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Onnittelemme
valmistuneita!OSTETAAN

hevosille sopivaa heinää 
suoraan pellosta, itse korjaten 

– noin 3 hehtaaria. 
Heinä tulee olla korjattuna 

aikaisempina vuosina. 
Tommi 045 1221 690.

Pikkubussi    (1+16) ja 
Taksipalvelu (1+8)

Taksi Kankare
– tilaus- ja sopimusajot
–  pyörätuoli- ja 
paarikuljetukset 
– DVD, karaoke

040 844 1144

Tervetuloa syntymäpäiväkahville
Pikku Annen Saveen
tiistaina 3.6.2014 klo 15–18

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
www.parturikampaamooutiperho.fi

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Puomissa 
Tapahtuu 2014

La 7.6.
Neon Queen (Ypäjä)

La 14.6.
Eija Koriseva

Pe 20.6.
Puomin Juhannus: 

NyyttäriGrilliBileet&Karaoke
La 19.7.

Pandora (Swe)
La 9.8.

Low Down Dudes (Loimaa)
La 12.8.

Musiikki DJ&Karaoke
La 6.9.

Musiikki DJ&Karaoke
La 13.9.
Uniikki

La 11.10.
POJU

La 1.11.
TURMION KÄTILÖT

La 8.11.
Musiikki DJ&Karaoke

La 29.11.
Janne Hurme

La 13.12.
Sir Elwoodin Hiljaiset Värit

La 25.12.
Musiikki DJ&Karaoke 

Lisäksi KARAOKE  
joka perjantai!

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksen

Omalla kylällä -hankkeen (01.02. - 31.12.2013) valokuvauskilpailun satoa

Aiheena ”Mikä kylässäsi on sinulle tärkeintä.”

”Kesäyö” kuva Sara Markkula, 19 v.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:

Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Rasta

Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa kesäkuussa

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

42. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu
0,75 €/ pmm + alv 

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

500 € + alv

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 

ulkomaille

30 e / vuosikerta + alv 10 %

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

ISSN 1237-2528

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

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

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

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Kesäkuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 3.7.2014. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 25.6.2014 
klo 12.00 mennessä.

Syyskuun Ypäjäläinen 
ilmestyy 4.9.2014.

su 1.6. klo 10 Messu; Vesa Rasta ja Tapio Laurila
ti 3.6.   klo 17 Kesälauluja ja -virsiä srk-talon edustalla 
 (sateen sattuessa sisällä), kaikki tervetulleita!
ke 4.6. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
 klo 17 Kaiken Kansan Lauluryhmä
to 5.6. klo 10 Kesäaamun hartaus- ja kahvihetki srk-kodissa
 klo 15–16 Diakoniapäivystys
su 8.6.  klo 10 Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola, 
 mukana Kaiken kansan lauluryhmä
ke 11.6. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
su 15.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus; Erkki Vappula ja Eeva Taneli
to 19.6.  klo 18 Lauluilta kaikille, kesälaulut srk-talon edustalla 
 (sateen sattuessa sisällä)
la 21.6. klo 12 Juhannuspäivän messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
su 22.6.  klo 10 Kansanlaulukirkko srk-talon pihalla; Erkki Vappula ja Tapio Laurila 

(sateen sattuessa srk-talolla sisällä)
ke 25.6. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
to 26.6. klo 10 Kesäaamun hartaus- ja kahvihetki srk-kodissa
 klo 15–16 Diakoniapäivystys
 klo 17 Kesäinen Lauluilta kaikille Ypäjänkylän Seurojentalolla
su 29.6.  klo 10 Konfirmaatio Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola

Tulossa!
ti 1.7. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa

DIAKONIATYÖ
Diakoniatoimistossa päivystys kesäkuussa
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16. Huom.! 
Päivystystä ei to 12.6., ke 18.6. eikä to 19.6. 
Voit myös soittaa ja sopia tapaamisajan.

Diakoniatyöntekijän kanssa voit keskustella luottamukselli-
sesti mieltäsi painavista asioista. Diakoni Hanna Rinne, puh. 
040 553 6362, s-posti: hanna.rinne@evl.fi. Huom., sukunimi 
vain on vaihtunut, naama on sama. Huom! Hanna rippileirillä 
to 12.6. – to 19.6. sekä vapaalla pe 20.6. – ti 24.6. 

EU-elintarvikkeet ovat loppuneet. Seuraavasta ruokaerästä ei 
ole varmuutta, aikaisintaan loppuvuodesta voi tulla. Siitä il-
moitetaan aikanaan Ypäjäläisessä.

SUURI ONNITTELUJUHLA 2014
Tänäkin vuonna suurta onnittelujuhlaa 
vietetään elokuussa seurakuntakodissa. 
Juhlaan kutsutaan kaikkia 70, 75, 80, 
85 ja 90 vuotta tai enemmän vuonna 
2014 täyttäviä ypäjäläisiä. Tarkempi 
kutsu ja aika ilmoitetaan heinä-elokuun 
Ypäjäläisessä. Jos kuitenkaan ei ole mah-
dollista tulla juhlaan, voi soittaa kirkkoherranvirastoon (puh. 
02 767 3108) ja pyytää seurakunnan työntekijän (kanttori, 
diakoni tai kirkkoherra) luokseen onnittelukäynnille. 

90 vuotta ja enemmän täyttäviä tullaan onnittelemaan kotiin.

Ypäjän srk / musiikkityö tiedottaa 
kesä–heinäkuun lauluilloista
SRK-kodin piha-alueella 

(sateella aina sisällä) ti 3.6. klo 17.00
SRK-kodilla pihalla 

JUHANNUSVIIKOLLA to 19.6. klo 18.00
Ypäjänkylän Seurojentalolla to 26.6. klo 17.00
SRK-kodilla pihalla ti 8.7. klo 17.00 sekä to 24.7. klo 18.00
Elokuun tiedot heinäkuun lehdessä!!! HUOM! Jos joku haluaa 
järjestää esim. sivukylillä lauluhetkiä, ota yhteyttä Kaija-kant-
toriin puh. 040 146 5274 tai kaija.saukkola@evl.fi

OLETTE KAIKKI TERVETULLEITA LAULAMAAN TAI 
KUUNTELEMAAN KESÄISIÄ SÄVELIÄ!! NÄHDÄÄN!!!

Seurakunnan 
päiväkerhotiedote
Kiitos, kaikki kerholaiset perheineen,
sekä kanssamme yhteistyössä olleet tahot 
kuluneesta kerhokaudesta.
Syksyn kerhoista tiedotetaan
heinä–elokuun ypäjäläisessä.
Hyvää kesää kaikille.

Tilaisuus aloitetaan osallistu-
malla jumalanpalvelukseen 
Ypäjän kirkossa klo 10.00. 
Kirkonmenojen jälkeen las-
kemme kukat sankarihaudal-
le ja käymme uudistamassa 
rippikuvan kirkon portailla. 
Kokoontumista jatketaan seu-
rakuntakodilla kahvin ja seu-
rustelun merkeissä.
ILMOITTAUTUMISET vii-
meistään torstaina 17.7. klo 12 
mennessä kirkkoherranviras-
toon p. (02) 767 3108 tai Matti 
Toivolalle p. 0400 369 385. 

Tervetuloa! Puolisot ja 
kyytimiehet mukaan. Ohessa 
luettelo vuoden 1964 rippikou-
lulaisista. Jos nimesi puuttuu 

listasta, vaikka tunnet kuulu-
vasi tähän ”vuosikertaan”, olet 
tervetullut joukkoon. 

Ypäjällä rippikoulun 
suorittaneet: 
Aalto Ritva, Aittamäki Margit, 
Hakamäki Tuula, Heinonen 
Ulla-Maija, Ilvesmäki Ritva, 
Johansson Marita, Kangas 
Pirjo, Kantee Leila, Kauranen 
Erja, Kiiski Päivi, Korpela Lii-
sa, Laiho Leena, Lammi Pirjo, 
Lähdemäki Maria-Helena, Me-
ro Anna-Maija, Palmu Arja-
Liisa, Paloposki Ilmi, Palopos-
ki Tuula, Rassi Pirjo, Rautio 
Kirsti, Reponen Riitta, Repo-
nen Ritva, Romu Lilja, Rämö 

Anita, Saarikoski Katariina, 
Santamäki Ilmi, Seppänen Ma-
ria, Suokas Ritva, Suominen 
Marja, Suominen Mirja, Toi-
vola Marja-Leena, Tuura Kai-
ja, Tähtinen Pirkko, Vanhanen 
Arja, Vastamäki Irma, Virtanen 
Marja-Leena, Vuolle Karin, 
Vuorinen Anja, Vuorinen Kirs-
ti.

Aalto Arto, Aalto Raimo, 
Collin Hannu, Eerikäinen Rei-
jo, Ek Voitto, Fabritius Antti, 
Hakala Jouko, Heikkilä Kale-
vi, Heikkilä Markku, Heikkilä 
Timo, Helander Tuure, Helan-
der Viljo, Holsti Markku, Hä-
mäläinen Markku, Inki Unto, 
Kantsila Tarmo, Karppelin 

Harri, Kedonperä Markku, 
Kivimäki Teuvo, Koivuviita 
Matti, Laitinen Teuvo, Nie-
melä Pertti, Paloposki Seppo, 
Raitanen Raimo, Salo Risto, 
Suvanto Keijo, Syrjälä Erkki, 
Taalikka Teuvo, Toivola Mat-
ti, Toivonen Markku, Vaittinen 
Pauli, Vastamäki Harto, Vie-
raankivi Vesa, Virtanen Hannu, 
Ylösmäki Heikki.

Muualla rippikoulun 
1964 suorittaneet 
ypäjäläiset:
Aaltonen Riitta, Alhomäki 
Erkki, Hakala Lea, Halme Kal-
le, Hannula Hanna, Heikkilä 

Helena, Helenius Päivi, Ho-
lopainen Päivi, Hossi Matti, 
Järvinen Marja-Leena, Järvi-
nen Matti, Kukkonen Tuula, 
Lahtinen Arto, Lehto Markku, 
Moisander Pirjo, Mäkilä Tar-
ja, Mäkinen Paula, Niinimaa 
Marjatta, Pispa Heikki, Reitto-
nen Tuulikki, Roivas Markku, 
Ruusiala Lea, Rämö Mark-
ku, Saarikoski Riitta, Sallinen 
Rauni, Salmela Satu-Marja, 
Santio Saini, Siren Margit, Te-
hi Helvi, Tuomi Matti, Uusita-
lo Riitta, Virtanen Seppo.

Vuoden 1964 rippikoululaisten kokoontuminen 17.8. 

YHTEISVASTUU 2014
Yhteisvastuukeräys päättyi toukokuun 
lopussa. Keräys tuotti 2 370,91 euroa 
kulujen jälkeen. Suuret kiitokset kaikil-
le keräykseen eri tavoin osallistuneille! 
Tuotosta jäi 10 % oman seurakunnan diakoniatyölle eli 
237,09 euroa. Summa aiotaan käyttää keräyksen aiheen 
mukaan saattohoitoon.

Mitä kodillesi kuuluu?
Millaisessa kodissa sinä asut? 
Olen tässä seuraillut remon-
tin edistymistä. Keittiössä oli 
aiemminkin maalatut seinät, 
muovimatto, ja kaapistot pai-
koillaan. Ihan siistiltä näyt-
ti päällepäin, ainut vain että 
muoti ja tyyli on muuttunut 
jonkin verran 40 vuodessa. 
Kun kaikki kaapistot ja vanhat 
kaakelit oli purettu, näkyi var-
sinainen talon sisin. Kaakelien 
takana olikin vanhat laudat, 
joissa vielä oli näkyvissä au-
ringon haalistamat rajat sen 
mukaan, miten ovat aikanaan 
tapulissa olleet. Seinä oli anke-
aa levyä, joka vain on maalat-
tu. Seinää koolattiin ja tehtiin 
uusia sähköpistokkeita. Sinne 
ne jäivät sikin sokin kaikki 
uudet ja vanhat sähköjohdot, 
seinän väliin. Nyt päällepäin 
näkyy vain uusi, kaunis seinä. 

