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Missä on Vainikkala?
Etelä-Karjalainen, Lappeenrannan kaupunkiin kuuluva Vainikkala sijaitsee Venäjän rajan tuntu-

massa Kaakkois-Suomessa. Välimatka monen vainikkalalaisen työllistävään Lappeenrantaan on noin 
28 kilometriä. Lounaaseen ajettaessa ensimmäinen vastaantuleva kunta on Ylämaa. Rautateitse Ve-
näjän rajalle ei liene kilometriäkään, mutta teitse esimerkiksi Viipuriin ostoksille ei pääse. Tällöin on 
käytettävä Nuijamaan tai Vaalimaan rajanylityspaikkoja.

On sanottu, että kylämme on liian kaukana Lappeenrannan keskustasta, ”pussissa”. Onneksemme 
julkisen liikenteen vuorot ovat hyvät. Teiden kapeus ja niiden vähäinen kunnossapito aiheuttavat ky-
läläisille ja täällä työssä käyville huolta ja jopa turvattomuuden tunnetta. 

Kylän maisemaa hallitsee massiivinen viljasiilo

Vainikkalan väestöjakauma

Kaavio vuodelta 2003
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Mitä on Vainikkalassa?

Työvoima ja työvoiman ulkopuolella olevat

Vainikkalan väestöstä 194 kuuluu työvoimaan. Heistä työllistettyjä on 169 ja työttömiä 25 ihmistä. 
Työvoiman ulkopuolella taas on 198 ihmistä, jotka kuuluvat lapsiin (0-14 vuotiaita 57) opiskelijoihin 
ja koululaisiin (23), varus- tai siviilipalvelusmiehiin tai muihin (17) väestöryhmiin. Maatalousyrittäjiä 
on 22 edelleen Vainikkalassa, tosin katoavaisesti. Myös muita yrittäjiä löytyy 4.

Palvelut ja elinkeinot
Vainikkalassa on suhteellisesti paljon työpaikkoja. Kylässämme on muutama suuri ja turvallinen 

työnantaja. Vainikkalaan ajetaan päivittäin töihin Lappeenrannan keskustasta ja haja-asutusalueilta, 
sekä Ylämaalta, ja jopa Joutsenosta ja Taipalsaarelta asti.

Kylämme on aktiivinen, luonnonläheinen ja monipuolinen palveluntarjoaja. Työllistäjistä suurim-
pina toimivat Valtion Rautatiet ja Rajavartiosto. Lisäksi Vainikkalassa on tulli asemarakennuksessa 
ja vienti/tuontifirma John Nurminen Oy joka toimii kolmessa eri osoitteessa, vientiosasto EKOP:n 
talossa Rajamiehentiellä, tuontiosasto asemalla sekä varastoterminaali Huolintatiellä. Yritys työllisti 
lokakuussa 2004 Vainikkalassa 40 henkilöä.

Peruspalvelut on onnistuttu Vainikkalassa säilyttämään. Lähimpänä lakkauttamista on ollut luulta-
vasti Vainikkalan koulu. Koulu täyttää 100 vuotta loppukesästä 2006. Koulun oppilasmäärän lisäämi-
nen on yksi tämän suunnitelman avainasioita.

Tärkeä kylän palvelupiste on kyläkauppa Sale, jossa toimii myös asiamiesposti ja polttonesteiden 
myynti. 

Kun kylältä löytyvät vielä pankki, ravintola Ukko-Pekka ja lukuisat pikkuyritykset, ei voi Vainik-
kalaa moittia palveluiden pulasta. Yksi tulevaisuuden tärkeimpiä tavoitteita tuleekin olemaan perus-
palveluiden säilyttäminen ja puolustaminen. Kylän asukkaita pyritään monin keinoin kannustamaan 
aina käyttämään oman kylän yritysten ja yhdistysten palveluita.

VAINIKKALAN PALVELUT VUONNA 2005 

Yksityiset palvelut:
Päivittäistavaramyymälä

Etelä-Karjalan Osuuskaupan Sale-myymälästä saa periaatteessa kaikki peruselintarvikkeet ja 
muut päivittäistavarat. Myymälä on avoinna arkisin klo 9 – 21, lauantaisin klo 9 – 16 ja sunnuntaisin 
klo 12 – 18. Myymälän pienestä koosta johtuen valikoima ei ole laajuudeltaan sama mitä suuremmat 
Salet pystyvät tarjoamaan. Salessa toimii asiamiesposti sekä peruspolttoaineiden myynti. Myynnissä 
on laadut 95 oktaaninen bensiini ja dieselöljy.

Pankin konttori
Etelä-Karjalan Osuuspankilla on Vainikkalassa yhden toimihenkilön konttori. Konttori tarjoaa nor-

maalit pankkipalvelut yksityishenkilöille. Konttori on avoinna maanantaisin klo 10.00 – 16.30 ja mui-
na arkipäivinä klo 10.00 – 14.00. Pankin eteisessä toimii internetiin liitetty Kultaraha asiakas-PC. 
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Ravintola
Asemalla toimiva ravintola Ukko-Pekka toimii lounaspaikkana sekä iltaravintolana. Ravintolassa 

on A-oikeudet. Ravintolassa on oma pizzalista. Noin kerran kuukaudessa ravintolassa on elävää mu-
siikkia tai jotain muuta ravintolaviihdettä.

Sanomalehtien varhaisjakelu
Sanomalehdet Etelä-Saimaa ja Helsingin Sanomat jaetaan kylän pääteiden läheisyydessä oleviin 

laatikoihin varhaisjakeluna. Lehdet ovat laatikoissa noin klo 5.30 aamulla.

