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YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

KUIVAA KOIVUKLAPIA
irtona ja n. 1,4 m3 pusseissa.

Myös tuoreena.
Myös kotiinkuljetus.

Pasi Uusitalo
p. 040 709 2482

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. 

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi

TSR-TEKNIIKKA OY 
Myynti – Asennus – Huolto –Varaosat       
Mitsubishi - Sanyo - Fujitsu - Panasonic   
                ilmalämpöpumput
Maalämpöpumput
Kylmäkoneet – kodinkoneet 
SAT / TV-antennit

Tapani Sirén
Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi

Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

YHTEISVASTUU 2015
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys auttaa 
hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa.

Yhteisvastuu 2015 tukee Suurella sydämellä -vapaaehtois- 
toimintaa Suomessa ja auttaa lapsia kouluun Haitissa.
Yhteisvastuukeräyksen suojelijana on tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistö. 

Kynttilänpäivänä 8.2.klo 10.00 on Vauvakirkko ja sen 
jälkeen yhteinen Yhteisvastuutapahtuma seurakuntako-
dilla. Tarjolla hernesoppaa ja pannukakkua hyvään tar-
koitukseen sekä Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Vapaa- 
ehtoinen maksu. 

Tule mukaan! Apuasi tarvitaan! Ilmoittaudu lipaskerää-
jäksi ja tule mukaan yhteiseen talkootyöhön! Terhi Haka-
la-Vappula, puh. 040 553 6362 terhi.hakala-vappula@
evl.fi

Yhteisvastuukeräyksen tilinumero on:
IBAN: FI95 5539 3320 0111 85
Viitetieto: Lahjoitus yhteisvastuulle.

VUOKRATAAN 
PELTOA 17 ha.
Tarjoukset sähköpostiin:  
pirkko.leila@gmail.com

Tiedustelut p. 050 370 96 06

Puomissa tapahtuu 
La 14.2.  Aarne Tenkanen 
La 28.3.  Miesten ilta 

Lisätietoja www.karrinpuomi.fi sekä Facebookista 

Uusi, monipuolisempi ruokalista. 
Ruokailut & Karaoke-illat seurueille tilauksesta! 

Tulossa 

Pe 22.5.  Kake Randelin 

Henkilökohtainen venyttely- tai kuntosaliohjelma
Hyvänlaatuisen asentohuimauksen tutkimus ja hoito

Fysioterapeutti Satu Vaarula
www.hyvinvoi.net
p. 0400-430 088

Tampereen hiippakunnan 
piispa Matti Repo suoritti 
piispantarkastuksen Ypäjän 
seurakunnassa 23.–25.1.2015. 
Ennalta sovitun ohjelman 
mukaisesti piispa Repo vie-
raili myös kunnantalolla 
23.1.2015 kahvituokion mer-
keissä. Ypäjähän yhtenä mo-
nen muun kunnan joukossa 
kuuluu niihin kuntiin, jossa 
itsenäistyminen on tapah-
tunut vuoden 1865 kunnal-
lisasetuksen perusteella. Jo 
mainittua hetkeä aiemmin oli 
ollut olemassa Perttulan kap-
peliseurakunta, jossa pidettiin 
omia pitäjänkokouksia, mutta 
kunnallinen itsenäistyminen 
on tapahtunut vasta vuonna 
1876. Ensi vuonna (2016) 
Ypäjän kunta saavuttaa 140 

vuoden iän.
Historia tietää kertoa Ypä-

jän osalta sitä, että Ypäjän ja 
Mannisten kylät ovat kuulu-
neet Loimaan hallintopitäjään 
ja Turun linnan vaikutuspii-
riin, kun sen sijaan Perttula, 
Levä, Kartanonkylä, Varsa-
noja ja Palikkala kuuluivat 
Portaan hallintopitäjään, jon-
ka hallinnolliset siteet liittivät 
Hämeenlinnaan. Mennyt his-
toria kiinnosti piispa Repoa. 
Puhetta riitti myös kunnan ja 
seurakunnan välisestä yhteis-
työstä nyt ja tulevaisuudessa. 
Pienessä kunnassa kun ollaan, 
on perusteltua, että yhteistyö 
voi myös entisestään tiivis-
tyä. Varmasti mikään ei voi 
estää sitä, etteikö oma vahva 
tunnusmerkkimme ja hevo-

seen profiloitunut kuntamme 
ole myös tiiviissä yhteistyös-
sä Hevosopiston ja siihen lä-
heisesti liittyvien toimijoiden 
kanssa.

Ypäjäläinen -lehden väli-
tyksellä pystymme kunta ja 
seurakunta yhdessä tavoitta-
maan kuntalaiset, välittämään 
tietoa ja asiaa ajankohtaisista 
aiheista.

Piispanvierailu ja kah-
vitustapahtuma järjestettiin 
viraston kokoustiloissa kun-
nanhallituksen ja valtuuston 
kokoussalissa. Paikalla oli 
virkamieskunnan lisäksi kun-
nan johtavia luottamushenki-
löhallinnon päättäjiä, seura-
kunnan edustajia ja kunnalle 
tärkeiden tahojen edustajia.  

         V.K.

Piispanvierailu Ypäjän kunnanvirastossa

Kuva valtuustosalissa piispanvierailusta 23.1.2015. 
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa helmikuussa

Seurakunnan asiat

vt. kirkkoherra
Juhani Routasalo

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seu-
rakunnan julkaisema tiedotus-
lehti Ypäjän kunnan asukkaille.

43. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
sen julkaisemisessa sattunees-
ta virheestä on ilmoituksen 
hinta.

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu
0,75 €/ pmm + alv 

Muu osa lehteä 
0,50 €/ pmm + alv 
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 e / vuosikerta + alv 10 %

TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

ISSN 1237-2528

Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 14–15.30
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Maaliskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 5.3.2015. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 24.2.2015 
klo 15.00 mennessä.

Huhtikuun Ypäjäläinen 
ilmestyy 2.4.2015.

Su 1.2. klo 10 Messu, Routasalo ja Saukkola 
Ke 4.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla 
 klo 13.30 Perhekahvila, muskarihetki srk-kodilla 
 klo 17 Rippikoulun vanhempainilta srk-kodilla 
 klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla 
 klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
To 5.2. klo 17 Lasten lauluryhmä srk-kodilla 
 klo 18 Aikuisten laulukuoro srk-kodilla
Su 8.2.  klo 10 Vauvakirkko, Routasalo, Moisander, Saukkola. Yhteisvastuukeräyksen aloi-

tus, jonka jälkeen srk-kodilla yhteisvastuulounas. 
Ke 11.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla 
 klo 13 Palvelukeskuksen ehtoollishartaudet 
 klo 13.30 Perhekahvila, muskarihetki srk-kodilla
To 12.2.  klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla. Elämysretki Akaaseen la 14.3.2015,  

ilm. 12.2. mennessä Terhille p. 040 553 6362 tai terhi.hakala-vappula@evl.fi 
klo 17 Lasten lauluryhmä srk-kodilla 
klo 18 Aikuisten laulukuoro srk-kodilla

Pe 13.2. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
La 14.2. klo 18 Konsertti kirkossa, Ypäjän musiikkiteatteri, Kari Mäkiranta ja Anu Hälvä
Su 15.2. klo 10 Messu, Routasalo ja Saukkola
Ti 17.2. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa 
 klo 15 Lauluiltapäivä kaikille srk-kodilla 
 klo 18 Projektikuoro srk-kodilla
Ke 18.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla 
 klo 18 Siionin kannel -lauluilta + kokous srk-kodilla
To 19.2. klo 17 Lasten lauluryhmä srk-kodilla 
 klo 18 Aikuisten laulukuoro srk-kodilla
Pe 20.2. klo 8.30 Paastonajan aamurukous kirkossa
Su 22.2. klo 10 Messu, Erkki Vappula ja Mirja Paju
Ke 25.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla 
 klo 13.30 Perhekahvila, muskarihetki srk-kodilla
To 26.2. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, mukana kuntohoitaja Mari Krapi 
 klo 17 Lasten lauluryhmä srk-kodilla 
 klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 27.2. klo 8.30 Paastonajan aamurukous kirkossa 
 klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
Su 1.3.  klo 10 Messu, Routasalo ja Saukkola. Vaalinäyte Vesa Parikka. Rippikoulupäivä  

kirkossa.
Ke 4.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla 
 klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
Viikolla 10 ei kuoroja!
Luistelukoulu (4-6 v.) on alkanut Perttulan koulun kentällä lauantaisin klo 13. Mukaan mahtuu 
vielä muutamia. Ilmoittautuminen paikan päällä.

Kirkkovaltuusto 2015–2018

Seurakunnan ylimpänä päättä-
vänä hallintoelimenä toimii vuo-
siksi 2015–2018 valittu kirkko-
valtuusto.

Kirkkovaltuuston puheenjoh-
tajana toimii Keijo Leppänen ja 
varapuheenjohtajana Aune Mä-
ki-Uutela.
Kirkkovaltuuston muut  
varsinaiset jäsenet ovat: 

Alanko Johanna, Hirvonen 
Elina, Hokka Kimmo, Lintu-
kangas Jari, Maunula Pauliina, 
Mäki-Punto Anna, Niinimaa He-
lena, Perävainio Eliisa, Pyykkö 

Riitta, Ruusiala Suvi, Rämö Jari, 
Saastamoinen Kaarina, Vähämä-
ki Sirpa.
Varajäseniä ovat:

Lipponen Pirkko, Halme 
Pekka, Levander Riina, Mikko-
la Matti, Heikkilä Outi, Tasa-
la Marjatta, Mäkeläinen Tiina, 
Hossi Antti, Mäkeläinen Mark-
ku, Tuura Aino ja Puukka Urho.

Kirkkoneuvosto  
2015–2016
Kirkkoneuvoston puheenjohta-
jana toimii virkansa puolesta vt. 

kirkkoherra Juhani Routasalo, 
varapuheenjohtajana Jari Rämö 
(henkilökohtaisena varajäsenenä 
Riitta Pyykkö).

Muut kirkkoneuvoston  
jäsenet ovat:

Maija-Liisa Pakkanen (va-
rajäsen Kaarina Saastamoinen), 
Johanna Alanko (varajäsen Suvi 
Ruusiala), Jari Lintukangas (va-
rajäsen Kimmo Hokka), Eliisa 
Perävainio (varajäsen Elina Hir-
vonen), Sirpa Vähämäki (varajä-
sen Pauliina Maunula).

Ypäjän seurakunnan luottamushenkilöiden virkaan siunaaminen kirkossa 25.1.2015.