Sisustuslehdet ovat tulvil-
laan kauniita koteja, sisustus ja 
remontointi ovat nyt muodissa. 
Kaupat pursuilevat kaikenlais-
ta tuotetta kotiin. Jokaisella on 
kaapit täynnä tavaraa, mutta li-

sää on saatava. Mutta mitä on 
kaiken takana? Mikä kuitenkin 
on tärkeintä? Taloa ajatellen, 
ei se ole tärkeää, miltä se ensi 
silmäyksellä näyttää, ovatko 
tapetit ja maalit haalistuneet. 
Sisin ratkaisee. Haalistuneet 
tapetit ovat ok, mutta entä se, 
mitä sieltä takaa paljastuu? 
Jos rakenteet ovat jo lahot, tai 
kostuneetkin, on talo huonossa 
tilanteessa. Mutta jos rakenteet 
ovat kunnossa, eivät huonot ta-
petit tai vanhat kalusteet hait-
taa. Komeroja voi aina muu-
tella. Mutta jos rakenteissa on 
vikaa, ei auta kalliit tapetit tai 
viimisen päälle oleva sisustus. 
Ei, vaikka ensi silmäyksellä 
näyttäisi hienolta ja kalliilta. 

Tässä remontin tuoksinassa 
olen miettinyt, että näin se on 
meillä ihmisilläkin. Sisin rat-
kaisee. Jos kaikki asiat eivät 
ole sisimmässä kunnossa, ei 
auta ulkokullattu olemuskaan. 
Jos sisimmässään voi tuntea 
rauhaa, ei muoditon ulkokuori 
haittaa. Voimme toki peitellä 
monia asioita muilta ihmisil-

tä, mutta emme Luojaltamme. 
Ja mikä helpottavaa, meidän 
ei tarvitsekaan. Vaikka kuinka 
yrittäisimme, ei meistä omin 
voimin voi koskaan tulla hyviä 
kristittyjä. Tarvitsemme siihen 
Jeesusta.  Hän kuoli meidän jo-
kaisen puolesta, ja sovitti syn-
timme. Sen takia Jumala voi 
antaa meille syntimme anteek-
si.  Hän ei katso meidän ulko-
kuortamme, vaan hän näkee 
meidän sisimpämme.  Hänen 
puoleensa voimme jokainen 
kääntyä, ja pyytää rauhaa. Hän 
tietää meistä kaiken ja voi an-
taa syntimme anteeksi. Meidän 
tarvitsee vain aidosti nöyrtyä ja 
pyytää. Tuttu raamatunkohta, 
Joh 3:16: ”Jumala on rakasta-
nut maailmaa niin paljon, että 
antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan 
saisi iankaikkisen elämän.” 
Saamme iloita siitä, että Jeesus 
avasi meille tien taivaan kotiin. 
Ja se ilo saa näkyä ja kuulua 
monin eri tavoin!

Diakoni Hanna Rinne
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Olipa kerran Pekka. Pekka oli 
5-vuotias ja kävi seurakunnan 
päiväkerhoa. Kerhossa oli mu-
kavaa, kun leikittiin ja laulettiin, 
piirrettiin ja askarreltiin, syö-
tiin eväitä ja kuunneltiin satuja. 
Kaikkein parasta kerhossa oli 
kuitenkin kaverit. Pekan paras 
kaveri oli nimeltään Joonas. Pek-
ka ja Joonas leikkivät aina yh-
dessä ja istuivat aina vierekkäin 
eväspöydässä.

Kerran Pekalle ja Joonaksel-
le tuli kuitenkin riitaa. Kesken 
leikin Joonas otti Pekan trakto-
rin. Se oli se kaikkein hienoin 
punainen traktori, jossa oli ta-
kakuormaaja. Pekka sanoi, että 
traktori oli hänellä, mutta Joonas 
ei suostunut antamaan sitä ta-
kaisin. Siitäkös Pekka suuttui ja 
sanoi Joonasta silmälasipöllöksi. 
Joonas sanoi Pekkaa paviaaniksi 
ja silloin Pekka löi. Poikien käsi-
kähmä yltyi ja kerhotäti syöksyi 
erottamaan tappelupukarit. Tap-
pelun tuoksinassa Joonaksen sil-
mälasit olivat kuitenkin ehtineet 
tippua lattialle ja Pekka oli astu-
nut niiden päälle. Huomattuaan 

tämän Joonas alkoi itkeä.
Kerhotädin avustamana po-

jat pyysivät toisiltaan anteeksi 
ja sopivat riidan. Tämän jälkeen 
kerhotäti sanoi, että Pekan äidille 
täytyi soittaa ja kertoa lasien ha-
joamisesta, jotta asiat saataisiin 
selvitettyä. Pekkaa alkoi pelot-
taa. Mitähän äiti nyt meinaisi, 
kun hän oli mennyt rikkomaan 
Joonaksen lasit. Kerhotäti kysyi 
haluaisiko Pekka itse kertoa äi-
dille, mitä oli tapahtunut, mutta 
Pekkaa jännitti liikaa.

Loppukerhon ajan Pekkaa ei 
enää kiinnostanut leikkiminen. 
Maha mylläsi ja hän jännitti ko-
vasti äidin näkemistä. Hän ei 
olisi millään halunnut mennä 
loppupiiriin, pestä käsiä tai men-
nä reppujonoon. Lopulta oli kui-
tenkin se aika, että reput olivat 
selässä ja mentiin eteiseen puke-
maan ulkovaatteet.

Mutta Pekan äitiä ei näkynyt-
kään missään. Pekkaa alkoi it-
kettää. Jospa äiti olikin suuttunut 
Pekalle, eikä hakisikaan häntä 
kerhosta. Muut kerholaiset läh-
tivät hakijoiden kanssa kotiin ja 

eteinen hiljeni. Lopulta ei paikal-
la ollut kuin Pekka ja kerhotäti. 
Mitäpä jos äiti ei enää rakasta-
nutkaan häntä, kun hän oli rikko-
nut kalliit lasit.

Lopulta ovesta kuitenkin nä-
kyi tuttu takki. Se oli äiti! Pekka 
ryntäsi ovelle ja halasi äitiä. ”Äi-
ti anna anteeksi, ” hän tihrusti 
itkuisella äänellä. Äiti polvistui 
ja halasi Pekkaa. ”Ei ole hätää, 
Pekka, vahinkoja sattuu.” ”Ra-
kastatko sinä minua vielä, vaikka 
rikoin Joonaksen lasit?” ”Rakas-
tan. Ei rakkauteni vähene, vaik-
ka tekisit mitä. Rakastan sinua, 
vaikken aina tykkää siitä mitä 
teet.”

Niin, meille useimmille on 
selvää, ettei rakkaus lapseen 
katoa vaikka tämä töppäilisikin 
opetellessaan tätä elämää. On 
melko helppo erottaa nuo kaksi 
asiaa, rakkaus lasta kohtaan ja 
lapsen teot.

Vaan kuinkahan mahtaa olla 
kun aletaan puhua Taivaan Isäs-
tä, tai uskosta. Saanko armoa, 
vai joudunko kadotukseen? Mit-
kä teot ovat syntiä? Mitä minun 

pitää tehdä, jotta kelpaan? Onko 
uskoni riittävää? Miten pitkään 
Iso J minua ja turhamaisia pöl-
jäilyjäni kestää, vai onko Hän 
hylännyt minut jo aikoja sitten 
mahdottomaksi tapaukseksi?

Tänä päivänä Hän sanoo nuo 
samat sanat: ” Rakastan. Ei rak-
kauteni vähene, vaikka tekisit 
mitä. Rakastan sinua, vaikken ai-
na tykkää siitä mitä teet.” Olen-
ko valmis ottamaan tuon lupauk-
sen vastaan?

Isto Iipola

Hartaita Hetkisiä  Riita Nimensä mukaan kansanlaulu 
ammentaa musiikkinsa monille 
tutusta ja rakkaasta kansanlau-
luperinteestä. ”Tällainen juma-
lanpalvelusmusiikki voi auttaa 
meitä tutustumaan oman kan-
sanperinteemme juuriin. Jo lap-
suudessa lauletut sävelet virit-
tävät mielemme, tuovat muis-
toja ja virkistävät mieltämme”, 
sanoo Tapio Laurila.

Kansanlaulukirkossa laule-
taan tuttuja kansanlauluja, joi-
hin Anna-Mari Kaskinen on se-

pittänyt sanat. Laulamme myös 
Ypäjän virren, johon sanat on 
tehnyt Risto Ahti. Tilaisuuden 
pappina toimii Erkki Vappula. 
Musiikin johtaa Tapio Laurila. 
Tekstit lukee Keijo Leppänen, 
joka myös laulaa Tapio Lauri-
lan kanssa kesäisen dueton.

Kesäinen kansanlaulukirkko 
Ypäjän seurakuntatalon piha-
maalla sunnuntaina 22.6. kello 
10. Huonon sään sattuessa tilai-
suus pidetään seurakuntakodin 
salissa.

KANSANLAULUKIRKKO

Partio on hauska ja hyödyl-
linen harrastus. Se tarjoaa 
lapsille, nuorille ja aikuisille 
seikkailuja, elämyksiä, haus-
kanpitoa, ystäviä ja hyödylli-
siä taitoja. Partio antaa lapsil-
le ja nuorille mahdollisuuden 
kasvaa ja kehittyä aktiivisiksi 
ja vastuullisiksi yhteiskuntam-
me jäseniksi turvallisessa toi-
mintaympäristössä. Ypäjällä 
toimii yksi seikkailijaikäisten 
(n. 3 lk – 5. lk) partioryhmä. 
Ryhmällä on innokkaat, nuoret 
vetäjät, ja toiminta ollut ko-

vasti lasten mieleen. Taustalla 
tarvittaisiin kuitenkin aikuis-
ta tukea, jotta partiotoiminta 
pyörii jatkossakin. Olisiko täs-
sä sinun hommasi?

Ota rohkeasti haaste vas-
taan, ja tule katsomaan, miten 
paljon kaikkea kivaa partiolla 
olisi annettavana myös sinul-
le aikuisena – puhumattakaan 
lapsista. Suurempaa partio-
osaamista ei tarvita; saat kai-
ken tarvittavan koulutuksen 
hommaan. Tule mukaan, sinua 
kaivataan!

Hei ypäjäläinen aikuinen!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
 Isto Iipola, Ypäjän seurakunnan nuorisotyö, 
040 148 4108, isto.iipola@evl.fi
 Elina Lähteenmäki, Lounais-Suomen partiopiiri, 
050 344 1572, elina.a.lahteenmaki@gmail.com Moniko meistä on joskus poh-

tinut mitä tapahtuu kuoleman 
jälkeen. Ilman tällaisia pohdin-
toja kirkkomme on aivan turha 
laitos!? Edesmenneen teologian 
professorin, Osmo Tiililän mu-
kaan ”kirkko on siksi, että kuol-
laan”.

