joukkueesta ja 
liittymisestä. 

Jani Hämäläinen 5.lk 

 

Piirros: Jani Hämäläinen 5. lk 

 

KYLÄLEHTI TARINA 

Minä kävin tänä vuonna liikuntaluokan testeissä. 
Minulla oli ensinmäisenä piip testi jos meidän piti 
juosta viivalta toiselle ennen piip ääntä. Sen 
jälkeen minulla oli uinti testi jossa piti uida 50m 
mahdollisimman nopeasti. Sitten meillä oli 
ruokailu. Ruoaksi oli kanakeittoa. Ruokailun 
jälkeen meillä oli ketteryys ja venyvyys testi. Minä 
en ollut kovin hyvä niissä testeissä mutta 
ketteryys testeistä yksi meni erittäin hyvin. Kun 
olimme suorittaneet ketteryys testit meillä ,oli 
palloilu ja fysiikka testit. Ne menivät minulta ihan 
hyvin. Kun testit oli tehty ,pääsimme pois 
koulusta. Seuraavan viikon perjantaina minä sain 
tietää että olin päässyt sinne luokalle. 
Arttu Sinisalo  
 

UIMAHALLI REISSU  
Me lähdimme koulun kanssa uimahalliin, 
lähdimme heti aamulla. Ensin siellä oli vesikorista, 
jossa yritetään saada pallo kelluvaan koriin. Sitten 
meillä oli vapaa-aika. Lähdimme puoli 11 ja 
söimme koululla. 
 Santeri Kälviäinen 6lk 
 

 

 

piirros: Iivari 5. lk 

  

http://www.sealsbasket.fi/
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VPK 

koulu on ollut syksystä lähtien tylsää mutta 
koulussa on myös kivojakin tunteja esim. 
tekninen työ. Teemme tällä hetkellä lamppuja. 
Minun harrastukseni on vpk eli vapaa palokunta. 
Meillä oli vpk:n yö harjoitukset viime lauantaina- 
sunnuntaina välisenä yönä loppu vitsi miksi pöllö 
on yö eläin koska se joi liikaa kahvia 
 

 

JÄÄKIEKKO JA LIIKUNTA LUOKAN TESTIT 
 
Kävin maaliskuussa jääkiekko ja liikunta luokan 
testeissä. Jääkiekko luokan testeissä oli luistelu ja 
ketteryys testi. Liikunta luokan testeissä oli 
juoksu, uinti ja palloilu testit. Molemmat testit 
menivät hyvin. Läpäisin molemmat testit, mutta 
menin jääkiekko luokalle. 
tehnyt: Erkko Pulli 

 

 
 
 
 

 KESÄLOMALLA 
Odotan kesälomaa, että pääsen mökille uimaan, 
kalastamaan ja veneilemään. Minulla on jo 
suunnitelmat kesälomaa varten. Ne suunnitelmat 
on, että pääsen joka päivä uimaan pyörällä.   
tehnyt: Konsta Uronen  
 
 
                                             KASUKKALA 

Hei, harrastan ratsastusta Kasukkalankylällä. 

Ratsastuksen opettajani on nimeltään Tiina 

Porali. Käyn ratsastamassa yleensä kerran 

viikkoon, mutta joskus tulee väliä. Tallilla on 

hevosia sekä poneja. Niiden nimiä ovat: Bida, Elli, 

Elsa ja Elmo. Kerran Elmo poni karkasi Kaipian 

pellolle ja siskoni Eine Lindh näki ja soitti Tiinalle. 

Sitten häntä tultiin hakemaan. Joten varokaa 

ponia joka on musta ja pullea. Hän saattaa olla 

teidän pellollanne vaikka tälläkin hetkellä!! 

Ella Lindh 5.lk 

 
 

VITSEJÄ 
Miksi kana ylitti tien? Koska se oli TIETÄmätön. 
Miksi pöllö on yöeläin, koska se joi liikaa kahvia. 