La 14.3. Elämysretki Akaaseen
Lähtö klo 10.00 Ypäjän seurakuntakodin 
pihasta. Paluu klo 21.30.
Kohteina: 
klo 11.00 Kylmäkosken kirkko, retkihartaus.
klo 12.00 Varmiolan kahvila, lounas
klo 13.00 Viialan Parkin kirpputori (nahkatehdas)
klo 15.30 Toijalan Teriskoti, opinto- ja tutustumiskäynti 
sekä kahvit
klo 18.00 Viialan teatteri (nahkatehdas). Näytelmä: 
Meidän herramme muurahaisia
Matkan hinta 45.00 euroa. Ilm.12.2. mennessä, Ter-
hille, puh. 040 553 6362 tai terhi.hakala-vappula.evl.fi
Tervetuloa!

Ypäjän seurakunta

Aamurukous
Kirkkovuodessa siirrytään juuri joulun vietosta pää-
siäisen odotukseen. Tuhkakeskiviikosta alkaa paas-
tonaika. Yksi osa paastoa on rukoukseen paneu-
tuminen. Siksi Ypäjän kirkossa pidetään 20.2. alkaen 
perjantaiaamuisin klo 8.30 alkaen aamurukous, 
jonka sisältönä on virsi, Herran rukous, raamatunluku 
ja meditaatio, vapaata rukousta ja päätösvirsi. Tämä 
kaikki kestää 15 minuuttia. Päivämäärät ovat 20.2., 
27.2., 6.3., 13.3., 20.3. ja 27.3. Tervetuloa mukaan.

Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10.00–11.30
to klo 14.00–15.30

Diakoniatyöntekijää voit tavata
muulloinkin sovittuna aikana.
Diakonissa Terhi Hakala – Vappulan
yhteystiedot ovat: 
puh. 040 553 6362
s-posti:  terhi.hakala-vappula@evl.fi

TERVETULOA VAUVAKIRKKOON
8.2.2015 klo 10.00 Ypäjän kirkkoon

Ota mukaasi nalle ja helistin

Vanha Simeon otti Jeesus-lapsen
syliinsä ja kiitti Jumalaa

Kirkon jälkeen seurakuntakodille
Yhteisvastuutapahtumaan
hernekeitolle ja pannarille.

Ypäjän seurakunta kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita 
myönteisestä suhtautumisesta piispantarkastukseen.
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Tammikuun Ypäjäläisessä lupailin, 
että kerron hieman siitä, kuinka 
me ja Nutut Etiopiaan pääsimme 
ja kuinka siellä pärjäsimme. Siis-
pä tällä kertaa Hartaat Hetkiset jää 
välistä ja saatte nauttia lyhykäises-
tä (?) ja sitäkin poukkoilevammas-
ta matkakertomuksesta muutamien 
kuvien höystämänä.

Seikkailu alkoi jo täältä koti-
Suomesta kun pakkasimme auton 
täyteen säkkejä sisältönään nuo 
kirkossakin näytillä olleet Nutut. 
Täytyy sanoa, että itseäni hieman 
hirvitti kun sulloin viimeisiä lauk-
kuja lievällä väkivallalla etupenk-
kien välistä keskikonsolin taakse: 
auto oli lattiasta kattoon aivan 
piukassa tavaraa, vaikka vaimo-
ni on sitä aikanaan hankkiessaan 
laskeskellut riittävästi tilaa muu-
taman hengen laskettelureissuun. 
Miten ikinä selviäisimme tämän 
tavarapaljouden kanssa maailmal-
la? Jumalan huolenpitoon luottaen 
lähdimme kuitenkin matkaan.

Joulun alla lähdimme Jalas-
järveltä anoppilasta käsin sitten 
käymään Alavudella, tarkemmin 
Tuurin kylässä. Tuon paikan tuntee 
varmasti moni eräästä pikkuruises-
ta kyläkaupasta, mutta me emme 
tällä kertaa suunnanneet myöhäi-
sille jouluostoksille. Sen sijaan 
etsimme tiemme Nuttu-projektin 
varastolle, jossa Hanna, Nutuista 
Suomessa vastaava vapaaehtoinen 
otti meidät lämpimästi vastaan. 
Henkilövaakaa apuna käyttäen 
punnitsimme ja valmistelimme 
yhteensä 85 kiloa Nuttuja, jotka 
lähtisivät matkaamme kohti pää-
määräänsä. 

Saimme siinä ohessa tutustua 
Nuttu-varastoon ja ihmettelimme 
ääneen kuinka hyvät ja isot tilat 
Hannalla oli käytössään. Naurah-
taen hän kertoi, että koko Nuttu-
asiassa on ollut valtavaa Juma-
lan johdatusta. Pari vuotta sitten 
Hanna oli pohtinut itsekseen, että 
haluaisi antaa oman panoksensa 
Jumalan valtakunnan työlle. Hän 
ei kuitenkaan kokenut osaavan-
sa laulaa, soittaa eikä edes oikein 
puhua niin, että siitä olisi hyötyä. 
Sattumalta hän kuuli eräästä Kan-
sanlähetyksen (SEKL) lähetistä, 
Pirkko Tuppuraisesta, ja tämän 
Nuttu-projektista. Hanna päätti 
ottaa yhteyttä kysyäkseen voisiko 
olla jotenkin avuksi. Kuinka olla-
kaan Pirkko etsi samaan aikaan 
kuumeisesti jotakuta, joka voisi ol-
la organisoimassa Nuttu-projektia 
Suomessa. Niinpä he sopivat, että 
Hanna ottaisi vastuulleen Nuttujen 
vastaanoton Suomessa ja toimittai-
si ne keskitetysti Etiopiaan.

Kumpikaan ei kuitenkaan tain-
nut aavistaa, kuinka valtavasti pro-
jekti paisuisi lähivuosina. Aluksi 
Hanna hoiti toimintaa kotonaan 
pienessä ompeluhuoneessa, mutta 
pitkään ei kestänyt, kun tilat eivät 
enää kerta kaikkiaan riittäneet. 
Nuttuja saapui ympäri Suomea 
viikoittain yhä isompina lasteina. 
Kuinka ollakaan, Hannan miehel-
lä oli vuokrakoneyritys, jolla oli 

paitsi isot tilat, myös halli täynnä 
kurottavia trukki-nostureista. Il-
man niitä Nuttujen toimituksesta ei 
nykyisin tulisikaan yhtään mitään.

Niitä saapuu noin parisenkym-
mentä pakettia viikoittain ja la-
jittelun jälkeen Hanna pakkaa ne 
omalta työpaikaltaan saamiinsa 
lastauslaatikoihin, joita trukkila-
valle mahtuu 8 kappaletta. Ilman 
Laten Koneen nostokoneita ja va-
rastotiloja syksyllä lähetettyä 30 
000 Nutun lastia (15 trukkilavallis-
ta) olisi ollut mahdotonta käsitellä. 
Suuresta toimituksesta huolimatta 
konehallin ylisillä on jo nyt useita 
täysinäisiä trukkilavoja odotta-
massa pääsyään Etiopiaan. Hanna 
myönsi, että työtä nuttujen organi-
sointi teettää viikoittain melko pal-
jon, muttei ole kokenut ainakaan 
vielä, että sitä olisi liikaa hänelle.

Lähtiessämme Nuttu-varastolta 
kylmät väreet hiipivät selkäpiissä-
ni lämminhenkisestä tapaamises-
tamme huolimatta: olimme tyh-

jentäneet auton kertaalleen anoppi-
laan, ja nyt se oli taas kattoon asti 
täynnä tavaraa, joka lähtisi meidän 
mukaamme Etiopiaan. Kuinka ih-
meessä saisimme sovitettua kaiken 
tuon mukaamme, ja ennen kaik-
kea, kuinka ihmeessä selviäisimme 
sen raahaamisesta Tukholmassa.

No, anoppilassa olikin sitten 
usean päivän ajan melkoinen vils-
ke, kun puntaroimme Nuttuja, 
tyhjiöpakkasimme niitä imurilla, 
ja yritimme sulloa niitä matka-
laukkuihin, jotka olimme saaneet 
lahjoituksena varta vasten tähän 
tarkoitukseen. Ihmeesti Nutut vai 

laukkuihin ja reppuihin sopivat ja 
laukutkin saatiin kiinni, kun minä 
hypin vuoroin laukun kullakin kul-
malla vaimoni ja lankoni sulkiessa 
sitä mukaan solkia, kun ne kiinni 
yltivät. Jokaisen laukun paino ta-
sattiin maksimiinsa, tai paremmin-
kin 50 grammaa alle maksimin, 
ihan vain siltä varalta, että johon-
kin punnitukseemme olisi kuiten-
kin lipsahtanut pieni virhe. Lisäksi 
kasseihin oli tietysti pakattu pienet 
määrät omaa tavaraamme reissua 
varten. Hammasharjan varsia myö-
ten minimoituna, sillä kaikki yli-

määräinen paino oli pois Nuttujen 
määrästä.

Mukaamme lähti lopulta yh-
teensä reilu 80 kiloa, eli tarkemmin 
1040 Nuttua, pääasiassa sivuun 
lajiteltuja erikoisyksilöitä, joita 
ei voida tullimääräysten vuoksi 
toimittaa suurten lähetysten yhte-
ydessä vaarantamatta koko lastin 
tullivapautta. Tämä tarkoitti sitä, 
että anoppilasta Turkuun suunna-
tessamme auto oli taas kerran kat-
toonsa myöten täynnä. Tällä kertaa 
7 pakaasista, jotka raahaisimme 
mukanamme Tukholman kautta 
Etiopiaan. Onneksi lahjoituksena 
saamissamme kolmessa matka-
laukussa oli pyörät. Perheeni tuli 
meitä vielä Turkuun tervehtimään 
ja autoamme pois hakemaan, joten 
kantoapua saimme ihan lähtöpor-
tille asti. Sitten olimme omillam-
me ja matka todella alkoi.

Tai emme ehkä sittenkään. Las-
ti oli raskas ja hankalasti siirrel-
tävä, mikä ilmeisesti näkyi myös 
ulospäin. Aina pahan paikan tullen 
saimme kokea paitsi ystävällisiä 
katseita, myös ovien availua ja 
siirtelyapua. Taivaan Isä siis sel-
västi näki tarpeemme. Hitaasti ja 
varmasti tavarat siirtyivät ensin 
laivan hyttiin, sieltä aamulla Tuk-
holman satamaan ja sitten metro-
aseman kautta keskustaan. Päivän 
valjettua ja kauppojen aukeillessa 
saimme tavarat parkkiin erään 
kauppakeskuksen yläkertaan, jossa 

oli edullinen tavaransäilytyspal-
velu keskuksen aukioloaikoina. 
Onneksemme olimme tästä saa-
neet ennakkoon vinkin, sillä yh-
teenkään kaupungin säilytysloke-
roista nuo pakaasimme eivät olisi 
mahtuneet survomallakaan. Päivän 
hortoilimme pitkin keskustaa ja 
vanhaa kaupunkia sekä nautimme 
aurinkoisesta ja kirpeästä pakkas-
ilmasta. Erityisen kirpeäksi päivän 
teki se, että vaatteita oli mukana 
pääasiassa Etiopian tarpeisiin. 
Riittävän monta kerrosta kuitenkin 
takasivat sen, että tarkenimme ja 

viihdyimme. Pipot olivat kaikessa 
tohinassa jääneet kotiin, mutta on-
neksi matkassa oli järjetön määrä 
villa-Nuttuja ja oivaltava vaimo. 
Pari Nuttua pääsi siis käyttöön ja 
korviamme lämmittämään jo Tuk-
holmassa.

