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Uutta vastaava huoneisto
Ypäjä, Naiminpolku 6
Yksikerr. valoisa ja tyylikäs 
asunto. Avok+oh+mh+p-
sh+s+wc+vh, 72 m2. Lis. 
lasiterassi ja lämmin varas-
to. Lattialämm./ kaukoläm-
pö. Autokatos  sis. hintaan. 
H. 149.000 €. k 9302196

Ypäjä, Ruokosuontie 
Vakituiseen asumiseen tai 
vapaa-aikaan talo, johon 
tehty paljon uudistuksia. 
2h+k+psh+s+wc+työtila, 
60/ 97 m2. Erittäin edull. 
as. kust. Kaksi var. rakenn. 
T. 1.644 m2. H. 55.000 €.  
k 9311235

Ypäjä, Leiritie 
Hevoskiinteistö opiston 
naapurissa. As.rak 4h+k+ 
khh+psh+s+wc. Kaksi 
terassia, takka, ilmaläm-
pöpumput, kunnan vesi. 
Kuuden hevosen talli, rat-
sastuskenttä. T. 1,231 ha. 
H. 175.000 €. k 8426089
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YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

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

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi

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

Tapani Sirén
Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi

Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Kiitos
kaikille muistaneille!

Kirsti Siren

Olipa kerran kolme tyttöä. Heidän ni-
mensä olivat Iida, Kiia ja Miia. Iida ja 
Miia menivät Kiialle. He suunnittelivat 
eväsretkeä. Perjantaina he lähtivät kuk-
kaniitylle. Sää oli erittäin lämmin ja au-
rinkoinen. He levittivät eväät liinalle. 
Kiia otti lautaselleen kakkua, keksejä ja 
suolaista piirakkaa.

Kun tytöt olivat saaneet syötyä, he 
menivät keräämään kukkia. Yhtäkkiä 
paikalle ilmestyi poika nimeltä Ville. 
Hän kysyi tytöiltä: – Tiedättekö, mis-
sä on Linnapuistonkatu 4? – Olen kyllä 
kuullut missä se on, mutta en muista sitä 
nyt, vastasi Miia. – Voinko jäädä teidän 
kanssanne? kysyi Ville. – Tottakai voit 
jäädä, vastasi Kiia. Ville auttoi tyttöjä ke-
räämään kukkia ja tekemään seppeleitä.

Noin puoli tuntia myöhemmin metsäs-
tä juoksi pieni koiranpentu. Koira hauk-
kui. Metsästä kuului ääntä: – VILPERT-
TIIII! Missä sinä olet? Tule tänne! Tytöt 
ja Ville katsoivat metsään, mistä tulikin 
neiti Marjakka. Tytöt sanoivat: – Päivää 
opettaja! Marjakka vastasi: – Päivää, 
päivää! Tuotas, oletteko nähneet sellais-
ta pientä ruskeaa koiranpentua? – Kyllä 
olemme, sehän on sinun takanasi, vasta-
sivat tytöt. Marjakka kääntyi katsomaan: 
– Siellähän se pikku Vilpertti onkin! Tu-
les tänne. Tytöt lähtivät Villen kanssa ko-
tiin ja neiti Marjakka lähti eri suuntaan.  
Oli ollut hauska ja erittäin kiva päivä!

Teksti: Helmi Tenkanen
Kuva: Kuvaamo Sirpa Ryyppö

Valokuvaaja Sirpa Ryypön Leppäkertun Keinutuoli -näyttelyn kuvat innostivat Perttulan koulun kuudes- 
luokkalaiset Pirjo Mutkalan johdolla kirjoittamaan satuja ja tarinoita ekaluokkalaisille kummioppilailleen.  
Tulevissa numeroissa pääsette tutustumaan muutamiin upeisiin kirjoituksiin kuvien kera.

Lillille Helmiltä 
 EVÄSRETKI

SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

ONNEA 
VALMIS- 
TUVILLE! 

Kesäkuun  
TAPAHTUMA- 
KALENTERI 
4. – 7.6.   42. FINNDERBY, este-, koulu- ja kenttäratsastus ym. 

Hevosopisto. 
4.6.  Seurakunnan kesäretki Sastamalaan.
5.6. klo 10–16  Suomen hevosurheilumuseon kesän avaus. Vuoden 

2015 erikoisnäyttelyn teemana on ”Hämeen rat-
surykmentti muistoissamme”. Museo on avoinna 
5.6.–6.9. pe-la klo 10–16. Pääsymaksu 5 €. Osoite 
Kerhotie 1.

6.6. klo 12–16  Avoimet kylät -tapahtuma Ypäjänkylän Seuraintalol-
la. Ypäjänkylän kyläyhdistys. 

7.6. klo 18  Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa (joka sun-
nuntaina). Ypäjän Yllätys.

9.–14.6. Kisaviikko Hevosopistolla.
12.6. klo 19  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla, ensi-ilta. 

Ypäjän musiikkiteatteri. 
13.6. klo 16  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 

musiikkiteatteri.
14.6. klo 16  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 

musiikkiteatteri.  
16.6. klo 19  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 

musiikkiteatteri.
17.6. klo 19  Lauluilta Tuottajain tuvalla. Laulattajina Kaija ja Ka-

ri Santakangas. Väliajalla voileipäkakkua ja kahvia. 
Kuusjoenkulman kyläyhdistys.

17.6. klo 19  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 
musiikkiteatteri.

18.6. klo 18  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 
musiikkiteatteri.

18.6. klo 20  Juhannusaatonaaton juhlat koko perheelle Hyrsyn-
kulman lavalla. Nina Åkerman ja Risto Oja-Lipasti 
Band. Hyrsynseudun kyläyhdistys.

19.6. klo 21-01  Perinteinen Juhannusjuhla kokkoineen Ypäjänkylän 
seuraintalolla. Levytanssit. Ypäjänkylän kyläyhdistys.

20.6. klo 10  Kirkossa juhannuspäivän sanajumalanpalvelus, Luo-
makunnan sunnuntai.  

23.6. klo 19  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 
musiikkiteatteri.

24.6. klo 17  Yhteislaulua Kaija Saukkolan johdolla Ypäjänkylän 
seuraintalolla. Ypäjän seurakunta.

24.6. klo 19   Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 
musiikkiteatteri.

25.6. klo 13  Palvelukeskuksen kesävirsikirkko. Ypäjän seurakunta.
25.6. klo 19  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 

musiikkiteatteri.
26.6. klo 19  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 

musiikkiteatteri.
27.6. klo 13  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 

musiikkiteatteri.
27.6. klo 18  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 

musiikkiteatteri.
28.6. klo 10  Konfirmaatiomessu Ypäjän kirkossa. Ypäjän seura-

kunta.
28.6. klo 16–18  Jokimelonta. Hinta 28 €. Lisätiedot ja ilmoittautumi-

set p. 050 5454 722. Järj. Erärenki. 
28.6. klo 16  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 

musiikkiteatteri.
30.6. klo 19  Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän 

musiikkiteatteri.
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa kesäkuussa

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

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

43. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu
0,75 €/ pmm + alv 

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

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 e / vuosikerta + alv 10 %

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

ISSN 1237-2528

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

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

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

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Heinä-elokuun Ypäjäläinen ilm-
estyy torstaina 2.7.2015. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 23.6.2015 
klo 15.00 mennessä.

Syyskuun Ypäjäläinen 
ilmestyy 3.9.2015.

Vuoden 1965 rippikoululaiset
Tervetuloa muistelemaan 50 vuoden takaista rippikou-
luaikaa su 30.8.2015. Kokoonnumme klo 10 messuun 
Ypäjän kirkkoon ja sen jälkeen seurakuntakotiin (lou-
nas, kahvi). 
Lisätietoja saat kokoonkutsujilta: Kirsti Siren,  
p. 040 7002 974, Marketta Heikkilä, Maija Pakkanen, 
p. 045 1135 600 tai mlpakkanen at gmail.com .
Ilmoittautumiset (ruokavaliot, yhteystiedot) 31.7. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, p. 02 7673 108 tai ko-
koonkutsujille.
Kokoonkutsujat       Ypäjän seurakunta

Kesäretki KUORTANEELLE
Sunnuntaina 12.7.2015  suuntaamme Pohjanmaalle. Matkaa 
kertyy noin 270 km, siksi joudumme lähtemään aikaisin aamulla.

Lähtö srk-kodin pihalta kello 6.30, paluu samana iltana.

Ohjelmassa mm:
–  Osallistumme jumalanpalvelukseen, jonka toimittaa kirkko- 

herra Vesa Rasta.
–  Vierailemme urheiluopistolla, nautimme maittavan lounaan 

sekä tutustumme eri kohteisiin paikkakunnalla.
–  Paluumatkalla poikkeamme KILLINKOSKEN VANHALLE TEH-

TAALLE jossa tutustumme mm. Nostalgiamuseoon (lelut, kel-
lot ym.), nautimme kahvit, ja lisäksi on mahdollisuus kierrellä 
suurella kirpputorilla josta voi löytyä aarteita. Ostosaikaa 1–2 
tuntia.

Kesäisen retken hinta on 80 euroa, johon sisältyy matkat, 
ruokailu ja ohjelma.
Tiedustelut matkanjohtaja Keijo Leppänen 050 363 6624.
Sitovat Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 12.6.2015 men-
nessä puh. 040 804 9253. 

Järjestää Ypäjän seurakunta

YPÄJÄN SRK / MUSIIKKITYÖ
Kesäkuun lauluillat ovat keskiviikkona 10.6. ja tors-
taina 18.6. klo 18.00 srk-kodin pihalla/ muistolehdon 
alueella (sateella sisällä).
Ypäjänkylän seurojentalolla lauletaan keskiviikkona 
24.6. klo 17.00.
Heinäkuun alussa lauluilta on torstaina 2.7. klo 18.00 
srk-kodin lähistöllä.
Seuraavat kerrat ilmoitetaan heinä–elokuun lehdessä.

Tervetuloa laulamaan tai kuuntelemaan!!

To 4.6.  Kesäretki Sastamalaan, lähtö srk-kodilta klo 9.30, retken pääkohde  
Rudolfin keidas, matkan hinta 40 e, paluu klo 17

Su 7.6. klo 10 messu, Erkki Vappula, Saukkola

Ke 10.6.  klo 10–11.30 Diakoniapäivystys srk-kodilla 
klo 18 kesälauluilta kaikille srk-kodilla, sään salliessa ulkona

To 11.6. klo 10 Rippileirille Kuhmoisiin, lähtö srk-kodilta, paluu to 18.6.

Su 14.6. klo 10 messu, Erkki Vappula, Eeva Taneli

To 18.6. klo 15 Konfirmaatioharjoitukset kirkossa

 klo 18 Kesälauluilta kaikille srk-kodilla, sään salliessa ulkona

La 20.6.  klo 10 Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus, Luomakunnan sunnuntai,  
Vesa Parikka, Saukkola

Su 21.6. klo 10 messu, Parikka, Saukkola

Ma 22.6. pe 25.6. Lastenleiri Caissaniemessä 

Ke 24.6. klo 17 kesäisiä lauluja kaikille Ypäjänkylän seuraintalolla

To 25.6.  klo 13 Palvelukeskuksen kesävirsikirkko, ulkona sään salliessa  
Parikka, Saukkola

Su 28.6. klo 10 Konfirmaatiomessu, Parikka, Iipola, Saukkola

To 2.7. klo 18 Kesälauluilta kaikille srk-kodilla, sään salliessa ulkona

Su 12.7.  Kuortaneen retki, lähtö srk-kodilta klo 6.30, matkan hinta 80 e,  
sitovat ilm. 12.6. mennessä kirkkoherranvirastoon

Olen toiminut Ypäjän seurakun-
nan kirkkoherrana viime vuoden 
marraskuusta kuusta lähtien. Nyt 
määräaikainen tehtäväni päättyy 
toukokuun lopussa. Kesäkuun 
ensimmäisen viikon kirkkoher-
ran tehtäviä hoitaa monille jo tu-
tuksi tullut rovasti Erkki Vappu-
la. Uusi, vaaleilla valittu ja vaki-
nainen kirkkoherra Vesa Parikka 
aloittaa työnsä 8. kesäkuuta.

Haluan kiittää ypäjäläisiä 
lämpimästä vastaanotosta. Eri-
tyinen kiitos kaikille seurakun-

nan luottamushenkilöille sekä 
työtovereille kaikesta yhteis-
työstä. Olin Helluntaina aivan 
sanaton niistä kiitoksista ja 
muistamisten määrästä, mikä 
osakseni tuli kirkkokahveilla. 
Kirjoitinkin ystävälleni seu-
raavan viestin: ”Hei! Oli eilen 
viimeinen messu Ypäjällä. Sain 
lähtölahjoja kuin olisin ollut 
viisi vuotta. Yllätti.” Eli vielä 
kerran: lämmin kiitos teille jo-
kaiselle!

