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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

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

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18  •  Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

PUUTAVARAN HINNAT
JA TARJOUSERÄT

www.ypajanpuutuote.fi
puh. 0500 821 258

Onnittelemme
valmistuneita!

Kiitos
Ypäjän kunnalle ja kaikille minua muistaneille

jäädessäni eläkkeelle 1.6.2012.
Anneli Hyle  

Vanhenen kyllä mutta siellä, 
missä kuu ei kuule  
eikä päivä näe.

Harri Seppänen  

 Parturi-kampaamo  Myllytuvan Hius
Kesän juhlakausi on alkamassa. Varaa aikasi hiustesi päivitykseen! 
Tutustumistarjouksena tällä ilmoituksella hiusten leikkaus 12 €

31.7.2012 asti, leikkaa talteen!
Avoinna ma–pe 10–18, la 10–14

Huom! 1.6.–31.7. vain ajanvarauksella!

10.6.2012 lähtien Suvi Vantaalta tulee tekemään trendikkäät  
ripsien pidennykset edulliseen hintaan; 45–55€, huolto 25–35 €!

Ypäjänkyläntie 956, 32140 Ypäjä as.
Puh: 045 859 8909

Ypäjä, Muuntajantie
Kolmen huoneiston rivitalo-
kiinteistö. 2x3h+k+psh+s 
ja lh+wc sekä kolme at. ja 
var. As.pinta-ala yht 215 
m2, kok ala 305 m2. T. 3.015 
m2. H. 168.000 €.

Ypäjä, Soinintie
Okt, 6h+k+psh+s+at+var., 
160/200 m2. Täystiilitalo 
keskustassa, laadukkaat 
materiaalit. Erill. verstas-/
var.rak n. 30 m2. T. 1.625 
m2. H. 165.000 €.

Ypäjä, Leväntie
Okt, 4h+k+psh+s, 100/120 
m2.  Rantakiinteistö keskus-
tassa. Kaksi erill. ulkorak.
T. 4.410 m2. H. 97.500 €.

Humppila, Kauriinojantie
Aito ja konstailematon wan- 
hanajan maatilan talous 
keskus Kiipunjärven maise- 
missa. As.rak. 2h+k+ullak-
ko. Useita ulkorak. Määrä-
alatontti n. 1 ha. H. 35.000 
€ Mahd. ostaa isompikin 
tontti.

Määräalana metsää n. 5,5ha.
Humppila, Kauriinojantie
Lähellä Ypäjän kunnan ra-
jaa hyväpuustoista, vanhaa 
metsää. Paikoin Tapanin-
myrskyn kaatamaa puus-
toa. Myydään myyjän hy-
väksymän tarj. perust.

Ypäjä, Kallenpolku 3 B
Toisen kerr. rivitalohuoneis-
to. 3h+k+psh+s, 69,5 m2. 
Lis. kaksi las. parveketta 
ja autotalli. Edull. vastike. 
Rak. 1989. Vh. 82.000 €.

www.oikotie.fi 
Matti Järvinen LKV

Ypäjä, 040 594 8877
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0HJAUS
Hannele Martikainen
MUSIIKIN JOHTO
Kari Mäkiranta
KOREOGRAFIA
Kati Kotilainen

Aikuiset   20 €
Eläkeläiset &  17 €
opiskelijat 
Lapset    10 €
Ryhmät   17 €
(väh. 20 hlöä)

LIPPUVARAUKSET
liput.ideateatteri.net
tai 040 842 8610

www.ypajanmusiikkiteatteri.fi

YPÄJÄN MUSIIKKITEATTERI

THE
BOY FRIEND

Sandy Wilson

VuokrattaVana  
keskustassa viihtyisä 

RT-kaksio 58 m2

0400 598 179 iltaisin

Kesä on tullut!
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Ypäjän seurakunnan toimintaa
kesä–heinäkuussa:

la 2.6. klo 9.15 Koululaisten kevätkirkko, Rasta 
ja Saukkola
su 3.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus
ke 6.6.  klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
klo 18 Diakoniatyön vastuuryhmän kokous
to 7.6. klo 9 Kesäaamun Raamattu- ja rukous-
hetki srk-kodilla
to 7.6. ei Diakoniapäivystä, seuraava 20.6.klo 
10–11.30
to 7.6. klo 17.40 Kaiken Kansan lauluryhmä 
srk-kodilla
to 7.6. klo 18 Kirkkokuoro srk-kodilla
su 10.6. klo 10 Messu, Radio Lähetysseuran sa-
nansaattajat Arja Asikainen, Rasta ja Saukkola
ke 13.6. klo 11 Rippikoululaisten lähtö srk-ko-
din pihalta
ke 13.6. klo 19 Lähetysvastuun ryhmän perin-
teinen Suvijuhla Ypäjänkylän rukoushuoneella, 
lähtö srk-kodin pihalta klo 18.30 kimppakyy-
deillä. Puhe Keijo Leppänen, lauletaan Siionin 
kannelta, kanttori Kaija Saukkola
to 14.6. klo 18 Kaiken Kansan lauluryhmä sekä 
Kirkkokuoro yhteisharjoitukset srk-kodilla
su 17.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus, Risto Ah-
ti ja Saukkola
su 17.6. klo 14 Kesäisten sävelmien iltapäivä 
kirkossa, mukana Kaiken Kansanlauluryhmä 
sekä Kirkkokuoro
ke 20.6. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys, 
huom. ei to 21.6. päivystystä!
la 23.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus, Risto Ahti 
ja Inkeri Suonpää
su 24.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus, Juho 
Vuorela ja Inkeri Suonpää
ke 27.6. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
to 28.6. klo 9 Kesäaamun Raamattu- ja rukous-
hetki srk-kodilla
to 28.6. klo 15–16 Diakoniapäivystys
su 1.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus Rasta ja Ta-
pio Laurila

Kirkkoherranvirasto on suljettu viikolla 27
ti 3.7. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylässä
ke 4.7. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
to 5.7. klo 9 Kesäaamun Raamattu- ja rukous-
hetki srk-kodilla
to 5.7. klo 15–16 Diakoniapäivystys
su 8.7. klo 10 Konfirmaatio messu, Rasta ja 
Saukkola
ke 11.7. klo 9-12 Kirkkoherranvirasto avoinna
ke 11.7. klo 18 Evankeliumijuhlien kokous srk-
kodilla
ke 11.7. klo 19 Siionin kannel lauluilta srk-ko-
dilla
su 15.7. klo 10 Messu, Evankeliumi- ja lähetys-
juhla, kirkonmenojen jälkeen kirkkokahvit srk-
kodilla jatkuen päiväjuhlalla, Rasta ja Saukkola
ma 16.7. klo 19 Mansikkajubileum Kuusjoella
ke 18.7. klo 9-12 Kirkkoherranvirasto avoinna
su 22.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus, Rasta ja 
Saukkola
ke 25.7. klo 9-12 Kirkkoherranvirasto avoinna
su 29.7. klo 10 Sana jumalanpalvelus, Rasta ja 
Tapio Laurila
Kirkkoherranvirasto avoinna normaalisti ma, 
ke to klo 9-12 viikolta 31 alkaen.
Seurakunnan päiväkerhot ovat taas takana. Kii-
tos kaikille yhteistyötä kanssamme tehneille. 
Toivotamme kaikille hyvää kesää! Syksyn ker-
hoista tiedotetaan tarkemmin elokuun Ypäjäläi-
sessä. Kerhoryhmiin ehtii vielä ilmoittautua. 
Diakonia-, lapsi- ja nuorisotyö kiittää kaik-
kia vapputapahtumaan osallistuneita sekä 
seuraavia lahjoittajia:
Agrimarket Loimaa, Suomalainen kirjakauppa 
Forssa, Ypäjän Apteekki, Kukka ja Lahja, Ke-
bab-kahvila, Sale, Siwa, Plastiset Oy sekä kaik-
kia yksityisiä lahjoittajia ja eri työtehtävissä ol-
leita. Tuotto oli n. 630 e, joka jaettiin puoliksi 
diakonia- ja lapsi- ja nuorisotyön retkiin.

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

40. 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 9 %

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
Perttulantie 10
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 15–16
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Elokuun Ypäjäläinen 
ilmestyy torstaina 2.8.2012 
Lehteen tarkoitettu aineisto on 
toimitettava kunnantalolle  
25.7.2012  klo 15 mennessä.

Syyskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
2.9.2012.

Ypäjän seurakunnan 
YhteYstiedot
Kirkkoherranvirasto on avoinna 
maanantai,  
keskiviikko, torstai   klo 9–12

Kirkkoherranvirastossa myynnissä 
Ypäjän kirkon kuvilla olevia adres-
seja 10 eur/kpl sekä Ypäjän seura-
kunnan vaiheita -kirjaa 25 eur/kpl. 

Yhteystiedot
Kirkkoherra, Vesa Rasta (vesa.v.rasta@evl.fi) (02) 7677 259
Kirkkoherranvirasto, Sisko Sivula (02) 767 3108
Taloustoimisto, Pirkko Itä (02) 767 3368
Diakoni, Hanna Hakala 040 553 6362
Kanttori, Kaija Saukkola 040 146 5274
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki 050 560 3368
Nuorisotyönohjaaja / lastenohjaaja-sijainen 040 148 4108
Päiväkerho, lastenohjaaja, Laila Moisander 050 304 3926
Srk-koti, vahtimestari, Liisa Hietamäki 040 769 5930

Seurakunnan sähköposti: ypaja.srk@evl.fi
Sähköposti suoraan henkilölle: etunimi.sukunimi@evl.fi

Huom! kirkkoherra: vesa.v.rasta@evl.fi
Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

Kesällä pyöräillään:

A m a z i n g   G r a c e
6. tuotantokausi

Polkupyörävaellus Lounais-Hämeessä tiistaina 26.6.2012
Matkan aikana tehtäviä parin kanssa, kirkkohetkiä ym. 
mukavaa yhdessäoloa. Matkan pituus on hiukan yli 100 
km. Etsi itsellesi pari ja ilmoittaudu mukaan. Tapahtumaan 
voi osallistua myös ilman kilpailua, siis vain pyöräilyyn ja 
kirkkohetkiin. Tapahtuman hinta on 5,-/hlö +ruokailut.

Ilmoittautumiset 15.6. mennessä: heikki.lahdekorpi@evl.fi 
Tiedustelut sähköpostilla tai puh. 050 415 1774. 

Vetäjät:  Heikki Lähdekorpi, Jokioisten srk:n nuorisotyönohjaaja 
Esa Löytömäki, Forssan srk:n kirkkoherra

Ypäjän
seurakunnan 
kesätiedote 
Kirkkoherranvirasto on  
suljettu vko 27 
Avoinna heinäkuussa
vko 28 ke 11.7. klo 9 – 12
vko 29 ke 18.7. klo 9 – 12
vko 30 ke 25.7. klo 9 – 12
Maanantaista 30.7. alkaen  virasto avoinna  normaa-
listi maanantai, keskiviikko  ja  torstai  klo 9–12.

Kesäisten laulujen iltapäivä
Ypäjän kirkossa

sunnuntaina 17.6.2012 klo 14.00
Srk:n Kirkkokuorolaiset ja Kaiken kansan laulajat
esiintyvät Kaija Saukkolan johdolla. 
Säestäjänä toimii myös Kauko Hyytiäinen.
Lisäksi kuullaan yksittäisiä 
ohjelmanumeroita. Kesäisiä virsiä  
laulamme yleisön kanssa yhdessä.
 ”Jo joutui armas aika...”
Vapaaehtoinen kolehti  
srk:n musiikkityölle. 

TERVETULOA 

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys 
kesäkuussa ke 6.6., 20.6. ja 27.6. 
klo 10–11.30 ja to 28.6. klo 15–16. 
Heinäkuun päivystys vain ke 4.7. 
ja to 5.7. Hanna on rippileirillä 13.–
19.6., vapaapäivillä 21.–26.6. ja kesälomalla 9.7.–5.8. 
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeista on 
jäljellä kaikkia tuotteita. Niitä voi tulla hakemaan päi-
vystysaikoina tai voi soittaa ja sovitaan aika. Muista 
ottaa oma kassi mukaan!
Diakoniatyön tapahtumat löydät Ypäjän srk:n toimin-
taa -palstalta.

Seurakunnan Kultaisen iän 
kerho ja diakoniapiiri tekivät 
kevätretken Euran kuntaan 
Honkilahteen. Retkelle lähti 
yhteensä 34 henkilöä. Matka-
reitti oli Loimaalta Oripäähän 
ja sieltä Yläneelle. Yläneellä 
pysähdyimme tutustumaan 
kirkkoon.

Kirkkoon tutustumisen jäl-
keen jatkoimme matkaa kohti 
Honkilahtea. Matkalla kier-
simme Valasrannan kautta, ja 
näimme Säkylän Pyhäjärven 
rantaa. Aikaa olisi ollut pu-
lahtaa veteenkin, mutta veden 
todettiin olevan vielä liian kyl-
mää ja uimahousutkin olivat 
jääneet kotiin. 

Perillä Honkilahdessa me-
nimme seurakuntakotiin keski-
viikkokerhon vieraaksi. Söim-
me ennen kerhon alkua yhdes-
sä maittavan lähetyslounaan. 
Kerhossa oli mukana Euran 
kanttori Timo Meriläinen ja 
Ypäjän kanttori Kaija Saukko-
la, ja molemmat saivat Euran 
diakoni Merja Kekäläiseltä 
tehtävän laulaa tai soittaa jon-
kin laulun. Saimme siis kuulla 
komeaa ja kaunista laulua. 

Kerhossa oli ohjelmana 
myös leikkimieliset arpajaiset, 
joissa arpajaispalkintoa ei saa-
nutkaan itse, vaan se piti antaa 
eteenpäin. Antamisen iloa siis! 

Kerhon lopuksi joimme vie-
lä yhteiset kahvit ja suuntasim-
me tutustumaan Honkilahden 
kirkkoon Euran kappalaisen 
Timo Hämäläisen johdolla. 
Kaija-kanttorimme pääsi ko-

keilemaan kirkon urkujakin, 
ja ovat kai suunnilleen saman-
ikäiset kuin Ypäjänkin urut. 

Lähtiessämme kiersimme 
vielä Honkilahdessa kylien 

kautta kotimatkalle. Retken 
jälkeen oli taas mukava palata 
kotiin.

Teksti ja kuva  
Hanna Hakala

Kevätretki Honkilahteen

Honkilahden kirkon pihalla kappalainen Timo Hämäläinen 
saattelemassa ypäjäläisiä kotimatkalle. Oikealla näkyy hie-
man myös kellotapulia.

Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Rasta
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Lauantaina tammikuun 21. päivä 
siunattiin haudan lepoon Ypäjän 
kirkossa kaksi miestä, joilla yh-
teisinä harrastuksina olivat mu-
kanaolo Ypäjän musiikkinäytel-
missä varsinkin sen alkuaikoina. 
He ovat Antti

Johannes Lammela, joka oli 
30.11.2011 täyttänyt 80 vuotta 
sekä Ilkka Heikki Juhani Karp-
pelin, joka olisi seuraavaksi 
13.3.2012 täyttänyt 83 vuotta. 
Viime syksynä ilmestyi Pekka 
Virtasen kirja Ypäjän musiikki-
teatteri 1985–2010. Siinä esi-
tellään kaikki kappaleet neljän-
nesvuosisadan ajalta ja samalla 
luetellaan kaikki mukana olleet. 
Peräti yksitoista erillistä teosta, 
joissa kävi katsojia lähes 70.000. 
Ja esityskertoja peräti 183. Jo-
kaisessa näytöksessä oli mukana 
ehkä noin 70 harrastaja näytteli-
jää ja kuorolaista ja musikanttia. 
Noin 300 harrastajaa ja kuoro-
laista on ollut mukana ja kaksi 
heistä oli Antti ja Ilkka. Ja toki 
sen päälle oli iso joukko talkoo-
laisia ja järjestysmiehiä ja muuta 
väkeä lipunmyynnistä kahvit-
tajiin saakka. Ensimmäinen oli 
Kuisma ja Helinä, jossa kuorossa 
ja orkesterissa mainitaan Ilkka 

Karppelinin ja Antti Lammelan 
nimet. Elettiin vuosia 1985–86 
ja kansa oli haltioissaan. Musiik-
kiteatteri sai jatkoa. Jokivarsien 
laulu oli vuorossa 1988–89. Sii-
nä Ilkka Karppelin oli lihakaup-
pias Sundelin. Ja vuonna 1990 
Ypäjän musiikkiteatteriyhdistys 
sai virallisesti alkunsa ja joh-
tokuntaan valittiin mm. Ilkka 
Karppelin.

Viulunsoittaja katolla 
oli menestys

Vuosina 1991–1992 esitettiin 
menestysmusikaalia Viulunsoit-
taja katolla Ypäjän museolla suu-
ren riihen edessä. Tällöin opin 
lopullisesti tuntemaan Antin ja 
Ilkan. Ilkka oli kirjakauppias Av-
ram ja Antti mukana kylänväessä 
ja santarmeissa, johon joukkoon 
itsekin pääsin: pappina, ortodok-
sisena sellaisena. Tauoilla ja roo-
leja odottaessamme juttelimme 
kaikenlaista perimmäisistä kysy-
myksistä aina huumoriin saakka 
Antin ja Ilkan kanssa. Monta 
kertaa sai museomäki kuunnella 
kuina ”Nousee päivä, laskee päi-
vä” kajahti täysille katsomoille. 
Ja minäkin ajattelin että kovin 
nopeasti ne vuodet vierivät ja, 

voi kauhistus, noista ajoista on jo 
20 vuotta. Ihmiselämä on kovin 
lyhyt. Muistan kuinka vielä oltiin 
esittämässä Viulunsoittajaa jopa 
Saaren kansanpuistossa. Tauolla 
opin tien Caissaniemeen, jon-
ne juoksin, ja siitähän tuli sitten 
Ypäjän kunnan oivallinen virkis-
tyspaikka. ”Olitkos Risto jossa-
kin poissa, kun et ollut taukokah-
villa”, kysyi Antti Lammela mi-
nulta kun toinen osa alkoi. Myös 
Ellen Lammela, Antin puoliso 
näyttää olleen juhlakirjan mu-
kaan Viulunsoittajassa. Seuraa-
va oli Valkoinen hevonen, jossa 
Ilkka oli jahtimestarina ja Antti 
Lammela musikanttina ryhmässä 
matkailijoita ja lomanviettäjiä. 
Seuraavana oli joskus 1997–98 
Evakko-ooppera, jossa ei näytä 
enää olleen mukana Ilkkaa eikä 
Anttia.

Pelimanni Antti
Ypäjällä pappi sanoi aame-

nen 3.2.1957 kun oli vihkimässä 
avioliittoon Antti Lammelaa ja 
Ellen Sinikka Kanarvaa. Silloin 
elettiin Ypäjällä Aarne Arjanhei-
mon aikaa. Heti tämän jälkeen 
näyttävät muuttokirjat lähteneen 
7.2.1957 Tampereelle. Kerrotaan 

että Antti ja Ellen kävivät nuori-
na yhdessä keikoilla soittamassa, 
koska musiikki oli molemmilla 
verissä. Antti soitti haitaria ja El-
len bassoa ja useasti Antti kehui 
vaimonsa kaunista laulunääntä. 
Tampereella alkoi syntyä perhet-
tä Sinikka Anneli ja myöhemmin 
Jari Tapani. Antti kävi rakennus-
hommissa ympäri Suomen. Ja 
vapaa-aikana rakennettiin kahta 
omakotitaloa Tampereelle, kos-
ka Antti oli kätevä käsistään. 
Vuonna 1969 näyttävät kirjat 
piipahtaneen Ypäjällä mutta hy-
vin pian takaisin Tampereen Har-
juun. Olikohan syynä myös se 
että Antti osti kotitilan Ypäjältä. 
Joskus1970-luvun puolivälin jäl-
keen jäivät rakennustyöt ja tilalle 
tuli viljeleminen ja sikojen kas-
vattaminen. Ja niin tuli kuvaan 
myös tuo musiikkiteatteriharras-
tus.

Antilla on pitkä leskeys sillä 
vuonna 1991 olen saanut siuna-
ta Ellenin haudan lepoon. Siihen 
aikaan elettiin tuota Viulunsoit-
tajan aikaa ja Antti oli tullut mi-
nulle tutuksi kuten vaimonsakin. 
Musiikki palasi Antin elämään 
vaimon kuoltua ja niinpä hän 
parikymmentä vuotta soitti eri-

laisissa kokoonpanoissa. Ehkä 
viimeisin ja tunnetuin on Pentti 
Alangon yhtye, mutta myös ve-
teraanit ja Nokian Harmonikat ja 
vielä Kypsät Omenat ja Härmä-
län pelimannit. Suomen Harmo-
nikkaliitto myönsi Antti Lam-
melalle hopeisen ansiomerkin 
harmonikkamusiikin hyväksi te-
kemästä työstä vuonna 2007. Ja 
olihan se kunniamerkki aiheelli-
nen merkittävästä ja pitkäaikai-
sesta toiminnasta.

Karppelinin Ilkka
Musiikkiteatterissa opin sen, 

että Ilkka nautti mukana olos-
ta. Vaikka joskus harjoituksissa 
oli koleaa ja sateista, niin täysin 
rinnoin Karppelin oli mukana. 
Ihminen ei sitoudu johonkin toi-
mintaan ellei hän nauti harras-
tuksestaan ja pidä sitä tärkeänä. 
Tuossa musiikkiteatterin juh-
lakirjassa on useita valokuvia 
IIkasta, jossa hän hymyilevänä 
vetää rooliaan. Ilkka vihittiin 
26.12.1953 Aili Sisko Kyllikki 
Ylösmäen kanssa. Avioliitosta 
syntyi poika Tapio Hannu Kaar-
lo, joka kuoli huhtikuussa 1998. 
Toki elämä jatkuu Ilkallakin po-
jan lasten kautta. Pojat Antti ja 
Aleksi kävivät juttusilla työhuo-
neessani Ilkan hautajaisista. Ja 
lisäksi vielä tytär Katarina An-
nemarie. Kirkonkirjat kertovat 
että Ilkan perhe muutti Ypäjälle 
4.6.1965 UL Pyhäjärveltä eli 
Karkkilan tienoilta. Myös Ilkal-

la on pitkä leskeys, vielä pitem-
pi kuin Antilla. Jo joulukuussa 
1981 kuoli vaimo. Sen jälkeen 
näyttää teatteriharrastus vallan-
neen Ilkan ajan pitkäksi aikaa. 
Joskus poikkesin Ilkan kodissa 
Kartanonkylässä. Ja kylläpäs riit-
ti juttua ajankohtaisista asioista 
ja teatterielämästä. Kaksi näky-
vää persoonaa, Antti Lammela 
ja Ilkka Karppelin, on poistunut 
Ypäjän katukuvasta. Heille oli 
yhteistä rakas museon alue ja 
vanhan pappilan mäkialue, jonne 
sitten pystytettiin teatterikatso-
mo. Toki alue on menettänyt ko-
vien myrskyjen aikaan mahtavia 
kuusia ja muitakin puita ja vii-
meksi kovan Tapanin myrskyn 
aikaan.