Päivällisen jälkeen haimme ta-
varat ja raahasimme ne bussiase-
malle, josta Flygbussen nappasi 
meidät kyytiinsä ja kiidätti Arlan-
dan lentokentälle. Bussiin päästy-
ämme huokasimme helpotuksesta: 
loppumatka tulisi olemaan kuor-
man osalta lasten leikkiä. Heti 
lentokentälle päästyämme saimme 
nostella taakan kärryihin ja pian jo 
tsekattua ne koneen rahtikuormak-
si. Vain pari täyteen ahdettua (ja 
tietysti maksimipainoonsa Nutuil-
la täytettyä) reppua ja käsilaukku 
jäivät meille matkustamoon vietä-
viksi. Ajallaan astuimme porteista 
sisään ja kone lähti matkaan. Vat-
sassa kipristi jännityksestä ja pitkä 
päivä painoi silmiä. Yölentomme 
teki kuitenkin pienen välilaskun 
Wieniin ja Etiopian Airlinesilla oli 
erikoinen tapa tarjota tuon pompun 
jälkeen, tarkemmin noin kolmen 
aikaan aamuyöstä meille lämmin 
ruoka. Siispä väsymyksestä huoli-
matta nukuttua ei juuri saanut.

Saavuimme kuitenkin turval-
lisesti Etiopiaan, jossa meidät oh-
jattiin suoraan viisumijonoon. Sys-
teemi oli lähinnä nimellinen, sillä 
virkailijoiden tehtävä näytti olevan 
melko lailla rajattua linjatyötä: en-
simmäinen virkailija liimasi sen 
kummemmin kyselemättä viisumi-
tarran tyhjälle passin sivulle, sekä 
antoi sen toiselle virkailijalle, joka 
löi viisumin kylkeen leiman ja täyt-
ti siihen päivämäärätiedot ojentaen 
sen sitten kolmannelle virkailijalle. 
Kolmannen tehtävä oli viedä passi 
muutaman metrin päähän toiselle 
luukulle, josta passeja sitten jaet-
tiin omistajilleen 50 dollarin sete-
liä vastaan. Tehokkaan kuuloisesta 
systeemistä huolimatta jonottelim-
me viisumijonossa parisen tuntia. 
Lopulta paperit olivat taas plakka-
rissa ja marssimme passintarkas-
tuksen läpi rahtitavaralinjastoille. 
Iloksemme saimme huomata, että 
rahtitavaratkin olivat löytäneet 
perille. Siispä pakaasit hihnalta ja 
läpivalaisujen kautta ulos. Tämä 
kohta oli jännittänyt meitä kaik-
kein eniten ennakkoon, sillä tie-
simme, että kaikkine kasseinemme 
olimme hieman erikoinen näky ja 
saattaisimme näin ollen kiinnittää 
huomioita tullivirkailijoihin. Sa-
moin tiesimme, että meidän olisi 
mahdotonta selittää, miksi meillä 
oli lomamatkallamme tuollainen 
määrä lastenvaatteita mukana, 
jos tavaramme tutkittaisiin. Näin 
ollen ne jäisivät todennäköisesti 
tulliin. Lopulta emme kuitenkaan 
edes huomanneet missä tullikoppi 
oli, ja kuin yllättäen olimmekin jo 
lentokentän kahviossa. Olimme 

Pirkon kanssa sopineet, että hän 
lähettää asioidenhoitajansa meitä 
ja Nuttu-pakaasejamme vastaan, 
Pirkko kun oli miehensä kanssa 
parhaillaan Suomen visiitillään. 
Odotimme ja ihmettelimme. Olim-
me valmistelutohinassa unohtaneet 
kysyä tämän vastassa olijan puhe-
linnumeroa, joten ei auttanut kuin 
luottaa siihen, että tunnistaisimme 
toisemme. Heiluttelimme Nuttuja 
ilmassa, jotta meidät tunnistettai-
siin, mutta edelleenkään kukaan 
ei tuntunut meitä tunnistavan. Lo-
pulta muutaman tekstiviestin ja 
kentän parkkipaikalla hortoilun 
jälkeen löysimme kuin löysimme-
kin hakijamme kentältä ja saimme 
nostaa pakaasit lava-auton kyytiin.

Vaikka Nutut jäivät tässä koh-
den pääkaupunkiin Addis Abe-
baan, meidän matkamme jatkui 
ensin bussiasemalle, sieltä kovalla 
kiireellä bussiin, jolla suuntasim-
me kuuden tunnin matkan etelään, 
Hawassan kaupunkiin. Bussissa 
tapaamamme ystävällisen nuoren 
herran, Salomonin, avustamana 
löysimme kaupungista myös ma-
japaikan ennen kuin pimeä laskeu-
tui. Huoneeseen päästyämme kaa-
duimme kumpainenkin päistikkaa 
sänkyyn syvän huokauksen saat-

telemana: Saimme Nutut perille 
ensimmäiseen etappiinsa ja itsem-
me myös. Nyt oli kaikki hyvin ja 
monen viikon jännitys takanapäin 
ja nyt sai antaa lopultakin vallan 
väsymykselle.

Hawassassa asuimme lähe-
tysjärjestö Patmoksen suomalai-
sen lähetystyöntekijän Terhikki 
Taddessen hoivissa. Terhikki itse 
oli Suomessa, mutta matkustaja-
kodissa oli isännöimässä hänen 
miehensä Ayalew. Viikon aikana 
saimme tutustua Taddessejen lähe-
tysprojektiin: kävimme heidän pe-
rustamassaan koulussa ja kahdessa 
katulapsikodissa, joiden toiminta 
rahoitettiin pääasiassa suomalais-
ten lahjoituksilla ja matkustajako-
din tuotolla. Saimme iloksemme 
viettää myös paljon aikaa perheen 
kuopuksen, 9-vuotiaan Jonathanin 
kanssa, joka nautti 
silminnähden saades-
saan puhua suomea.

Bussissa tapaa-
mamme nuori herra, 
Salomon Ashmelash 
työskenteli World Vi-
sionin Hawassan toi-
mistossa tietoliiken-
nevastaavana, joten 
yllätykseksemme hän 
kutsui meidät tutustu-
maan toimipisteeseen-
sä.

Hawassassa viete-
tyn viikon jälkeen läh-
dimme tutustumaan 
Etiopian pohjoisosas-
sa sijaitsevaan Lalibe-
laan. Tuo vuoristokylä 
on kuuluisa 1100-luvulla raken-
netuista kirkoistaan, jotka ovat 
tekotavaltaan ainutlaatuisia: ne on 
nimittäin louhittu peruskallion si-
sään ylhäältä päin, niin että kirkko-
jen huippu on maanpinnan tasossa. 
Pääsyymme mennä Lalibelaan oli 
tulossa oleva Etiopian joulu, jo-
ta vietettiin tammikuun toisella 
viikolla. Tuolloin sadat tuhannet 
ortodoksit ympäri Etiopiaa teke-
vät pyhiinvaelluksen eräälle nois-
ta kirkoista osallistuakseen siellä 
jouluyön jumalanpalvelukseen. 
Jo monta päivää ennakkoon kirk-
kojen ympärystä oli täynnä pieniä 

leirikatoksia, joissa ihmiset asus-
telivat vaellettuaan satoja kilomet-
rejä, moni vieläpä jalan. Aattoillan 
laskeutuessa ihmiset sulloutuivat 
kirkon pihaan ja sinne johtaviin 
tunneleihin, sekä maanpinnalle 
katselemaan seremoniaa ylhäältä 
käsin. Messu kesti hartaana läpi 
yön huipentuen jouluaamun saras-
tukseen ja pappien iloiseen tanssiin 
Vapahtajan syntymän kunniaksi.

Joulun jälkeen oli aika palata 
pääkaupunkiin, johon Tuppuraisen 
pariskunta oli Suomen lomaltaan 
jo palannut. Vaimoni Santun oli ai-
ka lähteä kotiin, mutta minun mat-
kani Nuttujen kanssa jatkui vielä 
kohti Lounasta. Siispä sanoimme 
heipat ja minä pakkasin karsitun 
tarpeiston mukaani viikon reissua 
varten. Jo ennen aamun sarastusta 
hyppäsin Kansanlähetyksen lähe-
tin Mika Lehtisen autoon ja suun-
tasimme kohti Jimmaa, pientä (120 
tuhannen asukkaan) maalaiskau-
punkia Nutut mukanamme. Veim-
me ne kaupungin vastikään uusit-
tuun sairaalaan, jossa ylilääkäri 
Dr. Ayantu otti meidät ja lastimme 
iloiten vastaan. Kaikki Etiopiaan 
tuomamme Nutut jaettaisiin siel-
lä vastasyntyneille vauvoille. Dr. 
Ayantu esitteli meille synnytys-
osaston, jossa pääsin jakamaan jo 
ensimmäiset Nutut kuorman päältä 
uusille omistajilleen. Vauvat otti-
vat lahjan vastaan lähinnä parkuen, 
mutta äidit vaikuttivat synnytyk-
sen jälkeisestä uupumuksesta huo-
limatta kiitollisilta.

Jimmasta käsin kävimme pis-
täytymässä myös parin tunnin mat-
kan päässä Limun kylässä, jossa 
Kansanlähetyksellä on laaja kum-
milapsiprojekti meneillään. Pro-
jektin paikallinen työntekijä ker-
toi heillä olevan tällä hetkellä 110 
kummilasta mukana ohjelmassa. 
Paikallisen kirkon tontilla toimiva 
projekti oli pian saamassa uudet 
paremmin heidän tarpeisiinsa so-
veltuvat luokka- ja toimistotilat, 
kunhan rakennusprojekti valmis-
tuisi. Meidän oli tarkoitus tarkas-
taa tuon rakennuksen viimeiste-
lyjä, mutta urakka oli vielä melko 
lailla kesken, joten päädyimme 
sementtikuskeiksi. Paluumatkalla 
kahviviljelmiä ihaillessani mietin, 
kuinka suuresti noiden 110 lap-
sen elinolot ovatkaan muuttuneet 
suomalaisten kummiensa ansiosta. 
Ja mikä parasta tuo apu on ollut 
suureksi siunaukseksi heidän koko 
perheelle ja kyläyhteisölle. Pieni 
apu on joskus Suuri Apu.