Kaupungin ylläpitämät tai tukemat palvelut:

Koulu
Hyväkuntoisessa, vuonna 1970 valmistuneessa koulussa on luokat 1-6. Esikoulua ei lukuvuosina 

2004-2005 ja 2005-2006 ole. Kevätlukukaudella 2005 koulussa on yhteensä 20 oppilasta. Opettajia on 
kaksi. Koulun osoite on Rikkiläntie 47.

Kirjasto 
Kirjasto toimii seurakuntatalolla osoitteessa Rikkiläntie 38. Se on avoinna maanantaisin klo 17.00 

– 20.00, tiistaisin ja torstaisin klo 16.30 – 19.30 ja perjantaisin klo 11.00 – 16.00. Kesäisin ajoissa on 
pieniä muutoksia talvikauteen verraten. Kirjastossa on asiakkaiden käytössä oleva internetyhteys, 
ns. nettipointti. Kirjaston käyttäjille järjestetään vuosittainen kirjastokilpailu.

Lasten ryhmäperhepäivähoito
Toimii seurakuntatalolla osoitteessa Rikkiläntie 38. Hoitopaikka järjestyy myös vuorotyötä tekevil-

le. Kevättalvella 2005 hoitopaikkoja on yhteensä 8 kpl ja hoitoaika vaihtelee kello 6-17 välillä. Hoitotä-
tejä on kaksi. Vapaapäivien tekijöinä toimivat perhepäivähoitajat kaupungin keskustasta.

Lasten neuvola
Lasten neuvola toimii terveysasemalla seurakuntatalolla osoitteessa Rikkiläntie 38. Se on avoinna 

1-2 kertaa kuukaudessa.

Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto
Toimii terveysasemalla seurakuntatalossa osoitteessa Rikkiläntie 38. Terveydenhoitaja ottaa vas-

taan 1-2 kertaa kuukaudessa. Lääkäri harvemmin. Esiintyy pitkiä monen kuukauden katkoksia jol-
loin lääkärin vastaanottoa ei Vainikkalassa ole.

Linja-auto ja linjataksiyhteydet
Yhteydet kaupungin keskustaan ovat hyvät. Arkisin Vainikkalasta keskustaan kulkee 9 vuoroa. 

Paluuvuoroja arkisin on 10. Vuoroja on sama määrä myös koulujen loma-aikoina. Lauantaisin ja sun-
nuntaisin keskustaan on 6 vuoroa. Paluuvuoroja on 7. Edullisin tapa matkustaa on 50 euroa maksava 
Lappeenrannan kaupunkikortti joka on voimassa 30 päivää ostopäivästä.
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HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Harrastusmahdollisuuksia löytyy enemmän kuin paljon. Oma VPK turvaa ihmisiä sekä tulipaloil-

ta, että nykyisin myös sairas- ja onnettomuustapahtumissa ja tapaturmissa. Sen takaa vuodesta 2004 
alkaen toiminut ensivastetoiminta. Myös VPK:mme miehistömäärä on turvattu nuoriso-osastolla, jos-
ta siirtyy aika-ajoin uutta voimaa hälytysosaston puolelle. VPK:lla on tilat osoitteessa Rikkiläntie 38.

Lappeen Riennon Vainikkalan kyläosasto on liikuntapuolella näkyvin elin. Sen järjestämissä tapah-
tumissa hiihdetään, hölkätään, lentopalloillaan, luistellaan ja vaikkapa suunnistetaan. Lisäksi Riento 
tarjoaa urheilukoulua eri ikäisille lapsille kahdesti viikossa, osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja järjes-
tää tarvittaessa talkoovoimaa.

Yksi tuoreista tulokkaista ja todella aktiivinen yhdistys on Myötävirtaan ry. Yhdistyksen raken-
tama retkeilyreitti yhdistää Vainikkalan läntisiin naapurikyliin, Rikkilään ja Simolaan. Matkan voi 
taittaa Alajokea pitkin meloen tai sen rantoja pitkin vaeltaen. Reitin varrelle yhdistys on rakentanut 
yhteensä neljä laavua. Myötävirtaan ry käynnisti vuoden 2005 alussa uuden hankkeen, nimeltään 
Vaella Vainikkalaan – Viihdy ja jää. Hankkeen tarkoituksena on saada Vainikkalasta viihtyisämpi ja 
houkuttelevampi asuinpaikka.

Naisille harrastuksia tuo Marttojen toiminta ja heidän vetämät kurssit ja tilaisuudet. Pääasiassa 
miehistä toimintaa tarjoaa puolestaan Vainikkalan Riistamiehet ja Etelä-Lappeen Reserviläiset. Toki 
jokaisessa seurassa toimii myös vastakkainen sukupuoli, jollei ihan näkyvänä osapuolena, niin aina-
kin taustajoukoissa.

Liikuntapaikat ja liikuntamahdollisuudet

Valaistu kuntopolku/hiihtolatu n. 3 km
Kylän valaistu kuntorata on etenkin vaativampien hiihtäjien suosiossa. Latu on profiililtaan riittä-

vän vaihteleva tehokkaaseen harjoitteluun. Vähemmän rohkeutta omaavia varten on tehty niin sanot-
tu tasamaalatu joka ohittaa reitin vaativimmat laskut ja nousut. Ladulla voidaan hiihtää molemmilla 
hiihtotavoilla. Kesäisin reitti soveltuu erinomaisesti sauvakävelyyn. Kuntoradalle pääsee parhaiten 
koulun pihan kautta. Osoite Rikkiläntie 47. Yhteystahona toimii Lappeen Riennon Vainikkalan kylä-
osasto.