Mitä selvännäkijä sanoi kun joku koputti tämän ovelle? Kuka siellä. 
Miksi röllin vene upposi? Koska siitä puutui tilipitappi. 

ROOPE 5.LK 
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Kasukkalan koulun joulujuhlaa vietettiin 

ensimmäistä kertaa pihalla. 
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LAPPEEN RIENTO / Kasukkalan kyläosasto 

Taas on vuosi kulunut edellisestä kylälehdestä ja silloisista kuulumisista. Lähes saman tekstin voisi nytkin kirjoittaa…  

 Edelleen koululla liikutaan ja reippaillaan. Alle kouluikäiset vanhempineen torstaisin 17.30 – 19.00 ja perjantaisin 18 

– 20 lentopallon perässä painaa kaikenikäisiä miehiä! Toiminta kouluviikoilla ja mukaan mahtuu, Tervetuloa! Kesällä 

pelataan lentopalloa koulun kentällä! Kyläosasto maksaa lasten liikuntaillan salivuokran. 

Vuosi sitten kirjoitin että talvi 2013 – 2014 tullaan muistamaan kauan lumettomasta talvesta. Mutta ei tänäkään 

talvena paljoa hiihdelty, niin oli epävakaa sää, lauhaa ja märkää, ei ladun tekoon aina päästy…hiihdot jäi monella 

haaveeksi tai hyvin vähäksi. Onneksi tuolta kaupungilta löytyi monelle latuja koko talveksi lentokentän ympäriltä ja 

jäähallin tuntumasta. Lappikaan ei ole kaukana ja sinne lumisille laduille monikin suuntasi, taisipa nähdä 

revontuletkin! 

Ei onnistunut Saimaan Hiihto nytkään, vähän lunta ja järvien jäillä vettä. Mutta lasten 

hiihtokilpailut pidettiin lähes vesisateessa, osallistujiakin oli kymmenkunta, jokainen 

palkittiin mitalilla. Nuorin hiihtäjä Heta oli vuosi ja neljä kuukautta vanha! Näin sitä pitää… 

Koulun jääkenttää pidettiin auki mahdollisimman pitkään, iloiset äänet sieltä kuuluikin aina 

toiselle puolelle kylää!  Iso kiitos vapaaehtoisille ladun ja kentän ylläpitäjille! 

Kevään aikana Latutien hiihtokopit tullaan uusimaan, puita kaadetaan ja alue siistiytyy.  

Lappeen Riennon järjestyksenvalvojakoulutuksessa kävi miehiä kyläosastosta. Tehtäviä 

tulossa, Lappee-Jukola 2016, kansainväliset suunnistuskilpailut Simolassa. Lappeen Riennolle tämä on suuri haaste. 

Sinne tarvitaan noin 1 500 vapaaehtoista toimitsijaa ja talkoolaista erilaisiin tehtäviin. Kaikille halukkaille löytyy töitä, 

katso  www.lappeenriento.fi   sen alta LAPPEE-JUKOLA 2016, ILMOITTAUDU TOIMITSIJAKSI. Toivomme 

että Kasukkalan kylältä löytyy mahdollisimman monta vapaaehtoista urheilun ystävää tuonne kansainväliseen, 

suureen tapahtumaan! 

Kasukkalan kyläosasto kaipaa uusia jäseniä kipeästi, jos halutaan että kylällä liikuntapaikat tulee hoidettua, ladut ja 

jäät avattua, laavut huollettua jne….  Voisitko Sinä olla Rientolainen ja osallistua oman kylän toimintaan? Tulemme 

lähestymään talouksia postilaatikon välityksellä! 

LIIKUNNALLISTA KEVÄTTÄ  ja  KESÄÄ – OSALLISTUKAA JOUKKOTAPAHTUMIIN, LIIKKUKAA! 