 Nutut siis pääsivät kuin pää-
sivätkin perille määränpäähänsä 
monesta epätoivoiselta tuntuvasta 
hetkestä huolimatta. Samoin sain 
ilokseni kuulla, että tuo tullissa 
pari kuukautta jumissa ollut 30 

tuhannen Nutun lasti saataisiin vii-
meinkin märänpäähänsä ja synny-
tysosastoille jaettaviksi. Tämä siitä 
huolimatta, että Pirkko jo totesi, 
että ilman Jumalan suurta ihmettä 
noita Nuttuja ei saada pois tullista. 
Niin, Jumalan ihme tapahtui, kuten 
se tapahtuu aina, kun sitä uskoen ja 
rukoillen pyydämme. Siihen luot-
taen lähdimme Nuttuja viemään ja 
siihen luottaen voi elämänsä seik-
kailua jatkaa päivänmatkan eteen-
päin joka ikinen päivä.

Kaikkia Nututtajia kiittäen,
Isto

Nuttujen matkassa

Ruokatunti keskeytyi leikki-lauluun Patmos-lähetyksen perusta-
maassa koulussa, kun vieraat tulivat luokkaan.

Ylilääkäri Dr. Ayantu ottaa iloisena  
vastaan lämpimät terveiset Suomesta.

Kummilapsi-projektin esitteli heidän tilojaan ja projektin saa-
vutuksia innokkaasti. Takana kummilapsi-projektissa mukana 
olevien lasten äitejä.

Kaikki on valmista ja seikkailu voi alkaa.

Viikon vanha vauva sai nukku-
essaan synttärilahjan Suomes-
ta: tehnyt riparin pojat ja Isto.
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Näyttelyyn VAPAA PÄÄSY! 

Taiteilijan Maalauksia & Kuvituksia, 

mukana myös uusia töitä! 

Jälleen talven selkä taittui 
ja mennään kohti kevättä. 
Sääennusteet lupaavat leu-
toa helmikuun alkua, mutta 
oikukas sää saattaa tehdä yl-
lätyksiä. Kaipa pakkasta on 
ollut sen verran, että voidaan 
odottaa miellyttävää kesää.

Kevättä kuumentavat 
vaalit. Ehdokkailla ja tuki-
ryhmillä koittaa kilpailun 
loppusuora. Huhtikuun 8. 
päivä alkaa ennakkoäänes-
tys. Viime vuodet ovat sel-
keyttäneet puolueiden eroja, 
joten jokaiselle löytyy var-
masti sopiva ehdokas.

Olen vuosien varrella 
seurannut vanhoja konka-
reita ja olen ihaillut heidän 
loputonta tarmoaan. Kes-
kustassakin esimerkkejä 
ovat Paavo Väyrynen, Mauri 
Pekkarinen ja Sirkka-Liisa 
Anttila. Vuosien kova työ 
tuo rutiinin ja osaamisen, 
mutta taustalla täytyy olla 
myös tehtävään luontuvat 
synnynnäiset ominaisuudet. 
Pekkarisellakin oli ministe-
rikautenaan avustajat kah-
dessa vuorossa, jotta pitkät 
päivät tuli tehtyä tehokkaas-
ti. Kokouksissa Väyrynen on 
ajan hermolla herkeämättä. 
Hän huomaa asioita, joita 

jokaisen olisi tullut huomata. 
Pekkarinen valittiin taannoin 
tehokkaimmaksi ministeriksi 
ja selvällä erolla seuraavaan. 
Sirkka-Liisa Anttila on ol-
lut pitkäaikainen yhteistyö-
kumppani, jolla on tarmoa 
enemmän kuin pienessä ky-
lässä.

Asioiden eteenpäin vie-
minen vaatii tarmoa, mutta 
myös monipuolista osaa-
mista ja tekemisen ympä-
rille kasvatettua osaajien ja 
vaikuttajien verkostoa. Po-
litiikassa pitää olla päämää-
rätietoisuutta, jota suurelta 
osin ohjaa omaksuttu aate. 
Tulevissa vaaleissa niitä aat-
teita sitten vertaillaan ja tut-
kitaan miten ne äänestäjien 
ympäristöön ja elämään vai-
kuttavat. Politiikassa neuvo-
tellaan ja tehdään kompro-
misseja, kun yhteistä linjaa 
haetaan eri puolueiden kes-
ken. Saatu kannatus ohjaa 
neuvotteluja, joissa jokainen 
pyrkii parhaimpaansa. 

Olen ollut valitsemassa 
omassa puolueessa minis-
tereitä. Olin paikalla sil-
loinkin, kun Sirkka-Liisa 
valittiin ministeriksi. Maa 
sai rautaisen osaajan, jon-
ka taitoja tarvitaan edelleen 

kipeästi. Sirkka-Liisa on pa-
tistanut meitä lounaishämä-
läisiä liikkeelle seudullisis-
sa asioissa. Ypäjälle tärkeä 
hevos ala kaipaa yhteistyön 
tiivistämistä kiristyvässä kil-
pailutilanteessa. Me tarvit-
semme kasvuvoimaa seudun 
ulkopuolelta, osuvat tulijat 
sitten mihin tahansa seu-
dun kuntaan. Se ei riitä, että 
teemme heiniä toisillemme.

Politiikka on keino hoi-
taa asioita. Monesti ne, jotka 
moittivat asioita politikoita-
van, syyllistyvät itse virhear-
vioon oman aatteensa ohjaa-
mana.  On hyvä, että asioita 
viedään eteenpäin ja kaikkia 
toimijoita tarvitaan. Tässä 
ajassa on uusien tuulien rin-
nalla tilaus kokemukselle.

Me ypäjäläiset kuljem-
me eteenpäin päättäväisinä 
ja olemme sitä mieltä, että 
myönnytyksiä antavat ne, 
jotka eivät tiedä niiden mer-
kitystä.

Miellyttävää kevään odo-
tusta, nauttikaamme ehdok-
kaiden tarjoiluista seudun 
toreilla!

Markku Leppälahti

Nurkkakuntalainen

Vaalikuumetta
Tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö, joka toimii Yhteis-
vastuukeräyksen suojelijana, 
avasi tämän vuoden Yhteisvas-
tuukeräyksen viime sunnun-
taina. Hiljattain kuulin hänen 
kommenttinsa, jonka kirjoitin 
muistiin: ”Meitä on täällä niin 
paljon, että apua toisillemme 
täytyy löytyä.”

Yhteisvastuun ulkomaisena 
kohteena on tänä vuonna Hai-
ti, jossa keräysvaroin tuetaan 
lasten ja nuorten koulutusta 
sekä koulujen rakentamista. 
Yhteisvastuun kotimaisena 
kohteena on vapaaehtoistyö. 
Keräysvaroin kehitetään uusia 
menetelmiä ja vapaaehtoisen 
auttajan sekä avuntarvitsijan 
yhteen saattamista. ”Suurella 
sydämellä” -verkoston kautta 
pyritään auttamaan erityisesti 
yksinäisiä, sairaita ja taloudel-
lisessa ahdingossa olevia tai 
muista syistä elämässään vai-
keaan tilanteeseen joutuneita 
ihmisiä. Yhteisvastuukeräys 
on perinteinen tuttu juttu. Se 
on aina diakoniatyön vastaus 
ajankohtaisiin kysymyksiin.

Työ jatkuu Haitissa, jossa 
rakennetaan kouluja ja lapsille 
heidän vanhemmilleen uutta 
tulevaisuutta. Täällä turvalli-
sessa koti-Suomessamme avun 
tarve saattaa olla aivan jotakin 
muuta ja aivan toisenlaista. 
Joskus on myös hyvä pyytää 
apua ja kysellä toisten mieli-
pidettä, sillä jo sekin saattaa 
selvittää avun tarvettamme ja 
avata meille aivan uusia näkö-
aloja. Olen huomannut, että jo 
asioiden sanoittaminen saattaa 
helpottaa tilannettamme.

Monilla meistä on omakoh-
taista kokemusta siitä, miltä 
tuntuu kun joudumme mietti-
mään arkisia elämisen tarpei-
tamme ja ostoslistan täyttämi-

sen haaveitamme, joskus jopa 
taskulaskimenkin kera. Mihin 
rahamme riittävät, mikä on 
oleellista ja tällä erää tarpeel-
lista? Joku pieni asia voi yön 
ahdistuksen hetkinä tuntua 
vieläkin suuremmalta. Joskus 
omasta tuskaisesta olosta ulos 
lähteminen auttaa jo asiassa. 

Oletko sinä koskaan tunte-
nut niin? Se on hyvin outo tun-
ne, kun ihmisiä näyttää pyöri-
vän ympärillämme ja menevän 
lähellämme moneen suuntaan. 
Yksinäisyydeksikin sitä sano-
taan. Mikä on sitten yksinäi-
sen vastakohta?  Eikö se ole 
juuri sitä, että yksinäisyyden 
tunnoissamme saamme kuulua 
johonkin meitä suurempaan 
yhteyteen. Joskus tarvitaan 
vain yksi ”arjen enkeli”, joka 
kuulee ja vastaa hiljaiseenkin 
huutoomme. Vastaan saattaa 
tulla meitä auttavia tahoja, 
jotka voivat olla ihan läheltä 
saatavissamme. Ypäjä on siinä 
suhteessa pieni ja hyvä, kaikki 
on lähellämme. Kannattaa siis 
etsiä apua. Oman elämän ti-
lanteiden helpottuessa voimme 
sitten auttaa muita, joilla on 
ehkä vielä vaikeampaa.

Seurakunta on siinä juuri 
meitä varten olemassa. Se voi 
tulla joskus, näkyvästi, näky-
mättömästi, tai muuten ihan 
hiljaa koskettaen. ”Siunauk-
seksi” sitä sanotaan joka suo-
men kielellä käännettynä tar-
koittaa meille kaikkea hyvää. 
Sitä voisi nimittää yhteisvas-
tuuksi ”suurella sydämellä”.  
Parhaimmillaan se on täysin 
vapaaehtoista yhteyttä tois-
temme kanssa.  Yhteisvastuu 
kutsuu meitä tähän yhteyteen 
ja toimimaan yhteisen hyvän 
eteenpäin saattamiseksi. Uusil-
le ideoillekin on tilaa, ja nekin 
ovat aina tervetulleita.

Tervetuloa myös kaikki 
kirkkoon sunnuntain, kyntti-
länpäivänä 8.helmikuuta klo 
10.00. Erityisesti kutsumme 
mukaan seurakunnan pienim-
piä tähän vauvakirkkoon he-
listimiensä sekä läheistensä 
kanssa.  Jumalanpalveluksen 
jälkeen on sitten tarjolla seu-
rakuntakodilla hernekeittoa + 
pannukakkua sekä mansikka-
hilloa, joka menee hyvään tar-
koitukseen sekä Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.