Erikoisen innostunut oli Ilkan 
toiminta Loimaan soittokunnas-
sa. Käsittääkseni joskus 1980-lu-
vulla musiikkiteatterin myötä 
hänellä virisi soittoinnostus. Hän 
soitti tuubaa. Ilkan oli helppoa 
kotiutua soittokuntaan, jota joh-
ti Ypäjän entinen kanttori Tapio 
Laurila, Loimaan kanttori. Kun 
olen poikennut Ilkalle viemään 
syntymäpäiväkirjaa seurakunnan 
puolesta, niin mies oli puhelias, 
ja monenmoiset muistot sain 
kuulla ja myös mielipiteitä mo-
nesta asiasta. Huomasin että Ilk-
ka oli juttukaveria vailla. Harras-
tus soittokunnassa tarjosi myös 
ihmissuhteita pitkään leskenä 
olleelle miehelle.

Risto Ahti

Virkaan asettamisessa 
avustajina toimivat lää-
ninrovasti Asko Ojakos-
ki, kirkkoherra Esa Löy-
tömäki, vt. kirkkoherra 
Vesa Parikka ja kirkko-
valtuuston puheenjohta-
ja Jussi Rastas.
Piispamme Matti Repo ja puo-
lisonsa Päivi Repo vierailivat 
sanojensa mukaan Ypäjällä ensi 
kertaa. Piispa asetti äitienpäivä-
nä 13.5. uuden kirkkoherran vir-
kaan. Ypäjän historiaa tuntevat 
lienevät huomanneet että viime 
vuosikymmeninä tämänkaltaiset 
tapahtumat ovat paikkakunnalle 

olleet perin harvinaisia. Rovasti 
Risto Ahtin virkaanasettamisesta 
on kulunut jo yli 40 vuotta. Sil-
loin piispana oli Erkki Kansan-
aho. Kaksi piispaa siinä välillä-
kin on jo tehnyt pitkät työrupea-
mat ennen kuin Matti-piispa on 
virkaansa siunattu.

Saimme kauniin juhlapäivän 
Luojaltamme. Kenties Ypäjän 
ahkerat esirukoilijat olivat sään 
tilanneet? Paistetta meille annet-
tiinkin armon auringon taholta. 
Piispan saavuttua pientä järjes-
telyhulinaa oli sakastissa kun 
kävimme läpi messua ja kirk-
kokansaakin jopa äitienpäivänä 
tapahtuma näytti osallistujamää-
rän perusteella kiinnostavan.

Juhlallisuudet sujuivat suu-
remmitta kommelluksitta. Piis-
pamme rauhallinen olemus loi 
juhlasta kodikkaan vailla tur-
hempaa jännitystä. Juhlallisen 
kulkueen ja koskettavan messun 
jälkeen piispa säilytti keventä-
vän kosketuksensa tapahtumien 
kulkuun sanoen naurahtaen että 
otetaan nyt sitten parit ”pönötys-
kuvatkin” historiallisiksi doku-
menteiksi. 

Seurakuntasalissa jatkettiin 
kirkkokahveilla. Tervehdyksiä 
naapuriseurakunnilta sekä omil-
ta seurakuntalaisilta tuli. Niistä 
kiitos. Uuden kirkkoherran kir-
jasto laajeni ja nyt kirkkoherran 
kirjastossa on edelleen lukemat-

tomia lukemattomia kirjoja. Nii-
hin uppoutuminen työn lomassa 
on aktiivisen, ajoittain kiireisen-
kin seurakuntatyön lomassa an-
toisaa vaihtelua. 

Piispamme loppusanat suku-
polvien ketjusta jäivät mieleen. 
Hän lähti liikkeelle siitä että vir-
kaan siunaaminen on jatkunut 
katkeamattomana ketjuna alku-
kirkosta lähtien tähän päivään. 
Niin kuin pieni lapsi on juhla-
päivänä myös virkaan asetettava 
ehkä kokenut olevansa kultainen 
lenkki viimeisimpänä lenkki-
nä teräsketjun päässä, huomion 
keskipisteenä. Tähän on kaikki 
tähdännyt? Arjessa huomaakin 
olevansa vain epäjalosta metal-
lista valmistettu, kuitenkin tär-
keä lenkki valtaisassa ketjussa.  
Kirkkoherrana jo tovin toiminee-
na kyllä juhlaliikutustenkin kes-
kellä ajattelen olevani usein jo 
varsin pahasti tummunut lenkki 
ikiaikaisen kirkkomme ketjussa. 
Joskus jopa se heikoin lenkki. 
Jumalamme armosta kuitenkin 
tätä työtä olen saanut tehdä.

Lopuksi vielä mietin kun mi-
nulle jo toistamiseen esitettiin 
kysymykset tahdonko hoitaa 
seurakuntaa parhaalla mahdol-
lisella tavalla, esimerkillisesti 
sekä puhtaasti Sanaa julistaen ja 
sakramentit jakaen... jotta pal-
jonpa tuli luvattua. Raamatussa 
kun sanotaan, ettei kukaan saa 
kuvitella itsestään liikoja. Seu-
rakunta on yhteinen ja tuoreena 
Ypäjän kirkkoherrana muistutan 
että seurakunta ei ole papin sir-
kus vaan yhteinen Jumalan koh-
taamisen paikka. Niinpä kiitän 
teitä jo etukäteen rakkaat seura-
kuntalaiset rukouksesta paikka-
kuntamme puolesta. 

Muistutan että niin sinulla 
kuin minullakin on oma paikka 
Kristus-ruumiissa eli seurakun-

nassa, jonka muodostavat kaikki 
Häneen uskovat. Siksi Jumalan 
armon varassa, vain ja ainoas-
taan, uskalsin ottaa tehtävän 
vastaan ja jopa vastata mahdot-

tomilta tuntuviin kysymyksiin. 
Ikimuistoisesta juhlasta kiit-

täen Herraamme, Matti-piispaa 
ja seurakuntaamme;

Vesa Rasta

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo  
asetti 13.5.2012 kirkkoherra Vesa Rastan virkaan

Ypäjän musiikkiteatterin kantavia voimia

Antti Lammela ja Ilkka Karppelin
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Sanoisin Namibiaa ”Suomen 
siirtomaaksi” pelkästään positii-
visessa merkityksessä. Runsaan 
140 vuoden ajan suomalaiset 
lähetystyöntekijät ovat teh-
neet Suomea tunnetuksi, heistä 
kuuluisimmat Martti Rautanen 
sadan vuoden takaa ja Martti 
Ahtisaari parinkymmenen vuo-
den takaa. Kenellekään minun 
ei tarvinnut selitellä missä päin 
Suomi on, kun tuli juttua pohjoi-
sen kaamoksen maasta Suomes-
ta parin viikon matkan aikana 
17.11.–4.12.2007. Lapsuudessa-
ni kuulin paljon Ambomaasta ja 
niinpä keväällä 2007 innostuin 
muutamassa minuutissa Olle 
Erikssonin vetämään matkaan. 
Onhan Namibia varsin toisen-
lainen maa verrattuna tuntemiini 
Etiopiaan ja Tansaniaan. Ja kos-
ka Erikssonin matkatoimisto on 
Koonono-matka, niin turvallista 
oli lähteä, koska nimensä mu-
kaisesti päästään perille ja jopa 
takaisin turvallisesti.

Namibia on suurten luke-
mien maa, peräti kaksi ja puoli 
kertaa suurempi kuin Suomi, 
mutta asukkaita vain noin kak-
si miljoonaa, hieman yli. Har-
vaanasutuksi sanotaan Suomea, 

mutta Namibia menee tässä asi-
assa vielä pitemmälle suurten 
autiomaittensa takia. Matkamme 
4000 kilometriin mahtui paljon: 
maailman korkeimpia hiekkaka-
soja eli hienosti sanottuna dyy-
nejä, kuivuuden takia kuollutta 
metsää, mutta myös kivettynyttä 
metsää 280 miljoonan vuoden 
takaa ja jopa kalliopiirroksia ja 
maalauksia 6000 vuoden takaa. 
Ja autiomaan sinnikkäitä kas-
veja, männynsukuisia welwit-
shioita, joiden juuret saattavat 
kaivautua 15 metrin syvyyteen 
saadakseen edes hieman kos-
teutta. Ja minä nautin kaikkein 
eniten Valaskalanlahdella Wal-
vis Bayssa hylje- ja delfiinisafa-
rista. Ja ensi kerran elämässäni 
söin peräti kaksi osteria, koska 
samalla sai ilmaiseksi matka-
muistoksi komeat osterikuoret. 
Tuhansia hylkeitä makasi meren 
hiekkasaarella, ja pohjoisempa-
na Cape Crossin rannoilla, joten 
jos nyt joku haluaa ostaa yhden 
hylkeennahkaisen käsilaukun, 
niin siitä ei tarvitse omantunnon 
vielä kolkutella.

Vuoden lopulla on sopiva ai-
ka tehdä Namibian matka. Kau-
riin kääntöpiirillä aurinko pais-

taa kohtisuoraan pään päältä. 
Ja kun tulee kotiin joulun alla, 
niin ensimmäiset päivät tuntu-
vat todella hienoilta 40 asteen 
kuumuuden jälkeen, mutta sitten 
rupeaa ihmettelemään, minne se 
kuumasti paistanut aurinko on 
hävinnyt.

Namibian matkan jälkeen 
olen tavannut useita ihmisiä, 
jotka kertoivat sukulaisistaan ja 
heidän työskentelyistään Am-
bomaalla. Aikanaan toistakin 
sataa suomalaista on ollut yhtai-
kaa lähetystyössä, nyt enää vain 
muutama. Matkan aikana ja sen 
jälkeen ovat käsitykseni vahvis-
tuneet siitä, että kiinteä ja läm-
min suhde on jatkunut pitkään 
suomalaisten ja namibialaisten 
välillä. Se on ollut tasavertais-
ta vuorovaikutusta ainakin vii-
me aikoina: kumpikin osapuoli 
on oppinut toinen toisiltaan. Ja 
messu kirkossa on todella elä-
mys lauluineen, vaikka kirkossa 
ollaan neljäkin tuntia.

Suomalaisten ambolähe-
tyksestä alkanut työ on syn-
nyttänyt Namibian luterilaisen 
kirkon, jonka keskuspaikka on 
edelleen lähellä Oniipan van-
haa lähetysasemaa, jossa kol-

me yötä majailimme. Eipä silti, 
kerrotaan Martti Ahtisaarenkin 
siellä asuneen. Minä pääsin kir-
kon toimistossa jopa piispan 
huoneeseen ja piispan tuolille 
istumaan, sillä Namibian en-
simmäinen paikallinen piispa 
oli Leonard Auala. Hän sai 1967 
kunniatohtorin arvon Helsingin 
yliopistossa ja samalla matkalla 
hän osallistui kahden teologin 
pappivihkimykseen Turun tuo-
miokirkossa. Heistä toinen olin 
minä. Ja vieläkin tuntuu siltä, et-
tä Leonard Aualan iso käsi lepää 
pääni päällä. Hän yhdessä ark-
kipiispa Martti Simojoen kans-
sa antoi siunauksen laskemalla 
kätensä pääni päälle, ja se kyllä 
tuntuu vieläkin. Suoraan sanot-
tuna tämä oli suurin syy matkaa-
ni Namibiaan. Ikävää oli tietysti 
se, että Leonard Auala ei saanut 
nähdä maansa itsenäistymistä 
1990.

Matkamme osui vuoteen 
2007 jolloin Etoshan eläinpuisto 
saavutti sadan vuoden iän. Tämä 
puisto lienee ollut matkamme 
eräs kohokohta ja eläintenjuot-
topaikoilla oli mielenkiintoista 
seurata alati muuttuvaa näky-
mää. Strutsi ei päästänyt sakaa-

lia juomaan, ja seepralauman 
varovaisuus osoitti, että jossakin 
puun alla leijona väijyy. Ja kun 
tarkasti katsoi puun alle kiika-
rilla, niin heilahtihan se häntä 
kiveksi luulemallani möhkä-
leellä. Ja miten kauniisti jonos-
sa antiloopit tulivat juomaan. 
Kukaan ei etuillut. Okaukuejon 
valaistulla vesipaikalla peräti 
kahdeksan sarvikuonoa saapui 
juomaan. Se oli näky, jota Na-
mibian asiantuntijamme Olle 
Eriksson ei ollut koskaan aikai-
semmin nähnyt, ei myöskään 
poika Stefan, joka hienosti osasi 
kertoa innokkaana golfinpelaa-
jana myös Namibian golfpai-
koista. Ja Namutonissa oli niin 
hieno hotellihuone, että melkein 
eksyin sinne hienouksien kes-
kelle. Ja yllätys oli oven taka-
na: pahkasika oli tullut väärälle 
puolelle aitausta. Sovimme että 

emme kerro tästä kumpainen-
kaan muille. Ja kun joku valitti 
että nimet eivät jää mieleen, niin 
kerroin että ainakin tämä vanha 
kunnostettu linnake on helppo 
muistaa. Jos jonkun sulhanen 
on Toni, niin eikö hän ole sil-
loin namu eli siis Namutoni. Ja 
namuiselta ja hyvältä muistuu 
mieleeni Namibian matka, vaik-
ka välillä pitkät automatkat ot-
tivatkin takapuolen päälle, niin 
sittenkin se kannatti.

Risto Ahti 

PS. Kirjoitus julkaistu Suomi-
Namibiaseuran jäsenlehdessä. 
Tietääkseni ainakin 700 hen-
keä on jäsenenä tuossa seuras-
sa, joukossa tietysti presidentti 
Martti Ahtisaari ja presidentti 
Tarja Halonen. Melkoinen osa 
seuran jäsenistä asuu pääkau-
punkiseudulla.

Evankeliumi Luuk. 11: 5–13 
Jeesus sanoo:

”Kuvitelkaa, että joku teistä 
menee keskellä yötä ystävänsä 
luo ja sanoo: ’Veli hyvä, lainaa 
minulle kolme leipää. Eräs ystä-
väni poikkesi matkallaan luok-
seni, eikä minulla ole tarjota 
hänelle mitään.’ Toinen vastaa 
sisältä: ’Älä häiritse minua. Ovi 
on jo lukossa, ja minä olen nuk-
kumassa lasten kanssa. En minä 
voi nousta antamaan mitään.’ 
Mutta minä sanon teille: vaikka 
hän ei nousisikaan antamaan 
toiselle leipää pelkkää ystävyyt-
tään, hän kuitenkin tekee sen, 
kun tämä hellittämättä pyytää, ja 
hän antaa niin paljon kuin toinen 
tarvitsee.

Niinpä sanon teille: Pyytäkää, 
niin teille annetaan. Etsikää, 
niin te löydätte. Kolkuttakaa, 
niin teille avataan. Sillä pyytävä 
saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, 
joka kolkuttaa, avataan. Ei kai 
kukaan teistä ole sellainen isä, 
että antaa pojalleen käärmeen, 
kun poika pyytää kalaa? Tai 
skorpionin, kun hän pyytää mu-
naa? Jos kerran te pahat ihmiset 
osaatte antaa lapsillenne kaiken-
laista hyvää, niin totta kai teidän 
Isänne paljon ennemmin antaa 
taivaasta Pyhän Hengen niille, 
jotka sitä häneltä pyytävät.”

Tänä aamuna on monessa 
kodissa hiivitty äidin sängyn 
äärelle. Äiti lepää pää tyynyllä 
silmät kiinni, vaikka korvat ovat 
jo jonkin aikaa kuunnelleet keit-
tiöstä kuuluvia kolahduksia ja 
vuoteen vierelle kokoontuvien 
supatuksia. Ei ole helppo äidin 
pysytellä unessa, hyvä jos pystyy 
olemaan hymyilemättä ja paljas-
tamatta valveilla oloaan! Mutta 
niin on sitten mukava herätä iloi-
seen lauluun, kuulla onnittelut 
ja saada käsiin lasten askartelut 
ja kortit. Sitten äiti sulkee hala-
ukseen lapsensa ja kenties vetää 
heidätkin vuoteeseen peiton alle 
hetkiseksi viereensä.

Tämä oli kuvaus kodista, 
jossa on lapsia. Se ei tietenkään 
ole yleispätevä kuvaus kaikis-
ta kodeista, eikä kaikkien äitien 
aamusta. Onhan myös äitejä ja 
isoäitejä, joiden luona ei asu lap-
sia. Samoin on myös niitä äitejä 

ja isoäitejä, joita ei kukaan tänä 
aamuna erityisesti muista. Mutta 
heitäkin muistetaan tänään yhtei-
sesti ja heistäkin kiitetään tänään 
Jumalaa, kaiken elämän antajaa.

Äitienpäivänä lapset ja puoli-
sot yrittävät antaa hyviä lahjoja. 
Jo varhain aloitetaan kerhoissa ja 
päiväkodeissa lahjojen askartelu, 
ja jo varhain aloitetaan lehdissä 
naisellisten lahjatavaroiden mai-
nostaminen. Mutta ei ole helppoa 
antaa lahjaa sellaiselle, jolta on 
saanut oman elämänsä ja joka 
on elämän ensimmäisinä vuo-
sina kirjaimellisesti kannatellut 
ja pitänyt elämää yllä. Lapsilta 
ja lapsenmielisiltä se onnistu-
nee helpoiten; eihän tarvita kuin 
jotain pientä ja kaunista, mikä 
kertoo vilpittömästä sydämen 
rakkaudesta. Paineet kasvavat ai-
kuisilla lapsilla ja puolisoilla, mi-
tä lähemmäs äitienpäivää tullaan. 
Millä maksaa hyvyyttä takaisin, 
millä osoittaa kiitollisuutta?

Evankeliumissakin pohdiskel-
tiin hyvien lahjojen antamista. 
Mikä sattuvinta, myös siinä nuo 
lahjat asetettiin perhe-elämän 
yhteyteen. Kotiin tulee yllätys-
vieras, ja naapurilta lähdetään 
lainaamaan hieman leipää tar-
jottavaksi. Mutta myöhäisel-
le kolkuttajalle ei haluta avata 
ovea, sillä lasten kanssa ollaan 
jo nukkumassa. Ei ole mukava 
nousta enää ylös ja alkaa etsiä 
vieraalle syötävää, siinähän voi 
herätä koko talo. Tai ehkä tuo 
sängyssä viipyminen ei olekaan 
pelkkää mukavuudenhalua, ehkä 
siinä myös asetetaan asioita jon-
kinlaiseen tärkeysjärjestykseen: 
ensin oma perhe, sitten vieraat. 
Ehkä katsotaan, että omien lasten 
lähellä oleminen, heidän leponsa 
ja huomisaamun ruokansa on tär-
keämpi. Kukapa tällaista tärke-
ysjärjestyksestä moittisi? Onhan 
oma suu lähempänä kuin toisen 
suu, ja varsinkin omien lasten 
huomispäivää voi pitää tärkeäm-
pänä kuin toisen luokse satunnai-
sesti poikennutta matkamiestä.

Mutta ihmeellisesti sängystä 
kuitenkin noustaan, kun kolkut-
taja aikansa pyytää. Haluaako 
vuoteesta noussut vain päästä 
kiusallisesta pyytäjästä nopeas-
ti eroon, tyrkätä hänelle jotain 

pientä ja painua takaisin pehkui-
hin? Ei, hän haluaa palvella ja 
antaa pyytäjälle niin paljon kuin 
tämä tarvitsee. Siihen häntä vel-
voittaa yhtäältä hänen ystävyy-
tensä, mutta myös toisen hellittä-
mätön anominen.

Kun Jeesus puhui tämän ver-
tauksen, hänen kuulijansa ym-
märsivät hyvin, ettei ihminen voi 
jäädä makaamaan, kun häneltä 
pyydetään apua. Vieraanvarai-
suus on itsestään selvää, ja yhtä 
itsestään selvää on, että ystävää 
autetaan osoittamaan vieraanva-
raisuutta. Edelleen yhtä selvää 
on, että ystäviltä saa pyytää apua 
ja myös sellaista heiltä odottaa.

Jeesuksen ajan yhteiskunnas-
sa jaettiin kenties paljon enem-
män yhteistä elämää saman ky-
län ihmisten kesken kuin mitä 
tapahtuu tämän päivän Suomes-
sa. Naapuriapu on Suomessa 
muuttunut harvinaisemmaksi sitä 
mukaa, kun maa on kaupungistu-
nut, elintaso noussut ja jokainen 
alkanut elää vain omaa elämään-
sä omassa asunnossaan. Toisten 
oville ei juuri kolkutella, hyvä 
jos edes äärimmäisessä hädässä. 
Eikä toisten tarpeille juuri silmä-
yksiä suunnata eikä korvaa kal-
listeta. Mieluummin ollaan kuin 
ei nähtäisi eikä kuultaisi. Hoita-
koon jokainen omat asiansa itse. 
Tai jollei hoida, hoitakoon ne 
sitten yhteiskunta. Sitähän varten 
tässä verojakin maksellaan.