16.5 la Klo 14.00 alk. HULLUN KÄVELYT LPR-VAINIKKALA, PUOLIHULLUN KÄVELY KASUKKALA – 

VAINIKKALA, 

VARTTIHULLUN KÄVELY HAAPAJÄRVI-VAINIKKALA 

24.5 su KYLÄPYÖRÄILY 1,  Lpr kylät   klo 08 – 20.00 

  9.8 su KYLÄPYÖRÄILY 2, Lpr kylät    klo 08 – 20.00 

Kasukkalan kyläosaston puheenjohtajana jatkaa Hannu Hölttä puh. 050 3077082 

Kyläosaston kuulumisia myös netissä, osoitteessa www.ekarjala.fi/kylat/kasukkala 

15.4.2014 

Ritva Ylöstalo 

http://www.lappeenriento.fi/
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Haapajärven Metsästysseura 

Haapajärven Metsästysseuran johdossa tapahtui puheenjohtajan vaihdos. Toimintaa pitkään ansiokkaasti 

hoitanut Harri Kälviäinen siirtyi vapaalle ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Hannu Timperi. Myös 

sihteerin vaihdos tehtiin. Jukka Leino huolehtii nyt paperin pyörityksestä. Metsästysseuran maja ja muut 

rakennukset ovat viimevuosina tapahtuneiden  investointien ja rakentamisurakoiden ansiosta hyvässä 

kunnossa.    

Majaa ja saunaa on mahdollista vuokrata. Jos on tarvetta pitää juhlia tai saunailtoja niin ottakaa yhteys 

vuokrausta hoitavaan Savolaisen Jariin. 

Metsästyksen osalta ei ole odotettavissa suuria uudistuksia. Hirvilupien määrä noudattaa todennäköisesti 

viimevuosien lupamääriä. Karhu ja muiden petoeläinten kannoissa ei suuria muutoksia. 

Nyt kun kevät saapuu. Niin nautitaan luonnon heräämisestä uuteen kasvukauteen ja muistetaan myös antaa 

kaikille metsän asukkaille lisääntymisrauha. 

Seuran sihteeri Jukka Leino 

 

 

 

 

 

 

     

piirros: Teresa 



15 

 

 

Karhusjärven Erä ry  

Karhusjärven Erä ry on yksi vanhimmista Etelä-Saimaan riistanhoito yhdistyksen alueella toimivista 

metsästys seuroista joka on perustettu vuonna 1952 hillitsemään vapaana rehottanutta metsästyskulttuuria. 

Jäseniä seurassa on noin 130 joista aktiivijäseniä noin puolet. Hirvijahtiin joka on seuran vuosittainen 

päätapahtuma, osallistuu noin 40 jäsentä.  

Seuramme maat sijaitsevat Kasukkalan kylän pohjoispuolella rajoittuen Lappeenrannan kaupunkiin. Pinta-

alaa seurassamme on noin 6500 ha. Seuran pääpaikkana toimii maja Lakiakallioilla lammen rannalla 

nykyaikaisineen lihankäsittely tiloineen ja savusaunoineen, jonka löylyistä ovat monet kyläläiset päässet 

nauttimaan ja jotka eivät vielä ole päässeet, niin tervetuloa löylyihin.  

Naapuri seuroina meillä on Muukon Erämiehet, Rajan Erä, Hanhijärven Erä, Rapattilan Riistamiehet ja 

Haapajärven Metsästysseura joka kanssa seurallamme on paljon yhteisiä tapahtumia esim. vuosittaiset pilkki 

ja onki kilpailut joissa Karhusjärvi on ollut viime vuonna ottajan osassa mutta harjoittelu on jo aloitettu 

seuraavia kisoja varten joissa tulemme antamaan kovan vastuksen.  