Iankaikkista elämää varten 
Kristus on ristiin naulittu ja kuo-
leman voittajana noussut ylös. 
Vaikka tämän uskoisi totena pi-
tämisen tasolla voiko olla varma 
pelastuksesta? Raamatun mu-
kaan, esim. Paavalin kirjeessä 
Roomalaisille luku 8, jae 16, Py-
hä Henki itse todistaa henkemme 
kanssa, että olemme Jumalan 
lapsia. Paavali myös kehottaa 
jokaista tutkimaan: ”oletko us-
kossa?” Pelastus ei ole arpapeliä. 
Raamatun mukaan Matteus (25 
luku) viimeisellä tuomiolla on 
jokainen. Toiset tuomitaan ka-
dotukseen, toiset armahdukseen! 
Tämä on usein järkyttänyt ja 

järkyttää minuakin yhä. Silti sen 
totuusarvon edessä joutuu ku-
martumaan. Tästä pohdinnasta ja 
sen ahdistuksesta olen aikanaan 
tahtonut ja tahdon yhä jatkuvasti 
vapaaksi. Siksi en uskaltanut olla 
ottamatta Jeesusta vastaan hen-
kilökohtaisesti, ja kas, ihme ja 
kumma, koin tietyn ”kosmisen, 
iankaikkisen ahdistuksen katoa-
van”. Jeesus vastasi, niin että 
Hänet saattoi kuulla ja kokea! 
Joskin pelko ja ahdistus pyrki-
vät tunnetasolla usein takaisin. 
Silloin rukous ja Jumalan Sana 
auttavat. Pyhä Henki todisti että 
vaikka muissa uskonnoissa olisi 
hyviä ajatuksia, vain Jeesukses-
sa löysin armon. Muut sanovat 
tee & suorita! Jeesus sanoo: ”Se 
on täytetty!” Tämän armon ul-
kopuolella kulkee myös moni 
kastettu kristittynä itseään pitävä 
ihminen.

Koin kehotusta kirjoittaa asi-
asta tutkiessani mietteissäni he-

rätysjohtajien ajatuksia eri vuosi-
kymmeniltä. Paavo Ruotsalainen 
sai vastauksen rankan etsinnän 
jälkeen seppä Högmanin kautta: 
”Yksi sinulta puuttuu ja sen mu-
kana kaikki. KRISTUKSEN SI-
SÄINEN TUNTEMINEN!” 

Itse koen olevani vajavainen 
puhumaan kellekään mistään, 
mutta koin tutkiessani kirjoituk-
sia muistutuksen siitä että papin 
ja kirkon on kannettava vastuu 
siitä että ihmisille kerrotaan pe-
lastuksen Sana! Valinta on va-
paa olla uskomatta tahi pysyä 
vain ”uskonnonharjoittajana”, 
mutta elävä, pelastava usko tu-
lee vain siitä kun rukoilee, että 
ASETU JEESUS SYDÄMEENI 
ASUMAAN! Kasteen puolesta 
ja Jumalan puolelta asia on toki 
kunnossa. Jeesus kolkuttaa sy-
dänten ovilla ja tahtoisi päästä 
sydämiin sisälle asti! Tässä on 
uskonnollisuuden ja elävän us-
kon ero. Uskonnollisuudessa 
tyydytään noudattelemaan tiet-
tyjä rituaaleja, elävässä uskossa 
Jeesus kulkee ihmisen kanssa 
koko ajan! Jokainen meistä siis 
tutkikoon sydäntään Paavalin ke-

hotuksesta, kuulunko Jeesuksel-
le, pelastettujen joukkoon? Jos 
kokee epävarmuutta ja oikeasti 
haluaa Jeesuksen elämäänsä niin 
voi rukoilla: ”Tule Jeesus sydä-
meeni! Anna syntini anteeksi!” 
Toinen kokee tunteita, toinen ei. 
Jumalan on kuullut rukouksesi 
ja saat luottaa olevasi Jeesuksen 
lapsi. Tämä siksi että jokainen 
saisi myös mahdollisuuden kir-
kon kautta kuulla mitä Raamattu 
sanoo pelastuksesta. Nykyjään 
kun tuntuu, että kirkko puhuu 
aika vähän Jeesuksesta ja vaike-
nee Jeesuksen vastaanottamisen 
tärkeydestä omakohtaisesti! Kyl-
läpä kai sitä moni miettii Taivaan 
porteilla ja tuomiolla, että olihan 
meidän kylällä kirkko, mutta 
ei pappi Jeesuksen vastaanotta-
misesta mitään puhunut! Siksi 
koen että asia on tehtävä selväk-
si. Evankeliumin julistaminen, 
kaste ja lähetyskäsky (evanke-
liumin levittäminen kastamalla 
ja OPETTAMALLA!) on kirkon 
tärkein tehtävä. Ota rohkeasti il-
mainen armo ja Jeesus vastaan!!
Siunattua kesää jokaiselle! 

Vesa Rasta

USKO!

Ypäjä on monessa mielessä 
kulttuurisesti rikas kesäpitä-
jä. Teatteria ja hevosurheilua 
löytyy. Lisäksi on kauneutta 
ja kukkaloistoa vaikka jaetta-
vaksi muille. Myös loppuke-
sän Pertunpäivät ja Ypäjän yö 
houkuttavat. Seurakuntakin on 
mukana tohinassa. 

Mitä kukin etsii loma-aika-
naan? Joku rauhaa, joku jänniä 
seikkailuja tai matkoja, ehkäpä 
myös vaihtelua arkeen. Siksi 
tämä kesän Ypäjäläinen kan-
nattaa säilyttää huolelle jos 
vaikka tahtoo mukaan eri taho-
jen, myös seurakunnan kesä-
rientoihin. 

Kesällä voi iskeä myös eri-
laisia loma-ahdistuksia. Pai-
neita kivasta perhelomasta tai 
jostakin hartaasti suunnitellus-
ta syntyy helposti. Siksi mei-
dän tulee antaa itsellemme lo-
marauha. Pakonomainen yrit-
täminen tuo lomariitoja jopa 

niin, että ne omat läheisimmät 
ihmiset alkavat vaikuttaa sie-
tämättömiltä. Perheneuvolat 
työllistyvät ja monenlaiset am-
mattiauttajat saavat töitä. Siksi 
loma-ahdistukseen kannattaa 
varautua siten, että pyrkii ot-
tamaan rennosti. Suunnitelmat 
on hyvä pitää sopivan kohtuul-
lisina, etteivät asiat kaadu lo-
man jälkeen perheriitoihin tahi 
vielä loppusyksystä maksamat-
tomiin luottokorttilaskuihin. 

Loman mielekkyys on pit-
kälti kiinni asenteesta. Niskat 
kireinä lomareissuja ajelevat 
pariskunnat riitoineen ja huu-
tavine lapsineen tuovat lähinnä 
sääliä. Minulle myös joitakin 
omiakin muistoja sekä lapsuu-
desta että aikuisiältä. 

Herra opeta minua käyttä-
mään lomani oikein, että saisin 
levon ja voimaa syksyyn!!!

Vesa Rasta 

YPÄJÄN KESÄ 

Vappuaattona keskiviikkona 
30.4. vietettiin seurakuntako-
din pihassa koko perheen vap-
putapahtumaa Yhteisvastuun 
hyväksi. Väkeä oli liikkeellä 
runsaasti, vauvasta vaariin. 
Tv:stä tuttu Taika-Petteri opetti 
jonglöörauksen ja lautasen pyö-
rityksen niksejä sekä piti sisällä 
seurakuntakodissa varsinaisen 
esityksen, jota katsomaan ko-
koontuikin suuri joukko. Ulkona 
Isoset taituroivat ilmapalloista 
koiria ja muita hahmoja ja lap-
sille tehtiin kasvomaalauksia. 
Lisäksi vapputapahtumassa oli 
arpajaiset sekä myynnissä uusia 
munkkeja ja simaa. Munkit oli-
vatkin todellinen hitti. Noin 400 

munkkia katosi myyntipöydältä 
vajaassa tunnissa! Vapputapah-
tuman aikana selvisi myös nuor-
ten valokuvauskilpailun voittaja. 
Kilpailussa aiheena oli ”hyvä 
elämä”, ja voittajaksi äänestet-
tiin Anna Mäkilän kuvakollaasi. 
Vappuaaton ilta jatkui nuorten 
leffamaratonin merkeissä. Vap-
putapahtuman tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle oli 796, 75 
euroa. Kiitos Ypäjän Sale, Siwa, 
Apteekki, Osuuspankki, Kahvi-
la Kebab & Pizzeria, Perttulan 
kukka ja lahja, Ravintola Villa 
Emilia ja Ypäjän Vehnämylly. 
Suuret kiitokset talkooväelle ja 
kaikille yksityisille lahjoittajille 
ja kaikille mukana olleille!

Nuorten
 valokuvakilpailun 
”Hyvä elämä” 
voittajan, 
Anna Mäkilän, kuva.

Vapputapahtuma 

TULIAPINA.  Piirros: Anselmi Karisukki 7 v.
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Turvallisuusnurkka

Pelaa liikennepelisi oikein

Wäärin käsityksiä
Luonnenäyttelijä Pekka Virtanen
Viulunsoittaja on taas katolla 
tänä kesänä. Kävin katsomas-
sa näytelmän viime suvena. 
Ihastuin ikihyviksi. Vaikka 
jouduin täyden katsomon takia 
istumaan kovalla rapulla, niin 
yhtään ei harmittanut. Lähes 
sadan näyttelijän joukkio eläy-
tyi tehtäväänsä enemmän kuin 
täysillä. Jossakin vaiheessa 
mieleen tuli, että onkohan liian 
pitkä esitys? Huomaamatta ja 
loppua kohti petraten hukkasin 
ajan tajuni ja kysyin vierusto-
verilta, että joko tämä loppui? 
Olisin katsellut pidempäänkin.

Vein esityksen jälkeen Pe-
kalle konjakki- vai oliko se 
samppanjapullon. Ei aina niitä 
iänikuisia ruusuja. Pekka sanoi 
myöhemmin tarjonneensa hör-

pyt koko muulle porukalle. Ei-
pä siinä paljonkaan kielenkos-
tuketta ollut vajaalle sadalle.

Lukanderin Seppo onkin 
jossakin haastattelussa sano-
nut, että yksi tähti (Virtasen 
Pekka) ja se on koko porukka. 
En paremmin sanoisi. Pekka 
kantaa taitavasti koko köö-
riä. Virittää bassonsa uusiin 
sfääreihin ja näyttelee luon-
nollisesti, ei yli. Tapasin vaa-
timattoman Pekan Forssassa 
talvella. Kysyin, että vieläkö 
jaksat? Tottakai loistavan, yh-
teen hiileen puhkuvan porukan 
kanssa. Hän kertoi myös, että 
porukka on osin vaihtunut, 
mutta se ei tahtia haittaa. Siitä 
saa jopa uusia virikkeitä. Pek-
ka hallitsee egonsa täydelli-

sesti. Pekan vaatimattomuutta 
kuvaa, että kun etsin hänestä 
tietoja googlaamalla, niin eipä 
löytynyt.

On myös suuri ansio olla 
edes Pekan nuoruuden tuttu. 
Hän asui ja taitaa asua edel-
leen Kurjenmäellä. Hän oli 
hiljainen ja vaatimaton. Ei 
olisi uskonut, että joskus vielä 
hän anastaa Ypäjän Musiikki-
teatterissa näytellessään ypä-
jäläisten, lounaishämäläisten 
ja peräti puolen Suomen sydä-
met. Jos vertaa Helsingin Kau-
punginteatterin viulunsoittajaa 
Ypäjän Musiikkiteatterin vas-
taavaan, niin on pakko sanoa 
Ypäjän voittavan kuusi nolla. 
Edellisvuonna 2013 joku toi-
mittaja sanoi, että tulevana 

vuonna 2014 on paha panna 
paremmaksi. Entisenä ypäjä-
läisenä ja aina ypäjäläisenä us-
kon näin tapahtuvan.