Kun apostoli Paavali lähti 
muutaman vuoden työrupeamal-
ta Efesosta, hän piti efesolaisil-
le puheen ja sanoi: ”Jätän teidät 

nyt Jumalan ja hänen armonsa 
sanan haltuun, sen sanan, jolla 
on voima rakentaa teitä ja antaa 
perintöosa kaikkien pyhitettyjen 
joukossa.” Apt 20:32. Minäkin, 
melkoisesti Paavalia vähäisem-
pi palvelija, haluan jättää teidät, 
hyvät ypäjäläiset, Jumalan sanan 
varaan. Se sana on Paavalin sa-
na kolossalaisille: ”Vallitkoon 
teidän sydämissänne Kristuksen 
rauha, johon teidät on yhden ja 
saman ruumiin jäseninä kutsut-
tu. Olkaa myös kiitollisia.” Kol 
3:15.
Yhteisestä matkasta kiittäen

Juhani Routasalo, rovasti

Kiitos!

Seurakunnan vapputapahtuman tuotto
yhteisvastuulle oli 523,10 euroa ja lähetysvastuulle 300 e.

Kiitokset kaikille tapahtuman  
järjestelyissä auttaneille ja lahjoittajille!

Kirkkovaltuuston puheenjohta-
ja Keijo Leppäsen puhe Ypäjän 
srk:n muistolehdon käyttöönot-
totilaisuudessa 20.5.2015:

Arvoisa kirkkoherra, hyvät 
Ypäjäläiset ja kaikki muisto-
lehdon käyttöönottotilaisuuden 
läsnäolijat.

”Niin kaunis on hiljaisten 
kappeli tuo, keskellä hiljaisten 

maata. Se hiljaisten haudoil-
le rauhaa suo, jota koskaan ei 
rikkoa saata. Hiljaisten taivas-
ta vasten, ääriviivat sen uljaina 
piirtyy. Se siunauspaikka on hil-
jaisten lasten, tästä ajasta pois 
kun ne siirtyy.”

”Kaikella on aikansa. Kesän 
hehkulla, hedelmien kypsymi-
sellä, hyisen talven tuulilla, ih-

misen ystävyydellä, auringon 
valolla ja pimeydellä. Kaikella 
on aikansa. Mutta Jumala antaa 
ajan.” 

Vanha sanonta on, että odot-
tavan aika on pitkä, mutta odo-
tus kannattaa. Mekin voimme 
tänään täällä Ypäjän hauta-
usmaalla todeta saman asian, 
odotimme kauan ja vihdoinkin 

Juhlapuhujana kirkkovaltuuston puheenjohtaja Keijo Leppänen.

Muistolehto otettiin  
käyttöön hautausmaalla

odotuksemme on palkittu. Use-
ampi vuosi siinä taisi kulua, 
ennen kuin Ypäjän seurakun-
nan hautausmaalle saatiin oma 
muistolehto. Harkintaa, pohdin-
taa ja vihdoinkin suunnitelma ja 
näin saimme oman alueen tältä 
kauniilta hautausmaalta muis-
tolehdolle. Vainajien tuhkaus 
on yleistymässä enemmässä 
määrin ja näin ollen tarvitaan 
vainajan tuhkalle oma paikka. 
Tämä muistolehdon alue on 
tarkoitettu ainoastaan vainajan 
tuhkalle, joka kätketään seura-
kunnan hautausmaan työnteki-
jän toimesta nurmen alle, uurnat 
lasketaan edelleen hautausmaan 
hautapaikoille. Tällä paikalla 
on myös tuhkan sirottelualue 
muurin läheisyydessä matalan 
kasvuston juurilla, ja tuhkan si-
rottelussa voivat myös omaiset 
olla läsnä. 

Muistopaasi sijaitsee tämän 
muistolehdon keskiosassa ja 
siihen tullaan hautaustoimiston 
toimesta asentamaan laatta, jos-
sa on vainajan nimi sekä synty-
mä- ja kuolinaika. Kivipaaden 
alla on sitä leveämpi alue, johon 
omaiset voivat sytyttää kyntti-
län vainajan muistolle. 

Muistopaadessa on myös 
rautainen risti. Ristin varjoon 
mahtuu koko ihmisen elämä 
iloineen ja suruineen, onnis-

tumisineen ja epäonnistumisi-
neen. Risti on tavalla tai toisella 
läsnä jokaisen ihmisen elämäs-
sä. Niilo Rauhala rohkaisee ru-
nossaan seuraavasti: ”Kun ih-
misten tuskan alta, kaikki muut 
puut ovat lahonneet, kaikki tuet 
muuttuneet epätoivoksi, vihe-
riöi risti yksin, turvallinen elä-
mänpuu Jumalan seurakunnan 
keskellä.”

Täällä muistolehdossa on 
penkit joissa omaiset ja muut 
hautausmaalla kävijät voivat 
levähtää ja muistella edesmen-
neitä omaisia, läheisiä ja ys-
täviään, tai muuten vain tulla 
istahtamaan ja hengähtämään 
sekä kuunnella samalla suihku-
lähteen veden hiljasta ääntä ja 
ehkä myös lintujen laulua tai 
vaikkapa kirkonkellojen kaunis-
ta soitantaa. 

Tämä muistolehto sekä hau-
tausmaa olkoon sinulle hiljen-
tymisen mahdollistava paikka, 
älköön sitä hiljaisuutta kukaan 
millään tavalla rikkoko.

On hiljaisten kappeli sukeu-
tunut, varjot pitenee hiljaisten 
maalla. Yö hiljaisten maalle on 
kulkeutunut, portti sinne on sul-
jettu haalla. Meidän aika on hil-
jaisen huokauksen, katto kappe-
lin suuntaa sen näyttää. Isä Tai-
vainen varmaankin kuuli jo sen, 
syvä rauha kun sydämet täyttää. 
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Hartaita Hetkisiä  Muurahainen
Olipa kerran muurahainen. Se 
asui suuressa pesässä 6 254 
muun lajitoverinsa kanssa 
keskikokoista hieman suurem-
massa pesässä. Heidän yhdys-
kuntansa oli kovasti menesty-
nyt ja suuremmilta pesätuhoil-
ta oli vältytty jo pitkään. Niin-
pä tuo pesä olikin kasvanut 
keskikokoista suuremmaksi. 
Tuo tarinamme nimenomainen 
muurahainen oli kovin filoso-
finen ja tykkäsi käyskennellä 
pesän ympäristössä metsässä 
tutkien puunkoloja ja pohtien 
maailman ihmeitä.

Tämäntyyppinen filosofi-
suus ei ollut lainkaan tyypillis-
tä muurahaisten keskuudessa, 
vaan valtaosa niistä oli jär-
jestelmällisyyteen taipuvaisia 
neulasenkerääjiä. Niinpä muut 
muurahaiset pitivät tätä yksin-
kertaisesti laiskana. Paitsi filo-
sofinen, muurahainen oli myös 
tavallista pienempi. Näin ollen 
se ei jaksanut kantaa aivan niin 
suuria oksia ja neulasia kuin 
muut yhdyskunnan jäsenet. 
Yhdyskunnan kannalta laiskaa 
ja heikkoa muurahaista pää-
dyttiinkin hyljeksimään huo-
maamatta. 

Eräänä päivänä kävi niin, 
että muurahainen tallusteli taas 
omia polkujaan. Muut muura-
haiset mulkoilivat sitä omalta 
polultaan, jota kulkivat täs-
mällisessä jonossa tasatahtia 
kuin mikroskooppiset junat. 
Jonosta kuului supattavia toru-
ja siitä, kuinka tuo laiskiainen 
taas vaelteli pieni kävyn pala 
selässään omia teitään. Nuo 
supatukset lausuttiin kuitenkin 
sen verran kovaan ääneen, et-
tä tämä pieni filosofi varmasti 

kuuli ne, ja se kääntyi taakkan-
sa kanssa sivummalle.

Se, että filosofi kuuli nuo 
sanat, sai sen olon kurjaksi. 
Se uurasti valveillaoloaikan-
sa aivan samoin kuin kaikki 
muutkin muurahaiset, muttei 
voinut mitään sille, että oli 
niin filosofinen. Monta kertaa 
päivässä se nimittäin havah-
tui jostakin mielenkiintoisesta 
aatoksesta ymmärtäen, että oli 
lopettanut kantotyön vahingos-
sa ajatukseen keskittyessään, 
eikä useinkaan tiennyt kuinka 
pitkään oli ajatuksensa äärelle 
pysähtynyt.

Nuo synkät ajatukset kat-
kaisi valtava rytinä, jonka al-
kuperää filosofi ei tunnistanut. 
Ääni kuitenkin läheni sitä ko-
vaa vauhtia takaa päin ja ennen 
kuin muurahainen ehti kääntyä 
katsoman mikä äänen aiheutti, 
oli tuo joku lysähtänyt kovalla 
painolla sen päälleen ja pysäh-
tynyt siihen. Koska muurahai-
nen oli ajatteluun taipuvainen, 
se heti päätteli, että tuo hieman 
lämpöä hohkaava päälle läsäh-
tänyt paino oli kaiketi jonkun 
huomattavasti tätä suuremman 
eläimen koipi. Se myös havait-
si heti, että sillä oli käynyt erit-
täin hyvä tuuri: Jos se ei olisi 
ollut huomattavasti tavallista 
muurahaista pienempi tai olisi 
kulkenut kovaksi tamppaantu-
nutta muurahaispolkua, se olisi 
filosofioineen nyt pelkkä kar-
vas muisto.

Hyvästä tuuristaan johtuen 
muurahainen kuitenkin mah-
tui jalan painosta huolimatta 
pudottamaan kävyn palan se-
lästään ja kiemurteli itsensä 
parempaan asentoon. Pahim-

masta pinteestä päästyään se 
alkoi pohtia miten pääsisi pois 
jalan alta. Se punnitsi monia 
erilaisia vaihtoehtoja, muttei 
niistä mikään vaikuttanut ko-
vin hyvältä. Lopulta se päätyi 
siihen, että voisi etsiä päällään 
seisovan eläimen jalan poh-
jasta mahdollisimman herkän 
kohdan ja puraista siihen, jotta 
eläin pelästyisi. Koska muura-
haiset ovat niin pieniä, niiden 
ajatusprosessit, kuten muutkin 
elintoiminnot toimivat valta-
vaa nopeutta, joten tämäkin 
pitkä prosessi kesti siltä vain 
sekunnin murto-osan. 

Niinpä miltei heti astuttuaan 
muurahaisen päälle tuo suu-
ri paino sai tuntea nahoissaan 
tekemänsä virheen. Paino ja 
pimeys helpottikin heti ja suuri 
eläin rymisteli valtavalla vauh-
dilla takaisin metsään. Sho-
kin helpotettua muurahainen 
pyyhki itsensä puhtaasi ja otti 
taakan takaisi selkäänsä. Sitten 
se lähti tepastelemaan takaisin 
pesälle päin.

Jo kaukaa muurahainen 
kuuli, että pesällä tapahtui jo-
tain erikoista. Mennessään 
lähemmäs se huomasi, että 
kaikki muurahaiset olivat ko-
koontuneen pesän ulkopuolel-
le. Kova metakka pesällä oli ja 
suuri joukko muurahaisia oli 
tulossa häntä kohti. Mitähän 
kummaa ne oikein touhuavat, 
filosofi tuumaili.

Kun vastaan tuleva joukko 
saavutti filosofin, ne nostivat 
tämän harteilleen ja kantoivat 
pesälle voittokulkueessa lau-
laen ja hurraten. Filosofi oli 
hämmentynyt, eikä oikein ym-
märtänyt mitä tapahtui, mutta 

sen verran hän juhlahumun 
seasta ymmärsi, että hänet tal-
lannut hirviö oli ollut muura-
haiskarhu.

Me ihmiset olemme luon-
teeltamme ja ominaisuuksil-
tamme kovin erilaisia. Välillä 
on vaikea ymmärtää toisen 
toimintatapoja, arvoja tai asen-
teita. Miten kukaan voi ajatella 
noin, saattaa joskus ajatella. 
On vaikea hyväksyä se, että 
tuo täysin luonnoton toiminta-
tapa voisi olla yhtä luonnolli-
nen jollekin, kuin minun valit-
semani tapa minulle itselleni. 
Kaikkia meitä kuitenkin tar-
vitaan. Minun ei siis ole lupa 
väheksyä ketään: ei itseäni, ei-
kä ketään toista. Kuten 1. Ko-
rinttilaiskirjeessä sanotaan: ”Ei 
silmä voi sanoa kädelle: ’Minä 
en tarvitse sinua’, eikä liioin 
pää jaloille: ’Minä en tarvit-
se teitä.’ Päinvastoin, juuri ne 
ruumiinjäsenet, jotka meidän 
mielestämme ovat muita hei-
kompia, ovat välttämättömiä.”

Isto Iipola

Erkki Kauhanen, Kala-Erkki-
näkin tunnettu taiteilija, on tut-
tu esiintyjä etenkin pohjoisessa 
Suomessa. Hän esiintyy sään-
nöllisesti mm. Saariselän Pyhän 
Paavalin kappelissa. 

