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Vuosi 2015 oli Lappeen kotiseutuyhdistys ry:n 24. toimintavuosi. Vuosi oli 
Lappeen seurakunnan ja pitäjän 600-vuotisjuhlavuosi, joka näkyi yhdistyksen 
toiminnassa monin tavoin. Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden määrä oli 
86 henkeä. Kotiseutuyhdistyksen toiminta tavoitti kuitenkin huomattavasti suu-
remman joukon johtuen myös juhlavuodesta. Yhdistyksen toiminnan painopiste 
on ollut kotiseudun historiassa ja perinnetyössä. Kotiseututyön merkitys paikal-
lisen identiteetin, kulttuurin, historian ja perinteiden vaalijana on yhteiskunnan 
rakennemuutosten keskellä edelleen tärkeää työtä.
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Johtokunta ja vuosikokoukset
Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Jorma Taipale ja varapuheenjohta-

jana Jouni Kemppi. Johtokuntaan ovat heidän lisäkseen kuuluneet, Leena Kaarna, 
Jari Karhu, Kaija Kourula, Juha Kuorttinen, Matti Mäkirinta, Kaija Pohjonen ja 
Heikki Ruskovaara. Kaija Kourula on toiminut sihteerinä ja Heikki Turunen ra-
hastonhoitajana. Johtokunta on vuoden aikana kokoontunut kahdeksan kertaa. 
Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä ja päättämiä asioita ovat olleet juhlakirjan 
”Läpi kuuden vuosisadan – Lappeen seurakunta 1415 – 2015” toimittaminen ja 
kustantaminen sekä kotiseutupäivänä 26.7. esitetyn juhlanäytelmän ”Ilon lap-
set – näytelmä toivosta ja armosta” valmistelut. Lappeenrannan kaupunginhal-
litus on johtokunnan anomuksesta myöntänyt yhdistykselle oikeuden käyttää 
Lappeen kotiseutuyhdistyksen tunnuksena entistä Lappeen kunnan vaakunaa, 
jossa on kuvattu Kauskilan kirkon suojelupyhimys Pyhä Laurentius. Johtokunta 
teetätti Lipputaito Oy:llä 50 kappaletta pöytästandaareja. Ne voitiin valmistaa 
Lappeen kunnan vanhojen piirustusten ja värien mukaan. Pöytästandaaria on 
myyty 30 euron hintaan ja sitä on myös jaettu juhlavuoden aikana eri tahoille 
asiassa pidetyn matrikkelin mukaan.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.3. Lappeen seurakuntasalissa. 
Kokousesitelmän piti Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Erkki Jouhki kes-
kusta-alueen kaava- ja rakennus-suunnitelmista. Keskustelussa arvioitiin ydin-
keskustan tulevan rakennuskorkeuden olevan jossain määrin ylimitoitettu ja 
muuttavan perinteisen kaupunkikuvan profi ilia liiaksi. Esille otettiin myös kes-
kusta-alueen tuntumassa oleva Lappeen entisen kirkkoherranpappilan alue, 
jonka toivottiin säilyvän puistomaisema alueena pappilan ympärillä. Asiasta jä-
tettiin syksyllä kaupunginjohtaja Kimmo Jarvalle lausunto (liite 1). Syyskokous 
pidettiin 29.12. Ruustinnassa, vanhassa pappilassa, suurella joukolla laulettujen 
Kauneimpien Joululaulujen jälkeen. Uudeksi puheenjohtajaksi kokous valitsi 
Helen Puustisen. Leena Kaarnan kieltäydyttyä jatkamasta, valittiin johtokun-
taan Airi Musto ja Kaija Pohjosen pyydettyä eroa johtokunnasta, valittiin Jorma 
Taipale tilalle vuodeksi 2016. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat olleet Pertti Sipiläinen ja Matti 
Mölsä. 