Pekka on myös ornitologi 
eli lintubongari. Ihmettelen, 
missä välissä hän ehtii bon-
gailemaan, koska harjoitukset 
varmaan vievät aikaa tolkutto-
masti. Tosin bongaillessa voi 
muistella vuorosanoja, vaikka 
taitavat olla päässä vanhasta 
muistista.

Ensi vuonna on sitten vuo-
rossa ensiesitys Täällä pohjan 
tähden alla -musiikkinäytel-
mästä. Siinä on taas kakkua 
purtavaksi. Jos saa Pekalle 
roolijakoa ehdottaa, niin pari 
tulee heti mieleen. Koskelan 
Akseli tai Adolf Halme. Lau-
rilan Anttoon rooli istuisi Lu-
kanderin Sepolle. Mutta antaa 
ohjaajan päättää. Ottaa kenet 
tahansa, niin aina toimii.

Loppuun ajatelma: ”Hy-
vä näyttelijä ei ole hyvä koko 
ajan, vaan joka kerta uudel-
leen.”

Keijo Wääri

Ei se shakki mitään vaikeaa 
ole, vaikeampaa on liikenne-
peli. Shakissa voittaa järjellä, 
mutta liikennepelissä voit-
taa järjettömyydellä, häviäjä 
vammautuu. Shakissa liikkeet 
ovat ennalta arvattavia, mut-
ta liikenteessä ennalta arvaa-
mattomia. Ratsut laukkaavat 
ja koukkailevat molemmissa 
peleissä. Liikennepelin häviäjä 
on useimmiten jalankulkija tai 
fillaroitsija. Jostain kumman 
syystä tietyt autoilijat ovat ot-
taneet kohteekseen kilpafilla-
reilla liikkuvat. Risteävää tietä 
kulkevaa pyöräilijää ei takuulla 
väistetä, vaikka jalankulkijaa 
väistettäisiin.

Kiiltävien peltien sisällä 
olevat kuskit tietänevät filla-
roitsijan varusteisiin kuuluvan 
säämiskän, sitä ei ole tarkoitet-
tu heidän unelmiensa auton 
peltien kiillottamiseen. Silti 
ajetaan mahdollisimman lähel-
tä pyöräilijää niin, että pölyt 
siirtyvät pyöräilijän ajovarust-
eisiin ja samalla soitellaan tor-
vea. Kyllä se pyöräilijä tietäisi 
ilman soittelua, että autossa on 
torvi, se on kuskina. Autoili-
joiden mielestä heillä on aina 
etuajo-oikeus pyöräilijään, 
muuta liikenteessä ei ole muu-
ta kuin väistämisvelvollisuuk-
sia. Joskus kannattaisi tutustua 
pykäliin. Niin, se säämiskä 
suojaa pyöräilijä sitä päätä, jol-
la liian moni autoilija ajattelee.

Ajonopeuksien hillitsemi- 
seen keksittiin kehysriihessä 
viimein kunnon keinot, väy- 
lärahoitusta nipistetään. Ei tar-
vita nopeudenvalvontaa, teihin 
luontaisesti syntyvät montut ja 

urat toimivat hidasteina. Enää 
eivät pikimiehet rakentele 
sileille kaduille hidastetöyssy-
jä, routa ja kuluttava liiken-
ne hoitavat hommat. Liiken-
neturvallisuuspalkinto tästä 
on annettava päättäjille, ennen 
kuin he kaikki karkaavat ulko-
maille virkailemaan. Nimis-
miehet he jo poistivat, mutta 
järjestivät tilalle nimismiehen 
kiharat.

Rattijuopot ajelevat edel-
leen päivittäin, vaikka keinoja 
on kehitelty pöhnäajelun hil-
litsemiseksi. Eivät auta ajoki-
ellot, ei autojen takavarikointi. 
Pitäisikö ottaa vanha kuokkim-
inen kunniaan? Väylärahojen 
niukkuutta voitaisiin korvata 
määräämällä jokainen ratti-
juoppo silottelemaan pätkän 
tietä. Kalliiksi se taitaisi tulla, 
mutta maltaita maksaa myös 
rattijuoppojen uhrien hoitamin-
en. Parasta olisi oppia liiken-
nepeli oikein, ettei itse joutuisi 
mattiin.

On myös kiitosten aika. 
Olen tehnyt viimeisen vi-
rallisen työpäivän poliisivo-
imalaitoksella. Kiitoksia 
kaikille lukijoille. Olen saa-
nut mukavaa palautetta teiltä. 
Uudella ajanjaksolla teen jotain 
muuta mukavaa. Toivottavas-
ti myös yhteiskunnan päättä-
jät tekevät jotain muuta kuin 
vähennyksiä ihmisten turval-
lisuuteen ja hoivaan. Toivotan 
kaikille oikein antoisia aikoja 
ja turvallista elämää. 

Ilkka Iivari
komisario

Kanta-Hämeen poliisilaitos

“Jos kuka ei ehtinyt tai päässyt 
Ypäjän Viulunsoittajaa katso-
maan, harmitelkoon asiaa lo-
pun kesää tai pidempäänkin!” 
(Ilkka Kononen, Forssan lehti 
16.7.2013)

Nyt ei tarvitse enää har-
mitella, sillä Viulunsoittaja 
katolla -musikaalin näytök-
set alkavat Ypäjän Musiik-
kiteatterissa kesäkuussa uu-
delleen!

Viulunsoittaja katolla on 
yksi tunnetuimpia ja esitetyim-
piä musikaaleja maassamme, 
eikä ihme. Se on täynnä kos-
kettavia tunteita ja ikimuistoi-
sia säveliä, joista esimerkkeinä 
mainittakoon laulut Rikas mies 
jos oisin ja Nousee päivä, las-
kee päivä. Viime kesänä Ypä-
jän Musiikkiteatterissa esitetty 
musikaali sai niin innostunutta 
palautetta että teos päätettiin 
yleisön pyynnöstä uusia tänä 
vuonna.

”Musiikki on kaikille tuttua, 
ja ypäjäläiset vetävät numerot 
todellakin kuin ammattilaiset 
ikään” (Kati Uusitalo, Loi-
maan lehti, 27.6.2013)

Miehitys on muutamia 
muutoksia lukuun ottamatta 
sama kuin vuosi sitten, pää-
roolissa maitomies Tevjenä 
nähdään tuttuun tapaan kiitel-
ty Pekka Virtanen. Ypäjän 
teatterin tavaramerkki, suuret 
joukkokohtaukset, ihastutta-
vat katsojia vuodesta toiseen. 
Lavalla laulaa, näyttelee ja 
soittaa jälleen monikymmen-
päinen harrastajien joukko 
loihtien tarinan eloon kaikkine 
riemuineen ja murheineen.

Tarina koskettaa 
nykykatsojaa
Juutalaisella maitomies Tevjel-
lä vaimoineen on onni: viisi 
kaunista tytärtä – ja haaste 
ohjata rakkaille lapsille juuri 

oikeat puolisot. Anatevkan ky-
lässä eletään vahvaan uskoon 
ja perinteisiin luottaen. Vaan 
tavat tuntuvat muuttuvan, ei-
vätkä tytärten naimakaupat 
menekään aivan perinteiden 
mukaan.

Myös maailma ympärillä 
muuttuu ja niin Tevje perhei-
neen kuin koko Anatevkan 
kylän monenkirjava ja riemas-
tuttava väki joutuvat sietämään 
juutalaisiin kohdistuvaa viha-
mielisyyttä – ja lopulta jättä-
mään kotinsa. Viulunsoittaja 
katolla -musikaali on väkevä 
ajankuvaus 1900-luvun alun 
tsaarin vallan Venäjästä. Teok-
sen teemat – rakkaus, muuka-

laisviha, sopeutuminen, usko 
- ikiaikaisia, nykyaikaakin ku-
vaava.

Viulunsoittajan tarina pe-
rustuu Solom Alecheimin kir-
jaan Tevje Maitomies ja mu-
sikaalin on käsikirjoittanut Jo-
seph Stein. Musiikin sävellys 
on Jerry Bockin käsialaa.

Ypäjällä musikaalin ohjaa 
Hannele Martikainen ja mu-
siikin johtaa Kari Mäkiranta. 
Puvustuksen on suunnitellut 
kiitelty Piritta Kämi-Con-
way. Koreografeina toimivat 
Tuomas Mikkola ja Saara 
Mikkola-Ylitolva, lavastus on 
Oskari Löytösen suunnittele-
ma.

Ypäjän Musiikkiteatteri vastaa yleisön toiveeseen

Viulunsoittaja katolla myös tänä kesänä

Viulunsoittaja katolla -musikaalin ensi-ilta on 6.6.2014 
Näytökset 6. – 19.6.2014 
Lipunmyynti: p. 040 842 8610 sekä 
verkosta: liput.ideateatteri.net
Lisätietoja: www.ypajanmusiikkiteatteri.fi
Pj. Markku Pikkanen: 045 231 3901

Hippoliksen Hevosenomista-
misen kehittämishankkeen Ra-
viliiga tarjoaa mahdollisuuden 
päästä ravihevosenomistajaksi 
sadalla eurolla.

Osuuden nuoresta, lupaa-
vasta ravihevosesta voi lunas-
taa omakseen sadan euron hin-
taan, eikä summan päälle kerry 
mitään muita hevosenpidon 
kuluja. Raviliigan idea on, että 
kaikkiaan seitsemän perustet-
tavan joukkueen haltuun han-
kitaan uraansa aloitteleva ravi-
hevonen. Kukin liigahevonen 
jaetaan 800 omistusosuuteen. 
Raviliiga-joukkueiden omista-
mat hevoset pääsevät ammatti-
valmentajien hyvään hoivaan ja 
treeniin. Omistajien tehtäväksi 
jäävät elämykset; ihastelu, toi-
vo ja jännitys. Raviliiga lansee-
rattiin Suomessa viime vuonna 
kahdeksan joukkueen voimin. 
Tänä vuonna liiga uudistuu ja 
vahvistuu: liigajoukkue voi 
ostaa lämminveriravurin si-

jaan myös suomenhevosen. 
Maamme raviratojen ympärille 
koottujen joukkueiden lisäk-
si mukana on nyt myös Suo-
men Ratsastajainliitto. Ravit 
kiinnostavat myös ratsastajia, 
eikä vähiten kotimaisen suo-
menhevosemme vuoksi. Moni-
puolinen kansallisrotumme on 
kyvykäs monessa lajissa. Suo-
men Ratsastajainliiton Ravilii-
gajoukkueen valmentajaksi on 
valittu Ypäjällä Hevosopistolla 
hevosia valmentava Ilkka Kor-
pi ja liigahevoseksi hankitaan 
elokuussa Porin huutokaupas-
ta suomenhevonen – kuinkas 
muuten. Joukkueurheiluksi 
yksilölajina pidetty raviurheilu 
muuttuu siinä vaiheessa, kun 
liigajoukkueiden hevoset läh-
tevät raviradoille mittelemään 
paremmuudestaan. Omistajille 
järjestetään tilaisuuksia tavata 
hevosta ja sen valmentajaa se-
kä tutustua raviurheilun kulis-
seihin. 