Erkki Kauhasen Iltatunnelma-
esitys on saanut nimensä muka-
na olevasta Kaj Chydeniuksen 
säveltämästä Iltatunnelmasta. 
Erkki Kauhanen on tullut tunne-
tuksi Eino Leinon rakkaimpien 
runojen esittäjänä. Ohjelmassa 
ovat mm. Hymyilevä Apollo, 
Nocturne, Elegia ja Lapin kesä ja 
Legenda. 

Uutena mukaan on tullut 
Tumma, joka kertoo pojasta, jo-
ka ei ole onnistunut toimissaan 
ja vaipuu itsetuhoisiin ajatuksiin. 
”Taatto tuonpuoleisesta” auttaa 
pojan elämän polulle ja niin hän 
”eli ikänsä kaiken”. Lausunta-
taiteilija Toivo Kelloniemi arvi-

oi Erkki Kauhasen esitystapaa 
vähäeleiseksi ja juuri sen vuoksi 
koskettavaksi. ”Hän toteuttaa si-
tä taiteen tekemisen perusnäke-
mystä, että vähän on enemmän ja 
sydämen kyllyydestä suu puhuu. 
Erityisesti minua sykähdytti Ei-
no Leinon Tumma-runon tulkin-
ta. Pienieleinen esitys toi sano-
man aina iholle asti”, Kelloniemi 
kirjoittaa kokemastaan esitykses-
tä Kemijärvellä. Esityksestä on 
saatavana myös juuri ilmestynyt 
CD-tallenne, Iltatunnelma.

Erkki Kauhanen tulkitsee 
Eino Leinoa

Kuuntelin kapellimestari Sant-
tu-Matias Rouvalin haastat-
telua ohimennen Yleisradion 
(15.5.) perjantai-iltapäivän lä-
hetyksessä. Hän kertoi asuvan-
sa Nurmijärvellä kylässä, jossa 
naapurit pitävät huolta toisis-
taan antaen tietojaan, taitojaan 
ja osaamistaan, silloin kun sitä 
joku tarvitsee. Eli niin metsä 
vastaa, kun sinne huudetaan! 
Santtu-Matias Rouvali on va-
littu myös Vuoden tamperelai-
seksi tänä vuonna. Yhtenä va-
lintakriteerinä oli se, että hän 
on tuonut Tamperetta esille 
myönteisellä tavalla.  Sen ovat 
tamperelaiset huomioineet ja 
vastanneet samalla mitalla, 
vaikka ei hän olisi virallisesti 
Tampereella asunutkaan. Sen 
verran on metsää Tampereella-
kin, että hyvän kellon ääni on 
siellä kauas kuulunut.

Minäkin haluaisin elää ja 
asua sellaisessa maailman ky-
lässä, jossa on vielä näitä luon-
nollisia elämisen ääniä saa-
vutettavissa. Haluaisin kuulla 
metsän vastaavan. Tarvitsen ja 
kaipaan elämääni sellaista yh-
teyttä, jossa voi vapaasti hen-
gittää ja tehdä rauhassa hyvää 
toisille. Tulemme liian helposti 
toimeen omillamme. Elämme 
paljolti itsepärjäämisen kult-
tuurissa. 

Valkeakosken Sanomat 
teki varhain keväällä gallup-
kyselyä ihan tavallisille kadun 

kulkijoille. Kysymys kuului: 
”Oletko tehnyt jo puutarhatöi-
tä?” Joku vastasi näin: ”Ehkä 
sitten puuhastellaan kun mum-
mulaan mennään. Ei siellä ole 
talkoita, mutta autellaan.” Jos 
auttamisen mieli oli tallella, se 
riittää.  Olen aina viehättynyt 
yhdessä tekeminen meiningis-
tä. Yhdessä tekeminen tuottaa 
aina iloa itselle ja toisille, siinä 
on sen voima. Se on arvo si-
nänsä. Asenne ratkaisee!

Sitä samaa olen huomannut 
seurakunnan ja yhdistyksen 
toiminnoissa, siinä vapaaehtoi-
set toimijat ovat ratkaisevassa 
asemassa. Sama pitää paikkan-
sa monessa muussa asiassa. 
Hyvä suunnittelu luo raamit 
toiveiden ja tavoitteiden toteu-
tumiselle. Mitä se sitten käy-
tännössä tarkoittaa? Siitä voi 
seurata se, että edessäsi on 450 
munkkia, joita on perinteisesti 
paistettu Ypäjän seurakunnan 
yhteisissä talkoissa. Niitä on 
usein paistettu päivänvalossa 
vapun aikoihin, sekä hämäris-
sä elokuisen Pertun yössä, niin 
kuin nytkin 22.8. tullee tapah-
tumaan. 

Mitä sitten yhteys saa ai-
kaan? Se on ilmeisesti sitä, 
mihin olen lapsesta lähtien 
oppinut ja tunnistanut. Lapsuu-
den kodissani noustiin varhain 
pystyyn, varsinkin kesällä, ja 
”kaaduttiin” illalla sänkyyn, 
tyytyväisenä, pitkän päivän 

puuhasteluista. Oli teh-
ty tiivisti työtä yhdessä 
ja yhteisin voimin, tulos 
oli, että terve uni voitti 
ja naurukin tuli ihan it-
sestään. Yhteistyö saa 
aikaan tyytyväistä miel-
tä.

Muistan äitini käy-
neen joskus vappumars-
sia seuraamassa ja totesi 
sieltä tullessaan. Niin 
se on, että Ihminen tar-
vitsee työtä, ravintoa 
ja unta sopivassa suh-
teessa, silloin elämä on 
tasapainossa ja elämä 
hymyilee. Hän määrit-
teli sen näin: ”Kun te-
kee työtä, tulee nälkä, 
kun on tullut ravituksi, 
nukkuu hyvin, ja uni on 
makeaa.” Valitettavasti tänä 
aikana kaikilla ei ole työtä ja 
tekemistä tarpeeksi. Se on tosi 
uuvuttavaa ja turhauttaa liian 
montaa. Tekemisen puute taas 
saa myös paljon aikaan sellais-
ta pahaa, joka ei aina kestä päi-
vänvaloa. Ilo ja hymykin usein 
silloin sen myötä katoavat.

Kun olin ensimmäisessä 
virkapaikassani, Kiikan seu-
rakunnassa. Parhaimmat ideat 
löytyivät ja nousivat pintaan 
aina ystävieni kanssa tehdyil-
tä yhteisiltä kävelylenkeiltä. 
Tänäkin kesänä haluaisin teh-
dä sellaisia pieniä yhteisiä vi-
rityslenkkejä, jossa voitaisiin 

vaikka samalla tutustua paikal-
liseen kulttuurihistoriaan ja sa-
malla toinen toisiimme. Täällä 
Ypäjällä seurakuntamestari 
Maurits Hietamäki on ainakin 
yhden sellaisen järjestämäs-
sä seurakuntakodin pyhillä 
pihoilla perjantaina 21.8. klo 
10.00. Teemme silloin yhdessä 
pienen yhteisen pyhiinvaelluk-
sen. Toivottavasti myös muita 
matkoja, postilaatikolle, tai pi-
demmällekin, sitten kun aika 
on. Niitä tässä haaveilen. Hy-
myillään, kun tavataan!

Terhi Hakala-Vappula  
diakonissa

terhi.hakala-vappula@evl.fi 

Tule aamuhun hymyilemään!

Miksi pankki kysyy?
Kun asiakas asioi pankissa 
esimerkiksi laina-asioissa, on 
luontevaa vastata kysymyksiin 
tuloista sekä menoista. Nyky-
ään näitä kysymyksiä kysytään 
myös muun asioinnin yhtey-
dessä ja lisäksi tiedustellaan 
poliittisesta vaikutusvallasta 
ja verovelvollisuudesta. Nämä 
kysymykset saattavat tuntua 
oudoilta, yllättäviltä ja jopa tun-
gettelevilta.

– Pankkien toiminta perustuu 
pitkälti luottamukseen: hyvään 
palveluun, asiakkaan tuntemi-
seen sekä oikeisiin ratkaisuihin. 
Kysymme monenlaisia asioita, 
koska haluamme tuntea asiak-
kaamme ja ymmärtää heidän 
elämäntilanteensa. Näin pys-
tymme tarjoamaan juuri heidän 
tarpeisiinsa sopivia pankkipal-
veluita, Kirsi-Marja Hiidensalo 
Ypäjän Osuuspankista kertoo.

Joitakin asioita kysymme, 
koska pankkeja velvoittavat 
monet lait, joilla pyritään ehkäi-
semään esimerkiksi rahanpesua, 
terrorismia ja taloudellista ri-
kollisuutta. Osuuspankki haluaa 
kantaa vastuunsa rikollisuuden 
ehkäisyssä.

Tuntemistiedot suojaavat 
väärinkäytöksiltä

Kaikilla pankeilla on Suo-
men lakiin perustuva velvolli-
suus tuntea asiakkaansa ja siksi 
kysymme asiakkailtamme esi-
merkiksi rahaliikenteestä ulko-
maille. Tiedon avulla voimme 
suojata asiakkaidemme varoja 
erilaisia väärinkäytöksiä vas-
taan. 

– Kysymme tietoja asiakkuu-
den alkaessa ja säännöllisesti 
sen aikana aina asiakaskohtaa-
misissa. Kaikkia tietoja käsi-
tellään luottamuksellisesti suo-
malaisen pankkisalaisuussään-
nöstön mukaisesti, Kirsi-Marja 
Hiidensalo korostaa.

Pankeilla on lakisääteinen 
velvollisuus tunnistaa ja tun-
tea asiakkaansa. Pankilla täy-
tyy henkilötietojen lisäksi olla 
riittävät tiedot muun muassa 
asiakkaan toiminnasta, talou-
dellisesta asemasta ja varojen 
alkuperästä. Saatamme kysyä 
esimerkiksi tilille tulevien varo-
jen alkuperästä ja käyttötarkoi-
tuksesta. Varojen alkuperää sel-
vittääksemme saatamme tarvita 
kirjallisen selvityksen lisäksi 
esimerkiksi kauppakirjoja tai 
muita asiakirjoja.

Pankin täytyy myös selvit-
tää, oletko poliittisesti vaiku-
tusvaltainen henkilö toisessa 
valtiossa (= PEP), tällaisen hen-
kilön perheenjäsen tai läheinen 
yhtiökumppani. Tämä ei tarkoi-
ta, että kysyisimme poliittisia 
mielipiteitä.

Yhdysvallat ja Suomi ovat 
sopineet Yhdysvaltain ulko-
maisten tilien verotusta kos-
kevan lain (FATCA, Foreign 
Account Tax Compliance Act) 
mukaisesta tietojenvaihdosta. 
Sopimuksen mukaan rahoi-
tuslaitosten on tunnistettava 
yhdysvaltalaisten henkilöiden 
omistamat tilit ja sijoitusvaral-
lisuus, ja ilmoitettava niiden 
määrä paikallisille veroviran-
omaisille. Nämä raportoivat tie-
dot edelleen Yhdysvaltain ve-
rovirastolle (Internal Revenue 
Service eli IRS).

Asiakkaan tietojen  
kysely joustavasti  
eri kanavissa

Keräämme ja päivitämme 
tietoja joustavasti asiakkaiden 
käyttämissä kanavissa. 

– Kesäkuun alusta alkaen 
asiakas voi myös itse täydentää 
tietonsa verkossa. Salattu yhte-
ys verkkopankin kautta on asi-
akkaalle turvallinen ja helppo 
tapa tietojen antamiseen, Kirsi-
Marja Hiidensalo kertoo. 

Osa asiakkaistamme saa 
verkkopankissa kyselylomak-
keen, jossa pyydämme päivittä-
mään pankkiasiointiin liittyviä 
tietoja. Kysymme muun muassa 
elämäntilannetta, pääasiallis-
ta pankkia, verovelvollisuutta 
Yhdysvaltoihin sekä tulevien 
tulojen alkuperää. Kysymykset 
ovat samoja, joita käymme läpi 
konttoritapaamisissa.

Kysely lähetetään verkko-
pankin kautta useammassa eräs-
sä. Ensimmäiset asiakkaat saa-
vat sen kesäkuun alussa. Kysely 
lähetetään verkkopankkia käyt-
täville asiakkaille, joiden tietoja 
tarvitsee täydentää tai päivittää 
lain vaatimusten mukaisesti. 
Asiakas voi halutessaan myös 
itse täydentää tuntemistietonsa 
verkkopankissa. Tuntemistie-
dot-kysely tulee verkkopalve-
luun Kohtaan Omat tiedot.