Riista kanta alueellamme on tällä hetkellä hyvällä tasolla vaikkakin metsäkana lintujen kanta koki pienen 

taantuman edellisestä vuodesta.  Hirvilupia viime syksynä seurallamme oli 6+6  ja kaikki luvat saatiin 

käytettyä kohtuu lyhyessä ajassa. Myös kenneltoiminta on alueellamme vilkasta ja Karhusjärven Erä 

järjestää hirvenhaukku kokeet  ja jäniksen ajokokeet vuosittain. Maastoja olemme saaneet hyvin käyttöön 

kokeiden järjestämiseen naapuri seuroilta joista iso kiitos kuuluu maastoja luovuttaneille seuroille koska 

muuten järjestäminen olisi mahdotonta.  

Nyt kun tätä kirjoitan on kevät aurinko jo korkealla ja metsän eläimillä pesimäaika joten metsästystoiminta 

on pienellä tauolla joitain poikkeuksia lukuun ottamatta eli annetaan eläimille pesimärauha ja keskitytään 

vaikka polttopuu talkoisiin ja vietetään muuten aikaa yhdessä hyvien harrastusten ja ystävien parissa ja 

odotetaan syksyä jolloin, taas pääsemme mieliharrastusten pariin ja ukot lähtevät  pois kuleksimasta 

emäntien jaloksista. Samalla haluan myös toivottaa kyläläiset tervetulleeksi tutustumaan toimintaamme 

majallemme .  Lisää tietoa seurastamme löytyy netistä seuramme sivuilta osoitteesta 

www.karhusjarvenera.net 

Aurinkoisin terveisin  

Toni Penttinen 

Puheenjohtaja  

Karhusjärven Erä ry 

 

Piirros: Martta V 1. lk 

http://www.karhusjarvenera.net/
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Seniorikerholaisten unelma 

 

Aamulla mietin mielessäin, mitäpä tänään tekisin 

ryhtyisinkö laulajaksi, sulosävelten soittajaksi. 

Tulipa eteeni paha pulma, mistä löydän sanat lauluun 

nuotit sävelten soitantaan. 

Kynä käteen  ja kirjoittamaan, sanoja ei paperille tullut 

nuotit kaikki ol hukassa. Tähänkö loppuisi laulajan ura. 

Eihän näin huonosti käydä voisi. 

Illalla mietin taas mielessäin, ei tullut minusta laulajaa 

sulosävelten soittajaa.  

Kuulin vain sanattoman lintujen laulun ja tuulen soitannon kuusikosta.  

Puuttui aaltojen laulu järveltä ja sirkkojen siritys heinikosta. 

 

Yöllä olin taas nähnyt unta suuresta laulajasta ja  

hyvästä sävelten soittajasta. 

 Tähän uneen minun on tyydyttävä kun minusta ei laulajaa tullut. 

 
Kirjoittanut Eira 
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SPR JA PIRISTÄJÄ -TOIMINTA 

Saara Pulli kertoi Punaisen Ristin (SPR) Piristäjä –toiminnasta helmikuisessa 

kyläkokouksessamme ja toivoi kylältä vapaaehtoisia mukaan vanhusten kuljettamiseksi tai 

saattamiseksi kylältä esim. teatteriin tai muihin tapahtumiin ja kulttuuririentoihin. Päätimme 

tehdä toiminnasta jutun myös tähän kylälehteen. 

 

Otin tätä lehteä kasatessani yhteyttä SPR:n Piristäjä-toiminnan koordinaattoriin Kyösti 

Heikkoseen ja kysyin vielä häneltä luvan ja aineistoa jutun tekemiseksi. 

 

Piristäjä toiminta on tunnettu ja haluttu mielenvirkistäjä Lappeenrannan alueella. 