Kotiseutupäivä
Kotiseutupäivää ”Juuret Lappeella” vietettiin sunnuntaina 26.7. Kotiseutu-mes-

sun Lappeen Marian kirkossa toimitti seurakuntapastori Anna Niemelä ja saarnan 
piti Lappeella kappalaisena aikanaan toiminut kirkkohallituksen kansliapäällikkö 
emeritus Pertti Mäkeläinen, Hytin kylätoimikunnan jäsenet avustivat. Kolehti koot-
tiin Lappeen kotiseutuyhdistyksen työlle.

Kotiseutupäivän kotiseutujuhlan tapahtumapaikkana oli Hytin VPK:n talo ja pi-
ha-alue. Keittoruokaa, grillimakkaroita ja kahvia oli saatavana päivän aikana ennen 
ja jälkeen juhlanäytelmän esityksien. Arto Myllärisen kirjoittama ja ohjaama juh-
lavuoden näytelmä ”Ilon lapset – näytelmä toivosta ja armosta” esitettiin kolmena 
näytöksenä 26.7. klo 13.00, 15.30 ja klo 18.00.  Näiden lisäksi jo lauantaina 25.7. klo 
18.00 esitettiin ennakkonäytös, johon myös oli saapunut katsojia. Kaikkiaan esitys-
tä seurasi lähes 800 katsojaa. 

Juhlanäytelmän kirjoittaja, Lappeen Saarnialasta kotoisin oleva teatteriohjaa-
ja Arto Myllärinen, harjoitutti ja ohjasi näytelmän heinäkuun aikana. Eri rooleis-
sa oli lähes 30 henkeä. Näytelmän mittavasta musiikista vastasi kahdeksan hengen 
musiikkiryhmä Sanna Pulkkisen ja Antti Taipaleen johdolla. Näytelmään oli tehty 
myös useita uusia sanoituksia ja sävellyksiä, joista Pekka Simojoen sanoittama ja sä-
veltämä laulu ”Minä en ole ensimmäinen” toimi mieliin painuvana tunnuslauluna.

Näytelmän rakenteiden toteuttamisessa Hytin seudulta ja muualta tulleet tal-
koolaiset kantoivat suuren vastuun. Jouni Kemppi ja Arto Myllärinen suunnitteli-
vat lavasteet, jotka taitava työryhmä rakensi. Päivi Kuokkanen veti kätevää puvus-
tusryhmää ja sekä harjoitus- ja rakennusajan että juhlapäivän tarjoilusta vastasi uut-
tera Raili Taskulan catering-ryhmä. Liikenteen ohjauksessa, ohjelmien myynnissä 
ja vastaavissa tehtävissä toimi lukuisia henkilöitä.

Kotiseutujuhlan juontajana oli tuttuun juohevaan tapaan Helena Puustinen. 
Kiitos- ja muita puheenvuoroja näytösten yhteydessä käyttivät Hytin kylätoimikun-
nan puheenjohtaja Päivi Kuokkanen, Lappeen kotiseutuyhdistyksen varapuheen-
johtaja Jouni Kemppi, Jarru-toimikunnan puheenjohtaja Kyösti Tiainen, Lappeen 
Taata Juha Kuorttinen, Lappeen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Taipale, 
piispa Seppo Häkkinen, talousjohtaja Irmeli Hakkarainen sekä teatteriohjaaja Arto 
Myllärinen. Lappeenrannan seurakuntayhtymä jakoi kaikille esiintyjille ja talkoolai-
sille - yhteensä noin 60 henkeä - ruusut sekä Aimo Vuorisen kirjan ”Lappeenrannan 
kirkot”.

Tilaisuudessa jaettiin myös Jarru-toimikunnan viimeiset stipendit. Puheenjohtaja 
Kyösti Tiainen luovutti 500 € Lappeen Sinisten partiolippukunnalle sekä 1000 € 
Lappeen seurakunnan poikatyölle. Yhteensä Jarru-kirjan tuottoja on jaettu sti-
pendeinä 7000 € vuosina 2010 – 2015 Lappeen ja Lauritsalan poikatyölle, Lappeen 
Sinisille sekä Lauritsalan Siniveljille.