Perheet muodostavat yhteis-
kunnan perussolun. Tämän sa-
noessani en tarkoita, että yksin 
eläminen olisi jollain tavoin vä-
hempiarvoista tai että ainoastaan 
sellaiset pariskunnat, joilla on 
lapsia, olisivat yhteiskunnan kan-
nalta merkittäviä. Tarkoitan, että 
juuri perheessä tapahtuu läheinen 
ihmissuhteisiin sitoutuminen se-
kä yhteiselämään oppiminen, mi-
kä on ensiarvoisen tärkeää keski-
näisen vastuuntunnon kehittymi-
selle, yhteiskunnan jatkuvuudelle 
ja koossa pysymiselle. Perheessä 
ei kukaan yksilö voi elää vain it-
selleen, vaan jokainen harjaantuu 
näkemään itsensä osana suurta 
kokonaisuutta, osana ihmissuh-
teiden verkostoa ja sukupolvien 
ketjua.

Esimerkiksi avioliitossa ei 

yhteen tule vain kaksi puolisoa 
vaan kaksi sukua, jotka puoles-
taan koostuvat useammasta ih-
missuhteesta ja suvusta. Tämä 
verkosto ulottuu kauas oman 
elämän ulkopuolelle monta su-
kupolvea eteen- ja taaksepäin. 
Perheen läheisissä ihmissuhteis-
sa tapahtuu se sivistyksen ja yh-
dessä elämisen tapojen oppimi-
nen, mikä on kulttuurin ytimessä. 
Siellä välittyvät elämän arvot ja 
sukupolvien myötä kerääntynyt 
viisaus. Siksi siellä opitaan ai-
van huomaamatta, mikä säilyttää 
kokonaisia valtakuntia koossa ja 
pitää niitä elinvoimaisena. Siellä 
opitaan usko Jumalaan, opitaan 
rukoilemaan ja turvautumaan 
häneen kaikkien hyvien lahjojen 
antajana.

Usko on voima, joka luo ih-
missuhteita ja yhdistää ihmisiä 
toisiinsa. Sen perusta luodaan jo 
kotona läheisissä perheen ihmis-
suhteissa. Siellä, missä opitaan 
jo kotona rukoilemaan iltarukous 
tai ruokarukous tai opitaan käy-
mään kirkossa, kerhossa tai py-
häkoulussa, uskosta tulee myös 
perheenjäseniä toisiinsa liittävä 
voima.

Mutta usko ei koske vain 
perheitä tai koteja, vaan se sitoo 
myös kokonaista kulttuuria ko-
koon. Sekin tapahtuu juuri siten, 
että usko luo yhteisen tavan kat-
sella elämää ja pitää tiettyjä asi-
oita tärkeinä. Usko ei ole maail-
manselitys, se ei vastaa sellaisiin 
kysymys, joita varten on olemas-
sa tiede. Sitä vastoin se sitoo ih-
misiä ja asioita toisiinsa. Uskon 
valossa yksittäisistä ilmiöistä ja 
tapahtumista muodostuu miele-
käs kokonaisuus. Usko on tapa 
tarkastella elämää ja nähdä, mikä 
siinä on tärkeintä.

Siksi Jeesuskaan ei puhu ai-
noastaan ystävän velvollisuudes-
ta nousta vuoteeltaan ja palvella 
sitä, joka leipää pyytää. Jeesus 
puhuu hellittämättömän rukouk-
sen merkityksestä. Hän opettaa 
pyytämään, etsimään, kolkutta-
maan. Hän opettaa odottamaan ja 
luottamaan sinnikkäästi. Rukous 
on sydämen avaamista Jumalalle. 
Se on Jumalan eteen tulemista ja 
koko elämän asettamista hänen 
eteensä paljaana ja läpinäkyvä-

nä. Siksi se ei välttämättä tarvitse 
paljon sanoja. Siihen voi riittää 
pelkkä huokauskin, ellet muista 
vaikkapa Isä meidän -rukousta. 
Mutta rukous tarvitsee pitkämie-
listä asennetta. Se edellyttää vii-
pymistä ja odottamista silloinkin, 
kun vastausta ei kuulu. Rukous 
on Jumalan odottamista ja hänen 
ystävällisyyteensä luottamista. 
Jumala osaa antaa hyviä lahjoja, 
jopa paljon parempia kuin ihmi-
set parhaimmillaankaan osaavat 
hyvinä isinä ja äiteinä antaa lap-
silleen.

Jumala osoittaa rakkauttaan 
monella tapaa niin Isänä, Poika-
na kuin Pyhänä Henkenä. Jumala 
on hyvä Isä, kaiken Luoja ja elä-
män antaja. Isä pitää huolta luo-
makunnastaan riippumatta siitä, 
mitä ihminen hänestä ajattelee. 
Jumalan Poika on tullut ihmisek-
si ja kantanut ristinkuolemallaan 
syntiemme rangaistuksen. Poika 
on ylösnousemuksellaan avannut 
ikuisen elämän. Jumalan Pyhä 
Henki kutsuu meitä puhuen hil-
jaa sydämellemme ja herättäen 
meissä uskon. Henkeä emme 
näe, mutta meihin asettuessaan 
Henki vetää meidät turvautu-
maan Jumalaan ja odottamaan 
häneltä hyviä lahjoja.

Mutta Jumala voi sallia elä-
mään myös tuskaa. Kaikki ruko-
ukset eivät näytä tuottavan sitä 
tulosta, jota pyydetään. Moni 
rukoilee sairaiden omaistensa 
puolesta kuten tänään luetussa 
Jaakobin kirjeen kappaleessa ke-
hotettiin, mutta ei silti saa nähdä 
heidän paranevan eikä nousevan 
vuoteeltaan (Jaak. 5: 13–16). 
Moni tekee pitkää surutyötä saat-
taessaan esimerkiksi vanhoja ja 
heikkeneviä vanhempiaan, rukoi-
lee heidän puolestaan, mutta jou-
tuu kuitenkin heistä luopumaan. 
Monet äidit ja isät kantavat elä-
mässään surua lastensa puolesta, 
peläten heidän menettämistään 
sairaudessa tai onnettomuudessa 
tai muulla tavoin.

Te Ypäjän seurakuntalaiset 
olette viime kuussa kuulleet 
odottamattomasta murhenäy-
telmästä, joka kohtasi edellisen 
kirkkoherranne perhettä. Kun ai-
van vähän aikaa sitten vietitte hä-
nen pitkän virkauransa päättäjäi-
siä, ette arvanneet, miten järkyt-
täviä uutisia joutuisitte vielä kuu-
lemaan. Mutta monet teistä ovat 
viime viikkoina myös halunneet 
rukouksin muistaa paikkakunnal-
ta jo pois muuttaneita rovastia ja 
ruustinnaa, samoin kuin kaikkia 

muita, joita tuo tragedia on kos-
kettanut ja joiden turvallisuutta 
ja luottamusta kaiken mielekkyy-
teen ja Jumalan varjelukseen se 
on horjuttanut. Heidän kaikkien 
puolestaan voivat ypäjäläiset 
rukoilla ja heitä kohdatessaan 
myös omalla rakkaudellaan ja 
myötätunnollaan siunata.

Tänään asetetaan virkaansa 
Ypäjän seurakunnan uusi kirkko-
herra Vesa Rasta. Hän on reilun 
kuukauden ajan ehtinyt jo pal-
vella seurakuntaa ja alkanut tulla 
ypäjäläisille tutuksi. Kun hän ha-
ki virkaa, tuomiokapituli kutsui 
hänet haastatteluun. Siinä yhtey-
dessä hän kertoi avoimuudestaan 
oppia uutta ja halustaan palvella 
tätä seurakuntaa ”maanläheisel-
lä” tavalla ja yhteyksiä paikka-
kunnan muihin toimijoihin luo-
malla. Vesa Rasta kertoi myös, 
että nuoret ja nuoret aikuiset ovat 
seurakuntatyössä lähellä hänen 
sydäntään.

Kun seurakunta saa uuden 
kirkkoherran, se alkaa odottaa 
häneltä hyviä lahjoja – ei mate-
riaalisia lahjoja vaan ihmisten 
kohtaamista läheisellä ja heitä 
arvostavalla tavalla, heidän huo-
liaan kuunnellen ja heitä Jumalan 
sanalla hoitaen. Kirkkoherran 
tehtäviin kuuluu Jumalan hyvien 
lahjojen antaminen niiltä osin, 
kuin on pappisviralle uskottu. 
Ennen kaikkea sellaisia sisältyy 
jumalanpalveluksen toimittami-
seen, saarnaamiseen ja opettami-
seen sekä sakramenttien jakami-
seen. Ypäjäläiset odottavat kirk-
koherraltaan neuvoa ja suunnan 
näyttämistä epätietoisuudessa 
vaikeissa kysymyksissä ja siinä, 
mitä tulisi elämässä tavoitella. 
He odottavat lohdutusta ja roh-
kaisua surussa ja esirukousta 
heikkoudessa. Mutta he odotta-
vat myös osallistumista iloon ja 
kiitokseen heidän kanssaan, kun 
Jumala jakaa hyviä lahjojaan.

Siksi kirkkoherran ja seura-
kunnan suhde hyvien lahjojen 
antamisessa on molemminpuo-
linen. En nyt puhu tässäkään 
materiaalisesta suhteesta eli 
kirkollisveron maksusta, vaan 
seurakunnan tehtävästä rukoilla 
työntekijöidensä puolesta. Seu-
rakunta rukoilee Jumalan hyviä 
lahjoja myös kirkkoherralle. 
Kristus tekee opetuslapsistaan 
hyvien lahjojen pyytäjiä ja anta-
jia. Juuri siitä on kysymys tässä 
messussa tapahtuvassa virkaan 
asettamisessa, jota siirrymme nyt 
yhdessä toimittamaan. 

Piispan saarna kirkkoherra Vesa Rastan virkaan asettamisessa Ypäjällä 13.5.2012

Hyvien lahjojen pyytäjät ja antajat

Namibia – ystävällisiä ihmisiä ja mahtavaa luontoa

YPÄJÄN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖ
Rippileiri Kuhmoisissa 13.–19.6. 
Lähtö srk-kodilta ke 13.6. klo 11,  

paluu ti 19.6. noin klo 15.30 (leirikirje lähetetty kotiin).
Konfirmaatio su 8.7. klo 10,  

rippikoululaiset tulevat paikalle jo klo 9.15.
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Haluamme sydämestämme toi-
vottaa Jumalan runsasta siuna-
usta. Viime äitienpäivänä uusi 
kirkkoherra asetettiin virkaansa. 
Edellisestä virkaanasettamises-
ta oli kulunut jo lähes 40 vuotta, 
joten päivä oli historiallinen ja 
suurin osa kirkkoväestä koki ensi 
kertaa elämässään tämän kaltai-
sen juhlan, jossa hiippakunnan 
esipaimen piispa Matti Repo on 
avustajineen asettanut virkaan 
Vesa Rastan. 

Meille pitkään olleille Liisa ja 
Risto Ahdille perheineen viime 
äitienpäivä oli surullinen. Koem-
me kipeästi luopumisen tuskan 
rakkaista lapsenlapsista Hilmas-
ta ja Bertasta, jotka taapersivat 
tuossa pappilan pihassa. Samoin 
tyttärestämme Hannasta, joka 
lapsuutensa ja nuoruutensa vietti 
Ypäjän maisemissa ja toki myös 
rakkaasta vävystä Mikasta luo-
puminen. Nyt on pappilan alue 
autio ja valoja ei enää ikkunoissa 
näy. On vain harmautta. Voisi sa-
noa kevään ja kesän kirkkauden 
vastapainona on syksyn synk-
kyys.

Mutta elämä jatkuu ja toivon 
näkökulman näkyminen pitää 

ihmisen kiinni arjen rutiineissa 
ja juhlapäivien ytimessä. Kristil-
linen toivo antaa valonpilkahduk-
sen surun synkeyteen. 

Eihän se pappila ihan pimeä 
ole, sillä toisessa päässä on valoa 
ja seurakuntalaisten vastaanottoa, 
työn suunnittelua ja palvelua. Ja 
surevaakaan ei unohdeta, sillä 
hautajaiset, hautausmaa, sielun-
hoito ovat evankeliumin kera kir-
kon välineitä surun hoitamisessa. 
Itse asiassa me ihmiset emme 
omista toisiamme, vaan lapset, 
puoliso, ystävät ja sukulaiset on 
annettu meille lainaksi ja lahjak-
si. Niin kauan kuin he ovat meil-
lä lähellä, kiittäkäämme heistä. 
Elämän kaikissa käännekohdissa, 
iloissa ja suruissa saa kirkko olla 
läsnä ihmisten elämässä. 

Jumala siunatkoon Ypäjää, sen 
rantoja ja laitumia, metsiä ja vihe-
riöitseviä peltoja. Ne kaikki ovat 
vuosikymmenien aikana käyneet 
tavattoman rakkaaksi. Tämän 
lehden välityksellä kiitokset lu-
kuisista esirukouksista, joita on 
lausuttu kaikkialla Suomessa. Us-
komme että rukoukset jatkuvat. 
Taivaan Isän siunausta toivottaen

Risto Ahti perheineen

Rakkaat ypäjäläiset

Katselkaa taivaan lintuja
Jeremian kirjassa sanotaan: 
”Haikarakin taivaalla tietää aikansa;
 metsäkyyhkynen ja pääskynen ja kurki
 pitävät tarkoin kiinni tuloajastaan.”

Katselkaa taivaan lintuja, sanoi Jeesus.
Ja mikäs sen ihanampi lintupuisto kuin 
hautausmaa, jossa hiljaisuudessa linnut visertävät.

Jo ovat pääskyset tulleet ja kesä koittanut Suomeen. 
On ilon ja laulun ja tanssin aika pitkän pimeän jälkeen. 
Voiko ajatella kauniimpaa kuin suvinen ehtoo
ja pääskyset lentelemässä räystäiden vaiheilla.

Me ihmiset olemme myös muuttolintuja. 
Kun pieni lapsi syntyy, muuttolintu on saapunut. 
Kun rakas saatetaan hautausmaalle lepoon, 
voimme sanoa: muuttolintu on lähtenyt.

Psalmissa sanotaan unettomasta ihmisestä: 
hän on kuin pelikaani erämaassa, huuhkaja 
raunioissa ja kuin yksinäinen lintu katolla. 
Vain toisten seurassa linnutkin visertävät.

Kirkossa olemme toisten seurassa, mene sinne, 
sillä löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän, 
sinun alttarisi, herra Jumala. Mene portista sisälle,
istahda penkille, katsele lintuja ja nauti hautausmaan 
kukista ja kun kirkon ovi on auki: käy sisälle.

Siunattuja hetkiä toivoo
Risto Ahti

Finnderby presented by Agrimar-
ket ratsastetaan tällä kertaa kesä-
heinäkuun vaihteessa 28.6.–1.7. 
Luvassa on monipuolista ja huip-
pu-urheilunkin näkökulmasta 
kiinnostavaa katsottavaa.

Kansainvälistä väriä nähdään 
niin este-, kenttä- kuin koulura-
dallakin. Kiinnostavuutta lisää 
kovatasoinen mittelö Pohjois-
maiden ja Baltian nuorten, juni-
oreiden ja poniratsastajien mes-
taruuksista esteillä ja koulussa. 
Radoilla nähdään tulevia tähtiä, 
joista osa todennäköisesti on jo 
Nations’ Cup -ratsastajia.  

Finnderbyssä tapahtuu paljon, 
ja useammalla koulu- ja estera-
dalla yhtä aikaa. PM:n lisäksi 
viikonloppuna ratsastetaan muita 
kansainvälisiä esteluokkia, joista 
merkittävimmät ovat perinteinen 
Finnderby-rata ja Grand Prix. 
Kouluradalla nähdään mestaruus-
kisojen lisäksi kansallinen avoin 
Grand Prix-luokka.

Kenttäkilpailussa on kaksi 
kansainvälistä luokkaa, näistä 
Mannerheim-kilpailu ratsastetaan 
vaativa A -tasolla. Suomalaisille 
kilpailu on tärkeä näytön paikka 
ennen kaksi viikkoa myöhemmin 
ratsastettavaa PM-kisaa.  

Finnderbyn kohokohtia
Torstaina ja perjantaina rat-

sastetaan mm. poniratsastajien, 
junioreiden ja nuorten koulurat-
sastuksen joukkuemestaruudet 
ja ponien ja junioreiden este-
joukkuemestaruudet. Perjantaina 
nähdään myös kansainvälisiä es-
teluokkia ja kenttäkilpailun kou-
lu- ja estekokeet. 

Lauantaina ratkeavat ponirat-
sastajien henkilökohtaiset este- ja 
koulumestaruudet, ja juniorit ja 
nuoret ratsastavat omia osakil-
pailujaan. Kohokohtia ovat myös 
esteradalla GP ja kenttäkilpailun 
maastokokeet. Päivä päättyy il-
lanviettoon; paikkana on taas tut-

tuun tapaan derbykentän vieressä 
sijaitseva messuhalli. 

Sunnuntaina jaetaan juniorei-
den ja nuorten este- ja koulumes-
taruusmitalit. Kohokohtia ovat 
myös perinteinen Finnderby-
luokka ja kansallisen koulukilpai-
lun Grand Prix -luokka. Päivien 
tarkempi ohjelma ja lippuhinnat 
löytyvät osoitteesta www.hevos-
opisto.fi. Aikataulut täsmentyvät 
lähempänä tapahtumaa.

Ypäjäläisten vapaaliput
Lippuhinnat ovat edulliset, ja 

vielä edullisemmin lipun saa en-
nakkomyynnistä, joka päättyy 8. 
kesäkuuta. Lippuja voi varata en-
nakkoon Merja Rautiaiselta, puh. 
(02) 760 2206. Torstai on yleisöl-
le maksuton päivä. Alle 10-vuo-
tiaat pääsevät seuraamaan kisaa 
maksutta kaikkina päivinä. 

 

Ypäjäläisille jaossa 500 lippua lauantaiksi 

Finnderbyssä Pohjoismaiden ja 
Baltian mestaruudet

 Aikuiset 10–15 -vuotiaat
 ennakko/portti  ennakko/portti
Perjantai 10 € / 15 € 6 € / 10 €
Lauantai 20 € / 25 € 8 € / 10 €
Sunnuntai 20 € / 25 € 8 € / 10 €
La + su lippu 35 € / 40 € 15 € / 20 €

Ypäjäläisille on tuttuun tapaan jaossa 500 vapaalippua, joil-
la pääsee Finnderbyyn lauantaina 30. kesäkuuta. Osuuspank-
ki on ystävällisesti luvannut hoitaa jakelun, ja kyläläiset voivat 
noutaa oman vapaalippunsa pankista 11.6. alkaen. Huom! Va-
paaliput pitää noutaa, niitä ei lähetetä postitse.

Kunnioitetut sotiemme veteraa-
nit, arvoisa juhlayleisö, hyvät 
naiset ja herrat. Tänään vietetään 
kahdennettakymmenettäkuudet-
ta Kansallista veteraanipäivää. 
Tämä hieno perinne on jatkunut 
vuodesta 1987. Sotiemme vete-
raanit ovat korkeaan ikään eh-
tineitä kunniakansalaisia. Heitä 
on tällä hetkellä 41.000.  Heidän 
keski-ikänsä on 88 vuotta. Viime 
sodissa nämä miehet taistelivat, 
koska Suomi halusi säilyttää it-
senäisyytensä. Me suomalaiset – 
ja vain me – halusimme vapaasti 
päättää omista asioistamme ja 
säilyttää länsimaisen demokrati-
amme. Sotiin osallistui 600.000 
miestä ja 100.000 naista. Sotien 
jälkeen suhtautuminen isänmaan 
pelastajiin on muuttunut valta-
vasti. 40-luvulla nuoltiin haavo-
ja. 50-luvulla vallitsi hiljaisuus 
veteraaniasian ympärillä. 60- ja 
70-luvuilla elettiin jopa ”mitäs 
menitte sinne” -hengessä. 80- ja 
90-luvuilla asianne sai paljon 
myönteistä julkisuutta. Taiste-
lussa julkisuudesta jalkaväen-
kenraali Adolf Ehrnrooth kävi 
jopa yhden miehen sotaa. Tässä-
kin taistelussa hän johti joukko-
ja edestä. Kenraalin henkiseksi 
perinnöksi veteraaneilta nuori-
solle jäi: ”Suomi on hyvä maa. 
Se on puolustamisen arvoinen. 
Ja sen ainoa puolustaja on Suo-
men kansa.” Uskon, että minun 
sukupolvelleni te veteraanit olet-
te kunniakansalaisia. Olen sota-
veteraanin poika. Isäni taisteli 
jatkosodassa Jalkaväkirykmentti 
9:n joukoissa. Hän johti Suomen 
armeijan kaakkoisinta tukikoh-
taa Ostan kylässä 45 kilometriä 
Syvärin virran takana.

Kansallisena veteraanipäivä-
nä Ypäjällä, Suomen hevospitä-
jässä on muistettava suomenhe-
vosen merkitys viime sodissam-
me. Tuohon aikaan sodankäynti 
ei olisi ollut mahdollista ilman 
hevosta. Korpitaisteluissa tykis-
tö oli ajettava asemaan, ammus-
täydennys ja muona oli saatava 
linjaan, kaatuneet ja haavoit-
tuneet oli tuotava taakse. Suo-

menhevonen teki merkittävältä 
osaltaan mahdolliseksi sotiem-
me kunniakkaat torjuntavoitot. 
Suomenhevonen – sotahevonen 
antoi myös oman uhrinsa maam-
me itsenäisyyden säilyttämises-
sä – siitähän talvi- ja jatkosodas-
sa oli kysymys. Kolmessa viime 
sodassa hevosia kuoli yhteensä 
22.000 ja haavoittui ja sairas-
tui yli 100.000. Tappiot olivat 
murskaavan suuria. Ne selitty-
vät sillä, että hevonen oli etu-
linjojen kuljetusväline, ja joutui 
alttiiksi pahimmalle tulitukselle. 
Sota-ajan hevosottojärjestelmän 
perusteella Ypäjältä otettiin ar-
meijan käyttöön satoja hevosia. 
Koko maassa hevosia vietiin 
sotaan lähes 72.000, 25 % maan 
hevoskannasta.

