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ule asumaan Kaipolaan, jo kivikauden perhe
valitsi Kaipolan asuinpaikakseen. Noista
ajoista lähtien luonto ja ihminen ovat
muovanneet toisiaan.
Kautta aikojen ihminen on jättänyt merkkinsä
Kaipolan luontoon ja luonto jättänyt merkkinsä
kaipolalaiseen ihmiseen. Kaipolasta voit löytää esiisiesi jättämiä jälkiä, tästä esimerkkinä mm. alueen
kivikautiset asumukset ja rautakautiset löydökset.
Monet ovat löytäneet aarteensa Kaipolan mailta,
sillä juuri tännehän se laskee sateenkaaren toinen
pää. Toisille aarre on maallinen, toisille henkinen,
toiset pitävät aarteensa, toiset jakavat sen ja niitäkin
on nähty, jotka ovat sen kokonaan menettäneet.
Kuulutko sinä johonkin edellä mainittuun ryhmään?
Haluaisitko kuulua? Ota elämä haltuun ja tuo
perheesi Kaipolaan etsimään aarretta.
Hintsaset ovat loistava esimerkki Kaipolan
mahdollisuuksista, sillä he ovat löytäneet sekä
maallisia että henkisiä aarteita Kaipolasta. Hintsaset
asuttavat historiallisesti merkittävää Iitlahden
kartanoa, joka sijaitsee rautakautisella asuinalueella
ja tilan maita on viljelty aina 1500-luvulta lähtien.
Historian voi tuntea astuessaan Iitlahden Kartanon
pihamaalla. Isäntäväen vieraanvaraisuus ja historian
havina saavat sinut tuntemaan itsesi eläväksi osaksi
maailmankaikkeutta.

Iitlahden vanhaan kartanoon liittyy
monenlaisia kansantarinoita ja uskomuksia.
Niinpä kerrotaan, että kartanon läheisellä pellolla
palaa keskiyön aikaan sininen liekki, joka aina
katoaa, kun sitä lähestytään.
Kerran kartanosta tuli yöllä mies, joka oli unohtanut
tulitikut kotiin. Saadakseen tulta tupakkaansa hän
päätti kääntyä takaisin taloon, mutta huomasikin,
että pellon keskellä paloi sininen roviotuli. Mies
lähestyi nuotiota ja näki hiilistön, joka hehkui
punaisena liekkien loimussa. Mies ojensi tikun
tulennokseen saadakseen tulen tupakkaansa, mutta
samassa olivat hiilet liekkeineen kadonneet.
Samaisesta pellosta oli eräs vaimo nähnyt
merkillisen unen. Hänelle sanottiin, että pellossa
on kiviraunioissa tinainen kannu täynnä
hopearahoja. Kun paikkaa lähestyy, tulee vastaan
suuria käärmeitä. Niitä ei pidä kuitenkaan säikkyä,
vaan on jatkettava matkaa. Sitten tulee vastaan
suuri härkä. Se on vihaisen näköinen, vaan ei tee
mitään. Sitten tulee vastaan suuri koira. Sekään
ei pure, murisee vain. Sitten ollaankin jo aarteen
kohdalla. Tinainen kannu kohoaa maasta, ja öinen
kulkija saa sen omakseen.
Entisaikaan kävivät kartanon torpparit tekemässä
possakkaa taloon. Niinpä kerran oltiin
kyntämässä peltoa. Äkkiä huomasi eräs kyntäjistä,
että hänen aatransa sattui suureen rahaläjään.
Summaton määrä hopeakolikoita kohosi maasta.
Mies huusi tovereilleen: Täällä on suuri rahaaarre, tulkaa katsomaan! Silloin rahat katosivat,
ja vain pari kolikkoa jäi kyntäjän kouraan.
Kansantietoutta Sulkavalta,
Linna ja maakunta, 1958, Otava

ylämme kallein aarre on koulu, jonne kaikki kylän
tapahtumat linkittyvät ja jossa lapsemme viihtyvät jopa
siinä määrin, etteivät toisinaan haluaisi lähteä kotiin
ollenkaan. Ilmapiiri koulussa on kodikas tarjoten loistavan
vaihtoehdon nykytendenssien mukaisille suurille "laitosmaisille"
kouluille.
Tänä lukuvuonna koulussamme ahkeroi 29 oppilasta:
esioppilaita ja 1.-2. luokkalaisia yhteensä 13 ja 3.-6. luokkalaisia
on 16. Yhdysluokkaopetuksessa opitaan omatoimisiksi ja
vastuullisiksi koululaisiksi. Ympäröivä upea luonto antaa virikkeitä
kaikelle koulutyölle ja mahdollistaa monenlaista toimintaa koulun
läheisyydessä.
Samassa rakennuksessa ja koulun kanssa yhteistyössä toimii
12-paikkainen ryhmäperhepäivähoito NUPPU.
Siirtyminen hoidosta oikeaksi koululaiseksi
onnistuu luontevasti ja turvallisesti.

Nuppulaiset ovat meidän kaikkien "pikkuisia".
Koululaiset ovat usein käyneet Nupun ja muistavat
miten hienolta tuntui kun koululaiset pihalla leikkivät
heidän kanssaan. Näin perinne jatkuu.

Koululaiset ja nuppulaiset osallistuvat
ympäröivän kylän elämään esim. perunan
nostoon osallistumalla. Itse nostetut
perunat maistuvat talvella oman
koulun keittäjän valmistamana.
Lähiympäristöä hyödynnetään läpi
kouluvuoden opetuksessa
mahdollisimman monipuolisesti.

aipolan koulussa opetus on laadukasta ja sitä
kehitetään jatkuvasti. Tunnustuksena tästä koulu
voitti valtakunnallisen Opinavain 2005-palkinnon
työtavalla Autenttinen oppimisprosessi ympäristöön
liittyvien ilmiöiden tutkimisessa, käytännössä työtapaa
toteutettiin helmi-toukokuussa 2005 Jääkausi-projektissa.
Palkinnot jaettiin Educa-messujen yhteydessä 27.1.2006.
Kilpailutehtävänä oli julkaista uusi ja käytännössä
toteutettu työtapa, joka tukee, rohkaisee ja motivoi
oppilaita ja opettajia parantamaan ja kehittämään opetusta
ja oppimista.
www.kaipolankyla.net/koulu
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Koulun metsässä on lapsilla oma
"majamaailma", jonka he ovat itsenäisesti
luoneet ja siellä on pesä myös oravalla.

Lähdimme hiihtämään Kukkapäästä Pöllälammen
laavulle torstaina. Oli kylmä pakkasaamu .
Yläluokkalaiset tekivät matkalla tutkimuksia
jääkaudesta. Kun saavuimme laavulle paistoimme
makkaraa ja tytöt kävivät pikku saarelle ja pojat
tulivat myös. Näimme saukon ja jäniksen jäljet.
Janika ja Marko 2.lk