Yhteisvastuukeräys on men-
nyt perinteisesti hyvin Ypäjällä 
ja se on saanut myönteistä vas-
takaikua. Viime vuosikin osoit-
ti sitä. Niinpä Yhteisvastuuke-
räyksen seurakuntaan jäävällä 
osuudella hankittiin CD-soitin 
tähän Ypäjän Palvelukeskuk-
seen, siinä samalla myös hen-
gellistä, klassista sekä muuta 
herkkää ja kaunista musiikkia 
asukkaiden kuultavaksi.

Kiitos kaikille viime vuo-
den Yhteisvastuukeräyksessä 
mukana olleille!  Vihje! Myös 
jatkossa CD-levyjä otetaan 
lahjoituksena vastaan ja ne 
ovat tervetulleita Palvelukes-
kukseen yhteiseen käyttöön. 

Yhteisvastuun tunnus tänä 
vuonna on: ”Suurella sydämel-
lä”. Lue lisää: www.yhteisvas-
tuu.fi.

Opettaja kysyi oppilail-
taan.” Milloin yö lakkaa ja al-
kaa päivä?”  Oppilaat miettivät 
ja antoivat omia vastauksiaan.  
Opettaja sanoi: ”Silloin alkaa 
päivää, kun sinä tunnistat toi-
sen ihmisen kasvoissa oman 
sisaresi ja veljesi. Sitä ennen 
maailmassamme on yö!”  Va-
loa päiviisi!

Yhteisvastuuterveisin 

Terhi Hakala-Vappula, 
diakonissa

YHTEISVASTUUTA  
SUURELLA SYDÄMELLÄ

Hevossiittola tai oikeammin 
Hevosjalostuslaitos on pe-
rustettu Ypäjälle 18.3.1937. 
Nykyisellään nimenä on He-
vosopisto. Mitä vikaa nimes-
sä Hevossiittola oli? Kysyn 
vaan. Meikämanne leväläisenä 
sai tutustua Siittolaan lapsesta 
pitäen. En ollut paikalla kun 
Siittolan nimi virallistettiin 
Suomen hevospitäjäksi vuon-
na 1982. Ei tainnut olla Aallon 
Osmokaan paikalla. Suomen 
hevospitäjä. Mitä se pitää si-
sällään? No hevosia tietty. 
Finn Derby lienee Suomen 
kuuluisin ratsastustapahtuma.

Yhtenä Debyn järjestäjänä 
varmaan toimii leväläinen Sep-
po Laine. Seppo asui naapuris-
sa Levällä minun nuoruudessa-
ni. Seppo toimii nykyisin rat-
suhevosten aluekenttävalmen-
taja. Hän on toiminut nuorten 
hevosten kouluttajana peräti 18 
vuotta. Ansioluettelosta löytyy 
10 erilaista valmentajatitteliä 
ja 29 SM-mitalia ratsastukses-
ta. Hyvä Seppo ja hyvä Levä. 
Sepon vanavedessä voi tuntea 

itsensä ylpeäksi leväläiseksi.
Heidi Hautala kirjoitti He-

vosopiston toimitusjohtajan 
saavan enemmän palkkaa kuin 
pääministeri. Kuukausipalkka 
on 13.900 euroa ja vuosipalk-
ka 167.000 euroa. Pääministe-
rin vastaavat luvut ovat 11.600 
euroa/kk ja 140,000 euroa/v. 
Onhan toki johtajan alaisuu-
dessa myös 150 opiskelijaa ja 
250 hevosta. Valtion lisäksi 
Hevosopistosta omistavat nel-
jänneksen Suomen Hippos ja 
Ratsastajien liitto sekä yhdessä 
Forssan kaupunki, Jokioisten 
ja Ypäjän kunnat. 

Miksi ravihevoset eivät 
mahdu joukkoon? Ennen van-
haan oli mm. ori Uskoton ja 
muita. Oli myös Pohi, joka ei 
millään mennyt oven lävestä 
ohi. Nyt ravirata taitaa kasvaa 
koiranputkea.

Joen vastarannalla leväläis-
ten maat on aidattu korskeiden 
hevosten laidunmaiksi. Enti-
nen kotinikin taitaa olla aidalla 
suljettua aluetta.

Kysymys kuuluu myös, että 

miksi Ypäjän vaakuna on är-
syttävän typerä? Ypäjä tunne-
taan hevospitäjänä, mutta vaa-
kunassa on joku kellotapuli ja 
joku kälyinen ohrantähkä. Ky-
seenalainen kunnia eräälle tun-
temattomalle Aulis Tuhkalle, 
joka vuonna 1949 hätäpäissään 
piirsi kuvan.

Vaakuna poikkeaa muodol-
taan nykyisten kuntavaaku-
noiden heraldisista säännöistä. 
Niitä se ei tosiaan täytä, mutta 
on tullut valituksi sellaisenaan 
ennen vaatimusten vakiintu-
mista. Onko uuden vaakunan 
hankkimiselle lakiin perustu-
vaa estettä? Ei varmaankaan. 
Paljoakaan ei tarvitse miettiä 
uuden vaakunan aihetta. Olisi-
ko se vaikka joku hevossilhu-
etti? Taiteilijaksi ehdotan hy-
vää ystävääni Tuomas Vesalaa. 
Hevosaihe on olemassa mm. 
Oripään ja Oriveden vaaku-
nassa, vaikka ne eivät ole he-
vospitäjiä. Ja ei kun tuumasta 
toimeen.

Keijo Wääri
leväläinen Forssasta

Wäärin käsityksiä
Hevosista, leväläisistä ja vaakunasta
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Kulttuuri Puomi ry 
Kulttuuri Puomi ry on vuonna 2014 Ypäjällä perustettu yhdistys, joka toimii 
maakuntarajoja ylittävästi Hämeen ja Varsinais-Suomen seudulla. Kulttuuri Puomi 
on kaikille avoin taidetta, tiedettä, toimintaa ja verkostoitumista edistävä yhdistys. 

                 Kyllä, haluan liittyä! 

  Henkilöjäsen 10€ / vuosi   

  Kannatusjäsen 30€ / vapaavalintainen 
Jäsenmaksu on voimassa vuoden 2015 

Nimi:       

Katuosoite:       

Postinumero ja toimipaikka:      

Sähköposti:       
 

kulttuuripuomi@gmail.com     Kurjenmäentie 4, 32100 Ypäjä 

    pj Katriina Reijonen, puh. 050 3372 527 

Tilinumero: FI54 5539 0220 0372 29 

Käytä maksaessasi viestiä Henkilö2015 tai Kannatus2015 

Maksettuasi jäsenmaksun, palautathan tämän lomakkeen täytettynä Ravintola 
KarrinPuomiin. Näin voimme lähettää sinulle jäsenkorttisi sekä helpotat 
työtämme jäsenrekisterin luomisessa. Voit liittyä myös lähettämällä tietosi 
postilla tai sähköpostitse. Kiitos! 

Käsittelemme tietoja lain edellyttämällä tavalla 
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Kulttuuri Puomi ry

Juha Ilmanen (rahastonhoitaja) 
Jari Hepomaa
Pauliina Maunula

Marko Junnilainen 
Riina Levander (varajäsen) 
Anna-Katariina Ankelo (varajäsen) Yh

di
st

yk
se

n 
lii

tt
ym

is
lo

m
ak

e.

Kulttuuri Puomi järjestää la 14.2.2015 klo 15–17  
kaiken ikäisille ystävänpäiväluistelua ja  

pientä kisailua Perttulan koululla.

Kauan odotettu heinäkuun 
perjantai 25. päivä 2014 koitti 
viimeinkin kauniina ja lämpi-
mänä. Ai miksi odotettu? No 
keväästä asti suunniteltu Kuus-
joenkulman entisten lasten ta-
paamispäivän oli määrä olla 
tuona päivänä. Kutsu oli Ypäjä-
läisessä julkaistu ensimmäisen 
kerran jo huhtikuussa ja myö-
hemminkin vielä muistuteltu 
samassa lehdessä. Hyvin olikin 
tieto edennyt, sillä ilmoittautu-
misia oli kertynyt nelisenkym-
mentä.

Ritva ja minä olimme teh-
neet hankintoja illan tarjoilua 
varten. Oli mukava ryhtyä val-
mistelemaan pikkupurtavaa 
odotetuille vieraille. Moneen 
kertaan puuhaillessamme mie-
timme, mitä kellekin kuuluu ja 
miten on elämä kutakin koh-
dellut. Saatuamme tarjottavat 
valmiiksi ajelimme iltapäivällä 
Tuottajaintuvalle innoissamme 
ja laitoimme kahvit porisemaan 
sekä ripustimme joitakin valo-
kuvakokoelmia esille seinille.

Kello läheni 18:aa ja aloim-
me kurkkimaan, josko ensim-
mäiset olisivat tulossa. Kytö-
sahon Veijo taisi olla ensim-
mäisenä paikalla kameroineen 
ja pikku hiljaa alkoi muitakin 
tulla. Olimme Ritvan kanssa ai-
emmin pohtineet, pitäisikö mei-
dän keksiä joitakin seuraleik-
kejä, jos tunnelma on jäykkää. 
Onneksi luotimme vaistoihim-
me ja otaksuimme illan sujuvan 

ilman virallista ohjelmaa. Kah-
vinjuonnin lomassa keskeytim-
me iloisen puheensorinan het-
keksi ja kunnioitimme hetken 
hiljaisuudella poisnukkuneita 
ystäviämme. Toivottavasti tai-
vaankodissa on yhtä hyvä tun-
nelma kuin tuona iltana – ja 
voimme joskus siellä olla vielä 
kaikki yhdessä koolla.

Nyt pieni yhteenveto muka-
na olleista. Aloitan Kuusjoen 
kansakoulua lähimpinä asu-
neista Kylän lapsista, joita oli 
saapunut Matti, Helena ja puo-
lisonsa Urpo sekä Eliisa muka-
naan miehensä Jarkko. Heikki 
Kylän elämänlanka katkesi 
vuoden 2013 viattomien lasten 
päivänä. Koulun toiselta puo-

lelta Salmiselta Ulla-Maija ja 
miehensä Keijo olivat lähteneet 
matkaan Joensuusta asti. Väli-
mäestä oli Eira siippansa Sepon 
kanssa, Palmulta Arja-Liisa.  
Särkisillan suunnasta Rämöltä 
oli edesmenneen Pekan vaimo 
Heljä kahden lapsenlapsen ke-
ra mukana. Romulta Risto ja 
Raija-vaimo olivat ehtineet mu-
kaan, Merolta Heikki ja poikan-
sa Janne. Kuosan pojat Hannu 
ja Harri olivat molemmat hy-
väntuulisina paikalla. Rämöltä 
Seppo tervehti meitä viestillä 
selkäleikkauksen jälkeen toipi-
laana. Toivottavasti operaatio 
sujui hyvin ja Seppo on kuntou-
tunut!