Monen ikäihmisen tekisi mieli lähteä teatteriin tai vaikkapa konserttiin, mutta ei uskalla 

kuitenkaan lähteä yksin, kun liikkuminen voi olla hankalaa. Nyt vajaan vuoden toiminut 

piristäjätoiminnan tarkoituksena on auttaa ikääntyviä ihmisiä tai muita vaikeasti ilman apua 
liikkuvia aktivoitumaan ja osallistumaan erilaisiin kulttuuritapahtumiin esim. teatteriin, 

konsertteihin, urheilutapahtumiin ja vaikkapa toritapahtumiin. 

 

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä auta piristäjälle kuluja. Piristettävä kustantaa omat 

mahdolliset pääsylippu tms.-kulut. Hänen mukanaan kulkeva piristäjä pääsee ilmaiseksi 

yhteistyökumppaneiden järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin esittämällä piristäjäpalvelun 

henkilökortin. SPR:n Lappeenrannan osasto antaa koulutuksen tehtävään ja piristäjät saavat 

siis lisäksi kuvallisen henkilökortin, joka oikeuttaa heidät tähän toimintaan. Piristäjäpalvelun 

yhteistyökumppaneina toimivat Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimi, Eksote ja 

Palvelukeskussäätiö. Kulttuuritoimintaa on kaupungissa paljon tarjolla. Kaupunginteatteri, 

kaupunginorkesteri ja museot sekä kirjasto tarjoavat paljon elämyksiä niistä kiinnostuneille. 

 

Jokainen meistä vanhenee tai muista syistä ei liikkuminen enää yksin onnistu turvallisesti. 

Joten jos olet avun tarpeessa liikkumisen suhteen tai haluat itse auttaa sitä tarvitsevaa, niin 

piristäjätoiminnasta kiinnostuneet voivat vierailla SPR:n Lappeenrannan osaston nettisivuilla. 

Siellä on lisää tietoa hyvästä asiasta. Voitte olla yhteydessä myös oman kylän tuttuun Pullin 

Saaraan. 

 

Kyösti Heikkonen pyysi myös kertomaan tulevista SPR:n tapahtumista, joista seuraava on 

kevään perinteinen retki Lahteen 27.5.2015. Matkan hinta on 30 euroa ja SPR sponsoroi sitä 

hiukan. Viime vuonna on Heikkosen mukaan vastaavalla Mikkelin matkalla ollut monia 

mukana täältä kyliltämme. Tapahtumista ja retkistä tiedotetaan paikallislehden järjestöt-

palstalla sekä lisäksi tapahtumista on tavoitteena saada esim. Haapajärven kylätalon 

ilmoitustaululle tiedotteet ja ilmoittautumislistat osallistumisesta ja mahdollisesta piristäjä 

tarpeesta. 

 

Lähde ihmeessä mukaan piristäjäksi, edes silloin tällöin – piristyt varmasti samalla itsekin – ja 

mikä tärkeintä piristät ja aktivoit jotain toista apua tarvitsevaa!  

 

Kyösti Heikkosta haastatteli ja jutun laati SPR:n Piristäjä – jutun pohjalta Sari Laihanen 
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KASUKKALAN MARTTOJEN KUULUMISIA 

 

 

 

 

 

 

Martat Myötävirtaan -vaelluksella Vainikkalassa kesäkuussa 2014 

 

Tervehdys Kasukkalan Martat ry:ltä. Marttajärjestön perustehtävä on kotien ja perheiden hyvinvoinnin 

vahvistaminen ja arjen hallinnan tukeminen. Kotitalousjärjestönä toimintamme on laaja ja meidän oma 

yhdistyksemme pyrkii antamaan energiaa, iloa,uuden oppimista ja hyvää mieltä niin jäsenille kuin 

läheisillemmekin. 

Tänä vuonna tuunaamme vanhoja vaatteita, ja pyrimme tekemään ekologisia ja järkeviä 

kotitaloushankintoja. 

Geokätköily tuo uuden ulottuvuuden luonnossa liikkuessa. Pienet kätköt löydetään mitä ihmeellisimmistä 

paikoista, ja samalla kunto kasvaa. 