1930-luvulla hevosjalostuk-
sen edistämiseksi oli perustettu 
Valtion hevossiittola. Siittolan 
paikaksi oli määrätty Jokioisten 
kartanoon kuuluva Kartanonky-
län tila Ypäjällä. Rakentamis-
vaihe kesti kauan ja vasta 1937 
varsinainen toiminta käynnis-
tyi. Sodan aikaan Ratsukou-
lulla koottiin Lounais-Hämeen 
suojeluskuntapiiriin kuuluvana 
14.kenttähevossairaala. Perin-
teet elävät yhä vahvana hevos-
kunnassa. Vuonna 2007, kun 
suomenhevosen kantakirjauksen 
aloittamisesta oli kulunut sata 
vuotta, hienossa Hevosurheilu-
museossanne oli näyttely ”Suo-
menhevosen sotatie”.

Sodan jälkeen Suomi toimi 
toisin kuin monet muut valtiot 
luovutettujen alueiden väestön 
suhteen. Valtiovallalle oli itses-
tään selvää, että väestö evakuoi-
daan luovutetulta alueelta Suo-
mea. Tästä syystä yli 400.000 
evakkoa oli asutettava. Jatko-
sodan jälkeen Ypäjälle asutettiin 
yli 2000 evakkoa lähinnä Muo-
laan pitäjästä Karjalan kannak-
selta. Kunnan väkiluku kaksin-
kertaistui. Syntyi 450 uutta tilaa. 
Talvisodan päätyttyä marsalkka 
Mannerheim lausui päiväkäs-
kyssään 14.3.1940: ”Meidän on 
lujin käsin käytävä rakennus-

työhön voidaksemme alueilla, 
jotka ovat jäljellä, valmistaa 
kodin niille, jotka ovat joutu-
neet kodittomiksi ja paremmat 
toimeentulon mahdollisuudet 
kaikille ja meidän on oltava, niin 
kuin ennenkin, valmiina puolus-
tamaan pienempää isänmaatam-
me samalla päättäväisyydellä ja 
voimalla, jolla olemme puolus-
taneet jakamatonta isänmaata.” 
Alkoi valtava rakennustyö, toi-
nen taistelu. Lukemattomat rin-
tamamiestalot on rakennettu tal-
koilla. ”Kaveria ei jätetä” -henki 
säilyi myös rauhan töissä. 

Tänä vuonna Kansallisen 
veteraanipäivän teema on ”Jäl-
lenrakentamisen sankarit”. Sitä 
te veteraanit todella olette. Ve-
teraanisukupolvi rakensi hyvin-
vointivaltion. Tämän päivän hy-
vinvointiyhteiskunta on suurten 
taloudellisten haasteiden edessä. 
Veroja korotetaan ja menoja lei-
kataan. Raskaimmin leikkaukset 
kohdistuvat Puolustusvoimiin. 
Kuusi varuskuntaa lakkaute-
taan. Lahdesta, josta minä tulen, 
loppuu Hennalan satavuotias 
perinteikäs varuskunta ja Hä-
meen Ratsujääkäripataljoona. 
Ratsumieskillassa, jolla on myös 
täällä Ypäjällä paikallisosasto, ja 
jonka perinnejoukko-osasto on 
Hämeen Ratsujääkäripataljoo-
na, mietimme kuumeisesti rat-

suväen perinteiden säilyttämistä 
ja kiltatoiminnan tulevaisuutta. 
Päijät-Hämeessä on ollut aina 
vahva maanpuolustushenki, mi-
ten sen nyt käy?

Suomen Sotaveteraaniliitto 
on kautta vuosikymmenten aja-
nut veteraanien asiaa. Joissakin 
yhteyksissä on vaadittu liitoa 
realisoimaan ja jakamaan varan-
sa jäsenilleen. Minun mielestä-
ni nyt ei ole sen aika. Jos näin 
tehtäisiin, niin jaettavaa jäisi 
kertakorvauksena alle 100 euroa 
per henkilö. Valtakunnallinen 
veteraanijärjestöjen ”Sotiemme 
veteraanit” -keräys 2012 on par-
haillaan käynnissä. Keräystuotto 
käytetään erityisesti veteraanien 
kuntoutukseen, jotta mahdolli-
simman moni voisi asua koto-
naan mahdollisimman pitkään. 
Ikääntyvien veteraanien kunto 
heikkenee, joten tuen tarve kas-
vaa. Ilman keräystä moni vete-
raani jäisi ilman hoitoa, apuväli-
neitä ja lääkkeitä. Kuntoutuksen 
lisäksi keräystuotoilla kustanne-
taan kotiin saatavia avustuspal-
veluja. Osa veteraaneista asuu 
kuitenkin pysyvästi erilaisissa 
tukiasunnoissa ja hoivakodeissa.  

Kunnioitetut sotiemme vete-
raanit. Tänään kansallisena vete-
raanipäivänä toivon teille terve-
yttä ja virkeitä eläkepäiviä sekä 
Jumalan siunausta.

Veteraanisukupolvi rakensi  
hyvinvointivaltion

Valtiotieteen maisteri Pekka Tiilikaisen juhlapuhe Ypäjän Veteraanijuhlassa 27.4.2012

Ypäjälle takaisin
Sävel Mika ja Turkka Mali: Tyykikylään takaisin

Kun Helsinkiin mä lährin Tyykikylän karulta,
voitte uskoo että elo tuntu sillon sarulta.
Nain Hesasta mä vaimon, taisi olla parikin,
mut eron sain kun lasin pari siellä kallistin.
Mää halusin vaan hevoskyllään takaisin
ja maailmalla juoksun lopetin.
Pieniä on ihmeet siellä sittenkin,
aion muuttaa Levänkyllään takaisin.
Niin makkeesti mä melkein totuin siihen elämään
ja ajattelin ainiaaksi kyllä sinne jään.
Mä Egyptisä istuin sielä Niilin rannalla, 
mut paremmin mä viihdyn Poukkosillan kaiteella.
Mää halusin vaan hevoskyllään takaisin
ja maailmalla juoksun lopetin.
Pieniä on ihmeet siellä sittenkin,
aion muuttaa Levänkyllään takaisin.
Mä ryyppäsin ja remusin ja joskus oksensin
ja riehuessa rahat lähes kaikki menetin.
Näin hourupäissäin unissani tytön ihanan,
tuon ensirakkauteni kauniin vaalean.
Mää halusin vaan hevoskyllään takasin
ja maailmalla juoksun lopetin.
Pieniä on ihmeet siellä sittenkin,
aion muuttaa Levänkyllään takaisin.

Keijo Wääri
Laadittu Malin veljeksiä mukaillen elokuussa 2011 Ypäjän  
yhteiskoulun lv. 1962–63 2. luokan luokkakokoukseen.

Veteraanijuhlan puhuja Pekka Tiilikainen.
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Kanta-Hämeen 
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Kesätapahtumaseireenit kutsuvat 

Suomalainen on yksin mököt-
tävä hiljaisuutensa vanki – täl-
lainen stereotypia lauotaan il-
moille. Ei pidä paikkaansa. Suo-
malainen perustaa yhdistyksen 
jokaiselle mielenkiintonsa koh-
teelle tai jokaiseen kolmen sa-
vun kyläksi kutsuttavaan taaja-
maan. Seuraavaksi he päättävät 
osallistuttaa kaikki keksimänsä 
harrastuksen pariin. 

Järjestetään kesätapahtuma! 
Osallistuttaminen on tärkeää, 
sillä pääsytiketit takaavat yhdis-
tykselle toimintaeuroja. Mikään 
ei ole sellaista, ettei siitä voisi 
järjestää kisat: mitataan kissan 
naukumisen voimakkuutta, li-
tistellään itikoita tai soitellaan 
päällä seisoen huuliharppua. 

Jokaiseen tapahtumaan tarvi-
taan poliisivoimalaitoksen osal-
lisuus: pitää hakea lupa isom-
malle tapahtumalle tai ilmoitella 
pienemmästä. Järjestyksenval-
vojiakin pitää hyväksyttää, jotta 
paragrafit täyttyisivät turvalli-
selle kesäviihteelle. Ilonpito-
paikan turvallisuussuunnitelmat 
laaditaan ja poliisi poikkeaa 
katsastamaan turvatakeet. Juot-
tokaukalot kuuluvat jokaisen ta-
pahtuman ydinalueeseen. 

Välillä hanat vuotavat yli ja 
makuukunto iskee juhlijaan. Hu-
malahakuisen hakee poliisi beto-
nimakuukurssille pään selviämi-
sen ajaksi. Järjestäjien valveu-
tuminen on onneksi herännyt. 
He hoitavat hanan kiinni ennen 
kuin näin tapahtuu. Omat eväät 
kulkeutuvat aidattujenkin huvit-
telupaikkojen sisälle. Pilsneri-
vesien laskupaikkoja pitää olla 
riittävästi, etteivät naapuruston 
porttikongit urealannoitu.

Poliisi ei halua olla ruisku-
mestari, joka sammuttaa haus-

kanpidon. Mielellään olemme 
ilonpidon konsultteja. Ohjeita 
jaellaan ja koulutuspoweripoint-
teja vilautellaan pitkin talvea. 
Halutaan taata turvallinen itik-
kasafari tai rokinsoitto. Järjestä-
jiin nämä tarttuvat, mutta milläs 
vieras saataisiin oppimaan ta-
voille. 

Jotkut haluavat juhlissa olla 
kylän kovimpia oriita, he ve-
täisevät tajunnanlaajentajilla 
päänsä pilveen. Seuraavaksi ah-
distuksen aggressiot purkautuvat 
nyrkkien kautta. Nyrkkisanka-
reiden kättä ei kohoteta voiton 
merkiksi, vaan kietaistaan ran-
nekihlat ja loput tapahtumista 
pohditaan käräjillä. Siellä katu-
vainen mieli palauttelee muisti-
pätkiä. Saattaapa käräjäkivillä 
poikennut miettiä, miten tämän 
saisi opiksi muille. Miksi kysyä 
muilta, oliko hauskaa?

Hyvän idean keksittyään jär-
jestäjät voisivat avata ideafabrii-
kin: yksin tai yhdessä tekisivät 
menttaaliharjoituksen juhlavie-
raan olemisen mukavuudesta, 
kuvittelisivat vaaranpaikat ja te-
kisivät korjaavan liikkeen. 

Tähän poliiseilta saa ihan il-
maista konsultointia. Ennakoin-
ti on sallittu näissä kisailuissa, 
areenalta ei poisteta kuten pika-
juoksijaa varaslähdöstä. Palkinto 
tulee asiakkaiden endorfiinista, 
joka on sallittu hyvänolon tuotta-
ja. Seuraavana vuonna voi juhlan 
tuottopulla kohota positiivisten 
viestien myötä. Poliisikin poik-
keaa tilaisuudessa hymyilemässä 
virka-aikana ja vapaalla viihty-
mässä. Turvallista ajattelua saa 
kokeilla kylillä ja kotona.

Ilkka Iivari 
komisario

Kanta-Hämeen poliisilaitos

Kartanon koulun oppilaita Veteraanipäivän 27.4.2012 esityksestä sekä 
Forssan eläkeläisten laulu- ja tanssiryhmää 23.5.2012 tilaisuudesta.

Palvelukeskuksen  
väki kiittää 

Forssan eläkeläisten laulajat ja tanssijat.

Opettaja Katja Karisukki oppilaineen.

Perttulan koulun viides luokka 
vietti ikimuistoisen leirikouluvii-
kon huhtikuussa Kannonkoskella 
leirikeskus Piispalassa. Mukana 
oli 15 oppilasta ja huoltojoukois-
sa Riina, Minna, Jari ja Janne. 
Viikon ohjelma oli laadittu op-
pilaiden toiveiden mukaan ja 
mukana oli paljon liikuntaan ja 
kädentaitoihin liittyviä aktiviteet-
teja. Ohjelmassa oli myös leiri-
koulupäiväkirjan kirjoittaminen.  
Näiden päiväkirjojen pohjalta 
oppilaat ovat yhdessä rakenta-
neet seuraavan koosteen viikon 
elämyksistä ja kokemuksista.

Maanantai 23.4. Kun aa-
mulla heräsin, olin väsynyt. Kun 
muistin, että tänään lähdettäisiin 
leirikouluun, virkistyin välittö-
mästi. Kaikki tulivat koululle 
noin 07.20. Lastasimme tavarat 
autoon.

Ennen lähtöä otimme yh-
teiskuvan bussin edessä. Matka 
alkoi hyvin väsyneissä merkeis-
sä.  Katsoimme elokuvan Alvin 
ja pikkuoravat 3. Pysähdyimme 
Orituvalla ja söimme leipää ja 
trippiä. Tarja osti meille myös 
jäätelöt. Matka ja elokuva jatkui 
jäätelöä nautiskellen.

Saavuimme Piispalaan kel-
lo 12.40. Piispalassa menimme 
heti lounaalle. Sen jälkeen saim-
me tietää mökkikaverit ja tutus-
tuimme mökkeihin sekä poikien 
rivitaloasuntoon. Mökit olivat 
hienoja, pieniä ja söpöjä. Parvel-
la vain ei pystynyt nukkumaan, 
koska siellä tuli niin kuuma.

Sitten oli leirikoulun avaus ja 
siitä suoraan menimme kiipei-
lytornille.  Se oli noin 13 metriä 
pitkä. Kaikki eivät kokeilleet kii-
peämistä, mutta kyllä muutama 
rohkea kiipesi huipulle asti. Kii-

peily kiipeilytornissa oli kivaa 
ja raskasta. Puolivälissä kädet 
väsyivät ja menivät kohmeeseen. 
Olin jo luovuttamassa, mutta tau-
on jälkeen jatkoin loppuun.

Meillä piti olla keilausta, mut-
ta meidän tuurillamme keilakone 
oli rikki. Pelasimme sen sijasta 
tietenkin jalkapalloa. Kuplahal-
lin tekonurmikenttä oli tosi hie-
no! Kaikki pelasivat innokkaasti 
mukana.

Illalla kaikki kokoontuivat 
meidän Tuomi -nimiseen mök-
kiin ja söimme kaikki täytekak-
kua Aneten synttäreiden kun-
niaksi! Tarja luki vielä meille 
tarinan ja kaikki menivät omiin 
mökkeihinsä nukkumaan. Tä-
mä leiripaikka on mielestämme 
mahtava!

Tiistai 24.4.2012. Yö sujui 
rauhallisesti ja nukuimme hyvin. 
Kun olimme menossa aamupa-
lalle ruokalaan, siellä oli pitkä 
jono. Ruoka oli mainiota, vaikka 
ei oikein ollut nälkä. Aamupalal-
la ruokana oli puuroa, muroja, 
leipää, leikkeleitä sekä kiisseliä.

Jalkapallossa ja muissa ulko-
peleissä pelattiin yksi tunti jalka-
palloa ja toinen tunti norsupalloa 
ja ”lentosählyä” eli haavipalloa. 
Toinen ohjaajista oli ranskalai-
nen ja toinen espanjalainen ja he 
puhuivat englantia. Saimme aika 
hyvin selvää niiden puheesta. Oli 
tosi hauskaa. Sanat eivät riitä ku-
vaamaan sitä iloa.

Kokeilimme myös ekoaseam-
muntaa. Aseina olivat pistooli ja 
kivääri. Pistoolissa oli laser, jolla 
oli helpompi osua, mutta kivää-
rissä oli pieni tähtäin. Molem-
milla oli kiva ampua.

Korukivenhionta oli muka-
vaa. Kivi piti hioa koneella sen 

muotoiseksi kuin halusi ja kiil-
lottaa käsin vesihiomapapereilla. 
Kivi valmistui aika nopeasti.

Olimme varanneet illaksi lii-
kuntasalin, jossa pelasimme ikui-
suuspalloa, korista ja lankapal-
loa. Hikisen liikunnan jälkeen oli 
ihana päästä rantasaunaan. Siellä 
sai käydä myös avannossa.  Jutta 
ja Laura sukelsivat monta kertaa 
jääkylmään veteen.

Söimme iltapalaksi makkaraa, 
leipää ja joimme kaakaota.  Lau-
loimme myös leirikoululauluja. 
Tytöt jaksoivat vielä puolinukuk-
sissa esittää aikuisille ja pojille 
kevätjuhlassa esitettävän tanssi-
esityksen. Päivän kohokohta oli 
jalkapallon pelaaminen kahdella 
jumppapallolla eli siis norsupallo.

Keskiviikko 25.4. Yö meni 
taas mainiosti ja heräsimme ai-
kaisin. Emme olleet tehneet vie-
lä mitään aamutoimia, kun muut 
menivät jo aamupalalle. Me me-
nimme sitten perässä.

Seuraavana oli vesiseikkailu. 
Se oli todella hauskaa.  Ensim-
mäisessä pisteessä piti päästä 
jonkun pötkön päälle ja mennä 
eteenpäin. Seuraavaksi pelasim-
me vesikorista. Vedessä kori-
pallo oli vaikeampaa. Hypimme 
laudalta ja tornista useita kerran. 
Yhdessä tehtävässä koko ryh-
män piti mennä patjalla virrassa 
ilman, että kukaan tippuu kyy-
distä. Sitten oli vuorossa odotettu 
lounas, jonka kruunasi herkulli-
nen jälkiruoka, jota saatiin kaksi 
kertaa päivässä. Teatterimaskee-
rauksessa saimme tehdä maskee-
raukset itselle tai toiselle. Niistä 
tuli hienoja, upeita mahtavia, 
erilaisia ja värikkäitä. Lopuksi 
otimme yhteiskuvan. Oli harmil-
lista pestä ne pois.

Leirikoulun jousiammunnassa 
oli hauskaa, vaikka se oli osalle 
tuttu laji. Välillä nuolet menivät 
mihin sattuu tai jäivät märälle 
maalle köllöttämään. Kaikilla oli 
hyviä suorituksia. Luokan mesta-
riampuja oli selvästi Tarja.

Tauolla kävimme PiiSpassa 
jäätelöllä ja kokeilimme kuntosa-
lin laitteita. Se oli kivaa. Seuraa-
vaksi oli vuorossa monitoimisali, 
missä oli kaikkea mahdollista: 
minitrampoliineja, isoja patjoja, 
palloja. Osa teki kuperkeikkoja, 
voltteja ja kärrynpyöriä. Lisäksi 
siellä oli kasapäin tyynyjä, joilla 
menimme tyynysotaa tytöt vas-
taan pojat.  Hetkeäkään ei saanut 
olla rauhassa, kun joku tuli hui-
tomaan tyynyn kanssa. Naura-
matta ei voinut olla! Kaikki piti-
vät hauskaa yhdessä.

Illaksi olimme vuokranneet 
grillikodan, jossa paistoimme 
makkaraa ja lettuja. Ne kyllä 
maistuivat!  Leikimme myös 
ruotsalaista piilosta koko poru-
kalla ja lauloimme nuotiolauluja.

Menimme vielä ihan illalla 
poikien mökkiin, jossa Tarja luki 
meille kauhutarinan: Päätön saa-
melainen. Sen jälkeen menimme 
mökkeihimme nukkumaan.

Torstai 26.4. Väsyttääkö sua 
tänä aamuna? Mua ei, kun olen 
taas nukkunut ja nyt jaksan taas.

Valokuvauksessa otettiin ku-
via pienellä pahvilaatikolla, jossa 
oli pieni reikä, mistä auringon-
valoa päästettiin sisään. Valon 
määrä oli vaikea arvioida.  Kuvat 
valmistettiin pimiössä ja kehyk-
set tuunattiin itse. Lopputulos oli 
hieno.

Stuntradalla oli erilaisia es-
teitä, jotka muodostivat radan. 
Rata oli helppo ja hieman lyhyt. 

Perttulan koulun 5. luokan leirikoulu 
Kannonkoskella Piispalassa 23.4.–27.4.2012

Olin todellinen tuplavihreä, kun 
aloitin valtuustossa 2009. Puo-
luevärin lisäksi olin aivan vihreä 
ja kokematon kunnallishallinnon 
toimintaympyröissä. Kuluneet 
neljä vuotta ovat olleet hyvin 
opettavaiset, ja on tullut paljon 
kokemusta ja tietoa. Aika on 
mennyt nopeasti, ensimmäinen 
kausi on pian lopussa. On ollut 
mielenkiintoista päästä perehty-
mään kunnan asioihin ja tutustu-
maan ihmisiin.

Vastaan on tullut myös paljon 
ihmetyksen aiheita ja parannusta 
kaipaavia toimintatapoja. Erityi-
sen pettynyt olen ollut siitä, että 
valtuustossa ei kunnolla keskus-
tella. Kun keskustapuolueella on 
yksinkertainen enemmistö, ja 
päätökset sanellaan kepun ryh-
mäkokouksessa, niin valtuustos-
sa sitten vaan nyökytellään ja 
nuijitaan. Ypäjäläiset, jotka mei-
dät ovat valtuustoon valinneet, 
eivät ole tilanteeseen tyytyväisiä 
vaan toivovat enemmän avointa 
keskustelua.

Vihreä valtuustoryhmä (Jenni 
Mäntynen ja minä) uskaltautui 
kyseenalaistamaan ja nostamaan 
keskusteluun uuden kunnanjoh-
tajan valintaprosessin ja sen me-
nettelytavat.  Olemme saaneet 
siitä kuntalaisilta paljon myön-
teistä palautetta ja tukea. Tuesta 
ja neuvoista haluan erityisesti 
kiittää myös aiempaa kunnanjoh-
tajaa Harri Juvaa. Ehkäpä onnis-
tuimme hieman lisäämään avoin-
ta puhetta. Kritiikistämme huo-
limatta asiat sujuvat nyt hyvin 

kunnanjohtaja Ketolan kanssa.
Koko valtuustokauden ajan 

valtakunnassa on puhuttu kun-
taliitoksista. Ryhmämme kanta 
on ollut, että pidetään Ypäjän it-
senäisyys niin pitkään kuin mah-
dollista. Jos kunta on vahva, ei 
sitä voi painostaa. Se edellyttää 
vakaata taloutta, jotta voimme 
turvata palvelut ja kehittää nii-
tä. Siten vahvistamme Ypäjän 
asemaa mahdollisesti tulevissa 
rakennejärjestelyissä. Pienen 
kunnan heikkous on, että talous 
voi nopeastikin heilahtaa hei-
kompaan. Vahva puoli taas on 
ketteryys ja joustavuus muutos-
tarpeitten edessä. Ei vaan pidä 
jahkailla, vaan toimia.