Oma hevonen sadalla eurolla

2014 Raviliigajoukkueet: 
Forssa, lämminverinen, Tapio Mäki-Tulokas
Jyväskylä, lämminverinen, Antti Ojanperä
Kaustinen, suomenhevonen, Veli-Erkki Paavola
Kouvola, lämminverinen, Marko Heikari
Lahti, suomenhevonen, Esa Holopainen
Oulu, suomenhevonen, Ahti Antti-Roiko
SRL (Ypäjä), suomenhevonen, Ilkka Korpi

Lisätietoja Raviliigasta yleisesti: 
Hippolis / Erja Mattila puh. 045 111 7754
www.raviliiga.fi

Haastesoutu:
1.  Louhinta ja Piikkaus 

Hokka Oy 28.02
2. MS-Kaivuu 29.09
3. Ypäjän Yrittäjät ry 32.15
4. Ypäjän kunta 34.57
 
Leijonasoutu:
1. LC Tammela 28.36
2. LC Urjala 29.57
3. LC Forssa Kuha 31.22
4. LC Koski TL 31.25
5. LC Somero 31.48
6. LC Ypäjä 32.23
7. LC Mellilä 35.31
8. LC Oripää (joutui 
keskeyttämään hankaimen 
hajoamisen vuoksi)

Maalilinjaa ylittämässä 
haastesoudun 

voittajajoukkue Louhinta 
ja Piikkaus Hokan 

soutajat.

XXXIII  Loimijokisoudun tulokset
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Nyt on kevät parhaimmillaan 
ja saamme kokea poikkeuk-
sellista lämpöaaltoa. Kukat ke-
hittyvät ja kuihtuvat lämmössä 
kuin nopeutetussa filmissä. 
Linnut säntäilevät paikasta 
toiseen ja pitävät samalla aika-
moista meteliä.

Makuuhuoneen avoimesta 
ikkunasta on tulvinut lintujen 
kuorolaulua ja sitähän on tien-
nyt tulevaksi kohmeisen talven 
keleillä. Olen välillä kuitenkin 
ajatellut, että kyllä tuollaisella-
kin konotuksella unet menee; 
käki kukkuu keskellä yötä. 
Ehkä käki kuvittelee, että sillä 
suuriäänisempänä on erityinen 
asema ja tietämys julistaa ke-
vään tuloa.  Käki on kuitenkin 
viimeisiä lintuja, joka on huo-
mannut kevään tulon. Lisäksi 
se mokoma munii vielä toisten 
pesiin.

Olin puutarhalla tekemässä 
koeostoksia sillä varauksella, 
että kylmät yöt vielä yllättää 
hätäilijän. On hienoa katsoa 
ammattilaisten osaamista. Ei 
voi kuin päivitellä millaisia 
kukkameriä on taas saatu ai-
kaiseksi meidän kukkaintoili-
joiden pään menoksi. Ostin yh-
den ruman kukan vain näytiksi 
kotiin, mustan petunian. Perhe 
on sen tuominnut, mutta se saa 
kuulemma olla kuitenkin, kun 
se oli muiden värikkäämpien 
kukkien joukossa. Ajattelin, et-
tä ei ole häävi osa kukkasella-
kaan, kun joutuu väristään kär-
simään. Jollakin tavalla tunsin 
sympatiaa sitä kohtaan ja olen 
huolehtinut sen kastelemisesta 
paremmin kuin muiden. Li-
säksi ihmettelin, miksi joku 
on lähtenyt sen väristä jalosta-
maan vain sen takia, että se on 
ollut haasteellista. Vihreä väri 
kun tulee luonnostaan.

Vanhaksi ei ole pyrkyä.  Ha-
musin itselleni viime tinkaan 
Salosta ja Turusta gladioluk-
sen sipuleita ja tungin niitä 
joka paikkaan, missä lämmin-
tä, mustaa multaa oli näky-
vissä. Olin sitten unohtanut, 
että minulla oli viime kesänä 
kuunliljavillitys ja nyt toivon, 
että tilaa löytyy niin liljoille 
kuin niiden niskaan työnne-
tyille gladiolukseillekin. Olen 
iloinen, että Tasalan Marjatan 
tuomat perennat ovat elossa ja 
saan nähdä millaisia ne sitten 
ovat kukkivina. Toivolan Matti 

toi pussillisen tammenterhoja, 
joiden elämisen haluja seurai-
len uteliaana.

Puutarhalla sanoivat, että 
lumeton talvi on turmiollista 
kasveille. Heilläkin oli kuol-
lut mm pioneja.  Pionit tulisi 
peittää varovaisesti vaikkapa 
kevyesti soralla. Syksyllä olen 
viisaampi itsekin. Olen tur-
haan odottanut elonmerkkejä 
muutamaan entiseen kukki-
jaan. Mennyttä ei kuitenkaan 
kannata haikailla, vaan istuttaa 
uudet tilalle. Mutta jos näen, 
että on tulossa raekuuro, olen 
varautunut kehollani suojaa-
maan pihan parasta kukkija-
pionia. Suurin osa pioneistani 
on nuoria, mutta toivon, että ne 
saavat varttua rauhassa. Pio-
nit viihtyvät samalla paikalla 
kymmeniä vuosia. Olen pyr-
kinyt hankkimaan erirotuisia 
pioneja, mutta nimilaput ovat 
lentäneet taivaan tuuliin. Nyt 
ymmärrän, miksi puutarhoista 
tehdään karttoja. No saa näh-
dä millaisia niistä sitten tulee. 
Juurakoitten jakaminenkin on 
riskipeliä, vaikka olen siinä 
kerran onnistunut. Tahtoo vaan 
kulua taas aikaa ennen kuin 
niihin tulee kukkivia varsia.

Niin se kai on, että kun rehe-
vän kukkivan tarhan rikkoo, on 
hiljaista pitkän aikaa. Kuitenkin 
täytyy osata iloita niistä kukka-
sista, joita on eikä haikailla nii-
den perään, joita ei ole.

Ps. Luin juuri Forssan Lehden 
kopeista lukijahuolen arvoni-
meni hinnasta. En olisi suostu-
nut 8 700 euron arvonimen ha-
kemiseen. Valtion palvelus an-
taa sen 2 200 eurolla, mikä te-
kee vajaat 100 euroa luottamus-
toimivuotta kohden. Lyhyissä 
on helppo lyödä nimettömänä, 
kun soisi kirjoittajan ottavan 
ensin selvää asioista. Maksettu 
summa ei tunnu kohtuuttomal-
ta niiden tuhansien luottamus-
toimeen lähtöjen jälkeen. Olen 
tietysti iloinen, että presidentti 
on sen tiukissa vaatimuksissa 
hyväksynyt ja katsonut tunnus-
tuksen aiheelliseksi. Olen tyy-
tyväinen, että huomionosoitus 
osui pieneen kuntaan, sillä näitä 
nimityksiä tuli tällä kertaa Suo-
meen vain neljä.
Hyvää kesää 
Ypäjäläisen lukijoille!

Markku Leppälahti

Nurkkakuntalainen

Elämäniloa luonnossa 
ja luonnosta

Tasavallan Presidentti Sauli 
Niinistö on myöntänyt kun-
nallisneuvoksen arvonimen 
pitkäaikaiselle kunnanhallituk-
semme puheenjohtaja Markku 
Leppälahdelle 16.5.2014 pide-
tyssä Presidentin esittelyssä. 
Markku Leppälahti (kesk.) on 
iältään 60-vuotias ja toiminut 
Ypäjän kunnanhallituksen pu-
heenjohtajana vuodesta 1993 
alkaen. Kunnanvaltuuston jä-
senenä hän on toiminut vuo-
desta 1989.

Leppälahdella on lukuisia 
luottamustoimia muun mu-
assa suurissa kuntayhtymissä 
ja hänen maakunnalliset ja 
valtakunnalliset yhteytensä 

eri luottamustehtävissä ovat 
mahdollistaneet paitsi koti-
kunnan edun valvomisen ny-
kyhetken muutoshakuisessa 
kuntakentässä, myöskin yh-
teiskuntasuhteiden ylläpidon 
puoluetoiminnan ulkopuolisiin 
tahoihin. Markku Leppälahti 
on toiminut Suomen Keskus-
tan puoluehallituksen jäsenenä 
vuodesta 2000 ja Keskustan 
Etelä- Hämeen piirin puheen-
johtajana vuosina 1999–2013.

Markku Leppälahti yhteis-
työkykyisenä ja rakentavana 
kunnanisänä nauttii arvostusta 
yli puoluerajojen sekä rehtinä 
ja oikeudenmukaisuutta puo-
lustavana päättäjänä suhtautuu 

Markku Leppälahdesta
kunnallisneuvos

tasapuolisesti niin asioiden kä-
sittelyyn kuin henkilöstönkin 
asemaan ja tilanteisiin. Ypäjä-
läisen toimitus onnittelee kun-

nallisneuvoksen arvonimen 
saanutta kunnanhallituksemme 
puheenjohtajaa.

VK

Tiesitkö, että olem-
me mukana suu-
ressa kilpailussa. 
Ja vieläpä niin, että 
pelaamme vahvas-
ti kotikentällämme, 
sillä me Ypäjän seu-
rakunnasta olemme 
sen kilpailun käyn-
nistäneet. Haastoim-
me nimittäin pari 
viikkoa sitten rovas-
tikunnan muut seu-
rakunnat neulomaan 
vauvan nuttuja Etio-
pialaisille lapsille. 
Kilpailemme siitä, 
mikä seurakunnista 
saa suurimman mää-
rän nuttuja tehtyä 
lokakuun loppuun mennessä. 
Miksikö? Ensinnäkin se on 
hyvä tapa auttaa ja tehdä lä-
hetystyötä täällä kotoisassa 
Pohjolassa. Toiseksi nuttu-
projektin koordinaattori kutsui 
minut ja vaimoni kuljettamaan 
noita neulomuksia Etiopiaan 
ensi jouluna. Ja mikäpä siinä, 
päätimme, lähdemme mielel-
lämme.

Mitä nuo nutut sitten ovat? 
No, nuttuprojekti sai alkunsa 
sadekaudella 2008, kun Etio-
piassa, Airan sairaalan synny-
tysosaston henkilökunta pyysi 
Suomen Ev. Lut. Kansanlä-
hetyksen lähetystyöntekijää, 
euralaista diakonissaa Pirkko 
Tuppuraista, voisivatko suo-

malaiset keksiä heidän pienille 
keskosilleen jotain lämmintä 
vaatetta, että keskoset selviäi-
sivät sadekauden. Kehitettiin 
yksinkertainen neuleohje Nu-
tulle, joka sopi niin vastasyn-
tyneelle, kuin isommallekin 
lapselle.

Nuttuja on tällä hetkellä 
tehty ja lähetetty Suomesta 
jo huimat 85.000. Ensi vuon-
na päästään toivottavasti jo 
100.00 nutun tavoitteeseen, 
kun tavoite projektin alkaessa 
oli ehkä noin 50 nuttua. Nutut 
lahjoitetaan syntyville lapsil-
le sairaalassa samaan tapaan, 
kuin suomalaisille tutut äi-
tiyspakkaukset. Vain noin 8 % 
etiopialaisista naisista synnyt-

tää sairaalassa. Nuttu-projektin 
ansiosta äidit saadaan houku-
teltua synnyttämään sairaalaan 
ja lapsikuolleisuus sekä synny-
tyksen aiheuttamat komplikaa-
tiot vähenevät.

Siispä ei muuta kun puikot 
käteen ja neulomaan. Ohessa 
ohje puikkojen heilutteluun. 
Kilpailun jälkeen siunaamme 
Nutut matkaan Nuttu-messussa 
ja alkuvuodesta saatte nauttia 
sitten reissuraportista ja eh-
käpä muutamasta kuvastakin. 
Ohjeet ja pienen infopaketin 
sisältäviä lappusia saa myös 
Kirkkoherranvirastolta ja seu-
rakuntakodilta.