Muuta tulevaa näet toimintasuunnitelmastamme. 

Porvoon retkelle ovat kaikki kyläläiset ja ystävät tervetulleita. 

Me Martat ollaan vilpittömän iloisia uusista jäsenistä!! Tule mukaan!! www.martat.fi  - ko. osoitteessa voit 

liittyä mukaan. 

Alla kuva maaliskuun Marttaillasta, jolloin kävimme kalahoitolassa. Nauratti ja kutitti!! 

Tuula Penttilä, Kasukkalan Marttojen puheenjohtaja 

 

 

LÄHDE MUKAAN KESÄRETKELLE 

KAUNIISEEN PORVOOSEEN! 

Lauantaina 6.6.2015 klo  7 -19 

Lähde edullisesti kesäpäivän viettoon 

kauniiseen Porvooseen – ohjelmassa 

vapaata kujilla kuljeskelua, shoppailua ja 

muuten vaan nautiskelua! 

Pikaiset ilmoittautumiset 

Tupulle p. 0408416822  

tai Ritvalle p. 0405650890 

http://www.martat.fi/
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FYSIOTERAPIAPALVELU  TUULA PENTTILÄ 

 

-MANUAALINEN KÄSITTELY 

-LIIKE JA -LAITEHOIDOT 

-PHYSIOPILATES OHJAUS 

-LIIKUNTATUNNIT 

-VETERAANIKUNTOUTUS 

 

VAINIKKALANTIE 72 54260 LAPPEENRANTA 

PUH.0408416822 S.POSTI : tuula.penttila@koti.luukku.com 

 

 

 

Kasukkalan koululla kokoontuu torstaisin 

kehonhallintaryhmä. PhysioPilates tunneilla 

keskitytään keskikehon hallintaan, syvien 
lihasten vahvistamiseen hengityksen 

rytmittämänä ja liikunnan iloon!! 

 

”Koulussa on kivaa piirtäminen” 

Piirros: Nella 

mailto:tuula.penttila@koti.luukku.com
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Elämä on.. 

 

Joka ilta pienenä isä tuli peittelemään ja toivotti hyvät yöt. Aina kun isä oli pois kotoa oli 

parasta, kun pääsi äidin viereen nukkumaan. Ikävöin noita hetkiä aina välillä. Kun ei enää 

olekaan pikkulapsi ja voi vain olla. Pitää puurtaa koulun eteen ja hoitaa elämäänsä, että se 

pysyy kuosissa. Joka hetki on suunniteltava ja kirjoitettava ylös, ettei vain vahingossa unohda 

jotain. Vaikka tosisasiassa siinä unohtaa jotain. Siinä unohtaa elää. Aina välillä unohdan elää ja 

menen vain rutiinien mukana. Aivan kuten siinä DNA-mainoksessa sanotaan sen jälkeen kun 

on lueteltu syntymä, koulun aloitus, työt ja vaikka mitkä ”Niin mitä elämä oikein on? Elämä 

on se mitä tapahtuu kaiken tämän välissä.” 

 

Välillä on helppo kadottaa itsensä. Tuntuu ehkä jopa hyvälle kadottaa itsensä hetkeksi ja olla 

hetki joku muu. Elää jotain muuta elämää. Olla vain. Niin kuin silloin kun oli vielä pieni. Sai 

vain olla. Ei tarvinnut ottaa vastuuta asioista, koska joku muu otti sen vastuun sinun puolestasi. 

Oli huoleton. Suurin murhe oli se, ettei sisko kavereineen ottanut leikkeihin, tai ettei naapurin 

poika halunnut leikkiä halihippaa. 

 

"Polku kiviä ja kantoja mitä tahansa voi odottaa mutkan takana." Näin lauletaan kappaleessa 

joka soi taustalla kaiken hälyn ja elämän melun keskellä. Mitä tahansa voi olla siellä edessä 

päin. Ja se on jo syy ottaa elämästä kaikki irti ja elää täysillä. 