Loikkaamme Koskentien 

toiselle puolelle todetaksemme 
Eteläkoskelta Sirpan ja miehen-
sä Riston, Hakamäestä Paavon 
ja Riitta-Liisansa sekä itse siitä 
vierestä Kelkalta mieheni Rei-
jon kanssa sekä Siréniltä Mar-
gitin olleen mukana. Alangosta 
esikoinen Simo ja Simolasta 
Ritva ja Pekka-puoliso olivat 
läsnä. Sitten siirrymmekin jo 
Raitaselle asti ja iloksemme 
huomaamme Kyllikin ja Rai-
mon sekä Eeron Kaarinansa 
kera saapuneen. Valto Raitasel-
ta saimme terveiset sisarusten 
mukana ja lähetimme Valtolle 
omat terveisemme. 

Mäkelästä Raimo oli myös 
ottanut kutsun vastaan ja tuli 
mukaan tapaamiseen. Emme 

olleet tavanneet moniin vuo-
siin, jopa vuosikymmeniin. 
Häihälästä Juhani kera aktii-
visen kyläpuuhaajavaimonsa 
Maijan kanssa sekä Toivolasta 
sisarukset Matti Riitta-puoli-
sonsa kanssa ja Marita olivat 
mukana. Mattikin oli rippikou-
lulaisten kokoonkutsumiskii-
reiltään ottanut vapaata tätä il-
taa varten ja tuonut vanhoja va-
lokuviakin tullessaan. Vanhoja 
otoksia on aina niin kiva tutkis-
kella ja niistä yleensä riittää ju-
tunjuurta. Mäkilän sisaruksista 
menneitä muistelemaan tulivat 
Tarja ja Maarit. Paloposken 
lapset Ilmi ja Ilpo tunnistettiin 
myös iloisesta joukosta.

Kuten aikaisemmin kerroin, 
tunnelma oli tuvassa mitä par-
hain. Kuulumisia vaihdettiin 
ahkerasti, naurua ja puheen-
sorinaa riitti monta tuntia. Ke-
säinen ilta oli ilman puolesta-
kin todella lämmin ja sai hien 
valumaan yhden jos toisenkin 
otsalta. Ajatusta tulevista ko-
koontumisista heitettiin ilmaan 

ja niinpä ainakin seuraavan 
kerran kokoonkutsumisesta 
lupasimme Ritvan kanssa lait-
taa ilmoituksen Ypäjäläiseen. 
Ajankohdaksi sovittiin kesä pa-
rin vuoden päästä eli siis kesä 
2016. Varmasti muutama enti-
nen tai nykyinen kuusjoenkul-
malainen vielä jäi tällä kertaa 
empimään osallistumistaan tai 
ei ehkä saanut tietoa tilaisuu-
desta. Nyt vain toivomme, että 
teemme tapaamisesta perinteen, 
johon kaikilla on into osallistua 
ja halu nauttia yhdessäolosta.

Heinäkuun 25. päivä 2014 
oli kesän kohokohta, josta jäi 
lämpimät muistot. Kiitos teille 
kaikille, jotka olitte niitä luo-
massa! Toivottavasti näihin 
muistoihin palaaminen antaa 
voimia tulevien syksyjen ja tal-
vien pimeyteen ja kylmyyteen. 
Pitäkää huolta itsestänne ja lä-
heisistänne!

Iso ja lämmin halaus rakkaat 
ystävät ja tapaamisiin ensi ker-
taan!

Leila ja Ritva

Kyläsepän Teatterin neljäs tal-
vikiertue on taas käynnistymäs-
sä. Tälläkin kertaa seurataan 
vanhusten palvelutalo Myötä-
mäen arkielämää, nyt otsikolla 
”Onni löytyy etsimättä”. Onni 
ja onni on yhdeltä sun toiselta 
hukassa.  Mutta onko se nyt 
hukkunut vai vaan karusa, siinä 
onkin miettimistä. Selvitykseen 
tarvitaan kuunsillat ja aseet ja 
öiset kuljetukset ennen kuin 
asiat selkiävät. Ja mahtaako-
han se Onni sittenkään pelas-
tua?  Komediallinen tarina on 
Jamppa Sorvarin kirjoittama ja 
rooleissa esiintyvät Olla-Riitta 
Aarikka, Hannu Heino, Leena 
Järvi, Marle Leimala, Keijo 
Leppänen, Sirpa Salo ja Taru 
Välttilä. 
Esitykset: Ensi-ilta 31.1. klo 
18 Majatalo Myötätuuli, Pitkä-
järvi, 1.2 klo 13 Miinan koulu, 
Jokioinen, 1.2 klo 16 Ystävän 
Kammari, Forssa, 22.2. klo 
13 Seurojentalo, Humppila ja 
22.2. klo 16 Kartanon koulu, 
Ypäjä. Tiedustelut 044 321 5232. 

Kyläsepän  
talvikiertue 
starttaa taas

Kesämuistoja Kuusjoenkulmalta

Ypäjän koulujen ja päiväkodin  
ruokalista viikoilla 7 – 10

Viikko 7
Maanantai: kalapihvit, perunat, kermaviilikastike, tuoresalaatti
Tiistai: puuro, hillo
Keskiviikko: kinkkukiusaus, tuoresalaatti
Torstai: jauhelihakeitto, pehmeä leipä
Perjantai: broileririsotto, tuoresalaatti
Viikko 8
TALVILOMA 
Viikko 9
Maanantai: broilerikastike, riisi, tuoresalaatti
Tiistai: uunilohi, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: lihapullat, perunamuusi, tuoresalaatti
Torstai: hernekeitto, ruisleipä  
Perjantai: nakkikastike, perunat, tuoresalaatti
Viikko 10
Maanantai: uunibroileri, perunat, tuoresalaatti 
Tiistai: makaronilaatikko, salaatti
Keskiviikko: kasvisruoka
Torstai: nakkikeitto, pehmeä leipä
Perjantai: jauhelihakastike, perunat, tuoresalaatti  
Ruokaan sisältyy päivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma se-
kä tuore- tai muu lisäke.

Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia. 
Viikoittainen ruokalistamme on katsottavissa myös  

Ypäjän nettisivuilta osoitteessa:
www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka

Perustamiskokouksessa valittu hallitus:
Katriina Reijonen (pj.) 
Virve Saarikoski (varapj.)
Suvi Salmi (sihteeri)

Kulttuuri Puomi oli  
Ypäjän joulunavauksessa  
 myymässä piparkakkutaloja.

Meeri Simolin esiintyi 11.11. 
KarrinPuomin runoillassa.
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän paikallisyhdistyksen 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 18.30 Veteraanituvalla.
Hallitus kokoontuu klo 18.00.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MLL hallitus

Ypäjänkylän Maa- ja  
kotitalousnaiset
HELMIKUUN TOIMINTAA
TUPAILTA käsitöiden merkeissä perjan-
taina 13.2. klo 18.30 Seuraintalolla.  
Tervetuloa. 

LASKIAISRIEHA RAUTARINTEESSÄ
Sunnuntaina 15.2.2015 klo 12.00 – 15.00

(säävaraus)
Ohjelmassa on:
perinteistä mäenlaskua
”Nopein lasku” -kisa klo 13.00 -13.30 (ilmoitukset ennen 
kisaa ja kisan aikana)
Paras laskettelukypärä palkitaan
Koko tapahtuman ajan mäkeä laskettaisiin mielellään  
kypärä päässä. Tuunatuin ja turvallisin kypärä palkitaan.
Rinteessä toimii myös buffetti. 
– Makkaraa 1,50 €/kpl
– Tikkupullia 0,50 €/kpl
– Mehua 0,50 €/muki
– Nokipannukahvia 1 €/muki
Myynnissä on myös hernekeittoa soppatykistä 3,00 €/an-
nos (150 ensimmäiselle).

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN LASKIAISTA  
KOKO PERHEEN KANSSA RAUTARINTEESEEN!

Perttulan koulun 3.-4. lk leiritoimikunta sekä oppilaat

KULTTUURI PUOMI ry.
•  Voittoatavoittelematon kulttuuriyhdistys,  

jonka kotipaikka on Ypäjä
• Perustettu syksyllä 2014
•  Jäseneksi voivat liittyä kaikki jäsenmaksun maksaneet, iästä ja 

asuinpaikasta riippumatta
• Tuore tuulahdus rikastuttamaan Ypäjäläisten elämää

Kulttuuri Puomi pyrkii avoimeen toimintaan, johon on matala kyn-
nys osallistua. Kaikille avoimissa Ajatusriihitilaisuuksissa jokainen 
paikalle saapunut pääsee vaikuttamaan ja esittelemään ideoitaan. Kult-
tuurin rajat ovat liukuvat, yhdistys haluaa olla mukana kaikessa, mikä 
jäsenille on tärkeää.
Perustamiskokouksessa tuli ilmi muun muassa seuraavia toiminta-
muotoideoita: kulttuurimatka, runoja, kirjoituskurssi, elävää musiik-
kia, pop up -tapahtumia, viini-, juusto ja olutiltoja, näyttelyitä, bändi-
tiloja yhtyeille, rock-ravit, näytelmäkurssi, valokuvakerho, leffailtoja, 
bändiklinikka...

Paljon on toivottuja tapahtumia, tässä osa niistä:
–  Varttuneen väen ATK-kurssi 17. ja 24.2. Kartanon koululla (vetäjänä 

Suvi Salmi)
–  Nuorille itseilmaisun erilaiset mahdollisuudet 28.2.
–  Edu Kettusen näyttely Veteraanituvalla 21. – 28.3.  

(pienoismalleja ja tauluja)
    paikalle on saatu myös taiteilija itse 21.3!
Koko ajan lisää kehitteillä, mm. Ystävänpäivä-luistelu, teatterimatka, 
viini-ilta sekä paljon paljon muuta!
Kulttuuri Puomi ry:n jäsenmaksu on 10€ / vuosi. Liittymislomakkeita  
saat mm. Karrinpuomista ja Ypäjän kirjastosta. Liittyä voit myös vetä-
mällä hihasta Virveä, Katriinaa tai jotakuta muuta hallituksen jäsentä. 
Paljon ilmaisia tapahtumia jäsenille, hyviä jäsenetuja sekä mahdolli-
suus vaikuttaa tapahtumatarjontaan.
HETI KAIKKI LIITTYMÄÄN PIKAPIKAA!

Virve Saarikoski

paljon muuta)

TALVIRIEHA 
Ypäjänkylän Seuraintalolla la 28.2.2015 

Hiihtokilpailu / Sauva-
kävelykisa (säästä riip-
puen) 2012–2007 syn-
tyneille, kisa alkaa klo 
14.00, ilmoittautumiset 
klo 13.00 alkaen paikan-
päällä
Erilaisia leikkimielisiä kilpailuja lapsille ja aikuisille.
Makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja, nokipannukah-
via, puffetti, arpoja.