Kisaterveisin, Isto Iipola

Nuttu-kuvia ja neulontaohjeet 
löydät myös 
osoitteesta 
Nuttu.info 
sekä FB:n 
Nuttu-sivulta.
Nuttu etiopialaiselle vauvalle 
(Pirkko Tuppurainen) 
•  Nalle-lanka, Novitan Wool, 

Tennessee tms. 
•  Luodaan 70 silmukkaa.
•  Kudotaan kaksi oikein kaksi 

nurin yhteensä 22 cm. 
•  Sen jälkeen kudotaan aina oi-

kein neulosta 24 silmukalla, 
kaksi oikein kaksi nurin 22 
silmukalla ja aina oikein 24 sil-
mukalla yht. 3 cm 

•  Päätetään keskimmäiset 22 s ja 
kudotaan kumpikin olka erik-
seen aina oikein -neuletta, noin 
3 cm etukappaletta + 3 cm ta-
kakappaletta. 

•  Seuraavalla kerroksella 24 s oi-
kein ja sen jälkeen luodaan 22 
uutta silmukkaa keskelle ja taas 
kudotaan 24 s oikein. 

•  Seuraavilla kerroksilla 24 s 
aina oikein, 22 s kaksi oikein 
kaksi nurin ja 24 s aina oikein, 
yhteensä 3 cm. 

•  Sitten siirrytään kokonaan ta-
kaisin kaksi oikein kaksi nurin 
-neuleeseen, jota tehdään taas 
22 cm. 

•  Tuloksena on siis pitkä pätkä, 
jossa nelikulmainen pääaukko 
keskellä. 

•  Viimeksi ommellaan sivusau-
mat yhteen. Käsille jätetään 
aukot.

Nynneuloon!

Osuuspankkien kansainvälinen 
kuvataidekilpailu järjestettiin 

tänä vuonna jo 38. kerran. 
Kilpailun aihe oli ”Vie meidät 

mielikuvitusmaailmaasi!” 
Myös 147 ypäjäläistä 

koululaista osallistui hienoilla 
töillään tähän kilpailuun. 

Ypäjän Osuuspankki palkitsi 
paikallisesti kolmen sarjan 

kolme parasta piirtäjää: 
Helmiina Hakamäki, Crista 

Heinonen, Linnea Levomäki 
(puuttuu kuvasta), 

Matilda Hollo, Konsta 
Vastamäki, Neela Hossi, 

Nella Reittonen, 
Aino Mäkilä ja Joni Lindholm

Uimataitoa kutsutaan suoma-
laisten kansalaistaidoksi, mutta 
tiedätkö, mitä uimataidolla oi-
keastaan tarkoitetaan? Pohjois-
maisen uimataidon määritelmän 
mukaan ihminen on uimatai-
toinen, jos hän syvään veteen 
pudottuaan pystyy uimaan 200 
metriä, josta 50 metriä selällään. 
Tämä on myös Opetushallituk-
sen ja Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliiton asettama 
opetustavoite 6. -luokka laisille.

Suomessa hukkuu vuosittain 
yli 100 ihmistä. Hyvä uimataito 
antaa jokaiselle valmiuden pe-
lastaa itsensä vedestä ja opettaa 
vastuuta myös lähimmäisestä 
veden äärellä. Ypäjän kunnan 
perusopetuksessa uinninopetus 
toteutuu hyvin moneen muu-
hun paikkakuntaan verrattuna. 

Alakoulujen rehtoreiden mu-
kaan uinninopetusta järjestetään 
3-4 kertaa vuodessa, jokaisella 
vuosiluokalla. Se jää kuitenkin 
Opetushallituksen suositukses-
ta, joka on kuusi tuntia luku-
vuodessa. Turvallisuuden lisäksi 
uinnista voi saada hauskan har-
rastuksen, joka sopii kaikille ko-
koon tai ikään katsomatta! 

Kesä lähestyy, ja pian pää-
semme nauttimaan uimisesta, 
veneilystä ym. harrastuksista 
luonnonvesien äärellä. Sitä en-
nen ehtii kuitenkin vielä uima-
halliin omaa uimataitoa vahvis-
tamaan!

Satu Mononen
Liikunnanohjaaja AMK,

uimaopettaja SUH, 
koulu-uinninopettaja

Satun Liikuntapalvelut

Tsuida duida osaat sä uida?
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YHTEISLAULUILTA / KARAOKEILTA
Tuottajain tuvalla 18.6.2014 klo 19.00 alkaen. 
Juontajana Jussi Suominen.
Ensin yhteislaulua, väliajalla kahvitarjoilu 
ja grillausta, minkä jälkeen karaokelaulut 
jatkuvat pitkälle yöhön. 
Lämpimästi tervetuloa!
P:S. Saunakin lämpiää! 

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Hyrsynkulman lava kutsuu

JUHANNUSJUHLILLE
aatonaattona torstaina 19.6.2014 klo 20
Perinteinen kesän kohokohta kesälavan
tunnelmallisessa ympäristössä
Tanssin tahdeista vastaa 

H O P E A T Ä H T I 
Paikalla puhvetti ja kenttäpelejä
KOKKO sytytetään klo 21.30 (säävaraus)
Liput 10 e, lapset alle 12 v. maksutta.
T E R V E T U L O A    

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

TAPAHTUMA-
KALENTERI 
kesäkuu 2014
1.6. klo 18   Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa (joka 

sunnuntaina). Ypäjän Yllätys.
3.6. klo 17   Lauluilta Seurakuntakodin piha-alueella (sateella 

sisällä). Kesälauluja ja -virsiä. Ypäjän seurakunnan 
musiikkityö. 

5. – 8.6.    41. FINNDERBY, este-, koulu- ja kenttäratsastus, 
lännenratsastus ja valjakkoajo. Kansainvälisiä 
luokkia, este- ja kenttäratsastuksen SM, reiningin 
SM. Hevosopisto. 

6.6. klo 18 – 21   Rajaton Range. Joka perjantai tilaisuus tutustua 
golfiin. Tarjolla on veloituksetta mailat, pallot sekä 
lyöntiohjausta. Loimijoki Golf. 

6.6. klo 19   Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikkite-
atteri.

7.6. klo 10   Suomen hevosurheilumuseon kesän avaus. Kesän 
2014 näyttelyn teemana on Hevonen veistotaitees-
sa.  Avoinna juhannusta ja 1.–2. elokuuta lukuun 
ottamatta koko kesän pe ja la klo 10–16. Finnder-
byn aikaan museo on avoinna myös su 8.6. 

7.6. klo 17   Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikkite-
atteri. 

8.6. klo 17   Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikkite-
atteri. 

9. – 15.6.   Kisaviikko, koulu, este, kenttä, ponit, juniorit ja se-
niorit. Hevosopisto. 

10.6. klo 19   Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikkite-
atteri. 

11.6. klo 19  Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikkite-
atteri. 

12.6. klo 19  Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikkite-
atteri. 

13.6. klo 19    Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikki-
teatteri.

14.6. klo 9  Ypäjänkylän Seuraintalolla tapahtuu, osallistutaan 
Leader-ryhmien suunnittelemaan valtakunnalli-
seen talkoopäivään alkaen klo 9 sekä Hämeen 
kylien kylätalojen esittely- ja tapahtumapäivään 
klo 12–14. Ohjelmaa myös lapsille. Ypäjänkylän ky-
läyhdistys.

14.6. klo 17  Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikkite-
atteri. 

15.6. klo 17  Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikkite-
atteri. 

17.6. klo 19  Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikkite-
atteri. 

18.6. klo 19  Yhteislaulu- ja karaokeilta Tuottajain tuvalla. Kuus-
joenkulman kyläyhdistys.

18.6. klo 19  Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikkite-
atteri. 

19.6. klo 18  Musikaali Viulunsoittaja katolla. Ypäjän musiikkite-
atteri. 

19.6. klo 18  Lauluilta Seurakuntakodin piha-alueella (sateella 
sisällä). Kesälauluja ja -virsiä. Ypäjän seurakunnan 
musiikkityö.

19.6. klo 20   Juhannusaatonaaton juhlat koko perheelle Hyrsyn 
lavalla. Hyrsynseudun kyläyhdistys.

20.6. klo 21–01   Perinteinen Juhannusjuhla kokkoineen Ypäjänky-
län seuraintalolla. Ypäjänkylän kyläyhdistys.

22.6. klo 10  Kansanlaulukirkko Seurakuntakodin pihamaalla 
(sateella sisällä). Ypäjän seurakunta.

25. – 29.6.  YHO:n ja Suomen Hippoksen ravileiri. Hevosopisto.
26.6. klo 17  Lauluilta Ypäjänkylän Seuraintalolla. Kesälauluja ja 

-virsiä. Ypäjän seurakunnan musiikkityö.
29.6. – 4.7.   Poniravit. Hevosopisto.

Lauantaina 14.6.2014
YPÄJÄNKYLÄN 
SEURAINTALOLLA TAPAHTUU

Klo 9 alkaen talkoillaan
Mukavaa tekemistä löytyy kaikille, 

kullekin kykyjensä mukaan
Talkoolaisille ruokailu 

Klo 12 – 14 
JÄÄRÄMETSÄN ELÄINTILALTA 
tulee erilaisia eläimiä hellittäväksi

Lapsille jousiammuntaa
”Väriä luonnosta” – lankojen värjäys 

Puffetista kahvia ja leivonnaisia sekä arpoja
Tapahtuma on osana Leder-viikkoa ja 

Kylien avoimet ovet -päivää
Tervetuloa!

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry

RANTAUIMAKOULU 14.–18.7.
klo 11.00–14.00  Ypäjänkylän Uimakuljulla
klo 11.00–11.45  väh. 25 metrin uimataito
klo 12.00–12.45  väh. 10 metrin uimataito
klo 13.00–13.45  uimataidottomat

Rantauimakoulun hinta on 45 €. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset

20.6. mennessä: satun.liikuntapalvelut@gmail.com 
tai 040 534 5582 / Satu.

Järj. Satun Liikuntapalvelut

KESÄJUMPAT PERTUNKAARESSA
keskiviikkoisin 11.6., 18.6. ja 25.6.

klo 17.45  KUNTOJUMPPA
klo 18.45  ZUMBA
8 € / tunti tai 12 € / 2 tuntia

Tervetuloa!
Järj. Satun Liikuntapalvelut

1 Filosofia. Psykologia.  
Rajatieto
Kalaoja, Katri: Helena Taivaan 
tie
Hellsten, Tommy: Kun uskot 
unelmiisi, alat kasvaa niitä 
kohti
Hämäläinen, Pekka: Elämisen 
vimma ja syvä ilo : opas täy-
dempään elämään

3 Yhteiskunta
Välivaara, Christine: Sijaissi-
saruus: lasten opas
Välivaara, Christine: Sijaissi-
saruus: nuorten opas
Ayers, William: Oppimisen 
ihanuudesta : sarjakuva pulpe-
tin molemmille puolille
Viljamaa, Janne: Kuka täällä 
oikein määrää : lapsiperheen 
kasvatuskirja  

4 Maantiede. Matkat.  
Kansatiede
Lehtipuu, Markus: Karjala : 
matkaopas
Raudsepp, Paul: Päiväkävelyl-
lä Tallinnan wanhassakaupun-
gissa

5 Luonnontieteet.  
Matematiikka. Lääketiede
Heikkilä, Antti: Diabeteksen 
ruokavaliohoito
Pursiainen, Sirpa: Lähihoitaja-
na yhteiskunnassa
Putus, Tuula: Home ja terveys 
: kosteusvauriohomeiden, hii-
vojen ja sädesienten esiintymi-
nen sekä terveyshaitat
Ruohojumala: äiti, tytär ja kan-
nabisarki

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous. Kotita-
lous. Liiketalous.
Mills, Molla: Virkkuri : muo-
toja ja pintoja
Lidman, Hans: Lohivesillä
Vallo, Helena: Tapahtuma on 

tilaisuus : tapahtumamarkki-
nointi ja tapahtumien järjestä-
minen
Wiskari, Juha: Kiireentappoase
Yrityksen perustamisopas : 
käytännön perustamistoimet