 

Pitäisi muistaa aina välillä ottaa itseään niskasta kiinni ja elää. Elää vielä kun on nuori. Vielä 

kun elää. Vielä kun siihen on mahdollisuus. Tehdä asioita spontaanisti. Ja tehdä asioita joista 

pitää ja joista nauttii. Olla ja elää. 
 

Lilli Hatinen, Lappeenrannan Steinerlukio 

 

 

 

Piirros: Mia Hytti 5. lk 
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KASUKKALAN KYLÄYHDISTYS RY TOIMINTASUUNNITELMA JA 

TALOUSARVIO 2015 

 

Toimintasuunnitelma     Talousarvio 
 

TAMMIKUU 

 

HELMIKUU 

Lappeen alueraadin kokous 19.2. klo 17 Simolassa. Kyläyhdistyn jäsenet alueraadissa ovat Jarmo 

Pulli ja Jukka Porali, sekä varajäsenet Sari Laihanen ja Marianne Viinikainen.  

 

MAALISKUU 

Ohjelmallinen kyläkokous ke 4.3. klo 18 Kasukkalan kyläkoululla  150 € 

Uusien kyläläisten muistaminen kyläkokouksessa   30 € 

Mahalaisen uimarannan jäälle hiekan ajo viiran päälle   500 € 

 

HUHTIKUU 

Tienvarsien siivous  

Mahalaisen uimarannan kunnostustalkoot   160 € 

  

TOUKOKUU 

Kasukkalan kylälehti      300 € 

Koululaisten stipendit     40 € 

Kyläpyöräily      20 € 

  

KESÄKUU 

Lasten kesätapahtuma Samoticissa    100 € 

 

HEINÄKUU 

 

ELOKUU 

Kyläpyöräily       

 

SYYSKUU 

Kasukkalan kierros –liikuntatapahtuma    50 € 

 

LOKAKUU 

 

MARRASKUU 

 

JOULUKUU 

Uuden vuoden ilotulitustapahtuma    150 € 

 

      1 500 € 
JATKUVA TOIMINTA 

Ikäihmisten seniorikerho kokoontuu kerran viikossa Haapajärven koululla 

Kylätoimikunnan kokouksia n. 5 kpl  

 

Talousarvio vuodelle 2015 yhteensä     1 500 €  
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KASUKKALAN KYLÄTOIMIKUNNAN JÄSENET VUONNA 2015 
 
Petri Raskila 
petri.raskila@yahoo.com 
puh. 040 – 504 9405 
Vainikkalantie 188 
 
Sari Laihanen (rahastonhoitaja) 
sari.laihanen@pp.inet.fi 
puh. 040 – 593 3651 
Laihalantie 34 
 
Jere Kuismin 
jere.kuismin@agricenter.fi 
puh. 0400 – 5411 602 
Vanha Viipurintie 895 
 
Nina Parkkari 
nina.parkkari@gmail.com 
puh. 050 – 331 6072 
Ruunasuontie 20 
 
Jukka Porali (puheenjohtaja) 
jukkaporali@luukku.com 
puh. 0400 – 558 935 
Vainikkalantie 110 
 
Jarmo Pulli (varapuheenjohtaja) 
jarmo.pulli@omt-manukatti.com 
puh. 0400 – 355 998 
Vainikkalantie 89 
 
Tanja Niemimuukko 
tanja.niemimuukko@hotmail.fi 
puh. 040 – 556 4158 
Sunilantie 55 
 
Ritva Tamminen 
tamrit@luukku.com 
puh. 040 – 766 6469 
Toukotie 17 
 
Marianne Viinikainen (sihteeri) 
marianne.viinikainen@gmail.com 
puh. 0400 – 415 950 
Piutulantie 13  
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Yritykset ja palvelut  
 