Tietoja päivitetään myös 
konttoreissa, joten emme lähetä 
kaikille asiakkaille verkkopank-
kikyselyä.
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Äkillinen sairaus vei 2.4.2015 
maanviljelijä Seppo Suksen ai-
van liian varhain, 60-vuotiaa-
na. Seppo oli jo kotoaan saanut 
yrittäjähenkisen elämän eväät 
sekä kiinnostuksen maatalou-
teen. Loimaan maatalousoppi-
laitoksen isäntäkoulun käytyään 
Seppo jatkoi kotitilan maata-
loustöissä vastaten emakoiden 
hoidosta. Loimaan Hirvihovista 

Seppo löysi vaimon Kaija Uusi-
talon, jonka kanssa meni naimi-
siin v. 1975. Perheeseen syntyi 
kaksi poikaa ja yksi tyttö. Aluksi 
nuoripari asui Loimaalla ja Sep-
po toimi kaupungin maatalous-
sihteerinä.  

Kaijan kotitilalla tapahtui 
sopivasti sukupolvenvaihdos v. 
1977.  Nuoripari muutti heinä-
kuussa asumaan Ypäjälle Puis-
ton tilalle. Alkoi uusi elämä 
Puiston tilaa vahvasti kehittä-
mällä. Rakennettiin sikala, jota 
on laajennettu useamman kerran 
aina 170 emakon yhdistelmäsi-
kalaksi. Tilan peltoalaa on kas-
vatettu määrätietoisesti 20 ha:sta 
90:een. Tila on palkittu v. 2004 
vuoden sikatilana Hämeessä. 

Seppo luki tiedelehtiä ja ha-
ki uusia mahdollisuuksia elin-
keinon kehittämiseksi. Hän oli 
ennakkoluuloton, hyvin yrittä-
jähenkinen sekä erittäin kiin-
nostunut uusimman tekniikan 
hyödyntämisestä maataloudessa. 
Hänellä oli omat reseptit sikojen 

ruokintaan, jopa hivenaineresep-
tin hän oli itse suunnitellut. Hän 
kokeili uusia asioita yritykses-
sään. Mihin hän ryhtyi, sen hän 
teki aina täysillä niin kotitöissä 
kuin luottamustehtävissäkin. 
Puolisona Seppo oli huomaavai-
nen ja isänä hän opetti lapsilleen 
hyvän työmoraalin ja kannusti 
ja rohkaisi lapsiaan. Isän apu oli 
aina saatavilla. 

Seppo toimi Hämeen Sika-
talouskerhon puheenjohtajana 
1987–1988. LC Ypäjän toimin-
nassa Seppo oli v. 1991 alkaen 
ollen sen presidentti vuosina 
2000–2001. Hän oli piirin Loh-
kon puheenjohtaja 2005–2006 ja 
klubin jäsenjohtaja 2011–2012.  
Seppo oli perustamassa Ypäjälle 
Naisten LC Katea v. 2004. Sep-
po oli Ypäjän Osuuspankin halli-
tuksessa v. 1997 alkaen. Luotta-
mushenkilönä Seppo oli yhteis-
työkykyinen, rakentava ja hän 
arvosti muidenkin mielipiteitä. 
Hän oli ikuinen optimisti ja hä-
nellä oli asioihin aina myöntei-

nen lähestymistapa.
Aina kun tapasin Sepon, hä-

nellä oli selkeitä ehdotuksia 
siitä, miten maatalous- ja maa-
seutupolitiikkaa pitäisi kehittää, 
jotta maaseudun elinvoima ja 
elinkeinon kannattavuus parani-
sivat. Hän oli miettinyt asioita 
perusteellisesti. Olen niistä vuo-
sikymmenten aikana saamistani 
neuvoista hyvin kiitollinen. Hän 
oli tyytyväinen maatalousyrit-
täjä, joka piti työstään vaikka 
maatalouden tilanne onkin vai-
kea. 

Seppo siunattiin 25.4.2015 
Ypäjällä päivänä. jolloin toivo-
rikkaat kylvöt taas kerran aloi-
tettiin. Haudalla aurinko läm-
mitti keväisesti. Yksi kylvömies 
Seppo on poissa. Hänen valoisa 
muistonsa ja arvokas elämän-
työnsä elää ikuisesti muistois-
samme. Vaikka elon siteet kaik-
ki kerran katkeaa, muistojen 
kauniit kiteet ikuisiksi jäävät.

Sirkka-Liisa Anttila 
kansanedustaja, Sepon ystävä 

Maanviljelijä Seppo Suksi in memoriamNurkkakuntalainen

Kohti kesää
Vanhat merkit pitivät paikkansa, 
kun lupasivat kylmää kevättä. 
Kertovat vielä, että kesä alkaa 
25.5. ja niin se taitaa ollakin. 
Nyt pitää varustautua kesään. 
Itse olen viihtynyt talvihaala-
reissa pihalla kuunnellen radio-
kuulosuojaimista puutarhahom-
miin sopivaa ohjelmaa, kun olen 
kaikkiruokainen. Kyllä maail-
ma menee eteenpäin, kun näin 
pystyy seuraamaan tapahtumia 
ilman pihakoivusta roikkuvaa 
radiota. 

Ymmärrän kyllä heitäkin, 
jotka eivät radiota pidä päällä. 
Jos päivän mittaan kuulee sa-
man viisun kymmeniä kertoja 
”enkeleitä onko heitä?”, niin 
ymmärrän, että pelkkä linnun-
laulu on viihdyttävämpää pi-
demmän päälle. Sirkkelinääni-
kin alkaa tuntua miellyttäväm-
mältä, jos on uskominen Varsa-
nojan puukauppamiestä, jolla on 
muutoinkin kuolemattomia aja-
tuksia maailman menosta. Lei-
non Sylvi kertoi, kuinka hänen 
mietteensä kulkee mukavasti, 
kun tekee halkoja vanhoin me-
netelmin. Varmaankin kaiken-
lainen tekeminen, mistä pitää on 
ihmiselle hyväksi. Itsekin olen 
huomannut, että pidän tärkeäm-
pänä kuinka monta perennaa 
alkaa kukkia kuin kuinka monta 
ministeriä on seuraavassa halli-
tuksessa. Nyt, kun en enää ole 
puoluehallituksessa, voin rau-
hallisin mielin odottaa valmista 
ilman kriittistä otetta tulevasta. 
Voi vaan sanoa, että Suomen 
tulevat linjaukset ovat hyvin 
pienen ryhmän käsissä. He käyt-
tävät asemansa tuomaa val-
tuutusta sataprosenttisesti. Nyt 
edetään insinöörin piirustuksilla 
kohti maalia. Toivottavasti asiat 
edellä eikä aikataulut.

Puolue-elimiin tuodaan nyt 
hyvin pitkälle sovittuja asioita, 
jotka eivät paljoa enää muutu. 
Kyseessä on lähinnä kuulemis-
kierros. Ministerivalinnoissakin 
on puolueiden puheenjohta-
jilla vahva asema eikä heidän 
hahmottelemansa nimet paljon 
muutu, vaikka niistä joskus ää-
nestetäänkin.

Puutarha-askareissa mietteet 
kiertää ja olen monesti tyyty-
väinen, että tuonkin asian sain 
kuulokkeista kuulla, vaikka 
olinkin pusikossa  rähmällään. 
Päiväsaikaan on varmaan vas-
taanottokyky parempi kuin yöl-
lä, jolloin ainakin murheet mo-
ninkertaistuvat. Yöaikaan kek-
sii kyllä suuria ajatuksia, jotka 
eivät kuitenkaan kestä päivän-
valoa. Muistan kuinka vuosia 
sitten Jaakkolan Osmo kertoi 
kirjoittaneensa oikein muistiin 
yöllä neronleimauksensa. Aa-
mulla hän ei saanut kirjoitta-
mastaan mitään tolkkua. Eli on 
varmaan parempi hakata hal-
koja ja repiä pitkiä valkojuuria 
mullasta päivällä ja nukkua le-
vollisesti yöllä kuin pieni lapsi.

Olen monesti miettinyt mi-
ten hedelmällisiä ovat sellaiset 
kokoukset, joita pidetään yö-
kaudet. Aamulla sitten haas-
tatellaan osapuolia, jotka ovat 
valvoneet koko yön. Itselläni on 
ainakin täysi työ varsinkin ruo-
kailun jälkeen pysyä hereillä jo 
päiväkokouksissakin.

Luonnossa tapahtuu nyt 
kasvun ihmeitä. Linnuilla on 
lyhyet unet ja kasvit varttuvat 
nyt mukavan kosteassa maas-
sa mallikkaasti. Viime keväänä 
kukinnasta kieltäytyneet tulp-
paanit korvaavat nyt tuon hil-
jaiselonsa. Päärynä-, kirsikka-, 
luumu- ja omenapuut kukkivat 
nyt täysillä. Lämpenevä sää 
tuo varmaan pölyttäjät ja hal-
lattomien öiden jälkeen meillä 
on syytä odottaa kunnon satoa. 
Nautitaan nyt kuitenkin jo ku-
kinnoista. Kuolleeksi luulemani 
Mooseksen palava pensaskin 
esittelee ujosti muutamaa vaa-
timatonta versoaan, joten aikai-
semmat uutiset sen talvituhosta 
olivat ennenaikaisia.

Tehdään sellaista, missä 
viihdymme ja aika kuluu huo-
maamatta. Heräävä luonto antaa 
meille monenlaisia virikkeitä, 
jotka arjen kiireessä jäävät hel-
posti huomaamatta.
Hyvää kesää  
Ypäjäläisen lukijoille!

Markku Leppälahti

Varhaisin maininta Levän ky-
lästä on vuodelta 1506. Kylän 
neljän kantatalon isäntänä oli 
Thomas Lutw Leffe. Tuosta 
Leffe-nimestä kylä lienee saa-
nut nimensä. Kylä makaa Loi-
mijoen etelärannalla.

Lapsuuteni ja nuoruuteni 
Levä on säilynyt muistoissa, 
vaikka maailma on lennättänyt 
sinne tänne ja tuonne. Levällä 
asui silloin onnellisia, joskin 
köyhiä perheitä. Lapsiakin oli 
leikkikavereiksi asti. Levän-
mäentiellä asui perheitä Loi-
mijoen luhdilta kirkonkylään 
asti seuraavasti: karjalaisevak-
ko Rämön tila, karjalaisevakko 
Kukkosen tila, Virtasen torppa, 
timpuri Laineen talo, Petrellin 
suurperhe, Viilolan talo, Mä-
enpään talo, Väärin pientila, 
jokirannassa oli Lehtosen ta-
lo. Kalle oli töissä Siittolassa, 

Tuomolan tila, Aaljoen torppa, 
Hossin rusthollitila, Helinin 
Jussin saunamökki, Markkula-
lan suurtila ja Haikosen tila.

Leväntiellä oli joskus jo-
pa liikennettä. Hevoskärryillä 
haettiin maitokopeista maidot. 
Tonkan päällä oli meijeristä 
palautettu voipaperiin kää-
ritty kilon voipaketti. Maito 
kuljetettiin meijeriin ja mitä 
rasvapitoisempaa se oli, sitä 
suurempi oli maitotili. Joppi 
kuljettiin takaisin  tiloille ja se 
juotettiin etupäässä vasikoille. 
Nykyisinhän joppia juotetaan 
ihmisille (rasvaton maito).

Minkälaisia olivat asukit? 
Karjalan evakko Kukkosen 
Reino ostaa päräytti kylän en-
simmäisen traktorin, Zetor-
merkkisen. Sillä Reino päris-
teli pitkin raittia ilman perä-
kärryjä, ja ”minnesmennään 

minnesmennään tonnekkoton-
nekko ” kuului Zetorin moot-
torista. 

Virtasen Väinö oli Hevos-
siittolan työmies. 

Petrellin perhe oli suuri. 
Lapsia taisi olla viisi tai kuusi. 
Hirsitorppa oli joka suuntaan 
linussa. Äiti-Helli oli luonteel-
taan perin positiivinen, vaikka 
tuota ruokapuolta ei liiemmälti 
ollut jakaa. Aina oli kuitenkin 
vieraanvaraksi, jos ei muuta 
niin munakokkelia. Alarik oli 
pahasti selkävaivainen. Käys-
kenteli nenä maata viistäen, 
mutta ei ollut vaivasta kommo-
naan. Elämä on.

Mäenpään Lauri asui äitinsä 
kanssa ruohottuneen pihan ta-
kana olevassa mökissä. 

Tuomolassa asustivat Er-
land ja Tilda. Pojasta Aimosta 
tuli poliisi ihan Helsinkiin as-
ti. Aimon pojan Heikin kanssa 
sain leikkiä aina kesäisin. Ja 
muuten kesät olivat huippu-
lämpimiä silloin.

Hossin suurtilaa hallinnoi 
Olavi. Ystävällinen, vähän vat-
sakas. Pojista Martista tuli ihan 

upseeri ja Jussi hoitaa tilaa vie-
läkin.

Hossin päärakennuksen ala-
puolella saunamökissä asusteli 
Helinin Jussi omissa oloissaan. 
Aaljoen Karin kanssa piruut-
tamme Jussia hätyytimme. 