Laaja latuverkosto
Vainikkalan ympäristössä on laaja hyvin hoidettu latuverkosto. Sen yhteispituus on noin 40 kilo-

metriä. Latuja pitkin pystyy hiihtämään myös naapurikyliin, Simolaan ja Haapajärvelle. Latuverkosto 
kuvataan kartassa jota pidetään talvisin näkyvissä urheilualueen pukusuojarakennuksen seinässä, 
Myötävirtaan ry:n laavuilla sekä internetissä Vainikkalan ja Myötävirtaan kotisivuilla. Yhteyshenkilö 
Jorma Skippari.

Jääkiekkokaukalo
Kylän jääkiekkokaukalo sijaitsee koulun takana valaistun kuntoradan tuntumassa. Kaukalon tun-

tumassa on suihkulla ja WC:llä varustettu pukusuojarakennus jossa on oma osasto naisille sekä mie-
hille. Osoite Rikkiläntie 47. Hoito ja kunnossapito Lappeen Riento, Vainikkalan kyläosasto.

Retkeilyreitti
Myötävirtaan ry:n retkeilyreitti yhdistää Vainikkalan läntisiin naapurikyliin Rikkilään ja Simolaan. 

Reittiä voidaan kulkea sulan maan aikaan joko Alajokea pitkin meloen tai sen rantoja pitkin patikoi-
den. Talvella matka taittuu hyväkuntoista latua pitkin hiihtäen. Lisäksi voit pitää hengähdystauon ja 
paistaa makkaraa muutamalla laavulla. Vainikkalasta voi vuokrata kahta Myötävirtaan ry:n kanoottia. 
Niiden kotisatama sijaitsee Korpelantien sillan vieressä. Yhteyshenkilö Sauli Vainikka.
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Lentopallokenttä 
Vanhempi kylän lentopallokentistä sijaitsee koulun urheilukentällä. Kentän nykykunto on huono. 

Osoite Rikkiläntie 47. Yhteystaho Lappeen Riento, Vainikkalan kyläosasto.

Beach Volley –kenttä 
Uudempi kylän lentopallokentistä on pehmeäpintainen rantalentopallokenttä. Se sijaitsee asema-

alueen pysäköintipaikan tuntumassa lähellä ratapihan ylittävää ylikulkusiltaa. Hoito ja kunnossapito 
Lappeen Riento, Vainikkalan kyläosasto.

Koulun liikuntasali
Koulun sisäliikuntasalissa voidaan pelata lentopalloa sekä harrastaa muuta pieneen saliin soveltu-

vaa sisäliikuntaa. Salissa pidetään liikuntakerhoja lapsille ja nuorille. Osoite Rikkiläntie 47. Yhteys-
henkilö Hannu Putkonen.

Kuntosali
Kylän pieni kuntosali sijaitsee seurakuntasalin pohjakerroksessa. Salin välineistöön kuuluu veto-

laitteita, jalkaprässi, punnerruspenkki, levytankoja, käsipainoja ja kuntopyörä. Osoite Rikkiläntie 38. 
Yhteyshenkilö Hannu Putkonen.

Uimaranta
Kaupungin ylläpidossa oleva uimaranta sijaitsee Ojalassa noin 2 km kylän keskustasta Simolan 

suuntaan. Uintijärvenä on Niemijärvi. Järven vesi on tummahkoa mutta veden laatu täyttää hyvän 
uimaveden vaatimukset. Rannalla on hiekkapohja, pukusuoja, laavu, nuotiopaikka, puuceet ja laituri. 
Osoite Rintelänkuja Ojalassa. Yhteyshenkilö Teuvo Kiesi.

Ampumarata
Ammuntaa voi harrastaa Korpelassa jossa on Etelä-Lappeen reserviläisten ja Vainikkalan riista-

miesten ylläpitämä rata. Radalla voidaan harrastaa pistooli-, kivääri- ja haulikkolajeja. Osoite Korpe-
lantien päässä, noin 3,5 km kylän keskustasta. Yhteyshenkilöt Jukka Laine (riistamiehet) ja Hannu 
Putkonen (reserviläiset).

Reserviläisurheilu
Etelä-Lappeen reserviläiset ry järjestää monipuolista urheilu- ja liikuntatoimintaa. Kilpailuihin toi-

votaan osallistujia myös jäsenistön ulkopuolelta. Lajit: ampumahiihto, suunnistus, eri ammuntalajit ja 
ampumajuoksu. Yhteyshenkilö Hannu Putkonen.

Suunnistuskartat
Kylän maastoista on valmistettu muutama suunnistuskartta. Kartat ovat vanhentuneet, mutta ne 

soveltuvat varauksin suunnistuksen perusteiden oppimiseen sekä myös pienimuotoiseen kilpailutoi-
mintaan. Karttoja voi kysyä Lappeen Riennon toimistosta. 

Lasten valaistu pulkkamäki
Valaistun kuntoradan ja kiekkokaukalon tuntumassa on vauhdikas pulkkamäki lapsille. Rinteellä 

on pituutta noin 30 metriä. Osoite Rikkiläntie 47. Yhteyshenkilö Hannu Putkonen.
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Liikuntatapahtumia

Lappeen laturetki
Lappeen laturetkeä on järjestetty 1980-luvun alkuvuoista lähtien lähes keskeytyksettä. Tapahtuma 

käynnistyi Raippo-Simolan ja Vainikkalan kylätoimikunnat perustettiin, ja uudet yhdistykset kehitti-
vät toimintaa kyläläisille. Haapajärvi liittyi laturetken etappikyläksi 1990-luvulla. Yhteyshenkilö Sauli 
Vainikka.