Ypäjällä ei olla oltu riittävän 

aktiivisia elinkeinopolitiikas-
sa: kuntaan pitää saada uusia 
yrityksiä ja työpaikkoja. Tont-
tikauppaan ei ole oikein saatu 
vauhtia kunnan messukampan-
joilla. Kunnan tontit ja kiinteis-
töt kannattaisikin mielestäni 
jatkossa antaa kiinteistöfirmojen 
myytäviksi. Kunta on saanut hy-
vän imagon hevosista, ja sitä on 
käytettävä hyväksi. Hevosopisto 
on alansa huippu, tärkeä yhteis-
työkumppani, ja tukemalla sitä 
kuntakin hyötyy.

Valtuutetun työ on työtä kun-
talaisten parhaaksi. Olen huo-
mannut, että yhteistyö on siinä 
tärkeää ja halunnut pitää kanavat 
auki virkamiesten, kunnan työn-
tekijöitten ja kuntalaisten suun-

taan. Valtuustokauden edetessä 
yhteydenotot ovat lisääntyneet: 
kannustankin ottamaan yhteyttä 
ja kertomaan ongelmista tai pa-
rannusehdotuksia. Kuntalaisten 
palautetta pitäisi asioiden val-
mistelussa kuulla enemmän ja 
palautejärjestelmän kehittämi-
nen netissä olisi helppoakin.

Täytyy myöntää, että pienen 
puolueen ainoa valtuutettu on 
yksinäinen, kun käytettävissä ei 
ole ison ryhmän valmistelu- ja 
tiedonhankintaorganisaatioita. 
Tietoja on virkamiehiltä kyl-
lä saanut, kun vain on osannut 
pyytää. Varavaltuutettu Jenni 
Mäntysestä olen saanut hyvän 
työparin: yhdessä olemme asioi-
ta pohtineet ja Jenni on ollut val-
tuustossa paikalla, kun minulla 
on työesteitä.

Työesteitä onkin tullut mon-
ta kertaa, sillä pari vuotta sitten 
perustin meijeriyrityksen Arctic-
Milk Kiuruvedelle. Yritys jalos-
taa paikallisesta maidosta leipä-
juustoja, maustettuja kermajuus-
toja, täysmaitorahkoja ja -jugurt-
teja. Kiuruvedellä oli sopivat 
tilat sopivaan hintaan. Yrityksen 
kotipaikka on silti Ypäjä, joten 
Ypäjä hyötyy yritystoiminnasta-
ni verotulojen muodossa.

Vielä tuosta puoluekannas-
ta: Minulta on monasti kysytty, 
miksi olen vihreä. En ole mikään 
viherpuuhastelija, vaan olen mu-
kana puolueessa hyvien puolus-
tettavien arvojen takia: ekologi-
suuden, avoimuuden ja suvaitse-
vuuden.

Juha Lundström pohtii valtuustokauden kokemuksia

”Ollin oppivuodet” valtuuston penkissä
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Tullessani ensimmäistä kertaa 
Ypäjälle oli vastassani kaunis, 
idyllinen Maijanpolku sireeniai-
toineen. Nyt taivallan sepelillä 
katetulla aavikolla ja ymmärret-
tävästi autot kurvaavat Maijan-
polkua Kurjenmäkeä pitkin. Se 
on turvallisempi kuin koskaan. 
Kesäasukkaana, joskus ehkä 
pysyvänä, ihmettelen, että kun-
talakia voidaan ruhjoa näin. Kun 
tie- tai vesiyhteydet katkaistaan, 
olisi kohteliasta informoida 

asukkaita, olivat sitten pysyviä 
tai vasta muuttoa harkitsevia 
kuntalaisia. Ymmärsin myös, 
että Kurjenmäki oli suojelulailla 
vahvistettu, nyt se on raiskattu. 
Kesäkuussa kuulemma 

järjestetään kokous jolloin 
korvausvaatimukset käsitellään. 
Miten kulttuurimaisema voidaan 
korvata, miten tuhottu tähti- tai 
äänimaisema. Yhtään kokous-
kutsua ei ole tullut.

Anna Liisa Henriksson

Ypäjän yllätys

Kuvassa vuonna 1939 edessä vas. Jorma Heinonen, Irja Hei-
nänen (o.s. Heinonen), toinen rivi Simo Id, Reijo Heinonen, 
Vilhelmiina Heinonen (o.s. Heikkilä, e. Vimberg), takana Hel-
minen?, Paavo Heinonen, Meeri Laine (o.s. Aalto) ja Annikki 
Hacklin (o.s. Heinonen.). Kuva: Kaarina Heinänen.

Kuin silloin ennen 
Kurjenmäen kalliolla

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry 
järjesti 27.4.2012 ala-astei-
käisille Vappunaamiaisdiscon 
Ypäjänkylän seuraintalolla. 
Parhaan asun palkinnot meni-
vät seuraavasti:

Tytöt 1. palkinto vauva-asu 
Milla Niemi, 2. palkinto Afro-
tyttö -asu Sofia Tähtinen. Po-
jat 1. palkinto merirosvo asu 

Aapo Kaunisto, 2. palkinto 
MC Vahto -asu Vilho Ketola. 
Karkkien määrä lasipurkissa 
-arvauskilpailun voitti Saara 
Suonpää arvaamalla määräksi 
aivan oikein 40 kpl.

Tanssijoille järjestetyn kil-
pailun voitti Carita Heinonen.

Discon tapahtumat kuvasi 
Sanna Mäkeläinen.

Parhaat asut palkittiin  
Vappunaamiaisdiscossa

Helsinkiläinen Pentti Harjula 
antoi Palvelukeskus-keräyksen 
suurimman yksittäisen lahjoi-
tuksen. Harjula on aiemminkin 
tukenut synnyinpitäjäänsä osal-
listumalla hyväntekeväisyyteen.

– Tuen mielelläni lahjoituksin 
heitä, jotka ovat suuremmassa 
tarpeessa. Kun kuulin Ypäjällä 
vanhusten hyväksi käynnissä 
olevasta keräyksestä, halusin il-
man muuta osallistua. Harjula 
vietti tammikuussa syntymäpäi-
väänsä, ja häntä muistettiin myös 

rahalahjoin. Osan niistä hän oh-
jasi LC Ypäjä/Katen keräystilil-
le. Harjula on kotoisin Ypäjän 
Kuusjoelta ja hänellä on edelleen 
tiiviit yhteydet juurilleen.

– Minulla on täällä edelleen 
sukua, ystäviä ja tuttavia. Maa-
talon poikana haluan tukea tällä 
tavalla maaseutua ja sen asuk-
kaita. Harjula tehnyt pitkän uran 
Suomen Ruosteenestoliikkeiden 
Osuuskunnan eli Finikorin toi-
mitusjohtajana. Hän on LC Hel-
sinki/Töölön jäsen.

Syntymäpäivälahjasta 
Ypäjän vanhuksille

Pentti Harjula yllätti LC Ypäjä/Katen ja sen presidentti Eeva 
Karin iloisesti 400 euron lahjoituksellaan.

Perttulan koulun 5. luokan leirikoulu 
Kannonkoskella Piispalassa 23.4.–27.4.2012

Yhtä estettä ei saanut käyttää ol-
lenkaan, koska se oli niin liukas. 
Saimme myös kokeilla vieressä 
olevaa alaköysirataa, jossa oli 
kaikkia narujuttuja.

Geoetsinnässä käytimme 
GPS-laitteita. Etsimme niiden 
avulla eri rasteja metsästä. Ras-
teilla piti vastata eri kysymyk-
siin. Lunta oli melkein polviin 
asti!

Ja vielä kartingikin jouduttiin 
perumaan lumen takia. Niinpä 
pääsimme keilaamaan, kun radat 
olivat taas kunnossa. Kaikilla ei 
mennyt kovin hyvin, mutta Anna 
veti aloittelijana täyskaatoja.

Sitten saatiin jätskit. Jot-
kut meni uimaan ja jotkut ku-
ten pojat, Eerika, Pinja ja Jenni 
menivät kuntosalille. Osa meni 
discoon ja osa meni mökkeihin 
pelaamaan lautapelejä tai pitä-
mään muuta hauskaa. Discossa 
oli hauskaa, kun oli paljon po-
rukkaa ja sai tanssia. Viimeinen 
ilta plääh! Ois ehkä voinu jäädä 
vielä vähäks aikaa.

Me emme ajatelleet ollen-
kaan, että aikuiset olisivat teh-
neet meille leirikasteen, mutta 
toisin kävi. Yöllä meidät herä-
tettiin, koska oli ”paloharjoi-
tus”. Kaikkien piti laittaa äkkiä 
vaatteet päälle ja mennä ulos. 
Silmät sidottiin huivilla, koska 
piti harjoitella sakeassa savussa 
suunnistamista. Aikuiset talut-
tivat meitä: välillä piti kiivetä 
portaita, kulkea kapealla sillalla, 
hypätä ojan yli jne. Meidän piti 
myös ryömiä linja-auton tavara-
tilan läpi. Siellä oli märkiä tau-
lusieniä. Piispalan rottakin oli 
pyydystetty häkkiin ja sitä piti 
silittää. Kaikista inhottavinta oli 
lopuksi maistaa ”pottalitkua”.

Perjantai 25.4. Vika aamu 
ja mieli oli haikea, koska kohta 
lähdettäisiin. Vielä oli kuitenkin 
jäljellä yksi laji, joka oli curling! 
Se oli aluksi hieman vaikeaa, 
mutta kyllä se siitä lähti. Ensik-
si harjoittelimme hieman, sitten 
otimme leikkimielisen kisan.  
Sen jälkeen suoraan oli leirikou-
lun päätös. Saimme kaikki yksi 
kerrallaan kertoa, mistä eniten 
pidimme. Saimme yhteisen leiri-
kouludiplomin ja Tarja sai Piis-
palan T-paidan.

Ennen lähtöä oli vielä lounas.  
Sitten oli edessä kotimatka.  Bus-
simatkalla aikuiset olivat keksi-
neet meille viikon aikana omat 
lempinimet: Kiipeily-kuningatar 
(Laura ja Anette), GPS-taituri 
(Janina), Musa-patteri (Rosa), 
Disco-Prinsessa (Ida), Kala eli 
Uimapeto, Keilaus-kuningatar 
(Anna), Makooma-sissi, Herra 
Huomaavainen (Samu), Kohte-
liaisuus-Kalle, Jalkapallo-Kingi 
(Jalmari), Rohkea rajojen rikkoja 
(Jani) Diplomaatti-Jenni, Curlin-
Kunkku (Akusti), Pelihai (Eerika) 
Nimet liittyivät siihen, missä oli 
yllättänyt toiset tai mitä oli tehnyt 
eniten. Kotimatka sujui rennosti. 
Kävimme Orituvan Hesburgeris-

sa syömässä. Voi sitä iloa!
Tuntui, että viikko meni liian 

nopeasti, koska silloin se karmai-
seva totuus – paluu arkeen – tuli 
taas kohdallemme. Kouluun pa-
lattuamme, muistelimme yhdes-
sä, mitä kaikkea leirikouluviikon 
aikana tapahtui. Tähän loppuun 
olemmekin vielä keränneet kaik-
kien ajatuksia siitä, mitä opin lei-
rikoulussa itsestäni ja muista ja 
mitä viikosta jäi mieleen.

Leirikoulusta jäi mieleen yh-
teishenki, kaverit ja vapaa-aika 
jolloin oltiin yhdessä ja tietenkin 
lajit. / Opin leirikoulussa sen, et-
tä yhteishenkemme joko parani 
tai oli ennestään hyvä. / Nyt mei-
dän luokka on paljon tiiviimpi ja 
yhteishenki on loistava! Kannat-
ti tehdä töitä tämän eteen. / Oli 
niin hauskaa olla muiden kanssa 
ja nähdä, miten yhteishenki pa-
ranee. / Moni oppi näyttämään 
hassut puolensa. Ja uskallan ko-
keilla. / Leirikoulusta oli hyötyä, 
koska kaikki tutustuivat toisiinsa 
ja luokan yhteishenki tuli parem-
maksi. / Opin itsestäni ehkä sen, 
että pystyn olemaan kaikkien 
kanssa esim. ryhmässä hyvässä 
hengessä. / Jokaisen pitää lähteä 
leirikouluun. Se on kivaa ja saa 

olla kavereiden kanssa ja saa 
olla yötä. / Sanonpa vaan, että 
kannattaa mennä leirikouluun 
Piispalaan, sillä paikka on ihan 
mieletön. / Opin itsestäni, että 
olen rohkeampi kuin luulin. Olen 
saanut luokkaan paljon enem-
män ystävyyttä. / Opin leirikou-
lussa, sen että kaikilla on erilai-
sia ”käytöksiä’” ja ”olemuksia” 
kuin koulussa. Kaikilla oppilailla 
paljastui myös yllätysosaamisia. 
/ Opin luokasta, että kaikki voi-
vat tehdä mitä vaan.

Niin kuin edellä kirjoitetus-
ta voi päätellä, leirikoulusta jäi 
meille kaikille hienoja elämyksiä 
ja kokemuksia. Opettajana voin 
olla todella iloinen ja tyytyväi-
nen myös siitä, miten upeasti 
lapset ovat oivaltaneet sosiaa-
listen ja ryhmätyötaitojen ke-
hittyneen viikon aikana. Näiden 
taitojen vahvistuminen on ää-
rimmäisen arvokasta.

Kiitos vielä vanhemmille, 
jotka innokkaasti osallistuitte 
monen vuoden ajan rahanke-
ruutalkoisiin, mainiolle huolto-
joukolle ja ennen kaikkea viides-
luokkaisille, jotka yhdessä teitte 
leirikoulun, jota on mukava vielä 
vanhanakin muistella. Tarja V.

Tässä koko porukka lähtötunnelmissa.

Ypäjän Musiikkiteatteri avasi 
oman blogin

Ypäjän musiikkiteatterin Pla-
rin takaa -blogista voi lukea tuo-
reimmat kuulumiset kulisseista 
ja plarin – eli näyttelijällä käy-
tössään olevan käsikirjoituksen 
– ääreltä. Blogin sisältö muodos-
tuu sekä teksteistä että kuvista, 
jotka kertovat millaista on tehdä 
harrastajamusiikkiteatteria: mitä 
kaikkea kulisseissa ja harjoitus-
salissa tapahtuukaan ennen ensi-
iltaa? Entäs näytöskaudella? Ja 
mitä sitten tapahtuu, kun näytök-
set ovat ohi ja karonkka vietetty? 
Miltä se kaikki tuntuu? Mikä on 
ihanan mahtavaa ja miten löyde-
tään motivaatiota rankkasateessa 
treenaamiseen? Miltä projekti 
näyttää bändin ja erilaisissa roo-

leissa olevien ihmisten silmin? 
Blogin kirjoittajina ja kuvaajina 
toimivat musiikkiteatterilaiset 
itse: iloinen joukko innostuneita 
harrastajia. Kesällä 2012 Ypä-
jän Musiikkiteatterilla esitetään 
riemukas ja mukaansatempaava 
musikaali The Boy Friend. Blo-
gia lukemalla yleisö pääsee seu-
raamaan mitä kaikkea on tehtävä 
ennen kuin monikymmenpäinen 
osallistujajoukko saadaan oppi-
maan sanat ja sävelet, musikaali 
on valmis ja lavalla heilahtelvat 
helmat charlestonin tahdissa. 

Kesän 2012 jälkeen blogissa 
on tarkoitus jatkaa tulevien pro-
jektien seuraamista. Plarin takaa 
-blogi löytyy osoitteesta: http://
ypajanmusiikkiteatteri.blogspot.
com/

Plarin takaa

Yleisnäkymää vappunaamiaisdiscosta.

DJ:nä toimi vangin asuinen 
Anu Poso.

Kuvassa vasemmalta  
Vilho Ketola, Aapo Kaunisto, 

Milla Niemi ja Sofia Tähtinen.
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Pertun päivän aikoihin sunnun-
taina 26.8. kokoontuvat 50 vuot-
ta sitten rippikoulun käyneet yh-
teiseen jumalanpalvelukseen ja 
muistelemaan menneitä. Ilmoit-
tautumiset 20.8.2012 mennessä 
kirkkoherranvirastoon.

Tervetuloa sunnuntaina 26.8 
klo 12.00 jumalanpalvelukseen 
Ypäjän kirkkoon ja sen jälkeen 
seurakuntakodille. Vuorossa 
on vuonna 1962 rippikoulun, 
jolloin kävi kaksi ikäluokkaa – 
pääasiassa vuosina 1946 ja 1947 
syntyneet – ja kontirmaatioita 
oli kaksi, toinen keväällä toinen 
syksyllä.

Jumalanpalpeluksen päätyt-
tyä käydään laskemassa kuk-
kalaite sankaripatsaalle, minkä 
jälkeen siirrytään seurakuntako-
dille, jossa on aluksi tarjoilua. 
Emäntä laittaa kahvin kanssa 
pientä suolaista ja makeaa. Tar-
joilusta peritään omakustannus-
hinta paikan päällä.

Tarjoamisten takia on il-
moittautuminen kirkkoherran-
virastoon mielellään elokuul-
la, viimeistään maanantaina 
20.8.2012. Kirkkoherranviras-
ton puhelin on (02) 767 3108 ja 

virasto on avoinna maanantaina, 
keskiviikkona ja torstaina klo 
9–12. Ottakaa mukaan valo-
kuvia vuodelta 1962 ja iloinen 
mieli sekä tietysti puoliso, ystä-
vä ja/tai kyytimies.

Ohjelmassa on Ypäjän seu-
rakunnan puheenvuoro sekä tie-
tysti rippikoululaisten esittely 
kierros, minkä jälkeen vapaata 
seurustelua ja muisteloa.

Kevätrippikoululaiset: 
Fjellström Helmi, Fält Marja-
Leena, Hakala Eeva, Harjula 
Irma, Henttinen Irja, Kaasonen 
Roosa, Kajander Aila, Kanka-
rinmäki Eila, Kauranen Tuula, 
Kedonperä Terttu, Leppälahti 
Anneli, Lintula Maritta, Mal-
honen Marja, Mansikkaniemi 
Aila, Mäkilä Anneli, Mäkilä 
Raili, Orrberg Sari, Paloposki 
Kirsti, Rassi Marjatta, Rämö 
Pirkko, Salo Eira, Santamäki Ir-
ma, Suominen Arja, Suominen 
Ritva, Suvanto Vuokko, Taimila 
Mirjami, Taipale Tuula, Tujula 
Tuulikki, Tujula Sirpa Marjatta, 
Tähtinen Outi, Uuusitalo Tuu-
la, Vastamäki Liisa, Vehanen 
Tarja, Vähämäki Arja, Heikkilä 
Alpo, Ilvesmäki Olavi, Järvinen 

Pertti, Kantee Eino, Kantee Las-
se, Kytösaho Veijo, Laaksonen 
Mikko, Lahtinen Matti, Lammi 
Pentti, Leino Matti, Leino Har-
ri, Marjamäki Aulis, Marjamäki 
Jorma, Mikkola Aarne, Män-
nikkö Heikki, Peuhkuri Jukka, 
Pietilä Markku, Pääjärvi Raimo, 
Raiskio Pekka, Raitanen Veikko, 
Rantanen Arto, Romu Viljo, Ro-
mu Tuomo, Salmi Eero, Salmi 
Pentti, Siren Jorma, Suominen 
Arto, Suominen Raimo, Toivo-
la Reijo, Turkki Voitto, Uutela 
Tauno, Vastamäki Seppo, Vel-
ling Lassi, Vesanen Mauno, Vir-
tanen Esko.

Syksyrippikoululaiset: Aal-
to Aulis, Aittamäki Markku, 
Anttila Reijo, Eerikäinen Ai-
mo, Eteläkoski Kunto, Heikkilä 
Juhani, Ketonen Kari, Kivistö 
Harri, Koivisto Jorma, Kosunen 
Jukka, Laine Arto, Laine Kalle, 
Leino Kari, Leppälahti Juhani, 
Lähteenmäki Hannu, Mikkola 
Sakari, Mikkola Pertti, Mikkola 
Yrjö, Mäkeläinen Asko, Niitty-
mäki Matti, Niskala Aarre, Palo-
nen Markku, Palonperä Hannu, 
Paloposki Antti, Petrell Heikki, 
Pispa Antti, Rämö Mikko, Selin 

Lennart, Sipponen Juhani, Siren 
Tapani, Taalikka Mikko, Toivola 
Risto, Toivonen Tuomo, Tuo-
misto Reima, Tuura Matti, Vai-
nio Asko, Virtanen Veikko, Vä-
hämäki Kari, Heikkilä Sinikka, 
Henttinen Irene, Jalonen Marja-
Liisa, Järvinen Hilkka, Järvinen 
Marja-Liisa, Kajander Auli, 
Lehtimäki Pirjo, Leino Anneli, 
Liimatainen Hanna, Lässämäki 
Marja-Leena, Marttila Anneli, 
Niemelä Mirja, Palonen Liisa, 
Pihlava Eila, Puukka Anneli, 
Saarinen Ritva, Salminen Mar-
ja-Leena, Siivola Seija,

Simola Raili, Sillankorva 
Sirkka, Suvanto Raija, Syrjälä 
Kirsti, Toivonen Hilkka, Tuura 
Elisa, Tuura Päivi, Uusi-Kölli 
Marjatta, Vanhanen Kaija, Laak-
so Anneli (Loimaan pitäjä).