Hossin lähinaapurissa asui 
Aaljoen pienperhe. Kari oli 
paras kaverini. Siiri oli in-
validi, mutta ihmeellinen oli 
kykynsä tehdä kasvavalle po-
jalle suuhunpantavaa. Itsekin 
sain maistaa gurmeeruoaksi 
valmistettuja ruutanoita, joita 
haavimme Hossin pellon sa-
vilävestä. Kari eteni urallaan 
herra isoherraksi, kai tohtoriksi 
tai professoriksi asti.

Markkulan manttaalitila oli 
suuri.  Ilmin sopraano säesti 
isäntä-Heikkiä. Joose oli van-
ha-isäntä.

Haikoset muuttivat Levälle 
myöhemmin.

Lopuksi: niinkuin levät ovat 
maailman keuhkot, niin Levä 
on Ypäjän keuhkot.

Keijo Wääri
Kerran leväläinen,  

aina leväläinen

Nuoruusmuistoja Levältä

Wäärin käsityksiä
Karjalaisen heimon siirtymises-
tä läntiseen Suomeen on kulu-
nut yli 70 vuotta. Yhä vieläkin 
halutaan pitää omia juhlia vuo-
sittain ja tänä vuonna Ypäjällä 
on vuorossa Muolaalaisten juh-
lat, 26.7.2015. Päivä alkaa Juh-
lajumalanpalveluksella kirkossa 
kello 10. Jumalanpalveluksen 
päätteeksi lähetetään seppelpar-
tiot laskemaan havuseppeleet 
Sankarihautamuistomerkille se-
kä Karjalaan jääneiden vainaji-
en muistomerkille.

Kartanon koululla on mah-
dollisuus ruokailuun ja kello 
13 alkaa vuosikokous, se kestää 
noin puoli tuntia. Pääjuhla alkaa 
noin kello 13.30, ohjelmassa on 
yhteislaulua, musiikkia, juhla-
puhe, väliajalla on kahvittelu-
mahdollisuus. Jotta saisimme 
järjestettyä onnistuneet juhlat, 
tarvitsemme runsaasti talkoolai-
sia erilaisiin tehtäviin.

Kirkossa tarvitaan koleh-
dinkerääjiä ja seppelpartioihin 
henkilöitä, naisairueilla mielel-
lään kansallispuku. Kartanon 
koululla tarvitaan juhlan aika-
na ohjelmien myyjiä, ruoka- ja 
kahvilippujen myyjiä, arpojen 

myyjiä, järjestyksenvalvojia, 
tarjoiluhenkilökuntaa, tarvike-
myyjiä, autojen paikoitukseen 
liikenteenohjaajia.

Ennen juhlaa ja juhlan jäl-
keen tarvitaan henkilöitä opas-
teiden laittamiseen risteyksiin, 
tuolien paikoilleen laittoon, 
juhlasalin korteluun ja moneen 
muuhunkin tehtävään. Juhlan 
jälkeen on jälkitoimien vuoro ja 
siihen, tarvitaan talkoolaisia.

Karjalaisseuran hallitus muo-
dostaa juhlatoimikunnan ja toi-
vomme mahdollisimman monen 
olevan valmis tulemaan talkoi-
siin juhlan onnistumiseksi.

Kaikki ovat tervetulleita tal-
koisiin, sinun ei tarvitse olla 
karjalaisjuurinen.

Voit ilmoittautua seuraaville 
henkilöille: Pekka Moisander, 
Aino Tuura, Airi Ikonen, Lasse 
Paljakka, Jouni Paloposki, Urho 
Puukka, Matti Pyykkö, Merja 
Rautiainen, Tuire Romu, Mirja 
Tuomisto, Lassi Velling.

Lisää juhlista heinäkuun leh-
dessä.  

Etukäteen kiittäen  
Ypäjän Karjalaisseura

Talkoolaisia Muolaan juhlille

Akseli ja Elina Koskelan tuvassa. Ypäjän Musiikkiteatterilla 
ovat Täällä Pohjantähden alla -teoksen harjoitukset täydessä 
vauhdissa. Musiikillinen näyttämöteos on Väinö linnan  
klassikkotrilogiasta uudelleen dramatisoitu ja sävelletty  
varta vasten 30-vuotista taivaltaan juhlivalle Ypäjän  
Musiikkiteatterille. Kuva: Iina Wahlström
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Opiskeluaikana 1990-luvulla 
ajattelin, etten päädy apteekkiin 
töihin tai ainakaan ehdi työsken-
nellä apteekkarina, koska am-
mattiapteekkijärjestelmä varmas-
tikin muuttuu, vapautuu täysin. 
Proviisorin opintojen pro gradu 
-työn tein lääkeyritys Orionille ja 
vähän myöhemmin vierähti lähes 
kahdeksan vuotta lääketukku-
kaupassa, ehdinpä työskennellä 
jakson tukkuliikkeen apteekeis-
sa Norjassakin. Ison yrityksen 
jälkeen, pienyrittäjyys ja apteek-
karin ura alkoi tuntua omimmal-
ta vaihtoehdolta. Nyt parhaalta 
tuntuu se, että saa käytännössä 
kehittää apteekkitoimintaa asi-
akkaiden hyödyksi ja iloksi sekä 
auttaa ihmisiä sairauksiin ja ter-
veyteen liittyvissä asioissa. 

Onneksi Suomen apteekki-
järjestelmää ei niin sanotusti va-
pautettu pahimmassa huumassa 
2000-luvun alussa. Siitä ei ole 
saatu hyviä kokemuksia Ruotsis-
sa tai Norjassakaan. Apteekkien 
omistus on niissä keskittynyt 
kansainvälisille yhtiöille, jois-
sa ainakin osassa pääomistaja 
on eroparatiisiyhtiö (veroja ei 
makseta kokonaisuudessa toi-
mintamaahan) – eivätkä itsehoi-
tolääkkeiden vähittäismyynti-
hinnatkaan ole juuri laskeneet. 
Suomessa ainoita päivittäista-
varakaupassa myytäviä ja va-
paasti hinnoiteltavia lääkkeitä 
ovat nikotiinikorvausvalmisteet. 
Niidenkään hinnat eivät ole mer-
kittävästi halventuneet. Suomen 
apteekkijärjestelmä, jossa aptee-

keille on määrätty sijaintialueet 
ja jossa viranomainen päättää 
apteekkiluvista, on pitänyt huo-
len siitä, että apteekkeja on myös 
syrjäseuduilla. Kaiken kaikkiaan 
Suomessa on 817 apteekkitoi-
mipistettä. Jos merkittävä osa 
itsehoitolääkkeiden myynnistä 
siirtyisi pois apteekeista, apteek-
kiverkosto harvenisi. Silloin re-
septilääkkeiden, monien itsehoi-
tolääkkeiden ja muiden apteek-
kituotteiden sekä terveysneuvon-
nan saatavuus huononisi etenkin 
syrjäseuduilla kuten Kvarnström 
ja Ritala Helsingin Sanomien 
kirjoituksessa toteavat (Apteek-
keja tulisi hyödyntää sote-uudis-
tusta tehtäessä, HS 13.5.2015). 
Pienellä paikkakunnalla täyden 
palvelun apteekki turvaa lähistöl-
lä toimivan kaupan toimintaedel-
lytyksiä paljon paremmin kuin 
muutama itsehoitolääke kaupan 
hyllyllä. Toinen kysymys on se 
voitaisiinko apteekkien välistä 
kilpailua isoilla paikkakunnilla 
jollain tapaa lisätä (STM Raport-
ti apteekkitoiminnan ja muun 
lääkehuollon kehittämisestä 
20.1.2015 pdf).

Ypäjälle apteekki siirrettiin 
Karjalankannakselta Muolaasta 
kesällä 1940, ja ensimmäinen 
apteekkari Aili Kortelainen ava-
si apteekin 1.9.1940. Näin ollen 
apteekki täyttää ensi syksynä 75 
vuotta. Ennen minua apteekkia 
ovat luotsanneet kahdeksan eri 
apteekkaria. Tänä aikana ap-
teekkitoiminta on muuttunut 
muun maailman mukana. Kun 
vuonna 1914 vain noin 2 % re-
septuurista oli lääketehtai-den 
valmistamia erikoisvalmisteita, 
oli osuus 1960-luvulla jo yli 90 
% (Pillereistä Palveluksi – SAL 
110 v, PharmaPress Oy 2007). 
2000-luvulle tultaessa lääkkei-
den valmistus apteekeissa väheni 
merkittävästi ja valmistus keskit-
tyi laadun ja tarkoituksenmukai-

suuden varmistamiseksi isompiin 
yksiköihin niin sanottuihin sopi-
musvalmistusapteekkeihin. Tällä 
hetkellä apteekissa valmistet-
tujen lääkkeiden osuus on enää 
alle prosentin lääkemyynnistä. 
Lähivuosina myös yksittäiselle 
potilaalle lääkemääräyksen mu-
kaisesti apteekissa valmistettu-
jen lääkkeiden valmistus, eli ns. 
ex tempore -lääkevalmistus, on 
muuttumassa luvanvaraiseksi. 
Kaikilla apteekeilla tulee jat-
kossakin olemaan velvollisuus 
toimittaa lääkärin määräämät 
ex tempore -valmisteet ja tarvit-
taessa hankkia ne sopimusval-
mistuksena. Ypäjän apteekkiin 
varastoon valmiiksi hankitut so-
pimusvalmistustuotteet tulevat 
Merikarvian ja Töysän aptee-
keista, ja ex tempore -valmisteet 
Yliopiston Apteekista. 

Viimeiset suuret muutokset 
apteekkitoiminnassa ovat säh-
köisten reseptien, eReseptien, 
vaiheittainen käyttöönotto vuo-
desta 2011 ja koneelliseen an-
nosjakelupalveluun siirtyminen. 
Kun reseptit ovat sähköisenä, ei 
apteekissa asioidessa tarvita re-
septintoimitusta varten kuin hen-
kilöllisyystodistuksen – resepti-
tiedot löytyvät koneelta ja myös 
kelakorvaustiedot tulevat nyky-
ään sähköisesti. Sähköisten re-
septien uusiminen käy kätevästi 
apteekin kautta. Ypäjän apteekis-
sa uusimispyynnön välittäminen 
lääkärille tapahtuu veloitukset-
ta. Lisäksi ensi syksystä lähtien 
Omakanta-palvelusta (www.kan-
ta.fi) reseptejään omilla pank-
kitunnuksilla katselevat voivat 
tehdä uusimispyyntöjä itsekin 
suoraan lääkärilleen. Kaikkien 
Suomessa käsiteltävien reseptien 
tulisi olla sähköisiä vuoteen 2017 
mennessä. Sen jälkeen paperi- ja 
puhelinreseptejä saa käyttää enää 
hätätilanteissa tai tietoliikenne-
katkosten aikana. Ypäjän aptee-

kissa tulostetaan mukaan aina 
pyydettäessä paperinen yhteen-
veto omista voimassa olevista e-
resepteistä.

Apteekkien koneellista annos-
jakelua eli annospussipalvelua 
voitaisiin hyödyntää nykyistä 
enemmän lääkehoitojen onnistu-
misen varmistamisessa sekä ko-
tihoidon ja hoitokotien henkilö-
kunnan ja omaishoitajien työtaa-
kan keventämisessä. Koko Suo-
men tasolla lääkkeiden annos-
pussipalvelua käyttää vasta 30 
000–40 000 avohoidon potilasta, 
vaikka tästä apteekkipalvelus-
ta voisi hyötyä moninkertainen 
määrä (Apteekkeja tulisi hyö-
dyntää sote-uudistusta tehtäessä, 
HS 13.5.2015). Annospussipal-
velu on mahdollista hoitokodeis-
sa asuvien lisäksi myös kotona 
asuville, periaatteessa siis kai-
kille sitä tarvitseville asiakkail-
le. Palvelussa kokonaislääkitys 
tarkistetaan ja lääkkeet jaellaan 
annospusseihin kahdeksi viikok-
si kerrallaan. Etuna on muun 
muassa se, että asiakas maksaa 
vain käyttämänsä lääkkeet lääki-
tyksen vaihtuessakin. Palveluun 
kuuluvasta ajantasaisesta lääki-
tyskortista selviää koko lääkitys 
yhdellä silmäyksellä. Ypäjän ap-
teekissa on tällä hetkellä noin 60 
annospussipalvelua hyödyntävää 
asiakasta. Annospussit tulevat 
Apteekkariliiton tytäryhtiöltä 
PharmaServiceltä, Espoonlahden 
Apteekin ANJA-yksiköstä. Pal-
velu on maksullinen, kerromme 
siitä mielellään lisää.