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Kansalaisopiston kursseja
TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ RYHMÄ  830300

Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A, la 14.30–
16.00. 28.2. – 30.5.2015, 20 t. Opettaja Pirita 
Hipp-Koskenoja. Kurssimaksu 62,00 €, omakustan-
nekurssi (ei sis. työkausimaksuun).
Kurssi on startti kaikille niille, jotka haluavat saada 
eväitä terveellisemmän elämäntavan rakentamiseen. 
Painonhallinta voi olla tavoitteesi, mutta kurssille voi 
tulla myös katsastamaan oma elämäntapa ja kokeilla 
jotakin uutta. Ravinnosta puhutaan, terveistä elintavois-
ta, jokainen saa haastaa itseään pohtimaan miten voisi 
toimia toisin, vai pitääkö edes toimia toisin? Joka kerral-
la erilainen sisältö tunneissa ja kotitehtäviä, joihin pala- 
taan. Huom! Omakustannekurssi: Kurssin hinta enim-
millään 62 euroa. Jos saamme kurssille hakemaamme 
avustusta, hinta voi alentua 35 euroon. Ilmoittautumin-
en viim. 16.2.2015.

MINIPIIRAKAT  810216
Paanan koulu, kotitalousluokka, Asemakuja 1, 
pe 18.00–21.00. 6.3.2015, 4. Minna Lax. Kurssimak-
su 18,00 €, omakustannekurssi (ei sis. työkausimak- 
suun). Enintään 10 opiskelijaa.
Kurssilla tehdään kuusi suolaista ja kuusi makeaa 
minipiirakkaa. Sopivat hyvin kevään ja kesän juhliin. 
Ota rasia mukaan kotiin viemisiä varten. Opettaja 
hankkii raaka-aineet, jotka maksetaan suoraan hänelle  
(5–10 €). Tuotteet ovat vähälaktoosisia. HUOM. Kurs-
si ei sisälly työkausimaksuun. Ilmoittautuminen viim. 
27.2.2015. 

Aikuinen-lapsi -KERAMIIKKA  110320
Kivipaja, Keskuskatu 27, ke 18.00–20.15. 4.3.2015–
8.4.2015, 18 t. Pirjo Salo. 4.3.2015 – 8.4.2015, 18 t. 
Kurssimaksu 35,00 €. Enintään 12 opiskelijaa.
Polttomaksu 5 € ei sisälly kurssimaksuun. Tule 
harrastamaan lapsen (7-15 v.) kanssa keramiikkaa. 
Helppojen perustekniikoiden avulla voitte valmistaa 
käyttö- ja koriste-esineitä. Työskentelyvälineet saa opet- 
tajalta. Savet ym. materiaalit maksetaan erikseen.  
(1 lapsi/aikuinen, lapsen kurssimaksu 17,50 € + poltto-
maksu 5 €) Ilmoittautuminen viim. 2.3.2015. 

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN 
p. 03 4182 7402
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

Iltapäivä tšekkiläisen kulttuurin ystäville
Tule tutustumaan tšekkiläiseen kulttuuriin. Kuunnel-
laan musiikkia ja nautitaan tšekkiläisiä herkkuja kah-
vin kera. Vietämme iltapäivää sunnuntaina 15.2.2015 
klo 14–16 Jokioisten kunnanvirastolla (Keskuskatu 29 
A, Jokioinen). Hinta 6 euroa. 
Kaikki ovat tervetulleita! 
Terveisin:  
Jokiläänin kansalaisopisto  
ja Jokiläänin opistolaisyhdistys ry

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN 
p. 03 4182 7402
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

Hyväntekeväisyyskonsertti  
Ypäjän kirkossa 14.2.

Anu Hälvä Sallinen on val-
mistunut laulajaksi ja musiikin 
maisteriksi Sibelius-Akatemian 
oopperakoulutuksesta Anita 
Välkin oppilaana. Hälvä Salli-
nen on konsertoinut laajasti eri 
pianistien ja orkesterien kanssa, 
esiintyen mm. Radion Sinfonia-
orkesterin ja Helsingin Kaupun-
ginorkesterin solistina. Näytteli-
jänä hänet muistetaan parhaiten 

useista TV-sarjojen rooleista.
Hyväntekeväisyyskonsernssa 

Anu Hälvä Sallisen säestäjänä 
toimii Ypäjän Musiikkiteatterin 
musiikinjohtaja Kari Mäkiran-
ta. Mäkiranta on monipuolinen 
musiikin ammattilainen. Hän on 
työskennellyt useissa teattereissa 
ja produktioissa musiikin sävel-
täjänä, orkesterin johtajana ja 
muusikkona.

Kari Mäkiranta on säveltänyt 
ensi kesänä Ypäjällä kantaesi-
tyksensä saavan musiikillisen 
näyttämöteoksen Täällä Poh-
jantähden alla ja sen ohjaa Anu 
Hälvä Sallinen.

Kirkkokonsertin ohjelmassa 
kuullaan ripaus klassista musiik-
kia, mm. Mozartia, Schubertin 
Ave Maria ja Ilmari Hannikai-
sen sävellyksiä, sekä gospelia 

ja negrospirituaaleja. Suomaista 
gospelia edustavat mm. Pek-
ka Simojoen ja Jukka Salmisen 
hengelliset laulut. Konsertissa 
kuullaan myös Ypäjän Musiik-
kiteatterin kuoroa. Lipun hinta 
on 12 e. Lippuja saa ostaa kirkon 
ovelta ennen konsertin alkua ja 
lisäksi niitä myydään ennakkoon 
Ypäjällä kunnantalolla ja Osuus-
pankissa

Ystävänpäivänä lauantaina 14.2.2015 Ypäjän kirkossa jär-
jestetään Ystäväitä Ystävälle -hyväntekeväisyys konsertti 
klo 18.00. Konsertin tuotto menee Ypäjän Musiikkiteatterin 
nuorten teatteriharrastajien stipendirahastoon. Konsertoi-
massa ovat diplomilaulaja-näyttelijä-ohjaaja Anu Hälvä Sal-
linen ja muusikko Kari Mäkiranta.

Haavin Aamut
jatkuvat keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9 – 11.30 osoit- 
teessa Varsanojantie 8, tarjolla aina hyvät kahvit ja 
mukavaa seuraa. Jos haluttaa, voit osallistua toimin- 
taankin:
4. ja 5.2. tehdään ystävänpäiväkortteja
11.2. laskiaispullien aika
12.2. lähdetään laavulle (lämmintä päälle!)
18.2. rentoutus
19.2. askartelua
25. ja 26.2. puutöitä, tehdään taulu vanhoista laudoista
Tervetuloa mukaan!
SPR:n Ypäjän osasto sekä Margit, Ulla, Seija ja Jenni
Muista myös Haavin kierrätyspiste: tuo tullessas, vie 
mennessäs, rahaa ei tarvita!
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MANNISTEN KYLÄKERHO
kokoontuu torstaina 12.2. klo 18.00 Sillanpäässä, 
Mannistentie 48. 
Tervetuloa! 

Sotainvalidien Veljesliiton 
Ypäjän osasto ry:n 
VUOSIKOKOUS

pidetään keskiviikkona 11.2.2015 klo 13.00 Vete- 
raanituvalla. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA !                                          Johtokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Helmikuun toimintaa 
Päivätilaisuus tiistaina 10.2. klo 13 Veteraanituvalla. 
Mukana kauko ja hanuri, lauletaan ja tarinoidaan. Hal-
litus kokoontuu jo klo 12.
Naistenpiiri tiistaina 17.2. klo 13 Veteraanituvalla.
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 20.2. klo 13 Aini 
Kulmalan luona. 
Tarinatupa perjantaina 20.2. klo 13 Veteraanituvalla.  
Vierailijana sotilaslentäjä Hannu Nurminen.

Hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
tiistaina 10.3.2015 kello 13.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset  vuosikokouk- 
selle kuuluvat asiat, mm. vuoden 2014 tilit ja toiminta- 
kertomus.
Piirin edustaja paikalla. Kahvitarjoilu.
TERVETULOA.

Hallitus

Antinojan tiekunnan
TIEKOKOUS
Tervetuloa Antinojantiekunnan osakkaiden tiekokouk-
seen Veteraanituvalle maanantaina 9.2.2015 klo 18.30. 
– tilinpäätös ja toimintakertomus
– talousarvio ja toimintasuunnitelma
– muut asiat

Tiehoitokunta

AVOIN PÄIVÄKOTI KIRJASTOLLA
TAMMIKUUSSA 2014

Perjantaisin klo 9.30 – 11.30
Osallistumismaksu 2 € / perhe
Hiihtolomaviikolla 8 avoin on suljettu.
Avoimessa on leikkiä, askartelua,  
laululeikkejä, loruja ja yhdessä oloa.  
Tervetuloa!

Avoin julistaa nimikilpailun!
Keksi avoimelle päiväkodille Ypäjän 
kuntaan sopiva nimi. Nimiehdotukset voi toimittaa 
22.2. mennessä päivähoitotoimiston postilaatikkoon 
tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen karoliina.
karkkainen@ypaja.fi. Nimen keksijälle luvassa kir-
japalkinto, joten liitä yhteystiedot ehdotukseen.

Karkki ja kirjaston väki

KESKIVIIKKOISIN 28.1.2015 alkaen
klo 15.15–16.00 9–15-vuotiaat
klo 16.00–16.45 7–8-vuotiaat
klo 16.45–17.30 5–6-vuotiaat

Perttulan koululla

Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

Osallistumismaksu: jäsenet 45€/10 kertaa
                               muut 65€/10 kertaa

Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
             tai 050 5226282 

ZUMBA KIDS on lasten ja nuorten oma tanssi-
tunti, jossa yhdistyvät helpot tanssisarjat  

sekä hauskat liikuntaleikit. 

TEMPPUJUMPPA
3–4 -VUOTIAILLE 

KESKIVIIKKOISIN 28.1.2015 alkaen
klo 17.30-18.15 

Perttulan koululla

Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

Osallistumismaksu: jäsenet 45€/10 kertaa
                              muut 65€/10 kertaa

Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
             tai 050 5226282 

Temppujumpassa harjoitellaan  
kehonhallintaa ja perusliikuntataitoja,  

opitaan yhdessäoloa sekä koetaan  
onnistumisen elämyksiä leikin kautta.  

Lasten tulisi pärjätä tunneilla ilman huoltajaa.

Ypäjän Eteläiset  
Maa- ja kotitalousnaiset
TALVI-ILTA

Tuija Vaittisella maanantaina 23. helmikuuta klo 19.00. 
Tervetuloa. 

Levän yksityistien tiehoitokunnan 
KOKOUS
pidetään torstaina 19.2.2015 klo 18.00 Ypäjän 
Osuuspankin kokoustilassa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tieyksikköluettelo nähtävissä kokouksessa.
Osakkaat tervetuloa kokoukseen.