Tervetuloa tapaamaan rippi-
kouluaikaisia tuttuja ja muis-
telemaan 60-lukua. Laittakaa 
”puskaradio” toimintaan run-
saan osanoton varmistamini-
seksi.
Toimeksi saaneena

Harri Leino
Matkapuhelin 044 564 0346

Me vuonna 1962 ripille päässeet

Ypäjän Yllätyksen Gepardit osal-
listuivat kaudella 2011–2012 
Lounaisen alueen E-tyttöjen 
aluemestaruussarjaan. Alkusarjan 
pelit olivat syksyllä ja Gepardit 
voittivat siellä jokaisessa turna-
uksessa yhden pelin. Jatkosarja 
oli tammi-maaliskuussa ja tammi 
ja helmikuussa Gepardit voittivat 
molemmissa turnauksissa yhden 
pelin ja maaliskuun turnaukses-
sa Gepardit voittivat kaksi peliä. 
Välierät jaettiin kahteen lohkoon. 
Gepardit eivät voittaneet oman 
lohkonsa välierissä yhtään peliä, 
ja siksi Ypäjällä pidettiin 21.4. 
finaaliturnaus, jossa pelattiin si-
joista 9–12. Gepardit hävisivät 
vain yhden pelin ja voittivat kak-
si peliä. Ypäjän Gepardit olivat 

aluemestaruussarjassa kymme-
nes joukkue, yhteensä aluemes-
taruussarjaa pelasi 20 joukkuetta 
alueellamme. Gepardeille kertyi 
yhteensä 39 peliä ja noin sata 
tuntia harjoittelua. Gepardeissa 
pelasi kahdeksan – yhdeksän tyt-
töä, jotka olivat 8–10-vuotiaita.

7.6. kello 9:30 Ypäjän Yllä-
tyksen E-tyttöjen lentopallojouk-
kue ja auton nokka suuntaa kohti 
Turkua, jossa järjestetään tänä 
vuonna maailman suurin lasten 
ja nuorten lentopallotapahtuma, 
Power Cup. Mukavinta on ollut 
pelaaminen ja harjoittelu sekä 
kauden päättäjäiset.

Ypäjän Yllätys ry, Linnea Le-
vomäki ja Riikka Vuorentausta, 
Gepardien kaksi pelaajaa

Lentopalloa aluemestaruus-
sarjassa kaudella 2011–2012

Kuva 21.4. kotiturnauksesta.

Forssassa järjestettiin 50. kerran 
Erkin kyykkä -kilpailu. Erkki 
Känkäsen aikanaan alulle lait-
tama karjalainen kilpailu oli 
ensimmäiset 40 vuotta valtakun-
nallisena henkilökohtaisena kil-
pailuna mutta sitten Erkki halusi 
lähentää Lounais-Hämeen seu-
rojen yhteistoimintaa ja muutti 
kisan joukkuekisaksi. Yleensä 
kisassa on ollut kuuden lähialu-
een kunnista joukkueita, joskus 
useampiakin samasta pitäjästä. 
Nyt oli uutena joukkueena Urja-
lan joukkue mukana.

Ypäjän joukkue kohtasi en-
simmäisessä ottelussa Someron 
ja voitti niukasti tämän ottelun, 
toisena oli vastassa moninker-
tainen voittajajoukkue Hump-
pilasta, jolle hävittiin. Toisessa 
lohkossa pelasivat Forssa, Jo-
kioinen, Tammela ja Urjala. Si-
joitusotteluissa kohdattiin kaksi 

edellistä voittoa saavuttanut ja 
nytkin kovin ennakkosuosikki 
Forssa, joka mieli ottaa kierto-
palkinnon itselleen suoraan kol-
mella peräkkäisellä voitolla. 

Ypäjän joukkue yllätti itsensä 
ja muutkin voittamalla Forssan 
ja niin olikin edessä kultamita-
liottelu. Ypäjä on kerran saavut-
tanut pronssia, joten tämänvuo-
tisessa kisassa saavutettiin paras 
sijoitus. Ensimmäisen pelin vei 
nimiinsä Humppilan joukkue 
voittaen 25 pisteellä mutta Ypä-
jä voitti toisen pelin 16 pisteellä, 
joten kulta jäi viiden ulos lyö-
dyn kyykkäpalikan päähän. Hy-
välle joukkueelle hävittiin, sillä 
Humppila sai omakseen kierto-
palkinnon sillä kiertopalkinnos-
sa oli Humppilalla ja Forssalla 
kummallakin kaksi kiinnitystä 
edellisiltä vuosilta. Forssa voitti 
pronssia lyötyään pronssiotte-

lussa Urjalan. Ypäjän joukku-
eessa pelasivat kaikki neljä peliä 
Kalevi Moisander, Matti Pyykkö 

ja Antti Tuura sekä kaksi peliä 
pelanneet Jukka Moisander ja 
Pekka Moisander.

Menestystä Erkin kyykässä

Ypäjän joukkue: Pekka Mopisander, Kalevi Moisander, Antti 
Tuura ja Matti Pyykkö. Kuvasta puuttuu Jukka Moisander.

Ypäjällä voi harrastaa liikuntaa 
myös kesällä. Liikunta- ja uima-
paikat odottavat juuri sinua. Hy-
vin hoidettu urheilukenttä odot-
taa harrastajia. Vanhemmat voi-
sivat patistella nuorisoa päiväs-
aikaankin lähtemään porukalla 
pelaamaan kentälle. Kentät ovat 
kuntalaisten vapaassa käytössä.

Uutena tulokkaana on pe-
tankkikenttä Pertunkaaren kau-
kalossa. Samassa paikassa voit 
pelata myös tennistä. Pertun-
kaaren seinässä kaukalon pääs-
sä on pari tennismailaa, palloa 
ja petankkipallot. Välineet ovat 
vapaassa käytössä. Palauta ne 
aina käytön jälkeen samaan 
paikkaan.

Kunta järjestää myös lapsil-
le/nuorille muutamia ohjattuja 
maksuttomia liikuntakerho-
ja Pertunkaaren kentällä sekä 
Ypäjänkylässä. Kerhoihin ei ole 
erikseen määritelty osallistujien 
ikähaarukkaa. Reippaasti osal-
listumaan jokaiselle löytyy var-
masti touhua liikunnan parissa. 
Tarkemmat kerhojen tiedot näet 
Ypäjän kunnan nettisivuilta se-
kä erillisestä ilmoituksesta tästä 
lehdestä.

Liikunnallista kesää toivottaa
liikunnanohjaaja  

Merja Kivimäki :)

LIIKUNNANOHJAAJA
TIEDOTTAA

Lions Club Ypäjä/Kate järjesti 
keräyksen Ypäjän Palvelukes-
kuksen asukkaiden hyväksi. Se 
tuotti talven ja kevään aikana ti-
lille peräti 3 200 euroa. Lahjoit-
tajien joukossa oli niin yksityi-
siä kuin yrittäjiäkin, ja heitä oli 
kaiken kaikkiaan 49. Yksittäiset 
summat vaihtelivat 10 ja 400 eu-
ron välillä.

– Summa yllätti positiivisesti. 
Ensimmäisinä viikkoina rahaa 
kertyi niukasti, mutta pienellä 
innostuksella paikalliset ihmiset 
ja yritykset avasivat kukkaron-
sa. Loppukiri oli loistava. Sum-
ma on huikea, kun sitä vertaa 
kuntamme asukaslukuun, toteaa 
klubin presidentti Eeva Kari.

Idea keräyksestä tuli palve-
lukeskuksen väeltä ja siellä asu-
vien omaisilta. Kuntien tiukat 
määrärahat käytetään luonnol-
lisesti kaikkein tärkeimpiin me-
noihin ja hankintoihin. Tarvetta 
laadukkaalle geriatriatuolille 
Ypäjällä oli, mutta määrärahaa 
ei ollut tiedossa.

– Geriatriatuoli on erikois-
valmisteinen tuoli, jossa huono-
kuntoisempikin ikäihminen voi 
mukavasti istua, ja istujan asen-
toa voidaan vaihdella. Sillä on-
nistuvat myös ulkoilut. Lisäksi 
saimme viestiä, että televisioille 
on tarvetta. 

Pienistä puroista kertyi niin 
suuri virta, että televisioita voi-
tiin hankkia useita. Iso 46 tuu-
man vastaanotin on hankittu 
yhteiseen käyttöön päiväsaliin 
ja lisäksi viisi 32-tuumaista huo-
neisiin. Yksityinen lahjoittaja 
osallistui vielä antamalla yhden 
19 tuuman television.

Tuolin ja televisioiden lisäksi 
rahat riittivät vielä nippuun suo-
malaisia elokuvia ja dvd- ja blu 
ray-soittimeen.

– Nyt voimme järjestää päi-
väsalissa karaoke- ja elokuva-
hetkiä. Voimme myös tallentaa 
vanhoja Suomi-filmejä tv-lä-
hetyksistä. Tästä lahjoituksesta 
on todella iso ilo, kiittelee vam-
mais- ja vanhustyönjohtaja Tai-

na Haavisto.
Pienemmät televisiot löysivät 

paikkansa hoivaosaston asukas-
huoneista. 

– Niissä on ollut vanhoja ku-
vaputkitelevisioita, jotka ovat 

usein olleet tiellä, kun liikut-
telemme sänkyjä ja hoidamme 
asiakkaita. Nämä televisiot li-
säävät myös viihtyvyyttä, kertoo 
hoivaosaston vastaava hoitaja 
Sari Stenholm. 

Elämänlaatua erikoistuolilla ja televisioilla
LC Ypäjä/Katen Palvelukeskus-keräyksessä huima loppukiri

Keräystuotolla tarpeellista tavaraa. Katet Sirpa Hopiavuori (vas.) 
ja Tuula Jussila sekä sosiaalijohtaja Eila Puolamäki, vammais- ja 
vanhustyönjohtaja Taina Haavisto, klubipresidentti Eeva Kari ja 
vastaava hoitaja Sari Stenholm vaihtoivat lahjakirjan 16. touko-
kuuta.

Viisasten kerhossa kysyttiin 
takavuosina: Millainen oli La-
dy Godinan ratsastusasu. Jäsen 
kaksi vastasi, että hän ratsasti 
ainoastaan pitkään tukkaansa 
verhoutuneena. Nykyisin vaati-
van A-luokan ratsastusasuna on 
valkoiset kireät housut, tiukat 
saappaat, frakki ja knalli.

Ensi vuonna Ypäjällä järjes-
tetään Finnderby ratsastuskisat 
jo 40 kerran. En ymmärrä mitä 
järkeä on mennä niitä katsomaan 
kalliilla lipulla. Varsinkin kun ai-
nakin maastoesteratsastuksessa 
ei näe hevosia kuin pari minuut-
tia. Lopun ajan pollet kirmaavat 
metsässä. Voihan toki pyöriä 
hevosrihkamapuodeissa, joita 
onkin levitetty alueelle summa-
määrin. Ja harrastushan on hal-
paa. Saappaat 350 euroa, housut 
250 euroa, kypärä 50 euroa. Li-
säksi kaikilla oikeilla ratsastajilla 
on oltava vielä ratsastuskäsineet, 
ratsastussukat ja raippa ym. sa-
tulan ja riimun lisäksi. Mutta 
pitäähän varusteet olla viimei-
sen päälle, muuten polle vaan 
peruuttaa ja pieree. Ratsastuksen 
tuntihinta on vain 35 euroa. Sillä 
hinnalla iskä kuljettaa tytärtään 

pari-kolme kertaa Forssasta Ypä-
jälle.

Luotettavilta tahoilta olen 
saanut kuulla, että tänä vuonna 
Finnderbyyn osallistuu Pecos 
Bill Myrskytuuli hevosellaan. 
Katsomossa häntä kannustaa vai-
mo Calamity Jane. Lisäksi en-
nakkoilmoittautumisen on tehnyt 
Lucky Luke maailman fiksuim-
malla hevosella Jolly Jumper. 
Buffalo Bill ei päässyt tulemaan, 
koska siihen aikaan on paras bii-
soninmetsästysaika Loimaalla.

Kesäkuun 28. päivä laskeutuu 
satoja vankkureita Kurjenmäestä 
Muumilaaksoon ja siitä Varsa-
nojan suuntaan Finnderbyihin. 
Kilpailuissa raippa naukuu ja 
esteitä kaatuu kun nuoret tytöt 
kilpailevat. Toukokuusta joulu-
kuuhun kuvataan hevosopistolla 
20-osaista dokumenttia. Pääsee 
Ypäjäkin ihan telkkariin. Mutta 
kyllä minä mieluummin katselen 
korskeita orheja palmikoiduin 
harjoin ja simpsakoita nuoria tyt-
töjä niiden selässä, kuin vaahtoa-
via ruunia, jotka kiertävät tyhmi-
nä ympyrää raviradalla selässään 
hyvinsyöneitä maalaisisäntiä.

Keijo Wääri

Wäärin käsityksiä 

Frakki ja knalli
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FORSSAN SEUDUN 
TERVEYDENHUOLLON KY.
www.fstky.fi  

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 
TIEDOTTAA
Forssan sairaalan ensiavussa toimii perusterveydenhuollon il-
ta- ja viikonloppupäivystys sekä erikoissairaanhoidon päivys-
tys normaalisti koko kesän.
Kiireelliseen hoitoon on kaikilla kotipaikkakunnasta riippu-
masta oikeus hakeutua, mutta jos esim. kesäasukkaat halua-
vat kiireetöntä hoitoa, heidän on ilmoitettava siitä vakituiseen 
kotikuntaansa. Sieltä terveyskeskus antaa hoitosuunnitelman, 
jonka kanssa kesäasukas ilmoittautuu paikalliseen terveys-
keskukseen.
Kaikki pitkäaikaispotilaat, erityisesti monisairaat, tarvitsevat 
oman hoitonsa toteuttamista varten kunnollisen hoitosuunni-
telman. Potilas ja terveydenhuollon ammattihenkilöt laativat 
suunnitelman yhdessä. 

PÄIVYSTYKSEN YHTEYSTIEDOT
Terveyskeskus / perusterveydenhuolto
−  klo 8–16 kiireellistä hoitoa tarvitsevat yhteydenotto aina en-

sisijaisesti oman kunnan terveysasemalle
−  Iltaisin klo 16–22 ja viikonloppuisin klo 9–21 päivystys Fors-

san sairaalan poliklinikalla, Urheilukentänkatu 9, Forssa, 
puh.  03 4191 2010

Forssan sairaala / erikoissairaanhoito
Urheilukentänkatu 9, Forssa, puh. 03 4191 3000
−  kiireellistä erikoissairaanhoitoa kaikkina vuorokauden ai-

koina
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen yö-
päivystys arkisin klo 22–8 ja viikonloppuisin klo 21–9 kaikille 
kiireellistä hoitoa tarvitseville, puh. 03 4191 3000

Hammaslääkäripäivystys, Forssan sairaala
 Urheilukentänkatu 9, Forssa
−  kiireellistä hammashoitoa tarvitseville päivittäin ma-pe 

ajanvaraus klo 14 mennessä, la-su ilman ajanvarausta klo 
10–11, puh. 03 4191 3034

Eläinlääkäripäivystys
Kiireellisiä sairaustapauksia varten arkisin klo 16–8 ja viikon-
loppuisin pe klo 16 – ma klo 8, puh. 03 4191 2300. Numerosta 
tavoittaa päivystävän eläinlääkärin. 

ERIKOISSAIRAANHOIDON KESÄAjAN TOIMINTA
Leikkaussali on suljettuna ajalla 21.6. – 29.7.12 ja kirurgian 
vuodeosasto toimii supistetusti. Avosairaala toimii normaalis-
ti.  Erikoisalojen poliklinikat toimivat supistettuina.

PERUSTERVEYDENHUOLLON KESÄAjAN TOIMINTA
Avosairaanhoidon ja terveydenedistämistyön toimintaa supis-
tetaan merkittävästi 25.6. – 12.8.2012 välisenä aikana. Työ-
terveyshuolto toimii supistettuna koko kesän. Reseptien uu-
sinnat, määräaikaiskontrollit ja muut vastaavat ennakoitavat 
asioinnit pyydetään suorittamaan hyvissä ajoin ennen toimin-
nan supistusjaksoja.

Terveysasemat ovat suljettuna seuraavasti: Tammela 16. – 
22.7.2012 (viikko 29), Humppila 23.7. – 5.8.2012 (viikot 30–
31)  ja Ypäjä 9. – 22.7.2012 (viikot 28–29).

Hammashoitoloiden sulkuajat ovat: Humppilan, Tammelan, 
Ypäjän ja Kutomon hammashoitolat 9.7. – 5.8.2012 (viikot 
28–31).

Jokioisten terveysasema on edelleen suljettuna remontin 
vuoksi. Jokioisten kunnantalolla toimiva terveydenhoitajavas-
taanotto on suljettuna 2. – 29.7.2012. Laboratorionäytteenotto 
toimii kunnantalolla myös kesän aikana. Muut Jokioisten ter-
veysaseman palvelut toimivat Forssan pääterveysasemalla ja 
hammashoitolapalvelut osittain myös Kutomon hammashoito-
lassa edellä mainittua sulkuaikaa lukuun ottamatta. 

Maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelu Korkeavahan terveys-
asemalla on suljettuna 23.7. – 5.8.2012 (viikot 30–31).

MIELENTERVEYSTYöN KESÄAjAN TOIMINTA
Mielenterveystyön vastuualueella ovat suljettuina: päiväosas-
to 16.7. – 12.8.12, päivätoiminta: 2.7. – 22.7.12, lastenpsyki-
atrian poliklinikka 23. – 29.7.12 ja nuorisopsykiatrian polikli-
nikka: 9.7. – 22.7.12, puheterapia: 9.7. – 5.8.12, perheneuvola 
9.7. – 22.7.12 ja A-klinikka: aukioloaikaa lyhennetään ajalla 
25.6. – 26.8.12 klo 8–14.

Kiireellisissä asioissa yhteydenotto psykiatrian akuuttiryh-
mään puh. 03 4191 3530.

HALLINTOPALVELUT
Hallintopalveluissa yleisöpalvelu toimii supistettuna ajalla 
9.7.–29.7.12, jolloin myös puhelinvaihde on avoinna ma–pe 
klo 8–15.

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO

Näyttely luo läpileikkauksen 
alueen toimintoihin vuosikym-
menien saatossa sekä kertoo 
presidenttien hevosten tarinat 
Siittolanmäen historiassa. Ypä-
jän Hevosopistolla sijaitseva 
Hevosurheilumuseo avasi 4. tou-
kokuuta Siittolanmäki 75 vuotta 
– Presidenttien hevoset -juhla-
näyttelyn.

Ratsuväkiprikaatin Remontti-
koulu muutti Ypäjälle jo vuonna 
1933, mutta nimi Siittolanmäki 
vakiintui puhekieleen vasta 1937 
Valtion Hevossiittolan tultua pe-
rustetuksi. Näyttely valottaa alu-
een elämää eri organisaatioiden 
toiminnassa. Remonttikoulu, 
Hevossiittola, maatalouskoulu, 
MTT hevostutkimus, Suomen 
Ratsastusopisto ja nykyinen He-
vosopisto muodostavat katkea-

mattoman hevoshistoriallisen 
kokonaisuuden, johon näyttely-
vieras pääsee tutustumaan. Juh-
lanäyttelyn punaisena lankana 
ovat presidenttien hevoset.

Siittolanmäellä ovat asuneet 
niin Marsalkka Mannerheimin 
kuuluisa Käthy kuin president-
ti Urho Kekkosen orlovravurit, 
jotka johdattivat lämminveri-
set ravihevoset mukaan kilpa-
areenoille 50-luvulla. Esillä ovat 
myös presidentti Mauno Koivis-
ton lahjahevonen Zaslon sekä 
presidentti Tarja Halosen suo-
menhevonen Ypäjä Tarja.

– Presidentti Kekkosen tun-
nettu ulkopolitiikan hoito antoi 
alkusysäyksen suomalaiselle 
lämminveriraviurheilulle, joka 
nyt tunnetaan yhtenä Euroopan 
kärkimaista, museomestari Juha 

Erola valottaa näyttelyn taustoja.
– Siittolanmäelle sijoitetut 

valtiolliset hevosorganisaatiot 
ovat vuosikymmeniä vastanneet 
Suomessa hevosten jalostuksesta 
ja koulutuksesta. Siittolanmä-
en historia on lyönyt leimansa 
hevosalan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun jalostuksen, kil-
pailutoiminnan ja koulutuksen 
kautta, mikä on hyvä muistaa 
juhlavuoden merkeissä, Erola 
huomauttaa.

– Siittolanmäki jatkaa edel-
leen valtiollisia perinteitä. Ny-
kypäivän esimerkkinä on He-
vosopiston jäsenyys European 
State Studs Association (ESSA) 
-järjestössä. Järjestö edistää eu-
rooppalaisen hevoskulttuurin 
sekä kansallisten hevosrotujen, 
alan perinteiden ja erityisosaa-

misen hyödyntämistä koulutuk-
sessa ja muussa yhteistyössä, ai-
kuiskoulutusjohtaja Päivi Laine 
Hevosopistolta kertoi.

Näyttelyn avajaisissa esittäy-
tyivät valtion viimeinen siitosori 
Pysteri sekä Ypäjä Tarja.

Syksyllä julkaistaan näyttelyn 
teeman mukaisesti Presidenttien 
hevoset -kirja. Kirjaprojekti on 
osa LounaPlussa -toimintaryh-
män Kylätallennehanketta.