Lappeenrannan Filmi ja Videokuvaus ry. kuvasi näytelmän ja valmisti siitä 
laadukkaan videofi lmin. 



Kotiseutupäivän järjestelyistä vastasivat Lappeen seurakunta, Lappeen koti-
seutuyhdistys, Hytin kylätoimikunta, Hytin VPK, Hytin erämiehet. 

Kotiseutupäivän tilaisuuksiin osallistui lauantain ennakkoesitys ja sunnun-
tain messu mukaan lukien 1 000 henkeä. Linja-autokuljetukset eri näytöksiin oli 
järjestetty Joutsenosta, Lauritsalasta, kaupungin keskustasta, Sammonlahdesta 
sekä Savitaipaleelta, Lemiltä ja Luumäeltä. Yhdistyksen sihteeri Kaija Kourula, 
rahastonhoitaja Heikki Turunen ja Matti Mäkirinta hoitivat liikennejärjestelyjä 
sekä ohjelmien myyntiä ym.

Muu toiminta  
Lappeen seurakunnan 600-vuotissyntymäpäivää vietettiin Kauskilan Kappelin-

mäellä 25.6. klo 19 laulu- ja hartaushetken merkeissä. Lappeen seurakunta tarjo-
si Marjut Myllysen keittämät juhlakahvit kylätoimikunnan avustuksella. Väkeä 
oli paikalla noin 80 henkeä. Tilaisuuteen oli järjestetty autokuljetus.

Kauskilan Kappelinmäellä kokoonnuttiin perinteiseen tapaan myös Laurin-
päivän messuun ja lauluhetkeen 10.8.  Musiikin esittäjinä olivat ”munkit” Sami 
Kääriä ja Antti Taipale sekä Lappeen  Taata Juha Kuorttinen, joka esitti myös 
tervehdyksen. Ehtoollisen toimittivat seurakuntapastori Anni Paukkala ja kant-
tori Sauli Ruskeepää. Lappeen seurakunta tarjosi tässäkin tilaisuudessa Marjut 
Myllysen keittämät ja Hytin kylätoimikunnan tarjoilemat kahvit. Väkeä oli pai-
kalla yli 100 henkeä. Tilaisuuteen oli järjestetty autokuljetus. 

Perinteinen joulurauhanjulistus järjestettiin Kappelinmäellä 22.12. Lappeen 
seurakunnan toimesta. Hytin kylätoimikunta oli jälleen järjestänyt kirkonpaikan 
kynttilävalaisun.

Kauneimmat joululaulut järjestettiin jo pitkän perinteen mukaan Lappeen 
Ruustinnassa, entisessä kirkkoherranpappilassa 29.12. klo 14. Laulattajana oli 
Antero Kokko ja kannelta soitti Lappeen Taata Juha Kuorttinen. Väkeä oli noin 
80 henkeä. Tilaisuuden  alussa juotiin Lappeen Ruustinnan keittämät päiväkah-
vit, jotka Lappeen seurakunta tarjosi vielä juhlavuoden merkeissä, kolehti kerät-
tiin Suomen Lähetysseuralle. 



Lappeen seurakunnan 600-vuotisjuhlakirja
Vuoden aikana valmistui kotiseutuyhdistyksen pitkäaikainen hanke, juhlakir-

ja ”Läpi kuuden vuosisadan – Lappeen seurakunta 1415 – 2015”. Projekti käynnis-
tyi vuoden 2012 aikana, jolloin päätettiin toimintasuunnitelmassa ollut kotiseutu-
kirja toimittaa vuoden 2015 juhlakirjana. Kotiseutuyhdistyksen johtokunta asetti 
työryhmän viemään projektia eteenpäin. Työryhmään valittiin yhdistyksen pj. 
Kyösti Tiainen, Etelä-Karjalan Maakuntayhdistyksen pj. Antti Vanhanen ja ko-
tiseutuyhdistyksen sihteeri Jorma Taipale. Myöhemmin Lappeen seurakunnan 
hyväksyttyä yhdistyksen juhlakirjan toimittajaksi ja kustantajaksi, valittiin kirja-
työryhmään myös Lappeen kirkkoherra Mika Lehtola ja hankkeen edistyessä 
kuvatoimittaja Seppo Pelkonen. Puheenjohtajana kirjatyöryhmässä on toiminut 
Antti Vanhanen ja sihteerinä Jorma Taipale. Yhdistyksen rahastonhoitaja Heikki 
Turunen on myös osallistunut tarvittaessa kokouksiin. Työryhmä on pitänyt 
kaikkiaan noin 25 kokousta ja palaveria. Lisäksi on pidetty kaksi kaikille kirjoit-
tajille tarkoitettua yhteistä palaveria.