Apteekkien toiminta onkin 
muuttunut pillerien valmistuk-
sesta terveysneuvonnaksi sekä 
valmiiden lääkkeiden ja annos-
jakelupussien toimittamiseen. 
Apteekki on siitä harvinainen 
terveyspalvelu, että apteekeissa 
terveydenhuollon ammattilai-
sen puheille pääsee saman tien, 
aikaa varaamatta. Sosiaali- ja 

terveysministeriö on linjannut 
uusimmassa apteekkien kehittä-
misraportissaan, että lääkkeiden 
vähittäismyynnin ja terveys-
neuvonnan lisäksi apteekissa 
voidaan tuottaa myös terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämiseen 
liittyviä palveluita. Nykyisiä ap-
teekkien tarjoamia lisäpalveluita 
ovat esimerkiksi: lääkehoidon 
kokonaisarviointi ja suppeampi 
lääkityksen tarkastus, astma- ja 
diabetespalvelu, koneellinen an-
nosjakelu, lääkkeenoton muistu-
tuspalvelu, inhalaatiotarkistus, 
terveyskontrollipalvelu, tupa-
kasta vieroitus ja Liikkujan ap-
teekki. Näistä palveluista Ypäjän 
apteekissa on tällä hetkellä koko-
naisuudessaan vain edellä kuvat-
tu annospussipalvelu. 

Uusimpia kokeiluita apteekki-
en lisäpalveluista ovat apteekki-
en yhteydessä olevat Apteekkien 
terveyspisteet, joissa tarjotaan 
sairaanhoitajan palveluita – pie-
niä hoitotoimenpiteitä esimer-
kiksi korvahuuhteluja ja tikkien 
poistoja, hoidon seurantaa, mitta-

uksia ja rokotuksia. Toistaiseksi 
terveyspisteitä on vain muuta-
man apteekin yhteydessä, Ypä-
jää lähinnä Turun Hirvensalon 
apteekissa. Apteekkitoiminnan 
kehittämistä viime vuonna poh-
tinut työryhmä arvioi myös, että 
apteekkien toteuttamilla kausi-
influenssarokotuksilla voitaisiin 
parantaa Suomen alhaista roko-
tuskattavuutta ja helpottaa roko-
tuksen saantia.

Apteekit ovat osa terveyden-
huoltoa ja niillä tulee olemaan 
toivottavasti vielä paljon enem-
mänkin annettavaa tällä saralla. 
Ypäjällä ollaan siinä onnellises-
sa asemassa, että täällä on erin-
omaisesti toimiva terveyskeskus, 
josta saa apua hyvin nopeasti. 
Apteekin rooli on täällä resepti-
lääkkeiden toimittamisen lisäksi 
enemmän terveysneuvonnan ja 
itsehoitolääkinnän puolella eikä 
tietyille erityispalveluille ole var-
mastikaan tällä hetkellä kysyn-
tää – olemme kuitenkin avoimin 
mielin palveluidemme kehittämi-
sen suhteen.      Katja Keskiaho

Ajankohtaista apteekista 

Ypäjän Apteekki syksyllä 75 vuotta!

Palvelemme koko kesän ma–pe 9–17 ja la 9–14. 
Juhannusaattona olemme avoinna 9–12.
Apteekin julkisivu on uusittu huhti-toukokuussa Apteekka-
riliiton yhtenäisen Apteekki-ilmeen mukaiseksi. Nyt kesän 
kynnyksellä apteekin tilat kunnostetaan ja tietojärjestelmä 
vaihdetaan nykyaikaisempaan. Toivottavasti muutostyöt 
onnistuvat ja voimme syyskuussa tarjota apteekin 75 v. 
synttärikahvit edukseen uudistuneessa apteekissa!
Uudistamme apteekkia touko-kesäkuun aikana:
Tavoitteena on laajentaa palveluvalikoimaa, parantaa resepti-
asioinnin intimiteettisuojaa ja vahvistaa lääkeneuvonnan laatua 
ja turvallisuutta reseptinkäsittelysovelluksen avulla.
13.–14.5. asiakastilan takaa poistettiin lääkevalmistustila.
27.–28.5. reseptilaatikosto siirtyi entisen lääkevalmistustilan 
paikalle, reseptinkäsittelypisteet kääntyivät toisinpäin ja palve-
luvalinnan hyllystöt uusittiin.
15.–16.6. apteekin tietojärjestelmäsovellus vaihtuu.
Pahoittelemme remontista aiheutuvaa häiriötä, palvelemme 
normaalein aukioloajoin koko uudistuksen ajan!

Heppakerhon tunnelmia
Ajatus naisille suunnatusta ta-
pahtumasta sai alkunsa ystävän-
päivän luistelutapahtuman alla, 
jolloin loimaalainen Mia Lin-
tula Artemiina-liikkeestä kyseli 
yhteistyömahdollisuuksia Kult-
tuuri Puomin kanssa. Käsityö-
pajan järjestäminen paisui heti 
ensikäsittelyssä kokonaiseksi 
messutapahtumaksi. Meillä on 
kai Kulttuuri Puomissa tapana 
antaa mopon karata lapasesta, 
mutta ainakaan toistaiseksi sii-
tä, että haasteisiin tartutaan en-
nakkoluulottomasti, ei ole ollut 
haittaa.

Messuesittelijöiden kartoitta-
minen alkoi vähän hidastempoi-
sesti, oli muka olevinaan kiirettä 
Edu Kettusen näyttelyn järjes-
telyissä ynnä muussa. Loppua 
kohden tahti kuitenkin kiihtyi ja 
vielä viimeisellä viikolla tehtiin 
lisäyksiä näytteilleasettajalis-
taan. Puskaradio toimi tälläkin 
kerralla, sillä esittelijöitä saapui 
tuttujensa vinkkaamina Salosta 
saakka helatorstaina 14.5. jär-
jestettäväksi päätettyyn tapahtu-
maan.

Helatorstain aatto meni mes-
sukahviota varten leivottavan 
mokkapalataikinan kanssa pai-
niessa. Käsite katastrofikeittiö 
näytti taas mallisuorituksen sii-
tä, millaista tervassa soutamista 
voi olla, kun Kata leipoo. No, 

yhdeltä yöllä oli vihdoin val-
mista. Kiitos Henriikalle, joka 
keskellä yötä lainasi tehosei-
koitinta... eikun sähkövatkainta 
:-) (kauhean vaikeita nimityksiä 
mielestäni noilla kodinkoneilla 
siinä kohtaa, kun täytyy jonkun 
kanssa päästä yhteisymmärryk-
seen siitä, mitä laitetta tarkoi-
tetaan. Minun keittiöstäni kun 
löytyy tehosekoitin = sähkövat-
kain, blenderi = tehosekoitin ja 
survain = sauvasekoitin) Kiitos 
myös Virvelle keittiön lainaami-
sesta! Tulipalolta vältyttiin, nip-
panappa :-)

Tapahtumapäivä alkoi jän-
nittyneissä merkeissä. Kun kan-
noimme pöytiä Kartanon kou-
lun liikuntasaliin, alkoi pahasti 
pelottaa, mahtuvatko kaikki yli 
kolmekymmentä esittelijää edes 
saliin. Onneksi pelko osoittautui 
turhaksi. Tässä välissä täytyy 
myös muistaa kiittää erityises-
ti Jouni Paloposkea. Jouni oli 
ajatellut kaiken, mitä me kult-
tuuripuomilaiset emme olleet 
osanneet ottaa huomioon. Jouni 
myös leikkasi nurmikon koulun 
pihalta koiratanssiesitystä varten 
ja oli kerta kaikkiaan korvaama-
ton apu joka tavalla. Suurkii-
tos Jouni! Lämmin kiitos myös 
muulle koulun väelle myötämie-
lisestä suhtautumisesta tapahtu-
maamme kohtaan.

Kun Hyvinvointipäivä alkoi 
kello 11, väkeä alkoi tasaisesti 
lipua koululle. Oli mukava tunne 
kävellä saliin ja nähdä se väen-
paljous ja kuulla puheensorina, 
jonka esittelijät ja kävijät saivat 
aikaan. Ikinä kun ei voi tietää, 
millaisen sukseen ensimmäistä 
kertaa järjestettävä tapahtuma 
saavuttaa. Nyt vaikutti siltä, et-
tä tällaiselle olisi tilausta. Ensi 
vuonna siis uudestaan.

Sunnuntaina 17.5. järjestettiin 
Kulttuuri Puomin vuosikokous. 
Yhdistys jatkaa samalla halli-
tuskokoonpanolla seuraavaan 
vuosikokoukseen (ensi keväänä) 
saakka, eli kaikenlaisissa yhdis-
tykseen liittyvissä kysymyksissä 
voitte kääntyä Katriina Reijo-
sen, Virve Saarikosken, Suvi 
Salmen, Marko Junnilaisen, Jari 
Hepomaan, Pauliina Maunulan, 
Juha Ilmasen, Riina Levande-
rin tai Anna-Katariina Ankelon 
puoleen. Nyt Kulttuuri Puomi 
vetäytyy kesätauolle ja siirtää 
katseensa kohti Pertunpäiviä. 
Hyvää kesää kaikille lukijoille!

Katriina Reijonen

Hyvinvointipäivä 14.5.

Ypäjän kunta järjesti yhteis-
työssä Katajatallin kanssa ke-
väällä heppakerhon. Kerhon 
tuotolla tuettiin Perttulan kou-
lun leirikoululaisia. Kerhoon 
osallistui 14 innokasta heppai-
lijaa. Yksi kuva kertoo enem-
män kuin tuhat sanaa…

Ryhmäpotretti koko jengistä.

Hevosenkenkien askartelua.
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Picasson siveltimestä
- piirustus- ja maalauskurssi

7 - 16 -vuotiaille

Ohjaajana kuvataideopiskelija Sini Sirén, Ypäjältä

Ypäjä viikko 24 Veteraanituvalla os. Perttulantie 7

ma 08.06. klo 12.30 - 15.30 (huom. poikkeuksellinen aika)

ti 09.06. - pe 12.06. klo 10.00 - 13.00

Jokioinen viikko 26 Miinan koululla (tekstiililk.) os. Koulutie 8

ma 22.06. - pe 26.06. klo 10.00 - 13.00

Kurssimaksu 35 €, jäsenet 30 € (sis. tarvikkeet)

Ilmoittaudu kotisivujen kautta www.jokioinen-ypaja.4h.fi.

HUOM. Nopean ilmoittajan etu -5 €

(voimassa pe 05.06. asti/Ypäjä ja ke 10.06. asti/Jokioinen).

Kurssille mahtuu 10 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tiedustelut: jok-yp4h@suomi24.fi, p. 050 400 1113 /Satu

Ypäjäläisen huhtikuun nume-
rossa Raimo Mäntylä kyseli, 
onko joku muu nähnyt Ypäjällä 
samantapaisia kiviä, jollaisia oli 
tullut esille hänen mökkiton-
tiltaan. Ohessa kuva toisesta 
Mäntylän löytämästä kivestä. 

Heli Luuri soitti toimituksel-
le ja kertoi löytäneensä joitakin 
vuosia sitten samantapaisen, 
joskin pienemmän kiven Palik-
kalan Alhonojan pohjasta. Kivi 
näyttää olevan kiekkomaisen ki-
ven puolikas, kooltaan noin 15 x 
10 senttiä.  Kivi työstettiin myö-

hemmin koriste-esineeksi hio-
malla sen tasainen pohja sileäksi 
ja päällystämällä sen erikoinen 
kuoppainen pinta metallinväri-
sellä spray-maalilla. 

Kangasalla ratkottiin 11.4. 2015 
Suomen Ampumaurheiluliiton 
ilmakiväärin Liikkuvanmaalin 
10m:n putoavien taulujen mes-
taruuksista.  Seuraavana päivänä 
ratkottiin samassa lajissa Suo-
men Veteraaniampujien mesta-
ruuksia. Ypäjäläinen veteraania-

mpuja Reijo Heinonen osallistui 
kumpaankin kilpailuun erin-
omaisella menestyksellä, sillä 
lauantaina SAL:n mestaruuski-
soissa hän ampui SM-pronssia 
sarjassa Y-75 ja sunnuntaina 
SVA:n kisoissa SM-hopeaa sar-
jassa Y-80.

Reijo Heinosella jälleen SM-menestystä

Tulokset: 
Haastesoutu klo 18.00
1. Köllin Mullit 28.13,40.  
2. MS Kaivuu 29.11,68.  
3. Hevosopisto 33.00,03.  
4. Ypäjän kunta, sivistystoimi 34.30,74.  
5. Ypäjän kunta II 2 35.12,59.

Hevosopiston joukkue   
vaihdossa Haastesoudussa.  