Hevosurheilumuseo on avoin-
na 8.9. saakka perjantaisin ja 
lauantaisin klo 10–16 sekä He-
vosopiston suurimpien tapahtu-
mien aikana. Ryhmien esittely-
kierroksia järjestetään tilauksesta 
läpi vuoden. Tarkista tarkemmat 
aukioloajat www.hevosurheilu-
museo.fi

Presidenttien hevosten tarinat esillä  
Siittolanmäen 75-vuotisjuhlanäyttelyssä 

Hevosurheilumuseolla

0  Yleisteokset. Kirja-ala.
Laaksonen, Heli: Elo ilman kirjaa on teeskentelyä
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Rämö, Satu: Vuoden mutsi
Tiheiden ajatusten kirja: uuden aforismin parhaat
Arstila, Pirkko: Naisen silmin
3 Yhteiskunta
Eloranta, Tuija: Vireään vanhuuteen
Kaunisto, Tiina-Emilia: Siksi tahdot: hääkirja 
Keskinen, Soili: Vapaus ja vastuu
2,6 – kestävä kansakunta: elinvoimainen 200-vuotias 
Suomi
Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla
Osuuskuntalaki
Kuntarakennekirja: oikeusoppineet puhuvat
Juutinen, Heikki: Tehokas omistajahallinto: osuuskun-
nan hallintohenkilön käsikirja
Lindholm, Tuomo: Perintöverokirja
Osuuskunnan perustajan opas
Ranta, Sirkka-Liisa: Naisten työt: pitkiä päiviä, arkisia 
askareita
Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset
Elomäki, Mari: Työelämän aakkoset
Utti, Jaana: Tehtävänä hyvinvointiyhteiskunnan pelas-
taminen: vanhukset
Österback, Mats: Raha ja talous
Elo, Henrik: Hornetin ohjaamossa

4  Maantiede. Matkat. Kansatiede
Hokkinen, Lauri: Omatoimimatkailijan opas Saariston 
Rengastielle 
Mähkä, Merja: Ihanasti hukassa ja miten sieltä pääsee 
pois
Rämö, Matti: Polkupyörällä Jäämerelle: tupasvillaa, 
poroja ja tuntemattomia sotilaita
Vekkeli, Pirkko: Tätinä taipaleella: erilainen vaellus 
Santiago de Compostelaan
Teerijoki, Elina: Kaupunginosien Turku
Lehtipuu, Markus: Phuket, Krabi & Phang Nga: mat-
kaopas

5  Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
Bongauksen hurma: lintuharrastuskirjoituksia
Diabeetikon hoidonohjaus
Gästrin, Gisela: Rintasyövän toteaminen: terveyden-
huolto ja naiset yhdessä
Hoitotiede
Tokola, Eeva: Lääkehoito kotona: opas lähihoitajille

6   Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja  
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous

Keskikiikonen, Mika: Tietokoneen ajokorttikirja: Win-
dows 7 ja Office 2010
Haja-asutuksen jätevedet: lainsäädäntö ja käytännöt
Hannula, Pekka: Kansainvälinen kasvattajakirja
Heinonen, Sirkku: Kaikkien aivot käyttöön
Romppanen, Birgitta: Johtajuuden rakentuminen: eväi-
tä lähijohtamiseen
Hentinen, Hanna: Terassiopas
Lahti, Matleena: Luomuruokaa lapselle: vauvaperheen 
keittokirja
Lääperi, Onerva: Kirjo mummolan malliin
Piuhat, röörit ja muut tilpehöörit: talotekniikkaa van-
han talon henkeen
Strand, Kristina: Tee kukkakoristeita: kauneutta kotiin 
koko vuodeksi
Hopsu-Neuvonen, Arja: Martan kasviskeittiö
Sumari, Sikke: Namaste: Sikke Sumarin paratiisi Saa-
renmaalla
Sumari, Sikke: Sikke: ruokaa rakkaudella Toscanassa

Suomalaiset käsityöaarteet: pitsejä, pistoja ja peittoja

7  Taiteet. Liikunta
Hautala, Hannu: Hannu Hautalan luontokuvausopas
Järvinen, Tuomo: Lapset liikkumaan: leikkejä, liikun-
taa ja harjoituksia
Savolainen, Miina: Maailman ihanin tyttö
Kalevala koru: Koruluettelo 1941
Made in Helsinki: helsinkiläisen työn helmiä kolmelta 
vuosisadalta
101 suomirockin klassikkoa
Urheilun vuosikirja 2012

86 Kirjallisuustiede
Kemppainen, Jouni K: Onnellinen mies: kirjailija Arto 
Paasilinnan elämä

9 Historia
Porvali, Seppo: Viimeinen ässä: dokumenttiromaani
Tiirakari, Leeni: Someron kartanot
Banerjee-Louhija, Nina: Yhden päivän kuningatar
Hurskainen, Pentti O: Elämän kerjäläinen
Hurskainen, Pentti O: En enää vaieta voi
Hurskainen, Pentti O: Harmonikkarintamalla
Ijäs, Kirsti: Sukupuu: avain oman elämän ja perheen 
ymmärtämiseen
Schiff, Stacy: Kleopatra: eräs elämä
Väänänen, Marjatta: Vihreä ovi: tarinoita lapsuudesta

Aikuisten kaunokirjallisuus (D=dekkari, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, S=sota, E=eräkirjat)
80 – 83  Kaunokirjalliset sekasisältöiset tekset.  

Runot. Näytelmät
Heilala, Eeva: Ikkunasta avautuu maailma
Hurskainen, Pentti O: Loisteessa ruskan
Kaskinen, Anna-Mari: Ruohonkorren keveyttä: sanoja 
puutarhan vehreydestä

84 Kertomakirjallisuus 
Adler, Elizabeth: Monte Carlon jalokivet (R)
Aho, Kaarle: Väärän kuninkaan päivä
Bagge, Tapani: Musta pyörre (D)
Bauer, Belinda: Tappajan katse (D)
Coleman, Rowan: Saman katon alle
Dahl, Arne: Valvova silmä (D)
Dahl, Kjell Ola: Hyiseen veteen (D)
Eugenides, Jeffrey: Naimapuuhia
Geda, Fabio: Krokotiilimeri
Green, Jane: Vuosi maalla (R)
Grimsrud, Beate: Hullu vapaana
Hakonen, Mikko: Iskukoukkumies (E)
Hammer, Lotte: Kaikella on hintansa (D)
Hill, Antonio: Kuolleiden lelujen kesä (D)
Hornby, Nick: Juliet riisuttuna
Hurskainen, Pentti O: Laajoilla saloilla (E)
Hyttinen, Veli-Matti: Kuolemaantuomittu (D)
Iggulden, Conn: Valloittaja: Veljessota
James, Peter: Kuolema peittää jäljet (D)
Jansson, Eija: Kielletyt huoneet
Jokinen, Seppo: Hervantalainen (D)
Jungstedt, Mari: Hiljaisuuden hinta (D)
Kivelä, Anneli: Köydenvetoa Katajamäellä (R)
Kyrö, Tuomas: Miniä
Koontz, Dean: 77 Shadow Street 
Koukkari, Esa: Verenperintö: historiallistaustainen su-
kukertomus (osat 1-2)
Le Guin, Ursula K: Harhakaupunki (SF)
Lipasti, Roope: Rajanaapuri
Lähde, Kristiina: Joku on nukkunut vuoteessani
Masalin, Teuvo: Motellirakkautta ja kartanohaaveita (D)
Matintupa, Tuula T: Syntymääntuomittu (D)

McCall Smith, Alexander: The forgotten affairs of 
youth
Mihkelson, Ene: Ruttohauta
Niskanen, Jukka: Pimeän reuna (D)
Oranen, Raija: Voitto kotiin ja muita diplomaattisia 
selkkauksia: kaikenkarvaiset koirakertomukset
Pakkanen, Outi: Julma kuu (D)
Panteleimon: Murha kirkonkylässä (D)
Piekkari, Eija: Kylmä kättely (D)
Ponti, James: Vierailla vesillä
Porma, Maija: Kuolema soittaa kelloa (D)
Ravilo, Hilkka: Nimeltään Eerika (D)
Rissanen, Pirjo: Kesän muisto (R)
Roberts, Nora: Valkokankaan varjot (R)
Ropponen, Markku: Kuhala & yöjuna (D)
Rönnbacka, Christian: Operaatio Troijalainen (D)
Sarkola, Ritva: Puhu hiljaa rakkaudesta (D)
Shields, Carol: Ruohonvihreää
Snellman, Anja: Ivana B.
Sten, Viveca: Syvissä vesissä (D)
Sussman, Paul: Kätketty keidas (D)
Swann, Leonie: Ihmissutta ken pelkäisi (D)
Tuomainen, Antti: Parantaja (D)
Weiner, Jennifer: Tietyt tytöt (R)
Wennstam, Katarina: Turman lintu (D)

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus 
(H=hevoskirja, SF=fantasia/scifi)
Uusi hanhiemo
Alanen, Heidi: Maria ja myrskyisä ratsastusvaellus (H)
Alanen, Heidi: Maria ja onnenhevonen (H)
Altschuler, Sally: Palavat silmät
Bagge, Tapani: Urho ja aaveiden meri 
Ellilä, Kirsti: Majavakevät
Eskola, Tiina: Ratkaise eksyneen räppärin arvoitus
Eskola, Tiina: Ratkaise kähvellettyjen nappisten salai-
suus
Hagmar, Pia: Klara ja oma hevonen (H)
Hallberg, Lin: Eppu etsii kotia (H)
Hallberg, Lin: Älä pelkää, Sinttu! (H)
Harris, Charlaine: Pahan veren valtakunta (SF)
Hopkins, Cathy: Tuhannen taalan tytöt: Paparazziprin-
sessa 
Hunter, Erin: Tulitähden tehtävä (SF)
Huovi, Hannele: Suurkontio Tahmapää ja Julkea Jänis
Jalo, Merja: Ponityttö ja salaratsastaja (H)
Jessen, Sören: Tähdenlentojen yö
Kallioniemi, Tuula: Karoliina ja vallaton pentu
Kitti, Marko: Oliivityttö
Kivekäs, Ansu: Ykkösjätkät
Lehtinen, Tuija: Rebekka: yllätysten ysi
Lempinen, Marja-Leena: Pelastuspartio Reppu
Mediamaassa: tarinoita lapsista ja mediasta
Meresmaa, J.S.: Mifongin perintö
Parvela, Timo: Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen
Simukka, Salla: Jäljellä (SF)
Steen, Hanna van der: Kirous (SF)
Stine, R.L.: Kolme kauheaa toivetta
Sutherland, T.T.: Pirates of the Caribbean: maailman 
laidalla
Turtschaninoff, Maria: Helsingin alla (SF)
Wallace, Karen: Kadonneet kissanpennut
White, Kiersten: Yliluonnollisesti (SF)
AV-aineisto: äänikirjat

Hotakainen, Kari: Jumalan sana 
Liksom, Rosa: Hytti nro 6 

Runsaasti uusia kuvakirjoja, musiikkia ja elokuvia!

www.lounakirjastot.fi
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Ypäjän Eteläinen Maamiesseura 
tarjoaa jäsenilleen seuraavia palveluja vuonna 2012

Kesantomurskain 14 €/ha Matti Alanko, 767 3907, 050 347 9045
Kultivaattori 12 €/ha S Matti Alanko, 767 3907, 050 347 9045
Lautasmuokkain,  
     Multiva 15 €/ ha Samu Heikkilä, 045 633 9847
Lantakärry 
     Junkkari  3,5 €/kuorma Samu Heikkilä, 045 633 9847
Lietekärry 4,0 €/kuorma Matti Alanko, 767 3907, 050 347 9045

Lajittelu 15 €/tonni Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Lajittelu, 
     erikoiskasvit 18 €/tonni Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Peittaus 42€/tonni  Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Maanäytekaira maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa hyvissä 
ajoin.

Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 22 %.
Klapikone, PilkeMaster  40 €/päivä  Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Klapikone, SuperPilke 35 €/päivä Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081

Klapikonehintoihin sisältyy alv 23 %

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry:n

K E S Ä R E T K I  Vesilahdelle
lauantaina 30.6.2012

Lähtö: klo 8.15 Jokioinen, S-marketin parkkipaikka
 klo 8.30 Ypäjä, liikenneympyrä
 klo 8.55 Humppila, Lamminkulma
Opastettu Klaus Kurjen tien kierros alkaa noin klo 10.
•  Aloituskahvit klo 10.15, vierailu Savipaja Samotissa ja 

tutustuminen Tuulan Taidelasitorniin.
•  Opastettu kierros jatkuu. 
•  Ruokailu Maatilamatkailu Ala-Orvolassa klo 12.45.
•  Opastettu kierros jatkuu mm. Elinan surma -runon  

Elinan kotikylän Suomelan ja Narvan markkinakylän 
kautta kohti Laukkoa. 

•  Vierailu Laukon kartanossa, missä esittelijänä on rouva 
Leena Lagerstam.

•  Kotimatka alkaa noin klo 16.

Matkan hinta määräytyy lähtijämäärän mukaan. Jos matkalle 
on lähtijöitä koko linja-autollinen eli 50 lähtijää, hinta on

46 euroa
Hinta sis. linja-autokuljetuksen ja edellä mainitut kohteet.
Opistolaisyhdistyksen jäsen saa 5 euron alennuksen.

Ilmoittautumiset viimeistään 15.6.2012!
Ilmoittautua voi kevätnäyttelypaikalla olevaan listaan  

tai internetin kautta osoitteessa:  
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/

Valitse Pikahaku ja kirjoita kurssinumeron kohdalle retken 
numero 000100, täytä lomake ohjeiden mukaan.  

Lasku lähetetään kotiosoitteeseen.
Ilmoittautumisen nettiin voit tehdä myös  

opiston toimiston kautta: 
Jokiläänin kansalaisopisto, p. (03) 4182 7402.

Lassilantien

VUOSIKOKOUS
8.6.2012 klo 19.00 Jari Rämöllä, Lassilantie 97.

Hoitokunta

Mannisten kyläkerho
kokoontuu tiistaina 5.6. klo 18.00 Anja Kulmalassa, 
Kallenpolku 2 B as 16. 

TERVETULOA

PIDÄTKÖ JUHLIA?
Poistamme huolesi!

Vuokrattavissa:
– kahvikeitin 20 I ja 10 I vuokra 25,00 €
– kahvikalusto 100 hengen 30,00 €
–  ruokakalusto 100 hengen 30,00 €  

(matalat/syvät lautaset, juomalasit)
Hintoihin sisältyy alv. 23 %
Kalustoja ja laseja voit vuokrata pienemmissä erissä 
20 €.
Tiedustelut: Saara Rantanen, Leppäkorventie 60, 
puh. 044 355 2312.

Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

Pertun päivien mäkiautokilpailu
Jo kolmena vuonna järjestetty suuren suosion saanut, kaikil-
le avoin mäkiautokilpailu järjestetään tänäkin vuonna Pertun 
päivien aikana. Vielä on hyvää aikaa rakentaa oma mäkiauto 
ja ilmoittautua mukaan. Leikkimieliseen kilpailuun ovat kaikki 
tervetulleita!
Mäkiauton rakentamissäännöt ovat hyvin vapaat ja tämän takia 
kilpailukalustokin on hyvin kirjavaa. Auto saa olla enintään kak-
si metriä pitkä ja metrin leveä, maksimipaino saa olla 100 kiloa. 
Autossa tulee olla luotettava ja kestävä ohjausmekanismi se-
kä jarrut,  joilla auto pysähtyy kävelynopeudesta neljän metrin 
matkalla. Auto tulee myös varustaa  turvakaarella, joka estää 
kuljettajan jäämisen puristuksiin, jos auto kääntyy ympäri.
Täydelliset säännöt ovat nettisivulla http://makiauto.suntuubi.
com/. Lähde mukaan vauhdikkaaseen mäkiautokilpailuun!

Mäkiautokilpailu la 25.8.2012 klo 15 – 17
Pertuntie 5, maali Lepolantie 2 
Pertunkaaresta Ratsu-Riihen eteen
Lisätiedot, säännöt ja ilmoittautumiset 20.8.2012 mennessä:
Mika Talvisilta p. 040 7338 244 tai
mika.talvisilta@gmail.com

Perinteinen 

MANSIKKAJUBILEUM
ma 16.7.2012 klo 19.00  
Tuottajain Tuvalla Piilikankaalla.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Perinteinen

Lauluilta / karaoke
ke 20.6.2012 klo 19 alk. Tuottajain Tuvalla. 
Ohjelmassa perinteisiä yhteislauluja ja 
karaokeisännän johdolla kaikki pääse-
vät esiintymään klo 20.00 alkaen. 
Tarjolla pientä suolaista, makkaraa, 
kahvia ja virvokkeita ym. (n. 5 € / hlö). 
Sauna lämpiää jo klo 19, joten otapa myös uimavarus-
teet mukaan!
Vietetään yhdessä hauska kesäinen ilta!
Tervetuloa koko perhe!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

XXXI Loimijokisoutu
Soutu järjestään  
perjantaina 15.6.2012
Haastesoutu alkaa kello 18.00
Leijonasoutu alkaa kello 19.00
Molempien soutujen lähtö ja maali on
Kurjensillalla, joten tapahtumaa on 
helppo seurata.
Puffetti!
Arvonta hyvillä palkinnoilla!

Järjestäjinä  Lions Club Ypäjä ja  
Lions Club Ypäjä Kate 

Tervetuloa koko perhe 

AATONAATON  
JUHANNUSJUHLIIN 
Hyrsyn lavalle 21.6.2012 klo 20.00 alkaen

Luvassa on puhvetti, arpajaiset ja kilpailuja ja tieten-
kin tanssia. 
Orkesterina on Focus ja Sakke Kotilainen. 
Sään salliessa sytytämme kokon kello 20.00. 
Liput 8 € ja lapset ilmaiseksi.

Hyrsynseudun kyläyhdistys ry 

Juhannusjuhla
Ypäjänkylän Seuraintalolla 
pe 22.6.2012 klo 21.00–01.00
Levytanssit. 
Kokko poltetaan n. klo 23.00 (säävaraus).
Tervetuloa! 

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

Uimakoulu
Ypäjänkylän Uimakuljulla ma-pe 16.–20.7. 
Klo 10.00–10.45 meritähti-merkkiä suorit-
tavat (ensimmäistä kertaa tulevat)

klo 11.00–11.45  merenneito-merkkiä suorittavat
klo 12.00–12.45   hylje- ja kala-merkkiä suorittavat 

(osaavat uida vähintään 25 m)
Lauantaina 21.7
klo 10.00–10.45 kaikkien ryhmien yhteiset vesileikit
klo 11.00–11.45 todistukset ja uintimerkkien jako 
Ennakkoon ilmoittautumiset viimeistään
to. 10.7. puh. 044 296 2637.
Tervetuloa! 

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

Possujuhla
Ypäjänkylän Seuraintalolla
lauantaina 21.7.2012 klo 20–01.00

Juhla on valittu yhdeksi juhlatapahtumaksi, johon osal-
listuu Kuokkavieraat 2012 Kanta- ja Päijät-Hämeestä. 
Soittamassa Jukka Mäkilä ja tienkulkijat.

Liput 5 €. Possuateria 10 €. 

TERVETULOA! 
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.  
täyttää tänä vuonna 25 vuotta,
jonka johdosta pidämme

VALOKUVANÄYTTELYN
Ypäjänkylän Seuraintalolla 11.–12.8.
Tietoa enemmän elokuun Ypäjäläisessä. 

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

TAPAHTUMA-
KALENTERI
KESÄKUU
1.6. klo 10–16  Hevosurheilumuseossa ”Siittolanmäki 75 vuotta – 

presidenttien hevoset” näyttely. Museo on avoinna 
8.9. saakka perjantaisin ja lauantaisin klo 10–16. 
Osoite Kerhotie 11. 

15.6. klo 18  XXXI Loimijokisoutu. Järj. LC Ypäjä ja LC Ypäjä/Kate. 
20.6. klo 19  Lauluilta/karaoke Tuottajain Tuvalla.  

Järj. Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
21.6. klo 20  Aatonaaton juhannusjuhla Hyrsyn lavalla.  

Järj. Hyrsynseudun kyläyhdistys.
22.6. klo 21  Juhannusjuhla Ypäjänkylän Seuraintalolla.  

Järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys.
28.6.–1.7.  XXXIX Finnderby. Este- ja kouluratsastuksen Pohjois-

maiden ja Baltian mestaruuskilpailu, ponit, juniorit ja 
nuoret. Kansainvälinen esteratsastuskilpailu. Kan-
sainvälinen kenttäkilpailu. Kansallinen kouluratsas-
tuskilpailu. Järj. Hevosopisto.

HEINÄKUU
3.-8.7.  Kisaviikko. Kuusipäiväinen kilpailu, lajeina este-, 

koulu- ja kenttäratsastus. Järj. Hevosopisto.
13.–15.7.  Islanninhevosten mestaruuskilpailu. Järj. SIHY.
16.7. klo 19  Mansikkajubileum Tuottajain Tuvalla.  

Järj. Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
17.7. klo 19  Musikaalin The Boy Friend, ensi-ilta Ypäjän musiikki-

teatterissa.
18.7. klo 19  Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteria.
19.7. klo 19  Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
20.7. klo 19  Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
21.7. klo 17  Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
21.7. klo 20  Possujuhla Ypäjänkylän Seuraintalolla.  

Järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys.
21.7. klo 21  Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
22.7. klo 17  Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
25.7. klo 19 Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
26.7. klo 19 Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
27.7. klo 19 Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
28.7. klo 17 Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
28.7. klo 21 Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
29.7. klo 17 Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
31.7. klo 19 Musikaali The Boy Friend, Ypäjän musiikkiteatteri.
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Liikuntatapahtumia

Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

SAUNAILTA 
Tuija Vaittisella maanantaina 2. heinäkuuta 2012 klo 
18.00. Suunnitellaan tulevaa toimintaa.
Tervetuloa.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Kesän toimintaa 

Tarinatuvan kesäretki Tammelaan tiistaina 
12.6.2012. Lähtö seurakuntakodilta klo 8.15. Ilmoittau-
tumiset 6.6.2012 mennessä Antille puh. (02) 767 7310. 
Naiset ja miehet mukaan!
Mölkkypeli keskiviikkoisin klo 13 Rajatie 3:n piha-alu-
eella.
Kirjoituskilpailu 
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri järjestää kirjoituskilpai-
lun, jossa kilpaillaan seuraavissa lajeissa:
– runot
– kertomukset
– kuvan tarina
Kilpailuun tarkoitetut kirjoitukset tulee lähettää piirin toi-
mistoon 30.6.2012 mennessä osoite: Eläkeliiton Etelä-
Hämeen piiri, Hallituskatu 17 A, 13100 Hämeenlinna. 
Kilpailukirjoitukset varustetaan nimimerkillä, jonka hal-
tijan ilmoittava suljettu kuori liitetään mukaan. Kirjoi-
tusten arvioinnin suorittaa Markku Hattula Maaseudun 
Sivistysliitosta. Jokainen kilpailuun osallistuja luovuttaa 
piirille julkaisuoikeudet kirjoituksiinsa ja mahdollisiin 
valokuviin. Kilpailun palkinnot luovutetaan syyskuussa 
järjestettävässä tilaisuudessa.