Alun alkaen todettiin, että kirjasta tehdään artikkelikokoelma, jonka kirjoitta-
jiksi kutsutaan asiantuntijoita eri tahoilta. Pääartikkelien kirjoittajia kirjassa on 
yhdeksän: professori Simo Heininen, arkeologit Ville Laakso ja Jukka Luoto, fi l.
maist. Soile Rinno, prof. Heikki Hanka, dos. Esko M. Laine, prof. Tuija Laine, 
fi l.maist. Anu Talka, teol.lis. Pertti Mäkeläinen. Lisäksi seurakunnan entisiä ja 
nykyisiä työntekijöitä sekä muita kirjoittajia on 11, eli kaikkiaan 20 kirjoittajaa. 
Kirjan onnistuneen ulkoasun  ovat toteuttaneet taittaja Päivi Veijalainen ja kuvit-
taja Seppo Pelkonen.  Kirjasta on otettu 1024 kappaleen painos Bookwell Oy:n 
kirjapainossa Porvoossa.    

Juhlakirjan julkistamista jouduttiin siirtämään alun perin suunnitellusta he-
latorstaista syksyyn kirjoitusaikatauluista ja oikoluvusta johtuen. Julkistaminen 
tapahtui Lappeen kirkossa 4.9.2015. Kirja sai erinomaiset arvostelut. Syksyn ai-
kana pidettiin kotiseutuyhdistyksen ja Lappeen seurakunnan järjestämänä usei-
ta tilaisuuksia, joissa kirjoittajat esittelivät kirjoitus-teemaansa. Tällaisia ”studia 
generalia” luentoja pidettiin 4.9. ja 6.9. kirkossa (Pertti Mäkeläinen ja Antti 
Vanhanen), vanhusten viikolla 8.10. kirkossa (Jukka Luoto ja Antti Vanhanen), 
uskonpudistuksen muistopäivänä 25.10. Lappeen Ruustinnassa (Esko M. ja Tuija 
Laine), maanantaina 9.11. Skinnarilan Hovissa (Simo Heininen ja Anu Talka) 
sekä sunnuntaina 15.11. kirkossa (Heikki Hanka ja Soile Rinno). Tilaisuuksissa 
oli melko runsaasti osan ottajia. Samalla kirjaa markkinoitiin, ja sitä on ollut vuo-
den aikana myytävänä seurakuntien taloustoimistossa, Sammonlahden seura-
kunta-toimistossa, Lauritsalan seurakuntakodilla Puodissa ja Pannussa, Karjala-
myymälässä ja Suomalaisessa Kirjakaupassa 40 euron hintaan.

Kirjan kustannuksien arvioitiin alkuvaiheessa nousevan n. 30 000 euroon. 
Työn edistyessä ja laajentuessa arviota on jouduttu tarkistamaan useita kerto-
ja. Lopulliset kustannukset kirjan toimittamisessa nousevat n. 78 000 euroon. 



Lappeen kotiseutuyhdistys on onnistunut saamaan rahoitusta Lappeen seu-
rakunnalta ja Lappeenrannan seurakuntayhtymältä sekä lukuisilta apurahoja 
myöntäviltä säätiöiltä ja järjestöiltä. Tämä rahoitus yhdessä kirjamyynnin kanssa 
on kattanut kustannukset.