Vainikkala-hölkkä
Vainikkala-hölkkä on vanhin hölkkätapahtuma Etelä-Karjalassa. Ensimmäisen kerran hölkän kier-

topalkinnot jaettiin vuonna 1974. Hölkkä järjestettiin äitienpäivänä aina vuoteen 2000 asti. Sen jälkeen 
tapahtuman ajankohta on vaihdellut. Keväällä 2002 järjestetyn hölkän 30-vuotistapahtuman kunnia-
vieraina olivat juoksijalegenda Lasse Viren ja viihdetaiteilija Mikko Alatalo. Nykyisin hölkkä on yksi 
osa-alue moniohjelmaisessa Vainikkala-päivässä. Yhteyshenkilö Hannu Putkonen.

Vuonna 2004 hölkkätapahtuma järjestettiin osana Vainikkala-päivää.

Kylähullun kävelyn suosio on kovassa nousussa.
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Kylähullun kävely ja Puolihullun patikointi
Kylähullun kävely ja sen puolikasmatka, Puolihullun patikointi syntyivät lähes vahingossa vuonna 

2001. Myyvän nimen ja kävelijöille luovutettavien ”Hullun Papereiden” ansiosta tapahtuman osallis-
tujamäärä on ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2004 tapahtumaan osallistui yhteensä 70 kävelijää. 
Kylähullun kävelyssä kävellään maatietä pitkin Lappeenrannan keskustasta Vainikkalan asemalle. 
Puolihullun patikoinnissa lähtöpaikka on Kasukkalassa. Yhteyshenkilö Sauli Vainikka.

Kyläpyöräily
Kyläpyöräily on nykyisin kymmenen kylän yhteisesti järjestämä koko kansan kuntoilutapahtuma. 

Tapahtuma sai alkunsa Vainikkalasta 1990-luvulla, kun kylässä järjestettiin Vainikkalan pyöräilykesä 
nimistä pyöräilytapahtumaa. Kyläpyöräily järjestetään kaksi kertaa kesän aikana, toukokuussa ja elo-
kuussa. Tapahtumaan osallistuu vallitsevasta säästä riippuen 100-250 pyöräilijää. Yhteyshenkilö Sauli 
Vainikka.

Muita liikuntatapahtumia
Vainikkalassa järjestetään vuosittain useita pienimuotoisia liikuntatapahtumia. Näistä tärkeimpiä 

ovat Hippo-hiihdot, muut lasten hiihdot, kuulakisa, kylien väliset kaukalopallo- ja lehtopalloturnauk-
set. Yhteyshenkilö Hannu Putkonen.

Kulttuuri ja muut harrastukset

Harrastajateatteri
Kylässä toimii harrastajateatteri. Harrastus elpyi uudelleen noin 40 vuoden tauon jälkeen vuon-

na 2002. Aikaisemmin, 1940-, 1950- ja 1960-luvuilla näytelmäharrastus oli kylässä erittäin aktiivista. 
2000-luvulla ryhmä on näytellyt kaksi Helena Anttosen kirjoittamaa pienoisnäytelmää. Yhteyshenki-
löt Jaana Rikkinen, Teija Hiiva ja Teppo Suhonen.

Valokuvaus, pimiö
Seurakuntatalon väestönsuojassa sijaitsee valokuvauskerhon pimiötilat. Pimiössä on toimiva väli-

neistökokonaisuus mustavalkokuvien valmistamiseen. Yhteyshenkilö Sauli Vainikka.

Kylälehti Uutis-Vainikkala 
Vainikkalassa ilmestyy oma lehti. Lehden ensimmäinen numero näki päivänvalon helmikuussa 

1988. Sen jälkeen Uutis-Vainikkala on ilmestynyt keskeytyksettä 12 kertaa vuodessa. Lehden tila-
ushinta vuonna 2005 on 14 euroa. Lehden levikki on noin 290 kpl. Yhteyshenkilöt Sauli Vainikka ja 
Teppo Suhonen.

Vainikkala-päivä kesällä
Moniohjelmainen Vainikkala-päivä järjestettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2004. Päivän oh-

jelma koostuu hartaustilaisuudesta, liikuntaosuudesta, lausunnasta, musiikkiesityksistä, yritys- yh-
distys- ja harrastusesittelyistä sekä iltaohjelmasta kylän ravintolassa. Yhteyshenkilö Hannu Putko-
nen.
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Kalastus

Osakaskunnat
Kylän vesialueiden omistus jakautuu kolmen osakaskunnan kesken. Ne ovat Ojalan, Vainikkalan 

ja Hiivaniemen osakaskunnat.

Yhteyshenkilöt:
Ojalan osakaskunta Jukka Jalovaara
Vainikkalan osakaskunta Jukka Laine
Hiivanimen osakaskunta Hannu Kuuluvainen

Kalastuskilpailut
Vainikkalan vesillä järjestetään yleensä kolmet avoimet pilkkikilpailut talvella sekä yksi avoin on-

gintakilpailu kesällä.

 

Vainikkalan järvet ja lammet tarjoavat puitteet monipuoliseen kalastusharrastukseen.

Suurkalatilastointi
Kylälehti Uutis-Vainikkala ylläpitää tilastoa kylän vesistä saaduista suurista kaloista. Tilasto on ve-

sialuekohtainen ja siinä tilastoidaan kaikkien kalalajien suurimmat saaliskalat. Yhteyshenkilöt Sauli 
Vainikka ja Teppo Suhonen.