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys

Kesäkuun maksuttomat liikuntakerhot
ti 5.6. klo 14.00–15.30 Ypäjän- 
kylän Seuraintalo (sählyä, lenttistä), 
klo 14.00–16.00 Pertunkaari  
(säävaraus)
ke 6.6. klo 14.00–15.30  Ypäjän-
kylän Seuraintalo (sählyä, lenttistä), 
klo 14.00–16.00 Pertunkaari  
(säävaraus)

Heinäkuun maksuttomat liikuntakerhot
Liikuntavälineet ovat vapaassa käytössä ja ohjaaja 
paikalla.
9.7.–11.7.2012 klo 10.00–11.30 Ypäjänkylän Seurain-
talolla (sählyä, lenttistä ym.),
16.7. ja 17.7.2012 klo 10.00–11.30 Pertunkaaren ur-
heilukentällä (säävaraus)
Lisäksi kaikille vapaassa käytössä uimapaikat, urhei-
lukenttä, tenniskentät, petankkikenttä, pesäpallokent-
tä jne. Reippaasti liikkumaan!

Metsänhoitoyhdistys Loimaan seudun 
valtuustovaalien järjestäminen ja ääni-
oikeusrekisterin nähtävillä pitäminen
Metsänhoitoyhdistys Loimaan seudun valtuustovaalit 
järjestetään postivaaleina 31.8.–21.9.2012. Äänioi-
keus on jokaisella 1.1.2012 yhdistyksen toimialueella 
metsää omistaneella metsänhoitomaksua maksavalla 
jäsenellä. Yhteisomistuksessa olevilla tiloilla on kuiten-
kin vain yksi yhteinen ääni.

Metsänomistaja, jolla on huomauttamista ää-
nioikeusrekisteristä, on oikeutettu tekemään 
oikaisuvaatimuksen yhdistyksen vaalitoimi-
kunnalle viimeistään 29.6.2012.

Äänioikeusrekisteri on nähtävillä metsänhoitoyhdistyk-
sen toimistolla 8.6.–29.6. ma-pe klo 7.30–15.00, osoi-
te on Hirvikoskentie 224, 32210 LOIMAA.

Kaksi metsänhoitoyhdistyksen jäsentä voi asettaa eh-
dokkaita vaaliin. Ehdokashakemukset toimitetaan 
vaalitoimikunnalle viimeistään 10.8.2012. Lisätietoja 
valtuustovaaleista saa metsänhoitoyhdistyksestä ja in-
ternetistä www.mhy.fi.

51 x KIITOS,
RAKKAAT LAHJOITTAJAT!

Ypäjän Palvelukeskuksen asukkaat ja Lions Club Ypäjä/Ka-
te kiittävät Teitä osallistumisestanne keräykseen. Jokainen 
lahjoitus on arvokas, sillä yhdessä 49 lahjoittajaa sai kokoon 
peräti 3 200 euroa. Niillä on hankittu palvelukeskuksen hoi-
vaosastolle laadukas geriatrinen tuoli sekä televisioita.
Summassa on mukana myös lipaskeräykseen osallistunei-
den lahjoitukset (98,66 e).
Kirsti Pietilälle kiitokset televisiolahjoituksesta. Lahjoitta-
jista yhdeksän ei halunnut nimeään julkisuuteen. Kiitokset 
myös heille!
Tarja Lintula Sallila Energia Oy
Kotinisu T. Vikman Levomäen maatilamökit
Reija ja Ilkka Hannula Veikko Heikkilä
Päivi Paju Anna-Maija ja Juhani Häihälä
Terttu ja Pertti Raiskio Mirja Paju
Yp-Kuljetus Oy Seija Mustamo
Tmi Juha Varhi Hilkka Vanne
Kaarina Kauppila Heli Luuri
Ypäjän Yrittäjät ry Ypäjän Kirjanpito Oy
Helga ja Pertti Tuura Paula Vastamäki
Putkiasennus Esa Uusitalo Iitula Oy
Ypäjän Metallityöväen ao. Pentti Harjula
Ypäjän Metalli Oy Marja-Terttu ja Heikki Lindberg
Jari Rämö Sylvi Leino
Eila Puolamäki Urho Puukka
Irja Kari Kari Laakio
Tapani Sipilä Kaija ja Seppo Suksi
Ypäjän Satulakorjaamo Ky Matti Alanko
Helmi ja Jukka Mattila LC Ypäjä
LC Ypäjä Kate

Leppeätä kesää kaikille!
LC Ypäjä/Kate

ISO KIITOS
LOUNAIS-HÄMEEN URHEILUAUTOILIJOILLE!
Retkikassamme täydentyi upealla summalla keväisen 
renkaidenvaihtotempauksenne myötä.
Lämmin kiitos Lounais-Hämeen Urheiluautoilijoille ja 
kaikille renkaansa vaihdattaneille!

t. Perttulan koulun oppilaat ja henkilökunta

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
järjestää perinteisen

KESÄRETKEN
lauantaina 14.7.2012 Hämeenlinnaan
Lähtö klo 9.00 Piilikankaalta Pekolan bussilla. Klo 10.00 
opastettu kiertoajelu (mm. keskiaikainen kirkko). Klo 11.00 
lähdemme Hopealinjan risteilylle Hämeenlinnan satamasta. 
Risteilyn aikana juodaan pullakahvit. Klo 12.45 laiva saapuu 
Lepaalle. Lepaan kartanolla nautimme lounaan runsaasta buf-
fet-pöydästä. Puutarha- ja viinimyymälästä voi tehdä ostok-
sia. Uutuutena mahdollisuus viininmaistajaisiin asiantuntijan 
opastuksella. (9 €/aik) lounaan jälkeen. 
Klo 15.00 siirrymme vapaavalintaisesti
1. Aulangon puistometsään, joka on tunnettu kauniista luon-
nostaan, näkötornista, karhuluolasta ym. Noin 3 tuntia aikaa 
omatoimiseen tutustumiseen.
2. Aulangon kylpylään uimaan ja virkistäytymään (3 tuntia) li-
sämaksusta. 

Ilmoittautumiset  Eliisalle 044 561 6965 (50 mahtuu mukaan).

Hinnat: 65 /aik, 35 €/lapset 4–17 v, alle 4 v ilmaiseksi. 
Hinta sisältää:
• bussikyydit (kyläyhdistys maksaa)
• kahvin + pullan risteilyllä
• lounasruokailun (buffet-pöytä)
• opastetun risteilyn Hämeenlinna-Lepaa
• kiertoajelun Hämeenlinnassa
• puistometsään tutustumisen
Lisämaksusta: 
•  viininmaistajaiset (Lepaan viinitilan omia viinejä) 9 €/aik. 

(jos 10 osallistuu)
•  Aulangon kylpylä: aik. 15 €, 4-14 v. 9,50 €, opiskelijat ja elä-

keläiset 8,50 €, perhe 2 aikuista ja 2 lasta 44 €. Uintiaika 3 
tuntia.

Huom. Maksut retkestä 15.6. mennessä kyläyhdistyksen tilille 
553902-412848. Lisämaksulliset (viininmaistajaiset, kylpylä) 
maksetaan paikan päällä.
Tervetuloa mukaan koko perhe!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Ypäjän Karjalaisseura ry 
tiedottaa
Jokioisten Karjalaisseura kutsuu Humppi-
lan ja Ypäjän karjalaisia ystävineen viettä-

mään kesänavausta Sie ja mie -mökille maanantaina 
4.6.2012 kello 18.30.
Iltaa vietetään haastellen ja pienen ohjelman mer-
keissä, kahvittelua ja arpajaiset.  Sauna lämpimänä ja 
uintimahdollisuus.  Kimppakuljetukset, yhteys Pekka 
Moisanderiin 0400 260 949.
Vainajien muistojuhla ja kirkon 160-vuotisjuh-
la 10.6.2012 Muolaassa klo 13.30 ja Kyyrölässä klo 
12.00. Ohjelmassa musiikkia, historiikki, puhe ja har-
taus sekä Ehtoollinen. Muolaassa ohjattu kävelyretki 
hautausmaa-alueella klo 12.00. 
Karjalan Liiton kesäjuhlat 15.–17.6.2012 Lahdessa.  
Yhteiskuljetus sunnuntaina 17.6. pääjuhlaan, Some-
ro 7.00, Jokioinen 7.20, Forssa 7.30, Tammela 7.40, 
Lahti 9.30, paluu pääjuhlan jälkeen.  Ilmoittautumiset 
nopeasti Pekka Moisanderille 0400 260 949.
Ypäjän Karjalaisseura toivottaa hyvää kesää, elo-
kuussa saunotaan Caissaniemessä ja syksyllä aloitel-
laan taas tupailtojen merkeissä.

MTK Lounais-Häme tiedottaa
Tiedote kesä-heinäkuu 2012

Ke 6.6.2012 MTK Lounais-Häme sauna-ilta. Ensim-
mäinen MTK Lounais-Hämeen sauna-ilta Forssan Va-
lijärvellä jo keskiviikkona 6.6.2012 alkaen kello 18.00 
Kuten huomaatte, niin ajankohta on vähän aikaisempi 
kuin edellisinä vuosina. Mutta ehkä kaikilla on silloin 
jo kylvöt tehty, joten ajankohta voi olla sopivakin. Ter-
vetuloa kaikki paikalle MTK Lounais-Hämeen jäsenet! 

• • • • •
Ma  16.7.2012 MTK Lounais-Häme sauna-ilta. Sau-
na lämpiää kello 18.00 alkaen Jokioisten Lamminkir-
mulla. Makkaraa + pientä purtavaa ja kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! Mukana myös Jokioisten Maamiesseura 
ja Jokioisten Maa ja kotitalousnaiset.

MTK Lounais-Häme

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

KESÄ- JA  
HEINÄKUUN TOIMINTAA
PYÖRÄILY jatkuu maanantaisin klo 18.00. 
Lähtö Pikku Annen Saven luota.

LENTOPALLO jatkuu keskiviikkoisin klo 19.00 Katin-
hännän kentällä.
KESÄRETKEÄ ei järjestetä, koska ilmoittautuneita ei 
ole tarpeeksi.
NAISTENVIIKON alkamista juhlistetaan tiistaina 17.7. 
klo 18.30 Seuraintalolla. Tervetuloa!

DVD-tallenne Risto Ahdin jäähyväispäivästä 11.3.
Tamperelainen Akotos ry on valmistanut dvd-tallenteen kirk-
koherra Risto Ahdin viimeisestä päivästä Ypäjän kirkkoherra-
na. Tallenteen nimi on ”Ypäjän pappi – Risto Ahti 40 vuotta 
Ypäjän kirkkoherrana”. Tallenteen pituus on n. 2 tuntia. Tallen-
teessa esitellään Ahdille järjestetty hevosajelu, kirkonmenot 
silloin sunnuntaina 11.3.2012 sekä kohokohdat srk-salissa 
järjestetystä kahvitilaisuudesta. Risto Ahti on luonnollisesti 
pääosassa, mutta esim. kirkossa on kuvattu myös kirkkokan-
saa, samaten kuin srk-talon tilaisuuden osallistujia. Siellä esi-
tellään myös Ypäjän seurakunnan uusi päämies.
Akotos ry tarjoaa dvd-levyä lunastettavaksi asiasta kiinnos-
tuneille 20 euron korvausta vastaan. Asiasta kiinnostuneet 
voivat tilata levyä joko suoraan Akotos ry:n puheenjohtajal-
ta: Jorma Markkula puh. 0400 809 585 tai sähköposti jorce@
tamperelainen.org
tai Ypäjän yhdyshenkilöltä: Eeva Kari puh. 0503 478 300 tai 
sähköposti  eeva.marita52@gmail.com

Jokioisten-Ypäjän 4h-yhdistys tiedottaa

Lannoite- ja siemensäkkien 
keräys Ypäjällä

31.5.–10.7.2012. Osoite: Viljankäsittelylaitos, Uotilantie.
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
4H-ohjaaja Iiris Eteläkoski
Puh. 050 400 1113
4h-yhdistys@jokioinen.fi
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Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).

ESIOPETuKSEN TYÖ- JA LOMA-AJAT 
LuKuVuONNA 2012–2013

Syyslukukausi 14.8.–18.12.2012
syysloma 15.–21.10.2012
työpäivä pe 17.8.2012
Kevätlukukausi  3.1.–31.5.2013
talviloma 18.–24.2.2013
vapaapäivä   to 28.3.2013
työpäivä pe 4.1.2013

Perusturvalautakunta

KOuLuJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT 
LuKuVuONNA 2012–2013 

SYYSLuKuKAuSI  ti 14.8. – pe 21.12.2012
syysloma vko 42 ma 15.10. – su 21.10.2012
lauantaityöpäivä la 15.9.2012
KEVÄTLuKuKAuSI to 3.1. – la 1.6.2013
talviloma vko 8 ma 18.2. – su 24.2.2013
pääsiäisloma pe 29.03. – ma 1.4.2013

Ypäjän kunta järjestää 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 15.6.2012

Lähtö Ypäjän torilta 15.6.2012 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.

Leikkikenttätoimintaa
4.6. – 29.6.2012 

Ypäjän keskustan leikkikentällä arkipäivisin klo 9–12 
sekä Ypäjänkylän koulun piha-alueella klo 13–15.30.
Toiminta on tarkoitettu 3–8 -vuotiaille lapsille (1. kou-
luvuoden käyneille).
Ohjaajina toimivat Leena Laine ja Sinikka Lammela.
Osallistumismaksua ei peritä.  Omat eväät mukaan.
Lisätietoja antaa  päivähoidon johtaja  

puh. (02) 7626 5224/ 050 574 7744.
Perusturvalautakunta

Talven 2012 kuntokauden voittajat
Kuntokortit  
(arvotaan 7 voittajaa)
1. Salme Hepomaa
2. Jukka Laaksonen
3. Jari-Pekka Salmi
4. Juhani Heikkilä
5. Eila Puolamäki 
6. Pekka Häihälä
7. Hanna Kunnasvirta

Kuntovihkot (1/vihko)
1. Minna Reittonen
2. Anni Saarinen 
3. Iida Saarinen
4. Valtteri Levomäki
5. Marja Leppäkoski
6. Kirsti Kangas
7. Janina Ratas
8. Kalle Alanko

Matonpesupaikka
Kuntalaisten käyttöön tarkoitettu ilmainen matonpesu-
paikka on avoinna. Käynti matonpesupaikalle tapahtuu 
Toimintakeskuksen, os. Perttulantie 24 pihapiirin kautta.

Tekninen osasto

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59, 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
Poikkeavat aukioloajat kesäkuussa:
torstaina 21.6. kello 11–14
juhannusaattona 22.6. suljettu

YPÄJÄNKYLÄN LAINAuSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508
Aukioloajat 
ti klo 17–19
ke  klo 10–12

LuKuPIIRI
Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 1.7. klo 17–19 pää-
kirjaston näyttelytilassa. 
Luetaan Tuomas Kyrön teoksia. 
NÄYTTELYT
Kesäkuussa Elvi Rajalan runotauluja ja Ulla Rajalan 
keramiikkaa. Heinäkuussa Rainer Sukin maalauksia 
ja Loimaan Kamerat ry:n vuoden 2011 kuukausien 
kuvat.

Lukuvuosi 2012–2013
alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa

tiistaina 14.8.2012
Levän, Perttulan ja Kartanon koulut alkavat klo 
9.00, Ypäjänkylän koulu klo 8.30 ja esikoulu klo 9.15 
Ensimmäisen koulupäivän kuljetusreittiä ja -aikataulua 
voi tiedustella maanataina 13.8.2012 koulutoimistosta 
(puh. 7626 5261 tai 050 574 7739) tai suoraan kuljet-
tajalta.  Lukujärjestyksen mukaiset kuljetusaikataulut 
jaetaan kouluilla ja esikoulussa ensimmäisenä koulu-
päivänä.

Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

Linja-autovuorot, joista osa pikkubussi- 
tai taksivuoroja Forssaan ja Loimaalle 

kesäaikana (4.6.2012 alkaen)
Ypäjä – Loimaa lähtö – perillä
Maanantaista perjantaihin klo 06.10 – klo 06.30
Tiistaisin ja perjantaisin klo 08.15 – klo 08.35
Tiistaisin ja perjantaisin klo 11.05 – klo 11.50
Tiistaisin ja perjantaisin klo 13.25 – klo 14.15
Maanantaista perjantaihin  klo 16.10 – klo 16.30

Loimaa – Ypäjä
Maanantaista perjantaihin klo 06.50 – klo 07.10
Tiistaisin ja perjantaisin klo 07.45 – klo 08.15
Tiistaisin ja perjantaisin klo 10.45 – klo 11.05
Tiistaisin ja perjantaisin klo 13.10 – klo 13.25
Maanantaista perjantaihin klo 17.20 – klo 17.40 

Ypäjä – Forssa
Maanantaista perjantaihin klo 07.10 – klo 07.50
Maanantaista perjantaihin klo 17.40 – klo 18.15

Forssa – Ypäjä
Maanantaista perjantaihin klo 05.45 – klo 06.10
Maanantaista perjantaihin klo 15.25 – klo 16.10

Tiedustelut linja-autovuoroista ja asiointimatkoista koulutoi-
mensihteeri Auli Hossi puh. 7626 5261 tai 050 574 7739

Hei! 
Nuorisotila Haavi ottaa vastaa EHJIÄ
kolmen istuttavia sohvia, mielellään
nahkaisia! Jos tiloissasi on ylimääräisenä, 
nuorisomme kiittää. Mustat ois pop. :)
Ota yhteyttä nuoriso-ohjaaja 
Kati Saukkoseen 050 547 7732.

P.S. Haluamme nähdä kuvia sohvasta tai itse sohvan ennen kuljetusta. 

Hyvää kesää! :)

Ypäjän Pertun päivät 
24.-26.8.2012

Ypäjän Yö la 25.8. klo 17.00-22
Pe 24.8. Kirjastossa ohjelmaa kello 17 alkaen: 
lastenteatteriesitys, runoja ja musiikkia, kirjojen ja 
lehtien poistomyynti
Avajaistanssit Paijan Areenalla kello 20-01
La 25.8. Koko perheen kirppis Pertunkaaressa, 
lasten yleisurheilukilpailut urheilukentällä,
Pertun tori (myyntipaikkoja voi varata numerosta (02) 76265242), 
mäkiautokisa,  parkouria, itsepuolustusnäytös 
Torilla esiintyvät:
Illan isäntänä Veepee Lehto, Ypäjän Musiikkiteatterin kuoro, 
KK-Duo ja Mechanical Valkyrie
Kunnantalolla: karaokea ja pomppulinnat 
Kirkossa: urkukonsertti, diplomi-urkuri Hannu Ilola 
Näyttelyt: Leena Nikkasen maalauksia kirjastossa, 
kansalaisopiston näyttely Veteraanituvalla
Lisäksi monet yhdistykset ja järjestöt esittelevät toimintaansa, 
myyvät tuotteitaan, järjestävät erilaisia kilpailuja… 
Su 26.8. Iloinen iltapäivä Kotiseutumuseolla klo 12-15
Sari Jokela ja Elmi Pihlajaniemi musisovat kahdella harmonikalla, 
yhteislaulua, vuoden 2012 Pertun ja Kertun julkistaminen, 
museon rakennukset avoinna
Tervetuloa viihtymään Ypäjälle elokuussa!
Tapahtuman täydellinen ohjelma löytyy Ypäjän kunnan 
www-sivuilta, www.ypaja.fi .

VAUHTIA ELÄMÄÄN
Vauhtia Elämään  

-liikuntahankkeen futiskerho
FUTISTA   Tapion ohjauksessa  

Pertunkaaren nurmella!
Maanantaina  18.6.  klo 14 – 15.30
Tiistaina          19.6. klo 14 – 15.30
Keskiviikkona 20.6. klo 14 – 15.30

Ikään tai kokoon katsomatta kaikki potkimaan palloa!

Lasten kotihoidon tuen Ypäjä-lisä
Ypäjän kunta maksaa lasten kotihoidon tuen Ypäjä-  
lisää ajalla 1.8.2012–31.7.2013 seuraavin myöntä-
misperustein:
1.  Lasten kotihoidon tuen Ypäjä-lisää maksetaan 

perheelle, jossa lapsen vanhempi tai muu huolta-
ja hoitaa alle kouluikäisiä lapsia, joista yksi on alle 
3-vuotias.

2.  Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa 
kotona. Esiopetusikäinen lapsi voi kuitenkin olla 
esiopetuksessa.  

3.  Ypäjä-lisää maksetaan vain perheelle, joka saa la-
kisääteistä lasten kotihoidon tukea. Mikäli perheen 
jostakin lapsesta maksetaan äitiyspäivärahaa tai 
vanhempainrahaa Ypäjä-lisää ei makseta. 

4.  Ypäjä-lisän suuruus on nuorimmasta alle 3-vuoti-
aasta lapsesta 150 € kuukaudessa ja muista alle 
kouluikäisistä lapsista 50 €/ kuukausi/lapsi. Lisä 
on saajalleen veronalaista tuloa. 

Ypäjä-lisää haetaan Kelasta samalla kuin lakisääteis-
tä kodinhoidontukea.
Lisätietoja antaa päivähoidon johtaja Marketta Heikki-
lä puh.  050 574 7744 / (02) 7626 5224.
Ypäjällä 28.5.2012

Perusturvalautakunta

LIIKU LEIRILLÄ
 12.6 – 15.6.2012
KESIKSELLÄ Sauvon Ahtelassa vietetään leirielämää 
meren rannalla, mäntypuiden siimeksessä.  
Lisätietoja leiristä Liiku ry. (02) 515 1960 ja kuljetuk-
sesta Ypäjän kunta/liikunnanohjaaja merja.kivimaki@
ypaja.fi tai 050 433 9002.
Ypäjän kunnan liikuntapalvelut järjestää leirille linja-
autokuljetuksen Ypäjältä (srk talon pihalta). Alustava 
aikataulu lähtö ti 12.6. klo 7.00 ja paluu pe 15.6. n. klo 
17. Ilmoittaudu kuljetukseen!