Tiehoitokunnan hallitus

Levän ja Kartanonkylän yhteisen 
maa-alueen RN:o 981–878–1–0
OSAKKAIDEN KOKOUS
pidetään perjantaina 19.2.2015 klo 18.30 Ypäjän 
Osuuspankin kokoustilassa. 
Kokouksessa 
– käsitellään v. 2014 tilinpäätös
–  valitaan laidunalueen asioiden hoidosta vastaava 

asiamies sekä hallitus (neljä jäsentä)
– käsitellään muut esille tulevat asiat

Olavi Rassi
laidunalueen asiamies

Ypäjän Sotaveteraanikerho 
kokoontuu Veteraanituvalle keskiviikkona 18. päivänä 
helmikuuta 2015 klo 14.00.
Veteraanit, puolisot, veteraanien lesket ja kannatta-
jajäsenet joukolla mukaan vapaamuotoisen yhdessä- 
olon merkeissä.

Ypäjän Karjalaisseura ry  
tiedottaa
TUPAILTA

tiistaina 24.2.2015 kello 18.00 Veteraanituvalla osoit- 
teessa Perttulantie 7, Ypäjä. Tervetuloa haastelemaan 
joukolla mukaan.
Hallituksen kokous torstaina 12.2.2015 klo 18 Aino 
ja Markku Tuuralla, Leppäkorventie 90 Ypäjä.
Juuret Muolaassa -tilaisuudet Helsingissä:
Ma 2.3.    Karjalan luterilaiset seurakunnat evakossa, 

teologian tohtori Jaakko Ripatti.
Ma 13.4.  Kyläkirjan tekoprosessi – mitä tehtiin ja  

miten, MMT Lauri Pölkki.
Kuljetusten järjestämiseksi yhteys viikkoa ennen 0400 
260 949 / Pekka.

KESKIVIIKKOISIN Srk:n kerhotiloissa klo 13.30-15.30, Tervetuloa!
Sisältää muskarihetken! Varaathan 2e kahvi- ja hedelmäkassaan.

MAANANTAISIN HAAVISSA klo 9.15-11.00, Tervetuloa!
Varaathan 2e kahvi- ja hedelmäkassaan
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Syksyn 2014 kuntokauden voittajat
Kuntokortit
1. Jari-Pekka Salmi
2. Margit Laine
3. Eeva Suvanto
4. Salme Hepomaa
5. Vesa Ahde
6. Jukka Laaksonen
Palkinnot voi noutaa Ypäjän kunnan palvelupisteestä 
26.2.2015 mennessä.

Kuntovihkot
1. Merja Neuvonen
2. Markku Riikonen
3. Jukka Sukki
4. Eino Meri
5. Toni Ratas
6. Kalle Alanko

ESI- JA PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Ypäjän kunnan esiopetukseen lukuvuonna 2015–
2016 tulevien oppilaiden ilmoittautuminen on 
tiistaina 10.2.2015 klo 14.00 – 17.00  
Toimintakeskuksen päivähoitotoimistossa
ja kouluun 1. luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautu-
minen on 
keskiviikkona 11.2.2015 klo 15.00 – 16.00  
Levän, Perttulan ja Ypäjänkylän kouluilla
Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2009 syntyneet ja 
kouluun vuonna 2008 syntyneet lapset.
Ypäjällä 26.1.2015

Sivistyslautakunta

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 19.2.2015
Lähtö Ypäjän torilta 19.2.2015 klo 10.00 ja  

paluu Forssasta noin klo 12.30. 
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi  

ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja  
tarpeen mukaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle  
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

HipHopGoesHappy -minitanssikurssi
su 15.3 klo 12–13.30 Karrinpuomissa

11–17 -vuotiaille 
HipHopin rentoon maailmaan sinut johdattelee Katja 
Karisukki
Mukaan juomapullo/tennarit/rennot kuteet/rento fiilis

Ilmainen!!

Ennakkoilmoittautumiset Riinalle 10.2 mennessä 
puh 050 574 7732 tai riina.levander@ypaja.fi

Järj. nuorisotoimi

Haavin helmikuu
ti 3.2 K-13 Haavi 17–20
ke 4.2 tyttöjen nuokkari 15.30–17
to 5.2 vanut 14.30–17, K-13 Haavi 17–20
pe 6.2 67-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22
ti 10.2 Haavi 17–20 
Kulttuuri Puomin ajatusriihi, avoin kaikille!!
ke 11.2 tyttöjen nuokkari 15.30–17
to 12.2 vanut 14.30–17, K-13 Haavi 17–20
pe 13.2 67-Haavi 14–17 , K-13 Haavi 17–22,  
yönuokkari 22–10 (vain ilmoittautuneet)
to 19.2 K-13 Haavi 18–21
ti 24.2 K-13 Haavi 17–20
ke 25.2 tyttöjen nuokkari 15.30–17
to 26.2 14.30–17 vanut, K-13 Haavi 17–20
pe 67-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22

Nuorisotoimi

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi 
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi 
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla  
”ypäjän kirjasto”.
Aukioloajat
ma  klo 13–19 
ti  klo 13–19 
ke klo 13–16  
to klo 13–19 
pe klo 13–16 
kuukauden toinen lauantai kello 11–14, helmikuussa 
14.2.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti klo 17–19  
ke  klo 10–12 
kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13, helmi-
kuussa 14.2. 
 
HELMIKUUN NÄYTTELY 
Taidenäyttelyssä Sakari Sillanpään maalauksia koko 
helmikuun ajan. 
AVOIN PÄIVÄKOTI
Avoin päiväkoti kirjastossa 16.1. alkaen perjantaisin 
kello 9.30–11.30 (ei lomaviikolla 20.2.). Tervetuloa 
mukaan!
SATUTUNNIT 
Pääkirjastossa satuja luetaan perjantaiaamuisin 
avoimen päiväkodin aikaan klo 9.30. Tervetuloa 
myös muut kuin avoimeen päiväkotiin osallistuvat!
LUKUPIIRI
Seuraava lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 15.2. kel-
lo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Juha 
Itkosen teoksia.

Tervetuloa kirjastoon!

talvilomaDISCO  

         to 19.2.2015 klo 15–17 

  Karrinpuomissa ohjelmaa!! 

        (Kurjenmäentie 4, 32100 Ypäjä)    

K-6 SAVUTON JA PÄIHTEETÖN TAPAHTUMA 

                      LIPUT 2e 
JÄRJ. Ypäjän Nuva, nuorisotoimi  & Karrinpuomi 

 

 
 

Peppi Pitkätossu
Helsingin Kaupunginteatteri 15.3.2015
Liput: aikuiset 57,00 €, lapset 36,00 €  
sis. lipun, kuljetuksen ja vakuutuksen.

Esitys on soveltuva yli 5-vuotiaille,  
alle 12–vuotiaille täysi-ikäinen huoltaja mukaan. 

Bussi: Ypäjä, pysäkin paikka 12.25 
Humppila, Seurojen talo 12.25 (Pikkubussi Jokioisille) 
Jokioinen, Tori 12.45 
Forssa, Yhteislyseon edustalla oleva bussipysäkki 13.00 
Tammela, Koulukeskus 13.15 
Esitys alkaa klo 15.00
Ilmoittautumiset 19.2.2015  
mennessä,  paikkoja rajoitetusti :

Humppila: Sofia 050 362 9166 
Ypäjä: Riina 050 574 7732 
Jokioinen: Sanni 050 381 9545  
Forssasta ja  
Tammelasta mukaan tulevat: Maria 050 337 0173

Yhteistyössä Tammelan, Jokioisten,  
Humppilan ja Ypäjän nuorisotoimet

Yönuokkari Haavissa
pe 13.2- la 14.2 klo.22.00–10.00

Ystävänpäivä teemalla, rentoa yhdessä oloa, pelailua,
pähkinöitä purtavaksi ja tietenkin yösyömistä…  
Nuorten kanssa valvoo  
Haavista tutut ohjaajat! 
Ilmoittaudu Riinalle  
sähköpostilla 12.2 mennessä  
riina.levander@ypaja.fi  
saadaksesi paluuviestinä lupalapun, 
joka huoltajan allekirjoituksella  
toimii pääsylippunasi. 

Nuorisotoimi

TALVILOMALLA  
LASKETTELEMAAN SAPPEELLE  

LA 21.2.2015
LÄHTÖ: 
07.45 Ypäjän pysäkin paikka 
08.00 Jokioisten S-Market 
08.20 Forssan linja-autoasema,  
tilausajolaituri (torin puoli).  
08.30 Tammelan koulukeskus

Lasketteluaikaa n. klo 10.15-16.00.  
Paluuaika n. klo 18.00.
AIKUISET 43 € 
LAPSET 6–11v. 31 €
Hinnat sisältävät kuljetuksen ja päivälipun. 
Alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa!
VÄLINEVUOKRAUS OMATOIMISESTI!  
(lisätiedot välinevuokrauksesta: www.sappee.fi)

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 10.2. MENNESSÄ: 
Tammela: Linda Österberg 050 3747 483  
Forssa: Nuorten työpaja 03 4141 5512 
Jokioinen: Petrus Sipilä 050 5925 867
Ypäjä: Riina Levander 050 574 7732

Matkan järjestävät  
Ypäjän, Jokioisten ja Tammelan nuorisotoimet sekä 

Forssan kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut.

OMAAN KOTIIN EDULLISESTI
Ypäjän kunta tarjoaa vuokra-asumisen vaihtoehtona myös 
suosittua osaomistusmallia jossa pienellä alkupääomalla 
voit hankkia oman asunnon. Alkupääomaksi riittää jopa 10 
% asunnon hinnasta, loppuosa asunnon hinnasta rahoiteta-
an taloyhtiön lainalla.
Osaomistusasunnon etuna on monipuolinen rahoitusmalli. 
Asukas voi valita pienen aloituspääoman vuoksi heti jo tu-
levaisuuden tarpeitansa vastaavan asunnon.  Asunnon voit 
ostaa myös velattomana. Joustava lainoituskäytäntö mah-
dollistaa tulotason ja elämäntilanteen vaihteluiden huomio-
imisen asumisen kustannuksissa.
Tulemalla mukaan hankkeeseen jo sen suunnitteluvaihees-
sa asukas pääsee vaikuttamaan oman asuntonsa huoneja-
koon, kalustukseen, varustetasoon ja pinnoitteisiin.  
Hankkeen lopulliset kustannukset määräytyvätkin asuntojen 
varustetason perusteella.  
Hankkeen suunnittelijaksi on valittu Arkkitehti Päivi Pylk-
könen – Palm, Forssasta. Ohessa alustava asemapiirros 
osaomistus kohteesta, joka sijoittuu, Pappilanmäki – Rau-
hala asemakaava-alueen Eveliinanpolulle.
Hankkeesta lisätietoja antaa tekninen johtaja Jouko 
Käkönen, (02) 7626 5241.

Ypäjän kunta