Metsästys
Valtaosa Vainikkalan riistamaista on vuokrattu Vainikkalan riistamiehet ry:lle. Seuralla omistaa 

ampumaradan yhdessä Etelä-Lappeen reserviläisten kanssa. Yhteyshenkilö Jukka Laine.

Ojalan metsät on vuokrattu Rikkilän ja lähikylien erä ry:lle. Yhteyshenkilö Pekka Lyijynen.
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VAINIKKALASSA TOIMIVAT YHDISTYKSET 2005
Rekisteröidyt yhdistykset

Lappeen Riento ry (Vainikkalan kyläosasto)
Järjestää monipuolista ulko- ja sisäliikuntatoimintaa eri ikäisille liikuntakerhojen, kilpailujen ja 

koulutuksen muodossa, sekä ylläpitää kylän latuverkostoa.

Myötävirtaan ry
Myötävirtaan ry rakentaa ja ylläpitää retkeilyreittiä joka ulottuu Telkjärveltä Suuri-Pyhäkala –jär-

velle. Yhdistys on rakentanut reitin varrelle neljä laavua ja yhden lintutornin.

Yhdistys käynnisti vuoden 2005 alussa Vaella Vainikkalaan Viihdy ja jää –hankkeen.

Etelä-Lappeen reserviläiset ry
Reserviläisjärjestöllä on monipuolista toimintaa kylässä. Yhdistys omistaa ampumaradan yhdessä 

Vainikkalan riistamiesten kanssa.

Vainikkalan riistamiehet ry
Valtaosa Vainikkalan riistamaista on vuokrattu Vainikkalan riistamiehet ry:lle. Seuralla omistaa 

ampumaradan yhdessä Etelä-Lappeen reserviläisten kanssa. Yhteyshenkilö Jukka Laine.

Vainikkalan VPK 
Vainikkalan VPK on yksi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnista.  VPK:lla on toi-

mitilat seurakuntatalolla. VPK:lla on neljä ajoneuvoa ja monipuolinen kalusto. Hälytysosaston lisäksi 
löytyy myös intoa täynnä oleva nuoriso-osasto. 

  Vainikkalan VPK toteuttaa tärkeää ensivastetoimintaa Vainikkalassa ja lähikylissä, jolloin apu 
on pian saatavilla. Ambulanssin lähtiessä Lappeenrannasta voi aikaa kulua jopa puoli tuntia avun 
saamiseen. Siinä puolessa tunnissa VPK:mme ehtii saada hälytyksen, lähteä liikenteeseen tietyllä 
kalustolla ja suorittaa ensiavulliset toimenpiteet. Ambulanssin saapuessa paikalle tehdään selvitys 
tapahtuneesta ja jo suoritetuista toimenpiteistä.

MUUT YHDISTYKSET, KERHOT JA SEURAT

Martta-kerho
Vainikkalan Martta-kerho kokoontuu säännöllisesti syyskuusta toukokuuhun. Kokoontuminen 

tapahtuu yleensä seurakuntasalissa. Toimintaan kuuluu monenlaista, käsitöistä kahvitus- ja muoni-
tusjärjestelyihin. Yhteyshenkilö Paula Rumpu.

Vainikkalan kylätoimikunta
Vainikkalassa on toimelias kylätoimikunta. Yhteyshenkilöt Jaana Rikkinen (pj), Sauli Vainikka 

(vpj) ja Teppo Suhonen (siht)

Lappeen seurakunnan kerhotoiminta
Lappeen seurakunta järjestää kerhotoimintaa varhaisnuorisolle sekä myös varttuneimmille ihmi-

sille diakonikerhon muodossa. Seurakunnalla on sali ositteessa Rikkiläntie 38.
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KYLÄSUUNNITELMA
SUUNNITELMAKAUSI
Kyläsuunnitelma käsittää viisivuotiskauden 2005 - 2009. (1.5.2005 – 31.12.209). 
Suunnitelmaa päivitetään vähintään kahden vuoden välein. Uudet tavoitteet asetetaan viimeistään 
suunnitelmakauden päättyessä vuoden 2009 lopussa.

TAVOITE
Suunnitelmakaudella Vainikkalasta pyritään tekemään asuinpaikkana viihtyisämpi, siistimpi sekä 
houkuttelevampi uusille asukkaille sekä työpaikkoja tarjoaville yrityksille.
Samaan aikaan kylän harrastusmahdollisuuksia tullaan parantamaan rakentamalla valmiiksi Vaella 
Vainikkalaan –Viihdy ja jää –hankkeessa määritellyt kohteet kokonaisuudessaan. Hankkeessa raken-
nettavia kohteita ovat:

Valmistuu vuonna 2005
- Kesäteatteri ja katsomo
- Temppu- ja toimintarata lapsille
- Laavu

Valmistuu vuonna 2006
- Grillikatos
- Hiihtomaa
- Riukuaitaa n. 50 metriä

Valmistuu vuonna 2007
- Puisto
- Virolaismallinen keinu
- Maisemointityöt ja viimeistely

Hanke kytkeytyy toiminnallisesti seuraaviin valtakunnallisiin, maakunnallisiin tai kunnallisiin maa-
seudun kehityshankkeisiin:
- Myötävirtaan retkeilyreitti –hanke
- Kylälle asumaan –hanke
- Lappeenrannan kylät –hanke

Kaikilla edellä luetelluilla hankkeilla on joko suora tai kerrannaisvaikutus Vainikkalan positiiviselle 
kehittymiselle. Kylätoimikunta tai sen nimeämä taho toimii tiiviissä yhteistyössä kyseisten hankkei-
den vetäjien tai ohjausryhmien kanssa.