7 Taiteet. Liikunta
Nokela, Leena: Rakas kesäkoti
Kultainen poplaulukirja
Burns, Jimmy: Maradona : 
maailman paras jalkapalloilija?
Morris, George H.: Taitava rat-
sastaja – alkeista esteille (H)

9 Historia
Heiskanen, Sakari: Poikasina 
ilmavoimissa
Soini, Timo: Peruspomo

84 Kertomakirjallisuus  
(D=dekkari, E= eräkirjat, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, 
S=sota, NOV=novellit)
Andersson, Lena: Omavaltais-
ta menettelyä: romaani rakkau-
desta
Clark, Mary Higgins: Kuin 
kaksi marjaa (D)
Harris, Charlaine: Sydänverel-
lä (SF)
Holopainen, Anu: Ilmestyskir-
jan täti
Hustvedt, Siri: Säihkyvä maa-
ilma
Häkämies, Kari: Erään yhtiön 
murha : rikosromaani (D)
Härkönen, Anna-Leena: Taka-
na puhumisen taito
Iggulden, Conn: Myrskylintu
Johansson, J. K. : Noora (D)
Jonasson, Jonas: Lukutaidoton 
joka osasi laskea
Kivelä, Anneli: Valoa ja varjoa 
Katajamäellä (R)
Klavan, Andrew: Pedon hetki 
(D)
Lapinniemi, Helena: Heräteos-
tona hevonen 
Pättikangas, Eira: Kuinka 
monta iltaa

Ward, J. R. : Hurma (SF)
Vuori, Kristiina: Disa Hannun-
tytär  (R)

85 Sarjakuvat
Paloniemi, Milla: Kiroileva 
siili : juhlakirja

Lasten ja nuorten tietokirjalli-
suus
Kalliola, Iiris: Suomen lasten 
retkeilyopas
Rohila, Marjatta: Lasten uusi 
traktorikirja

Lasten ja nuorten kauno-
kirjallisuus (H=hevoskirja, 
SF=scifi ja fantasia, K=kauhu, 
NA=nuorille aikuisille)
Kynsijärvi, Elina: Loruja ötö-
köistä
Lehtonen, Ulla: Metsän outo 
vieras
Sandelin, Annika: Baudeliero 
ja Mette-rotta

Hunter, Erin: Autio kaupunki 
(SF)
Hunter, Erin: Iltahämärä (SF)
Hunter, Erin: Savuvuori (SF)
Ikonen, Asta: Sara ylittää es-
teet (H)
Kaskiaho, Reija: Nikottelua 
(NA)
Puikkonen, Arja: Vastalaukkaa 
(H)
Bagge, Tapani: Pikku auto ja 
jättikaivuri
Heimonen, Satu: Ankanpoi-
kien maatilakirja pienille
Katajavuori, Riina: Herra Paa-
sio
Goscinny, Rene: Umpah-Pah
Heko heko : Ankkalinnan vitsi-
kokoelma

Lisäksi uusia lasten kuva-
kirjoja, äänikirjoja, cd- ja 
dvd-levyjä!

www.lounakirjastot.fi

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO

Ypäjän Kotiseutuyhdistys 
ry:n perustamiskirja on al-
lekirjoitettu 20.4.1994, al-
lekirjoittajina Lahja Ahvo, 
Lauri Markkula, Antti Hossi 
ja Päivi Klemelä. Yhdistys 
vietti 20-vuotisjuhliaan tou-
kokuussa Veteraanituvalla.

Yhdistyksen puheenjohta-
jina ovat toimineet Asko Vai-
nio, Lauri Markkula ja vuo-
desta 1996 lähtien Maurits 
Hietamäki, varapuheenjohta-
jina Lauri Markkula, Hannu 
Linnala ja Matti Äijälä, sih-
teereinä Lahja Ahvo, Kirsti 
Laaksonen, Keijo Leppänen 
ja Pekka Moisander, rahas-
tonhoitajina Jari Lehtinen ja 
Kalle Halme.

Nykyisen hallituksen 
muodostavat Maurits Hieta-
mäki puheenjohtajana, Matti 
Äijälä varapuheenjohtajana, 
jäseninä Taina Hokka, Ant-
ti Hossi, Eeva Kari, Heikki 
Kuivamäki, Taina Kuiva-
mäki ja Hilkka Mäkilä. Ra-
hastonhoitajana toimii Kalle 
Halme ja sihteerinä Pekka 
Moisander Juhlan aluksi yh-
distyksen edustajat veivät 
muistokukat Lauri Markku-
lan ja Hannu Linnalan hau-
doille. Kahvittelutilaisuuden 

alussa ojennettiin neljälle 
kunniajäsenelle, Lahja Ah-
volle, Heikki Heikinaholle, 
Antti Hossille ja Ilkka Tepe-
rille kunniakirjat tunnustuk-
sena kotiseudun edistyksen 
ja kehityksen puolesta teh-
dystä pitkäaikaisesta työstä.

Maurits Hietamäelle Suo-
men kotiseutuliiton hallitus 
on myöntänyt hopeisen an-
siomerkin tunnustuksena pit-
käaikaisesta työstä kotiseu-
dun hyväksi. Ansiomerkin 
on suunnitellut heraldikko 
Olof Eriksson vuonna 1972, 
sen kuusi heraldista linna-
ketta kuvaavat yhteiskunnan 
suunnitelmallista kehittämis-
tä, johon kotiseututyö vai-
kuttaa. Keskellä oleva kukka 
kuvastaa kotiseudun luontoa 
ja sen suojelua.

Täytekakkukahvittelun 
lomassa näytettiin juhla-
vieraille diaesitys Ypäjästä 
1800-luvun lopun ja tämän 
vuoden aikana otetuista va-
lokuvista. Hallituksen nais-
jäsenet keittelivät maistuvat 
kahvit, heille siitä kiitos.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys 
kiittää juhlavieraita ja yhdis-
tystä muistaneita ja toivottaa 
kaikille hyvää kesää.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys 
20 vuotta
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Suomen Hevosurheilumuseo Ypäjällä tarjoaa 
kattauksen suomalaiseen hevosurheilun historiaan.

Kesän näyttely avautuu 7. 6. ja aiheena on suomalainen 
hevos veistotaide (avoinna kesäajan pe – la).  

Esillä myös taiteilija Katja Hannulan myyntinäyttely. 

Tervetuloa tutustumaan! 
Sisäänpääsy maksu 5 e / hlö. Kysy tarjousta ryhmälle!

Lisätiedot ja aukioloajat: www.hevosurheilumuseo.fi ja info@hippolis.fi

PERINTEINEN JUHANNUSJUHLA
Ypäjänkylän Seuraintalolla

juhannusaattona 
20.6.2014 klo 21 – 01

Levytanssit
Vapaa pääsy

Kokko sytytetään n. klo 23 (säävaraus)
Puffetti, arpajaiset

Grillimakkaraa

Tervetuloa
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

JHL-729 Ypäjän osaston
KESÄRETKI TALLINNAAN
ti–ke 15.–16.7.2014

Pieni omavastuu
– bussikuljetukset Ypäjältä
– oma bussi mukana koko matkan
– 1 yön majoitus L’Ermitage -hotellissa 2 h. huoneissa
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset Aulikille 9.6.2014 
mennessä puh. 040 840 3411. 
TERVETULOA MUKAAN.

Hallitus

TUKKI-
TALKOOT

Ypäjänkylän seuraintalon remontin tukemiseksi. Toi-
mitathan tukit 15.6. mennessä Lammelan Hannun sa-
halle Katinhäntään. 
Tukkien vastaanotosta voit sopia Riston (puh. 046 556 
9765) tai Hannun (puh. 040 046 4881) kanssa.
Kiitos tuestasi!

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry
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Hinta 50 €

Ypäjän Riistamiehet ry:n 
näyttövuorot
vuoden 2014 kivääriammuntojen 
kilpailuissa ja harjoituksissa

Ilmoittautumiset harjoituksiin klo 17.30–19.00 
06.05. 17.30- Heikkilä Erkki, Honkanen Tomi
08.05. 17.30- Rantanen Antti, Nurminen Jani
13.05. 17.30-  Tuura Antti, Haapanen Asseri
15.05. 17.30- Niinimaa Timo, Suominen Jari
20.05. 17.30- Uusitalo Esko, Mäkilä Teemu
22.05. 17.30- Kankaanpää Seppo, Kannisto Ari
27.05. 17.30- Seppänen Ville, Hakamäki Paavo
03.06. 17.30- Rantanen Tuomas, Mäkilä Jaakko
05.06 . 17.30-  Rämö Jouni, Haapanen Aliisa
10.06. 17.30- Mäkeläinen Tiina, Henttinen Auvo
12.06. 17.30- Mäkilä Tero, Laine Markus
17.06. 17.30- Moisander Kalevi, Vaha Kalle
19.06. 17.30- Suominen Väinö, Heikkilä Heikki
24.06. 17.30- Salo Mikko, Petrell Pertti
26.06. 17.30- Kalmi Hannu, Reiman Tero
01.07. 17.30- Reiman Miikka, Kallus Meelis
03.07. 17.30- Seppänen Pekka, Ruponen Jaakko
08.07. 17.30- Salmi Sauli, Lehtinen Jussi
10.07. 17.30- Helenius Esa, Marttila Aki
15.07. 17.30- Hirvonen Petri, Korpela Kalevi
17.07. 17.30- Pietilä Jussi, Erkkilä Marko
22.07. 17.30- Toivonen Sakari, Hänninen Hannu
24.07. 17.30- Kuusinen Taisto, Mäkelä Sami
29.07. 17.30- Mäkirinta Pekka, Mäkeläinen Esko
31.07. 17.30- Sillsten Jari, Laine Taneli
05.08. 17.30- Niinimaa Juha, Hyvönen Heikki
07.08. 16.30- Mäkilä Jouni, Tuura Tomi, Mäkelä Markku
 19.00
12.08. 17.30- Niinimaa Aleksi, Tuura Markku
14.08. 16.30- Salmi Veli-Matti, Vahtera Ville, Kantee Eino
 19.00
19.08. 17.30- Heinonen Jarmo, Laine Taneli...
21.08 17.30- Tuura Ilpo, Suominen Viivi
26.08 17.30- Niinimaa Arttu, Paunila Pentti
28.08 17.30- Mäkilä Taru, Laine Kalle
06.09 09.00- Sipilä Tapani, Heinonen Heikki, Hirvonen Päivö

Toimintakuntoiset radiopuhelimet mukaan. Jokainen huolehtii, 
että oma vuoro tulee tehtyä. Vuoroja voi vaihtaa kun hommaa 
sijaisen.
Kokouksen päätös: näyttövuoron laiminlyönnistä 20 € maksu 
seuralle.

Ampumajaosto

Kasvisuojeluruiskujen 
testausta

Suoritamme kasvinsuojeluruiskujen testausta Ypäjäl-
lä Ypäjän Eteläisen Maamiesseuran lajittelijan tontilla 
2.6.2014 etukäteen varattuna kellonaikana. 

Varaukset vastaanottaa Mikko Knuutila, p. 0400 741 099.

Ota puhtaaseen ruiskuun noin 200–300 l puhdasta vettä.

ESIKOULULAISET KIITTÄVÄT
Kartanon koulun musiikin valinnaisluokan tyttöjä
ja Katja Karisukkia sähköpianon hankkimisesta

esikoulun käyttöön. Toivotamme teille
MUKAVAA KESÄÄ JA KIITOS!

Kiitos myös Ypäjän Lions Clubille
keväisestä teatteriretkestä Tampereelle.