Antti Pulli (maataloustuotteita, urakointia) 
- Kotimyynnissä: vapaan kanan kananmunat, 
viljat, herne 
Urakointi: 
- Traktorityö (etukuormaaja NH 8160/ 
etunostolaite NH TM 150) 
- Kultivointi, kylvölannoitus, 
kasvinsuojeluruiskutus, lannanlevitys, puinti 
(Claas 58s), maan/hiekan ajo, lumityöt, kuljetus 
(Ford Transit) 
Sunilantie 72, puh. 040 556 0138 
 
Fysioterapiapalvelu Tuula Penttilä  
puh.040 8416822 
 
Nosto- ja kuljetuspalvelut  
Kuljetus Tikka Oy 
p. 0400 917 637 
 
Kalliosaari, Hannu (kirvesmies) 
Kirvesmiehen työt 
Talpionmäentie 234, puh. 040 5751 995 
 
Konetyöt J. Koskelainen (maansiirto, 
suodatuskentät) 
Maansiirtotyöt, imeytys- ja suodatuskenttien 
kaivuut 
Sunilantie 108, puh. 0400 307 343 
 
Koneurakointi Raskila  

puh.0400 650 761  
 
OMT Fysioterapia Manukatti Oy 
Jarmo Pulli, puh. 05 610 6200 
 
Parturi kampaamo Siniset Sakset  
Katja Lehmus, puh. 0500 538 037 
 
Kuljetus Ari Laihanen 
- Kappaletavarakuljetukset / nostopalvelut 
- Koneiden kuljetukset, vaihtolavatyöt 
- Luotettava Kumppani –ohjelman jäsen 
Rapattilantie 72, puh. 040 184 9920 
 
Niemimuukko, Paavo (pihakoristeet, 
kotimuseo) 
- Puun juurakoista moottorisahalla muotoiltuja 
pihakoristeita ja –kalustoja. 
- Tilauksesta tutustuminen kotimuseoon  
Sunilantie 57, puh. 0407015584 

HoitoApu Omppu, Minna Omenainen-
Laihanen 

kuntouttavaa kotihoitoa, kotijumppaa ja 
hierontaa, virkistys- ja viriketoimintaa, 
peseytymisapua, kynsien leikkausta koneella ja 
jalkahoitoa, hiusten leikkausta, 
sairaanhoitopalveluita ja omaishoitajien 
lomitusta, puh. 040 7200 074 
 
Räihä, Teemu (lumityöt) 

- lumityöt 
Kiialantie 9, puh. 040 7277 806 
 
Hatinen Pasi 

-rakennus- ja saneerauspalvelut, puh. 0500 
919312 
 
Samotic Salpavaellukset (ohjelmapalvelut, 
kodinkoneasennukset) 
- Ohjelmapalvelut erilaisille ryhmille 
- Kodinkonekuljetukset ja -asennukset 
Sami Niemimuukko 
Sunilantie 55, puh. 040 558 61 
 
Lappeen Laskenta-apulaiset 
Excel-apu, sisäisen laskennan palvelut, hanke-
/yritystukihakemukset 
Marianne Viinikainen, puh. 0400 415 950 
 
Tmi Esa Lindh 

Autokorjaustoimintaa ja rengasmyyntiä 
Vainikkalantie 266, puh. 0400 657 651 
 
Rennoksia Pia Leino 

hieronta, osteopaattiset oppilastyöt,  
kotikäynnit, lahjakortit 
puh. 040 5856269 
rennoksia@me.com, http://www.rennoksia.fi 
 
Kotileipomo Tarja Kiianen-Junnikkala 
Viipurinrinkeleitä (leivonta ja myynti 
markkinoilla) 
Piutulantie 83, puh. 0400 563 246 
 
Karhun Talli 
Jenna Imeläinen 
Laihalantie 15 
http://rapattilankotielainpiha.nettisivu.org/ 
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