Samaan aikaan VVVJ-hankkeen kanssa siistitään koulun piha-aluetta sekä kunnostetaan urheilualu-
eella olevien rakennusten ulkoseinät ja katteet. Nämä toimenpiteet suoritetaan kesällä 2005 ja 2006. 
Tavoitteena on saada koulun piha-alue edustavaan kuntoon koulun 100-vuotisjuhlaan joka pidetään 
kesällä 2006.

Hankkeiden kautta rakennetuille kohteille pyritään kehittämään jatkuvaa ja pysyvää toimintaa 
suunnitelmakaudella ja sen jälkeen.



13

KYLÄN ILME JA MAISEMA
Kylän maisemaan pyritään vaikuttamaan kylän keskeisiä alueita siistimällä. Vaella Vainikkalan 

–hankkeessa toteutettavalla puistolla annetaan esimerkkiä kiinteistöjen ja maa-alueiden omistajille ja 
haltijoille. Maisemasuunnittelussa ja –toteutuksessa hyödynnetään alan asiantuntijoiden osaamista. 
Suunnitelmakaudella tullaan järjestämään 1-2 kaikille avointa maisemoinnin teemailtaa johon kutsu-
taan esitelmöijäksi asiantuntija esim. Etelä-Karjalan maaseutukeskuksesta. 

ASUNTO- ja TONTTITARJONTA

Tontit
Kylä osallistuu aktiivisesti vuosina 2005 ja 2006 Kylälle asumaan hankkeeseen pyrkien hankkeen 

aikana saamaan markkinoitua Vainikkalan alueelta vähintään kaksi (2) tonttia rakentajille. Hankkeen 
päätyttyä vuoden 2006 lopussa Vainikkala jatkaa itsenäisesti markkinointia siten, että suunnitelma-
kauden päätyttyä kylän alueelta on saatu markkinoitua yhteensä viisi (5) tonttia oman kodin raken-
tajille.

Tonttien markkinointi toteutetaan kylässä tähän tarkoitukseen perustetun tiimin toimesta. Mark-
kinoinnin avuksi tiimi rakentaa 5-6 kpl Vainikkala-kansioita joissa esitellään myynnissä olevat tontit 
ja uusille asukkaille tärkeät tiedot kylästä. Tiimi toteuttaa kohdennettua markkinointia kylän suurim-
milla työpaikoilla sekä eri tilaisuuksissa Vainikkalassa sekä myös kylän ulkopuolella.

Tiimin kokoonpano huhtikuussa 2005: Marja Suhonen, Teppo Suhonen ja Sauli Vainikka.

Valmiit asunnot
Kylän alueella myyntiin tulevat kiinteistöt menevät nykyistä nopeammin kaupaksi nykyistä tasoa 

merkittävästi parempaan hintaan. Tämä johtuu alueen arvon noususta ja tehostuneesta markkinoin-
nista.

Kiinteistöjen myyjille tarjotaan mahdollisuutta hyödyntää tonttimarkkinointitiimin osaamista ja 
työpanosta. Myyjä voi halutessaan luovuttaa kiinteistönsä markkinointitiedot tiimin kansisioissa esi-
teltäväksi maksutta.

Lisäksi Vainikkalalla on tarjota monipuolinen vuokra-asuntovalikoima.

Vaikutukset
Rakentamisen ja asumisen kasvattamiseen kohdennettavat toimenpiteet kasvattavat suunnitelma-

kaudella kylän asukasmäärää 5%. Kylän asukkaiden keski-ikä laskee 7,5 vuotta. Koulun oppilasmäärä 
kasvaa nykyisestä 20 oppilaasta 35 oppilaaseen. Opettajien määrä kasvaa kahdesta kolmeen. Lasten 
kunnallisen ryhmäperhepäivähoidon paikkamäärä kasvaa. Päivähoito toimii lapsimäärälle sopivissa, 
nykyistä suuremmissa tiloissa.

Keskitetyn jätevesijärjestelmän rakentaminen alkaa suunnittelukauden aikana ja Vainikkalan Vesi 
Oy:n verkosto laajenee ja saa uusia asiakkaita.

KYLÄN MARKKINOINTI YRITYKSILLE
Vainikkalaa markkinoidaan maanlaajuisesti Venäjän ja sen kautta tapahtuvan Kaukoidän rautatie-

liikenteen ja maantieliikenteen solmukohtana. Myös matkatoimistot ovat kiinnostuneita Vainikkalan 
tarjoamista junayhteyksistä matkustusmielessä. Vainikkalaa pyritään markkinoimaan hyvänä sijoi-
tuspaikkana eri alojen pienyrittäjille.

Vainikkalan osayleiskaavaan merkityt terminaali-, toimistorakentamisen alueet pyritään saamaan 
ainakin osittain kaavassa merkittyyn käyttöön.

Edellä mainitut kehittämiskohteet kylätoimikunta pyrkii toteuttamaan yhteistyössä alalla toimivi-
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en yritysten sekä kaupungin, maakuntaliiton ja valtion viranomaisten kanssa. 

Yrityksille ja yrittäjille kohdennetut toimenpiteen synnyttävät kylään suunnitelmakaudella 2 uutta 3-10 
henkilöä työllistävää pk-yritystä.

KYLÄN PALVELUT
Kylän palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen on yksi tämän suunnitelman kulmakivistä. Kaik-

kien suunnitelmakauden käynnistymishetkellä olevien palveluiden säilymisen puolesta taistellaan. 
Myös uusia palveluita pyritään hankkimaan, esim. uutta yritystoimintaa markkinoimalla. Erityisesti 
pyritään järjestämään toimintaedellytykset kyläkyselyssä eniten toivotulle palvelulle, Parturi-kam-
paamolle. Myös lasten hoitopaikkamäärä pyritään kasvattamaan balanssissa uusien perheiden synty-
misen ja kylään muuttamisen kanssa.