Kuva: Kari Leppälahti

XXXIV Loimijokisoutu 22.5.2015

Pitkä ja kolea kevät on viimein taittunut ja lämpöisemmät ilmat 
hellivät meitä kaikkia tasapuolisesti. Tasapuolisuuteen pyrimme 
täällä hyvinvointikuntayhtymässäkin. Mielestämme olemme sii-
nä onnistuneetkin, kaikki palvelut ulottuvat jokaiseen alueem-
me kuntaan samankaltaisina. Ypäjällä tilanne on ollut erityisen 
hyvä, palvelut ovat toimineet ilman suurempia ongelmia. Per-
hepalveluita soisi ypäjäläisten käyttävän enemmänkin. Matalan 
kynnyksen palveluita on hyvin saatavilla, yksin ei tarvitse selvi-
tä. Palveluita voi kysyä vaikka neuvolasta. Tiedotamme syksyn 
aikana perhepalveluiden muutoksista, jotain kerromme jo kaik-
kiin koteihin jaettavassa FSHKY:n asiakaslehdessäkin. Alla on 
tiedotteemme kesäajan toiminnasta. Toivotan teille kaikille ypä-
jäläisille lämpöistä, tapahtumarikasta ja perusturvallista kesää!

Margit Rajahalme

KESÄAJAN TOIMINTA FORSSAN  
SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ
Forssan sairaalan ensiavussa toimii perusterveydenhuollon il-
ta- ja viikonloppupäivystys sekä erikoissairaanhoidon päivystys  
normaalisti koko kesän.
PÄIVYSTYKSEN YHTEYSTIEDOT
Terveyskeskus / perusterveydenhuolto 
−  klo 8–16 kiireellistä hoitoa tarvitsevat yhteydenotto aina ensisi-

jaisesti 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 aikoina
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen yöpäi-
vystys arkisin klo 22–8 ja viikonloppuisin klo 21–9 kaikille kiireel-
listä hoitoa tarvitseville, puh. 03 4191 3000
Sosiaalipäivystys 112
Hammaslääkäripäivystys, Forssan sairaala
Urheilukentänkatu 9, Forssa, puh. 03 4191 3034
−  kiireellistä hammashoitoa tarvitseville ma-pe ajanvarauksella 

klo 8–14, arki-iltaisin, la-su ja arkipyhät: TYKS:n T-sairaala, 
Savitehtaankatu 1, Turku. Yhteydenotot samana päivänä 9–11 
sekä arki-iltaisin 15.30–18.00 puh. 02 3131 564, muina aikoina 
puhelinneuvonta 02 313 8800

Hyvinvointia kesääsi!
Eläinlääkäripäivystys
Kiireellisiä sairaustapauksia varten arkisin klo 16–8 ja viikonlop-
puisin pe klo 16 – ma klo 8, puh. 03 4191 2300. Numerosta ta-
voittaa päivystävän eläinlääkärin. 
Erikoissairaanhoidon kesäajan toiminta
Leikkaussali on suljettuna ajalla 19.6. – 26.7.15.  Sisätautinen 
vuodeosasto 3 on suljettuna 19.6 – 26.7. 15, dialyysi toimii nor-
maalisti. Radiologiassa ei kesäsunnuntaisin tehdä kuvauksia, 
vaan tarvittaessa potilas lä he te tään Kanta-Hämeen kes kus sai-
raa laan. Ei-kiireelliset kuvaukset tehdään seuraavana ar ki päi vä-
nä. Erikoisalojen poliklinikat toimivat lähes nor maa lis ti, äitiyspoli-
klinikka on suljettuna 29.6. – 19.7.2015.  
Perusterveydenhuollon kesäajan toiminta
Avosairaanhoidon toimintaa supistetaan merkittävästi 22.6. – 
9.8.15 vä li se nä aikana. Työterveyshuolto Forssan pääterveys-
asemalla se kä kuntoutus Korkeavahan terveysasemalla toimivat 
supistettuina ko ko kesän ajan.
Reseptien uusinnat, määräaikaiskontrollit ja muut vastaavat 
ennakoitavat asioinnit pyydetään suorittamaan hyvissä ajoin 
ennen toiminnan supistusaikoja.
Terveysasemat ovat suljettuina seuraavasti: 
Ypäjä 20.7. – 2.8.15
Terveysasemasulkujen aikana ja niihin liittyen hammashoitoloita 
on sul jet tui na seuraavasti: Ypäjä 13.7. – 2.8.15  
Osaamiskeskus ja maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelu Kor-
kea va han terveysasemalla toimivat normaalisti.
Mielenterveystyön ja päihdepalveluiden kesäajan toiminta
Osasto 11 on suljettuna 19.6. – 19.7.15. A-klinikka on avoinna 
koko kesän, ajalla 6.7. – 2.8.15 au ki olo ai ka klo 8 – 14.00. Te-
hostetun avohoidon yksikkö Purola, psy kiat rian poliklinikka sekä 
nuorisopsykiatrian poliklinikka ovat avoinna koko kesän, mutta 
toimintaa on supistettu. Las ten psy kiat rian poliklinikka on suljettu-
na 20.7. – 2.8.2015.
Perhepalvelujen kesäajan toiminta
Neuvolat ovat suljettuna seuraavasti:
Ypäjän neuvola 20.7. – 2.8.15
Forssan äitiysneuvola palvelee keskitetysti Forssassa kuntien 
terveysasemien sulkuviikkojen ajan. 
Lastenkoti Kaarisilta toimii normaalisti koko kesän. Lastensuoje-
luasioissa ja lastenvalvojien luona asioidaan normaaliin tapaan 
Forssassa. Perheneuvola on suljettuna 1.7. – 26.7.15.
Vanhuspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut toi mi vat nor-
maalisti myös kesäajan.
Puhelinvaihde (03 41911) on supistetusti auki ajalla 6.– 
26.7.2015 ma – pe klo 8–15.

Honkalan alueen asemakaavoi-
tus on edennyt ripeään tahtiin. 
Kaavaehdotus on ollut nähtävänä 
ja kunnanvaltuuston hyväksyttä-
väksi Honkalan asemakaava on 
tulossa kesäkuun kokoukseen.

Alueen suunnittelun tavoit-
teena on luoda Ypäjälle entistä 
enemmän hevosyrittäjyyttä ja 
sitä kautta uusia työpaikkoja 
ja asukkaita Ypäjälle. Alueelle 
osoitettavan maankäytön tavoit-
teena on ollut mm. ravi- ja rat-
sastustoimintoihin ja hevoslähei-
seen asumiseen liittyvien raken-
nuspaikkojen ja kulkuyhteyksien 
muodostaminen. 

Asemakaava mahdollistaa eri-
kokoisten hevostallien ja niihin 
liittyvien asuinrakennusten, ra-
vureille tarkoitetun valmennus-
radan, maneesien, ratsastuskent-
tien, vesialtaiden, sekä tarha- ja 
laidunalueiden sijoittamisen alu-
eelle. Kaavoituksen yhteydessä 
on huomioitu myös muiden pal-

veluiden maankäyttötarpeet.
Kaava on laadittu yhteistyös-

sä ammattitaitoisen kaavoittajan 
sekä hevosalan eri asiantuntijoi-
den ja sidosryhmien kanssa. Kaa-
van eri laadintavaiheiden aikana 
saadut mielipiteet, kommentit ja 
lausunnot ovatkin olleet erittäin 
tärkeitä ja näin kaavasta on saatu 
juuri, Ypäjän tavoitteiden mukai-
nen maankäytön suunnitelma. 

Asemakaavalla muodostuu 
kuusi asumisen ja pienempi-
en hevostallien tonttia ja kaksi 
suuren hevostallin ja asumisen 
tonttia.  Tonttien koko vaihtelee 
2,8–0,6 ha. Honkalankujan mo-
lemmin puolin on yhteensä 10 
erillispientalotonttia joiden pin-
ta-alat ovat noin 1200–2600 m2. 
Kaavassa on osoitettu myös alue, 
jonne sallitaan sijoitettavan eri-
laisia liikunta- tai hevosharras-
tuspalveluita. Lisäksi asemakaa-
vassa on virkistysalueita, joiden 
yhteydessä sijaitsevia arvokkaita 

luontokohteita on suojeltu luo-
merkinnöin. Kaavoitettu alue on 
pinta-alaltaan kokonaisuudes-
saan noin 89 ha.

Liikenteellisesti alue tukeu-
tuu Ypäjänkylän tiehen. Uusia 
rakennettavia teitä, polkujen ja 
harjoitusradan lisäksi on Honka-
lantie, Honkalankuja sekä Ollen-
kuja. Alueen vesi- ja viemäriver-
kosto on jo osittain rakennettu 
aikaisempien kunnallistekniikan 
hankkeiden yhteydessä. Joita-

kin uusia vesi- ja viemärilinjoja 
alueelle on kuitenkin tarpeen ra-
kentaa. Kunnallistekniikan suun-
nittelu käynnistyykin heti kaavan 
valmistumisen jälkeen.

Honkalan asemakaava-alueen 
tonteista kiinnostuneet voivat 
jättää tonteista varauksen Ypäjän 
kunnan tekniseen toimeen. Li-
sätietoja alueesta antaa tekninen 
johtaja Jouko Käkönen, 0500 
801 914.  
Jouko Käkönen, tekninen johtaja  

Hevosyrittäjyyden edistämiseksi:
Honkalan alueen asemakaava

Tyrinselän alueelle noin 5 kilo-
metriä Ypäjän keskustan poh-
joispuolelle suunnitellaan kah-
deksan tuulivoimalan rakenta-
mista. Näistä neljä sijaitsee Ypä-
jällä ja neljä Jokioisten puolella. 
Suomen ilmastostrategian ta-
voitteena on lisätä merkittävästi 
tuulivoimalla tuotetun sähkön 
määrän, ja tämä hanke on osal-
taan täyttämässä tuota tavoitetta. 
Tyrinselän alue soveltuu hyvin 
tuulivoiman tuotantoon, koska 
se on metsäinen muuta maastoa 
korkeammalla kaukana asu-
tuksesta sijaitseva alue. Alueen 

poikki kulkee myös 110 kV:n 
voimalinja, johon hankealueen 
sähkö pystytään syöttämään. 

Tyrinselän alueelta on val-
mistunut tuulivoimaosayleis-
kaavan luonnos sekä Ypäjän 
että Jokioisten alueelta. Yleis-
kaavaluonnos on nähtävillä 
27.5.–26.6.2015 kunnan ilmoi-
tustaululla sekä internetissä kaa-
voittajan projektipankissa osoit-
teessa: http://bit.ly/1IMJXg2. 
Kaavaluonnosta esitellään 
yleisötilaisuudessa Ypäjänky-
län seuraintalolla 10.6.2015 klo 
17.30 alkaen.

Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan  
luonnos nähtävillä

Leijonasoutu klo 19.00
1. LC Tammela 30.12,20.  
2. LC Oripää 30.31,49.  
3. LC Toijala/Akaa 30.40,13. 
4. LC Ypäjä 30.52,05.  
5. LC Somero33.48,29.

Erikoiset kivet
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YPÄJÄN 
VARSANOJAN 
KYLÄHISTORIA
Uusi historiateos on 
myynnissä hintaan 50 e/kpl.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
M. Hietamäki
p. 040 550 9856.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry.

ESKARILAISET KIITTÄVÄT  
YPÄJÄN LIONS CLUBIA  RETKIAVUSTUKSESTA 

SÄRKÄNNIEMEN KOIRAMÄKEEN!

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry kartoittaa tar-

vetta ostaa nuori hukkakauran kitkentään. Vastuk-

sia pyydetään Juhannuksen mennessä.

Ilmoita toiminnanjohtaja Satu Jokiselle s-postilla 

jok-yp4h@suomi24.fi, olisitko ottamassa, montako 

uskot tarvitsevasi, miten pitkäksi aikaa sekä mihin 

alueelle (kunta/kylä).

Kitkentätehtävään on kiinnostuksen ilmaissut muu-

tama alueen nuori (Jokioinen, Ypäjä). Kyselyllä koe-

tetaan vastata tarpeseen ja kouluttaa nuoret, joille

töitä todennäköisesti olisi tarjolla.

Tänä vuonna ostopalvelu tarjotaan hintaan 8 e/tunti

(sis. alv. 24 %).

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Kesäkuun toimintaa 
MÖLKKYÄ pelataan Rajatie 3:n pihalla keskiviikkoi-
sin klo 13 alkaen.
PORI-HARJAVALTA-RETKELLE 16.6. ilmoittautu-
neille tiedoksi: Vuorisen bussi tulee Loimaalta Man-
nisten kautta, Seurakuntakoti klo 18.00, josta matka 
jatkuu Katinhännän kautta. Maksu 60 € autossa.
Piirit kokoontuvat jälleen syyskuussa.
EL:n Ypäjän yhdistys toivottaa Hyvää kesää kaikille.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

TULEVIA TAPAHTUMIA

Karjalan Liiton kesäjuhlat 13.–14.6.2015 Hyvinkääl-
lä. Su 14.6 mahdollinen yhteiskuljetus juhlaan.
Vainajien muistojuhla 28.6.2015 Muolaan kirkolla 
klo 12 ja Kyyrölässä klo 14.
Muolaan juhlat 26.7.2015 Ypäjällä Kartanon koululla 
klo 13. Juhlajumalanpalvelus klo 10 Ypäjän kirkossa.
Karjalaisii erätarinoi kerruu: Suomen Metsästysmu-
seo ja Karjalan Liitto järjestävät luovutetun Karjalan 
eräperinteen keruun, keruuaika 1.4.2015 – 31.3.2016.