• • • • •
Forever-konsertin tuotto oli hienot 383 euroa.
Sähköpianon hinta oli vähän alle 500 euroa,

josta kunta maksoi loput noin 100 euroa. 
Kartanon koulun musiikinvalinnaisen oppilaat
opettajansa kera kiittävät kaikkia, jotka tulivat 
konserttiin ja mahdollistivat soitinhankinnan.

Ypäjän Karjalaisseura ry 
tiedottaa
Karjalaisen kansan messu Humppilan 
kirkossa 5.6. klo 19. Kirkkokahvit seura-
kuntatalolla. Humppilalaiset toivottavat ter-

vetulleeksi messuun.
Nestor Hyytiäisen maalauksia Muolaasta ja mat-
kan varrelta Forssan kirjaston näyttelytila Vinkkelissä 
4.6. – 19.6.2014, näyttely avoinna ma-to klo 11 – 19 ja 
pe 11 – 17.

V A L O K U V A U S KILPAILU

kaikille Jokioisilla tai Ypäjällä asuville

6 - 29 -vuotiaille lapsille ja nuorille.

Aiheena ”Kesän ihanuus”.

Se voi ehkä olla jotain,

mistä kesässä pidät, mitä lomalla teit...

Näytä se meille kuvalla!

Sinulla on koko kesä aikaa kuvata ja

toimittaa sitten valitsemasi kuvasi meille.

Lähetä kilpailukuvasi sähköpostiin

jok-yp4h@suomi24.fi

viimeistään su 10.08.2014.

Liitä mukaan nimesi, osoitteesi,

puhelinnumerosi, ikäsi sekä

mikä on kuvasi nimi ja missä otettu.

Kolme parasta palkitaan pienin,

mutta laadukkain tuotepalkinnoin!

Tiedustelut:

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry

jok-yp4h@suomi24.fi

Satu Jokinen p. 050 400 1113

Ypäjän Riistamiehet ry
Kilpailuohjelma / kivääri 2014

Riistanhoitoyhdistyksen kilpailut
Hirvi 4+6 laukausta
torstaina 7.8.2014, ilmoitt. klo 16.30–19.00
Hirvi 10 laukausta liikkuvaan kuvioon 75 m
torstaina14.8.2014, ilmoitt. klo 16.30–19.00

Seuran kilpailut
Pokaalikilpailu
torstaina 28.8.2014 klo 17.30
Jahtiseurueiden välinen kilpailu 5x2 laukausta
lauantaina 6.9.2014 alkaen klo 9.00

Kivääriharjoitukset
tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17.30
Hirvenammuntakokeita Ypäjän radalla
lauantaina 2.8., 16.8., ja 30.8. klo 10.00–12.00

Ampumajaosto
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KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla 
”ypäjän kirjasto”.

Aukioloajat
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 13–16
Poikkeuksia juhlapyhien aukioloissa: 
torstaina 19.6. avoinna kello 11–14, 
juhannusaattona 20.6. suljettu

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301

Aukioloajat
ti klo 17–19
ke  klo 10–12

NÄYTTELY
Kesäkuun näyttelyssä Pekka Virtasen kokoama kan-
sio ”Erään sotilaan tarina” ja Rauhanpuolustajien ra-
sisminvastaiset julisteet.
SATUTUNTI
Kesäkuussa satuja luetaan Ypäjänkylän lainausase-
malla keskiviikkona 4.6. kello 10.30,
pääkirjastossa maanantaina 23.6. kello 10.00. Terve-
tuloa mukaan!

KULTTUURIA KESÄSSÄ, KÄY KYLÄSSÄ!

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 12.6.2014
Lähtö Ypäjän torilta 12.6.2014 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.

Heinäkuussa ei järjestetä asiointimatkaa Forssaan. 
Elokuun asiointimatka on 21.8.2014.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle 
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Koulujen työ- ja loma-ajat 
lukuvuonna 2014–2015
SYYSLUKUKAUSI  ma 11.8. – la 20.12.2014
syysloma vko 42 ma 13.10. – su 19.10.2014
KEVÄTLUKUKAUSI ma 5.1. – la 30.5.2015
talviloma vko 8 ma 16.2. – su 22.2.2015
pääsiäisloma pe 3.4. – ma 6.4.2015
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
Esikoulun työ- ja loma-ajat ovat samat kuin koulujen 
lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä.

Liikuntatapahtumia

Kuntokauden voittajat arvottu!
Palkinnot voi noutaa Ypäjän kunnan 

yhteispalvelupisteestä 26.6.2014 mennessä.
Ypäjän kuntokauden voittajat / Talvi 2014:
Kuntokortit:
1. Salme Hepomaa
2. Hanna Kunnasvirta
3. Juhani Heikkilä
4. Veikko Laakso
5. Kari Järvinen
6. Eeva Suvanto

Kuntolaatikot:
1. Jari-Pekka Salmi
2. Niina Kuivamäki
3. Annika Vieraankivi
4. Susanna Romu
5. Valto Hepomaa
6. Markku Riikonen

Pertun päivien mäkiautokilpailu
Jo perinteinen suuren suosion saanut, kaikille avoin mä-
kiautokilpailu ajetaan tänäkin vuonna Pertun päivien ai-
kana.  Vielä on hyvää aikaa rakentaa oma mäkiauto ja il-
moittautua mukaan. Leikkimieliseen kilpailuun ovat kaik-
ki tervetulleita!
Mäkiauton rakentamissäännöt ovat hyvin vapaat ja tämän 
takia kilpailukalustokin on melko kirjavaa. Auto saa olla 
enintään kaksi metriä pitkä ja metrin leveä, maksimipaino 
saa olla 100 kiloa. Autossa tulee olla luotettava ja kestävä 
ohjausmekanismi sekä jarrut, joilla auto pysähtyy kävely-
nopeudesta neljän metrin matkalla. Auto tulee myös va-
rustaa turvakaarella, joka estää kuljettajan jäämisen puris-
tuksiin, jos auto kääntyy ympäri. Täydelliset säännöt ovat 
nettisivulla http://makiauto.suntuubi.com/. Lähde mukaan 
vauhdikkaaseen mäkiautokilpailuun!

Mäkiautokilpailu la 23.8.2014 klo 15 – 17
Pertuntie 5, maali Lepolantie 2, Pertunkaaresta Ratsu-
Riihen eteen Lisätiedot, säännöt ja ilmoittautumiset 

18.8.2014 mennessä: Mika Talvisilta p. 0400 392 551 
tai mika.talvisilta@gmail.com

Ypäjän Eteläiset Maa- ja 
kotitalousnaiset
VOIMAA METSÄSTÄ

Lähde keskiviikkona 11.6. klo 19.00 Helena Niini-
maalle, os. Aronkorventie 125. 
Osallistumme samalla vuoden teemakampanjaan 
PUUN HALAUKSEN SUOMEN ENNÄTYS. 
H-hetki klo 20.00. Lauletaan metsälauluja ja paiste-
taan makkaraa. Ota kaveri mukaan ja omat makkarat 
sekä reipas ulkoilumieli.
Kaikki halukkaat mukaan. Tervetuloa! 

•  •  •  •  •

KESÄTAPAAMINEN
Tiistaina 22.7. klo 19 Tuija Vaittisella saunailta.

Tervetuloa!

PORIN KUNINKUUSRAVIT 2014
Ypäjän Hevosystäväinseura järjestää yhteiskuljetuksen
Kuninkuusraveihin lauantaina 2.8. ja sunnuntaina 3.8.

Varaukset toivomme 1.7. mennessä:
Päivö Hirvonen puh. 040 735 1113 tai 

paivo.hirvonen@hevosopisto.fi
Ypäjän Hevosystäväinseuran vuosipaita 

valmistuu heinäkuussa.
Kysy lisää: Päivi Laine puh. 040 860 7601

Ypäjänkylän Maa- ja 
kotitalousnaiset
KESÄKUUN TOIMINTAA
PYÖRÄILY jatkuu maanantaisin 
klo 18.00 ja lähtö on Pikku-Annen Saven 
luota.

LENTOPALLO jatkuu keskiviikkoisin klo 18.00 Katin-
hännän kentällä.
METSÄRETKI Talastuvalle maanantaina 16.6. Pyö-
räilijät lähtevät klo 18.00 ja autolla tulijat Talastuvalla 
klo 19.00. Omat eväät mukaan. Tervetuloa. 

Tarvitsetko omaa rahaa?
Etsimme Sinua, joka olet...

myyntihenkinen,
reipas,

luotettava
sekä oma-aloitteinen.

Tehtävänä on myydä meidän lista-arpoja.

Palkinnot hyviä, joten niitä kelpaa myydä!

Palkkion saat jokaisesta myydystä arvasta.

Sinä päätät, milloin ja missä arpoja myyt

sekä asetat oman myyntitavoitteesi

(yhdellä listalla on 30 arpanumeroa).

Jos kiinnostaa, ota pikaisesti yhteyttä

mieluiten sähköpostitse

jok-yp4h@suomi24.fi

Kerrothan yhteystietojesi lisäksi myös ikäsi.

toiminnanjohtaja Satu Jokinen 

tai p. 050 400 1113

(ajalla 29.05.-18.06. ei soittoja

arki-iltana tai viikonloppuna)

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.
Kesäkuun toimintaa 

Mölkkyä pelataan keskiviikkoisin aina sään salliessa 
Rajatie 3:n pihalla kello 13.00 alkaen.
Porvoon retkelle 17.6. ilmoittautuneille tiedoksi: 
Vuorisen bussi tulee Loimaalta Katinhännän kautta:
Aronkorven th. 8.20 
Seurakuntakoti 8.30
Jyvämäen kautta 10-tielle Palikkalaan
Maksu autossa.
Teatterimatkalle (”Pirunpelto”) 17.7. ilmoittau-
tuneet: maksu 15.6. mennessä tilille Sirpa Salo 
FI5955390220036072 (lipun hinta: eläkeläiset 47 e, 
muut 50 e). 
Piirit kokoontuvat jälleen syyskuussa. 
EL:n Ypäjän yhdistys toivottaa Hyvää kesää kaikille!

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Kuusjoenkulman 
kyläyhdistyksen

KESÄRETKI
lauantaina 12.7.2014 Uuteenkaupunkiin 
”Päivä saaristossa” -teemalla.
Lähtö aamulla klo 7 Piilikankaalta Rajalan bussilla. 
Paluu Piilikankaalle illalla noin 20.30.
Brigantiini MaryAnn lähtee klo 10 laiturista, ja noin 2,5 
tuntia kestävän merimatkan kohteena on Katanpään 
linnakesaari. Ruokailu laivassa sisältää lohikeiton/
kasviskeiton, saaristolaisleivän ja ruokajuomat. 
Laivassa on A-oikeudet. Pullakahvit juodaan saaressa 
tai paluumatkalla.
Oppaan johdolla tutustutaan historialliseen linnake-
saareen. Omatoimisesti voi kierrellä luontopolulla. 
Hinnat: aikuiset 65 €, lapset 4-16 v 25 €, alle 4-vuoti-
aat maksutta. Maksu suoritetaan 12.6.2014 mennes-
sä kyläyhdistyksen tilille OP 553902-412848.
Vielä mahtuu mukaan. Ilmoittaudu pikaisesti Eliisalle 
p. 044 561 6965. Ilmoita myös mahdolliset ruoka-ai-
neallergiat. 
Tervetuloa meriseikkailuretkelle koko perheen voimin.

•  • •  
Tulevia tapahtumia: Mansikkajubileumi mahd. elo-
kuussa. Seuratkaa Ypäjän seurakunnan ilmoituksia. 

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

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

Tekninen osasto

KIITOS TUESTANNE
MLL, SPR, LC Ypäjä, LC Ypäjä Kate
pyöräilykypäröiden hankinnassa.
Toivoo: Ypäjän ekaluokkalaiset 