Pyritään jatkuvalla tiedottamisella aktivoimaan kyläläisiä käyttämään oman kylän palveluita. Kaik-
kien tulee ymmärtää että palvelutaso voidaan turvata ja sitä kehittää vain jos palveluita käytetään!

LIIKENNEYHTEYDET
Kylän liikenneyhteyksien kuntoon saattamiseen tullaan panostamaan. Tavoitteena on vaikuttaa 

käytettävissä olevin keinoin Simola – Vainikkala tieyhteyden pikaiseen rakentamiseen unohtamatta 
kevyen liikenteen väylää Ojalan ja koulun välillä sekä muita kevyen liikenteen turvallisuuteen vaikut-
tavia kohteita muun muassa Hiivaniemen suunnassa.

Vainikkalan ja kaupungin keskustan välisen joukkoliikenteen vuorojen säilyminen ja edelleen ke-
hittäminen on tärkeää. Kyläläisiä kannustetaan julkisen liikenteen käyttöön kertomalla kylälehdessä 
sen eduista. Tavoitteena on saada vuorojen käyttö kasvamaan siten että keskustan ja Vainikkalan välil-
lä liikkuvilla vuoroilla on taloudelliset perusteet ajaa suoraan nykyisten monen kylän kautta kiertävien 
yhdistelmälinjojen sijasta. Tiestön kunto on lähes moitteeton, kiitos yhteistyön Tiepiirin kanssa.

Pyritään keksimään vaikuttamiskeinoja Vainikkalan raja-aseman käytön lisäämiselle kansainvälis-
ten junien matkustajien juniin nousupaikkana. Matkustaville on saatettava tiedoksi edellä mainitut 
julkisen liikenteen syöttöyhteydet sekä aseman nykyaikainen ja turvallinen pysäköintialue. Vaikutta-
miskohteita ovat VR, Matkanjärjestäjät ja Lappeenrannan kaupunki.

Toimenpiteiden ansiosta idän pikajunien junaan- ja junastanousut Vainikkalassa kasvavat 30 % sa-
malla kun koko liikenteen matkustajamäärä kasvaa 5-10%

LIIKUNTAPAIKAT
Vainikkalan ”liikuntakeskuksen” yhteyteen rakennetaan lasten hiihtomaa. Mäenrinne sopii lois-

tavasti pienen hyppyrimäen sekä kumpareikon että tekniikkarinteen tekoon. Ajatuksena on että rin-
teessä lasketaan pulkalla ja lumilaudoilla, joten se on kaikenlaisten talvilajien lähiliikuntapaikka.

Lappeen Riennon Vainikkalan kyläosasto yhteistyössä lähikylien aktiivien kanssa pitää yllä katta-
vaa latuverkostoa. Vainikkalan tärkein osuus on noin kolmen kilometrin pituinen valaistu hiihtolatu, 
joka kesäkaudella toimii pururatana. Lisäksi toinen merkittävä liikunta-alue on jääkiekkokaukalom-
me. Näitä kahta kohdetta tullaan ylläpitämään ja kehittämään tarpeen mukaan. 

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Harrastusmahdollisuudet paranevat VVVJ-hankkeen etenemisen myötä. Valmistuvaa teatterinäyt-

tämöä pyritään markkinoimaan erilaisten näytösten ja konserttien esityspaikkana. Kohderyhmänä 
on oman kylän harrastajien lisäksi naapurikylien, Lappeenrannan, Ylämaan ja koko maakunnan har-
rastajaryhmät.

Suunnitelmakauden lopussa on vakiintunut tilanne jossa kylän kesäteatterissa pidetään kesäisin 
2-5 ulkoilmakonserttia ja 1-2 teatteriesitystä sekä 1-3 yksittäistä muuta kulttuuri- ja viihde-esitystä.
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Liikunta
Myös erilaisille liikuntaharrastuksille VVVJ-hankkeen eteneminen luo uusia mahdollisuuksia. 

Kuntoradan tuntumaan rakentuva hiihtomaa avaa uusia mahdollisuuksia hiihdon perusteiden opet-
teluun. Tämä toteutuu koulun liikuntatunneilla sekä urheiluseuran järjestämissä liikuntakerhoissa.

Myötävirtaan-retkeilyreitin suosio ja merkitys virkistyspaikkana kasvaa käytön ja sen myötä syn-
tyvän uuden toiminnan, kuten elämystapahtumien järjestämisen myötä.

Pyritään myös aktivoimaan kaikkia kylässä toimivia seuroja ja yhdistyksiä kehittämään uusia toi-
mintamuotoja jotka houkuttelevat uusia henkilöitä mukaan toimintaan.

Kurssit
Kylässä tullaan järjestämään erilaista kurssitoimintaa kaikille ikäryhmille. Kylän asukkaiden tar-

peita ja toiveita kartoitetaan noin kerran vuodessa ja kurssit ja koulutukset järjestetään kyselyistä 
saadun palautteen perusteella. Koulutusten järjestelyvastuut jakautuvat eri seuroille ja yhdistyksille 
aiheesta riippuen. Kylätoimikunnan pääasiallisena tehtävänä on luoda kursseille ja harrastusryhmil-
le hyvät puitteet toimia.