Ypäjän Karjalaisseura ry

PERINTEINEN  
JUHANNUSJUHLA
Ypäjänkylän seuraintalolla 

juhannusaattona 19.6.2015 klo 21 – 01
Levytanssit

Vapaa pääsy
Kokko sytytetään  

n. klo 23 (säävaraus)
Grillimakkaraa, Puffetti, Arpoja

Tervetuloa!
 Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

Kuusjoenkulman  
kyläyhdistyksen  
kesätapahtumia
KESÄRETKI Tammisaareen  
ja Raaseporiin la 18.7.2015
Lähtö klo 7.15 Piilikankaalta 
Rajalan bussilla. Opastettu 
kaupunkikierros Tammisaaressa n. 1,5 tuntia, jonka 
jälkeen siirrymme ruokailemaan runsaasta saaristo-
laistyyppisestä buffet-pöydästä. Ravintolan nimi on 
Knipan, ja se on rakennettu osittain meren päälle. Se 
on tunnettu erinomaisesta ruoastaan ja palvelustaan. 
Lounaan jälkeen tutustumme oppaan johdolla Raase-
porin historiaan (mm. linnanrauniot). Iltapäiväkahvit 
Billnäsissä Garden & Bistro -kahvilassa (omakustan-
teisesti). Sieltä saa mm. Tenholan omien lehmien mai-
dosta valmistettuja herkullisia jäätelöannoksia. Paluu 
takaisin Piilikankaalle n. klo 20.
Hinnat 65 € / aikuiset, 35 € / lapset alle 12 v. sis. bus-
sikyydin, opastukset 2 kpl ja ruokailun buffet-pöydäs-
tä. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 30.6. Veijolle 
p. 044 535 118. Maksu viimeistään 15.6. kyläyhdistyk-
sen tilille FI 6955390240012848. 
Tervetuloa mukaan koko perheen voimin.
P.S. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan heinä-elokuun 
Ypäjäläisessä.
LAULUILTA Tuottajain tuvalla keskiviikkona 17.6. 
klo 19 alkaen
Laulattajina Kaija ja Kari Santakangas. Väliajalla voi-
leipäkakkua ja kahvia. Tervetuloa laulamaan!
Perinteinen MANSIKKAJUBILEUM Tuottajain tuval-
la 29.7. (kellonaika kesä-heinäkuun Ypäjäläisessä).
Uusi kirkkoherra Vesa Parikka pitää hartauden, ja lau-
letaan kesäisiä virsiä. Tarjolla herkullista mansikka-
kakkua ja kahvia. Tervetuloa!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

AVOIMET KYLÄT -TAPAHTUMA
lauantaina 6.6.2015  Ypäjänkylän  
seuraintalolla klo 12 – 16

Tapahtumassa voit
• seurata kuvataiteilijan työskentelyä
• kädentaitajan pirtanauhan tai lautanauhan tekoa
•  tehdä onnistuneita ostoksia 

kädentaitajien myyntipöy-
distä

• pelata erilaisia pihapelejä
•  helliä Jäärämetsän eläintilan eläimiä
• nauttia puffetissa vaikkapa pullakahvista 
• kokeilla arpaonneasi

Tapahtuma on osana Hämeen kylien  
Avoimet kylät -päivää

Tervetuloa! 
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

Koko perheen

JUHANNUSJUHLAT
aatonaattona 18.6. klo 20 alkaen 

Hyrsynkulman lavalla
20. juhlatanssien kunniaksi kakkukahvit 200 ensimmäiselle
Puhvetista Tamaran herkkupuusteja, grillistä makutestin voit-
tajaa. Kokko klo 22, arvontaa, kenttäpelejä ym.
Lapsille ilmaista poniajelua ja puuhatehtäviä.
Tähtiesiintyjänä Olavi Virta -laulukilpailun  
voittaja 2010, Seinäjoen Tangomarkkinoiden 
semifinalisti 2015.
Nina Åkerman & Risto Oja-Lipasti Band.
Pääsylippu 10 €, alle 15-v. ilmaiseksi.

T E R V E T U L O A
Järj. Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry



8 Kesäkuu / 2015

 Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 18.6.2015
Lähtö Ypäjän torilta 18.6.2015 klo 10.00 ja  

paluu Forssasta noin klo 12.30.

Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi  
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja  

tarpeen mukaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle  
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833. 

Heinäkuussa ei järjestetä asiointimatkaa Forssaan. 

KUULUTUS
Jokioisten ja Ypäjän kunnat kuuluttavat maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti
Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta. 
Luonnos on yleisesti nähtävillä 27.5. – 26.6.2015 vä-
lisen ajan Jokioisten kunnan teknisellä osastolla ja 
Ypäjän kunnantalolla sekä kuntien nettisivuilla (www.
jokioinen.fi ja www.ypäjä.fi). 
Kuntiin laaditaan oma osayleiskaava, mutta suunnitte-
lu tehdään yhtenä kokonaisuutena.
Kaavan tavoitteena on vähentää Suomen energian-
tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.
Kaavoitettava alue sijaitsee Jokioisten ja Ypäjän kun-
tien alueilla, n. 5 km Ypäjän keskustasta pohjois-koil-
liseen, n. 10 km Jokioisten keskustasta luoteeseen ja 
n. 5 km Humppilan keskustasta lounaaseen.
Osalliset voivat jättää kirjalliset mielipiteensä kaava-
luonnoksesta nähtävillä olon aikana, osoitteella Joki-
oisten kunta, tekninen lautakunta, Keskuskatu 29 A, 
31600 Jokioinen tai sähköpostitse: jokioisten.kunta@
jokioinen.fi ja Ypäjän kunta, kunnanhallitus, Perttulan-
tie 20, 32100 Ypäjä tai sähköpostitse: kunta@ypaja.fi.
Yleisötilaisuus luonnoksesta pidetään keskiviikkona 
10.6.2015 klo 17.30 Ypäjänkylän seuraintalolla.

Jokioisten tekninen lautakunta
Ypäjän kunnanhallitus

Aikuissosiaalityö tiedottaa!
Sosiaaliohjaaja on kesälomalla 20.7 – 9.8.2015.
Sijaisena toimii Arja Thynell, hänet tavoittaa puhelimit-
se numerosta 044 706 4403,
huomioithan ystävällisesti puhelinajan ma–ti ja to–pe 
klo 9–10.
Toimeentulotukihakemukset toimitetaan kirjallisesti 
kunnantalon postilaatikkoon.
Ystävällisin terveisin

Sari Strömberg
sosiaaliohjaaja

MURSKAN 
UIMALAN KIOSKI
Ypäjän kunta pyytää tarjousta kesäaikaiseen käyttöön 
tarkoitetun MURSKAN KIOSKIN vuokraamisesta kesä-
kaudesta 2015 alkaen. Kioski sijaitsee 10-tien varrella, 
Murskan uimalan yhteydessä. 
Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset tarjoukset, joissa 
tulee olla mainittuna vuosivuokran suuruus sekä ehdotus 
vuokra-ajan kestosta tulee toimittaa osoitteeseen Ypäjän 
kunta, tekninen johtaja, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä. 
Lisätietoja:  
(02) 7626 5241 / tekninen johtaja Jouko Käkönen.
Tekninen johtaja

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi 
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypä-
jän kirjasto”.
Aukioloajat
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 13–16
Poikkeus aukioloajoissa: torstaina 18.6. aattoaukiolo 
kello 11–14, Juhannusaattona 19.6. suljettu.
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti klo 17–19
ke  klo 10–12
KESÄKUUN NÄYTTELY
Ekaterinan taidekurssilaisten teoksia kesäkuun ajan. 
VALITSE KESÄKIRJA 
Kirjasto suosittelee: valikoimanäyttelyssä jännitystä – 
palkittuja kirjoja ja kirjailijoita.
AVOIN PÄIVÄKOTI
Avoimen päiväkodin kevätkausi kirjastossa on päätty-
nyt, tavataan taas syyskuussa! 
LUKUPIIRI
Seuraava lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 9.8. kel-
lo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Günter 
Grassin teoksia.

Tervetuloa kirjastoon!

LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA  
1.6. – 26.6.2013
Ypäjän keskustan leikkikentällä arkipäivisin klo 9–12
sekä Ypäjänkylän koulun piha-alueella arkipäivisin klo 
13–15.30.
Toiminta on tarkoitettu 3–8-vuotiaille lapsille (1. koulu-
vuoden käyneille). 
Osallistumismaksua ei peritä. 
Leikkikenttäohjaajina toimivat Leena Laine ja Tuula 
Kero.
Omat eväät mukaan.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja  
puh. 050 574 7744. Sivistyslautakunta

Liikuntatapahtumia

Lasten kesä 2015
YLEISURHEILUKOULU
Pertunmäen urheilukentällä yleisurheilukoulu 2000–2010 synty-
neille. Koulun 15,00 euron hintaan sisältyy yhdeksät harjoitukset 
ja kolmet kilpailut. Koulun osallistumismaksu maksetaan kätei-
sellä ensimmäisellä osallistumiskerralla.  Harjoitukset ovat maa-
nantaisin 1.6.–27.7.2015:

2006–2010 syntyneet kello 17.30–18.30
2000–2005 syntyneet kello 17.30–19.30
Kilpailut ovat keskiviikkoina 10.6.2015, 
1.7.2015 ja 22.7.2015 kello 18.00.
Lisätietojen kyselyt Tonilta 040 356 6021 
tai Mirkalta 050 355 9901.

Koulun järjestää Ypäjän Yllätys yhteistyössä Ypäjän kunnan 
kanssa.

FUTISKERHO
Pertunmäen urheilukentällä jalkapalloa 2003–2009 syntyneille 
perjantaisin 5.6.–3.7.2015:
2007–2009 syntyneille kello 17.00–18.00
2003–2006 syntyneille kello 18.00–19.00
Lisätietoa liikunnanohjaaja Jarno Heinolta
jarno.heino@ypaja.fi tai puhelimitse  
050 433 9002.

PESISKERHO
Pertunmäen parkkipaikalla pesäpalloa 2003–2009 syntyneille 
perjantaisin 10.7.–14.8.2015:
2007–2009 syntyneille kello 17.00–18.00
2003–2006 syntyneille kello 18.00–19.00
Lisätietoa liikunnanohjaaja Jarno Heinolta
jarno.heino@ypaja.fi tai puhelimitse  
050 433 9002.

UIMAKOULU 
PIILIKANKAALLA
13.–17.7.2015 klo 11.00–14.00

Ryhmät:  Uimataidottomat 
  Vähintään 10 metrin uimataito
  Vähintään 25 metrin uimataito
Ryhmät kiertävät uintiopetus-sauna-leikki -rinkiä.  
Alaikäraja 5 vuotta.
Osallistumismaksu: MLL:n jäset 20 €, muut 40 €.  
Uimaopetus Satu Mononen, järjestää MLL Ypäjä.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys tarjoaa saunan!
lmoittautumiset: Heidi Moilanen p. 040 822 7881  
tai heidi.moilanen@pp1.inet.fi.

TEMPPUJUMPPA
3–4 -vuotiaille
keskiviikkoisin 19.8.2015 alkaen 
klo 17.30–18.15 Perttulan koululla.

Ohjaajana Satu Mononen. Järjestää MLL:n  
Ypäjän yhdistys.
Osallistumismaksu: jäsenet 45 € / 10 kertaa,  
muut 65 € / 10 kertaa.
IImoittautumiset: henna.linnala@ hotmaiI.com 
tai 050 522 6282.
Temppujumpassa harjoitellaan kehonhallintaa ja pe-
rusliikuntataitoja, opitaan yhdessäoloa sekä koetaan 
onnistumisen elämyksiä leikin kautta. Lasten tulisi 
pärjätä tunneilla ilman huoltajaa.

keskiviikkoisin 19.8.2015 alkaen Perttulan koululla 
klo 15.15–16.00 9-15 -vuotiaat 
klo 16.00–16.45 7-8 -vuotiaat
klo 16.45–17.30 5-6 -vuotiaat 
Ohjaajana Satu Mononen. Järjestää MLL:n Ypäjän 
yhdistys.
Osallistumismaksu: jäsenet 45 € / 10 kertaa, muut 
65 € / 10 kertaa. Ilmoittautumiset: henna.linnala@
hotmail.com tai 050 522 6282. Kaikissa ryhmissä on 
vielä tilaa!
Zumba Kids on lasten ja nuorten oma tanssitunti, jos-
sa yhdistyvät helpot tanssisarjat sekä hauskat liikun-
taleikit.

Caissaniemen yleiset saunavuorot
ovat jälleen alkaneet ja jatkuvat elokuun loppuun asti. 
Vuorot ovat keskiviikkoisin klo 12–21 ja sunnuntaisin 
12–20 lukuun ottamatta arkipäiviä viikoilla 26 ja 27.