Puheenjohtaja on kesällä toiminut Lauritsala-seuran linja-autoretken oppaana 
Kauskilan Kappelinmäellä, Simolan asemanseudulla ja Pulsassa.

”Ilon lapset” videofi lmiä on esitetty Hytissä näytelmän esittäjille, talkoolaisille 
ja muille 21.10. sekä marraskuussa Vainikkalan seurakuntatalolla. 

Juhlavuosi on toivottavasti toiminnallaan sytyttänyt ja hoitanut meitä kaikkia 
ja tavoittanut myös uusia kotiseututyön ystäviä.  Soikoon sydämissämme pitkäs-
tä historiastamme kertova Pekka Simojoen kiitollinen tunnuslaulu ”Minä en ole 
ensimmäinen, joka ihmisen polkua käy…”

Johtokunta



JARRUTOIMIKUNTA

2009 Kyösti Tiainen, puheenjohtaja, Neliövartion edustaja, pj.
 Heimo Lipiäinen, jäsen, Neliövartion edustaja
 Laura Vainikka, jäsen, Lappeen Kotiseutuyhdistyksen edustaja
 Antti Vanhanen, sihteeri, Lappeen Kotiseutuyhdistyksen edustaja, siht.

2010 Neliövartion edustajina Kyösti Tiainen, pj. ja Heimo Lipiäinen
 Lappeen Kotiseutuyhdistyksen edustajina Laura Vainikka ja Antti Vanhanen, siht.

2011 Kyösti Tiainen, pj., Neliövartion edustaja, ja Heimo Lipiäinen Neliövartion edustaja
 Antti Vanhanen, siht., Lappeen Kotiseutuyhdistyksen edustaja ja Laura Vainikka
 Lappeen Kotiseutuyhdistyksen edustaja

2012 Heimo Lipiäinen, pj., Neliövartion edustaja, Heikki Kaipia, Lappeen Kotiseutuyhdis-
tyksen edustaja ja Antti Vanhanen, siht. Lappeen Kotiseutuyhdistyksen edustaja,

 Esko Kaarna, Neliövartion edustaja

2013 Heimo Lipiäinen, pj., Neliövartion edustaja,
 Heikki Kaipia, Lappeen Kotiseutuyhdistyksen edustaja
 Esko Kaarna, Neliövartion edustaja
 Antti Vanhanen, siht., Lappeen Kotiseutuyhdistyksen edustaja

2014 Neliövartion edustajina Esko Kaarna ja toisena jäsenenä ensin Heimo Lipiäinen ja 
Kyösti Tiainen.

 Lappeen Kotiseutuyhdistyksen edustajina olivat Heikki Kaipia ja Antti Vanhanen.
 Puheenjohtajana toimi Heimo Lipiäinen ja hänen jälkeensä Kyösti Tiainen ja sihteeri-

nä Antti Vanhanen.

VIIMEINEN KOKOUS 18.11.2014

§ 2  Toimikunnan tulevaisuus
 Todettiin, että vuodesta 2010 vuoteen 2014 toimikunta on jakanut tukiapurahoja 5.500 

euroa ja Jarrutilin saldo 30.9.2014 oli 1.527,89 euroa.
 Toimikunta päätti esittää sekä Neliövartiolle että Lappeen Kotiseutuyhdistykselle, 

että toimikunta tällaisessa muodossa lakkautetaan ja kotiseutuyhdistys harkitsisi, 
miten poika- ja partiotyön esillä pitäminen ja tukeminen säilyisivät yhdistyksen toi-
minnassa.

§ 3  Tukiapurahojen myöntäminen
 Toimikunta päätti, että vuoden 2015 Lappeen kotiseutujuhlassa 26.7. Hytissä jaetaan 

viimeiset tukiapurahat: 1.000 euroa Lappeen seurakunnan poikatyölle ja 500 euroa 
Lappeen Sinisille vanhan Lappeen alueella alkavaan partiotoimintaan.

 Päätös tukiapurahoista julkistetaan noin kahta kuukautta ennen kotiseutujuhlaa.