KYLÄTOIMINTA
Vainikkalan kylätoiminta on viime vuosina ollut varsin aktiivista. Sitä tullaan kehittämään edel-

leen aktivoimalla uusia henkilöitä mukaan toimintaan.  Kylän seurojen ja yhdistysten yhteistyötä 
tullaan kehittämään yhteisesti järjestettävillä tapahtumilla. Vainikkala-päivä on hyvä ja jatkuva yh-
teistyökohde. Suunnitelmakaudella vastaavaa yhteistoimintaa laajennetaan myös joihinkin muihin 
tapahtumiin.

Kylän yhteishengen parantaminen entisestään on yksi suunnitelman tärkeimmistä asioista. Tähän 
päästään avoimella tiedottamisella ja rehdillä vuorovaikutteisella yhteistyöllä.

YHTEENVETO
Suunnitelmakaudella 1.5.2005 - 31.12.2009 Vainikkalassa tapahtuu
- uusia omakotitaloja on rakennettu vähintään 4 kpl
- asukasmäärä on kasvanut 5 %
- rakenteilla olevia ok-taloja on 2 kpl
- kylän asukkaiden keski-ikä on laskenut 7,5 vuotta
- koulussa on 35 oppilasta ja kolme opettajaa
- lasten kunnallinen ryhmäperhepäivähoito toimii nykyistä suuremmalla kapasiteetilla
- kylässä aloittaa toiminnan vähintään kaksi uutta 3-30 henkilöä työllistävää pk-yritystä
- kylässä toimii parturi-kampaamo sekä vähintään yksi muu vastaava pienyrittäjä osa- tai täyspäiväi-

sesti 
- kylän maiseman yleisilme kohentuu merkittävästi rakennettavan puiston ja sen antaman esimer-

kin ansiosta
- julkinen liikenne kehittyy nykyisestä paremmin palvelevilla vuoroilla
- nopeat idän junat pysähtyvät Vainikkalassa
- Vainikkalan kautta kulkevien matkustajien määrä kasvaa 5 - 10%
- idän junien matkustajien junaan- ja junastanousut Vainikkalassa kasvavat 30 %
- junien suora syöttöliikenne Lpr:n keskustasta on nopeaa ja tehokasta
- Vainikkalan Vesi Oy:n verkosto laajenee
- Keskitetyn jätevesijärjestelmän rakentaminen kylän keskeisillä alueilla käynnistyy
- Myötävirtaan retkeilyreitti on aktiivisessa käytössä
- kylän kesäteatterissa pidetään kesäisin 2-5 kpl ulkoilmakonserttia ja 1-2 teatteriesitystä sekä yksit-

täisiä muita kulttuuri- ja viihde-esityksiä
- seurakunnan toiminnot kehittyvät
- Alajoen ja Telkjärven veden laadun vuosittainen kohentuminen alkaa, paraneminen uudistetun   
 jätevesihuollon myötä.
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Vainikkalan kyläsuunnitelman kokoaminen
Kyläsuunnitelma perustuu kyläläisille vuonna 2003 tehtyyn kyläkyselyyn, osittain jo vireillä ole-

viin hankkeisiin sekä kylätoimikunnan laatimiin suunnitelmiin.

Kyläsuunnitelman ovat laatineet Sauli Vainikka ja Teppo Suhonen, yhteistyössä koko kylätoimi-
kunnan kanssa.

Vainikkalan yhdistysluettelo yhteyshenkilöineen
Aakkosellisessa järjestyksessä

Etelä-Lappeen reserviläiset ry
Hannu Putkonen (050-5647494 hannu.putkonen@luukku.com)

Kalastus, osakaskunnat (myös luvat ja yksiköt)
Ojalan osakaskunta: Jukka Jalovaara (0500-552390)
Vainikkalan osakaskunta: Jukka Laine (0500-808821, jukka.laine@pp.inet.fi)
Hiivaniemen osakaskunta: Hannu Kuuluvainen (050-4903113)

Kuvakerho
Sauli Vainikka (040-3022482, sauli.vainikka@pp.inet.fi)

Kylälehti Uutis-Vainikkala (vainikkala@suomi24.fi)
Sauli Vainikka (040-3022482, sauli.vainikka@pp.inet.fi)
Teppo Suhonen (040-5594773, teppo.suhonen@pp.inet.fi)

Lappeen Riento ry, Vainikkalan kyläosasto
puheenjohtaja: Hannu Putkonen (050-5647494, hannu.putkonen@luukku.com)
sihteeri: Teppo Suhonen (040-5594773, teppo.suhonen@pp.inet.fi)

Martat
Paula Rumpu (050 3005550)

Myötävirtaan ry
Sauli Vainikka (040-3022482)
Esa Peltola (040-5555834, esa.peltola@pp1.inet.fi)

Näytelmäkerho
Jaana Rikkinen (0400-790080, jaana.rikkinen@suomi24.fi)
Teija Hiiva (050-3084276)

Vainikkalan kylätoimikunta http://yhdistykset.etela-karjala.fi/vkala
puheenjohtaja Jaana Rikkinen (0400-790080, jaana.rikkinen@suomi24.fi)
varapuheenjohtaja Sauli Vainikka (040-3022482, sauli.vainikka@pp.inet.fi)
sihteeri Teppo Suhonen (040-5594773, teppo.suhonen@pp.inet.fi)
Vainikkalan riistamiehet ry
Jukka Laine (0500-808821, jukka.laine@pp.inet.fi)

Vainikkalan VPK
Hälytysosasto: Seppo Vanhatalo (05 4548157)
Nuoriso-osasto: Mari Laurikainen (040-7395133, mari.laurikainen@luukku.com)


