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Loimijoki Golfin junnukoulu starttaa jälleen!
Junnukoulu on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille. Junnukou-
lussa tutustutaan golfin saloihin ja harjoitellaan golfoppeja 
ohjatusti rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä! Junnukoulu 
starttaa keskiviikkona 6.6.2018 ja junnukoulua pidetään siitä 
eteenpäin kesäloman jokaisena keskiviikkona aina 8.8.2018 
asti (yhteensä 10 kertaa). Junnukoulun kausimaksu on 80€, 
jonka voi maksaa myös kahdessa erässä (40€/5krt).
Junnukoulussa on kaksi ryhmää, alle kouluikäiset harjoitte-
levat omana ryhmänä keskiviikkoisin kello 17:15–18:00 ja 
kouluikäiset omana ryhmänä heti perään klo 18:00–19:30.  
Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat junnugolfarit, golf on kivaa!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset;
Rami Prusila / rami.prusila@gmail.com / p. 044 4846 749
Loimijoki Golf ry.  Junioritoimikunnan puheenjohtaja.

HYRSYNKULMAN LAVALLA

 

 
 
 
 

 
ANNELI MATTILA 

Torstaina 21.6. klo 20 
Liput 10 e 

Kokko noin klo 22, poniratsastusta klo 20 alkaen.  

 Järjestää Hyrsynseudun kyläyhdistys ry. 
Älä murehdi, jos et ehdi saunaan.  

Kentällä sauna kuumana! 
                                       Järjestää Hyrsynseudun kyläyhdistys ry. 

Ypäjän Musiikkiteatterin konsertti 
sunnuntaina 19.8. klo 15

Lisätietoja elokuussa 
www.ypajanmusiikkiteatteri.fi 
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa kesä–heinäkuussa

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

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

44. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Sisko Nurminen

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214

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 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 € / 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

Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 5.5.2016. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 26.4.2016 
klo 12.00 mennessä.
 
Kesä-heinäkuun 2016 Ypäjäläinen 
ilmestyy 2.6.2016.
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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
email: kunta@ypaja.fi

Päätoimittaja: 
Maarit Anttila
Sivunvalmistus:
Sata-Pirkan Painotalo Oy

Elokuun Ypäjäläinen ilmestyy 
1.8.2018.  Lehteen tarkoitettu 
aineisto on toimitettava kunnan-
virastoon viimeistään maanan-
taina 23.7.2018 klo 15.00. 

Syyskuun 2018 Ypäjäläinen il-
mestyy 29.8.2018.

DIAKONIAPÄIVYSTYS  
SEURAKUNTAKODILLA
KESÄKUUSSA ON:
keskiviikkona 6.6. ja samoin keskiviikkona 13.6. klo 10– 11.30 
sekä torstaina 14.6. klo 15.00 – 16.00.

HEINÄKUUSSA ON:
keskiviikkoisin  klo 10.00 -11.30
sekä torstaisin klo 15.00 – 16.00

Yhteystiedot: diakonissa Terhi Hakala-Vappula,  
puh. 040 -553 6362 terhi.hakala-vappula@evl.fi 

Olen rippikoulussa 7.6 – 10.6 ja  
vuosilomalla 18.6 – 1.7. sekä 30.7- 12.8.

Hyvää, antoisaa ja rentouttavaa kesää kaikille! 

Ypäjän Seurakunta kiittää kaikkia  
Vapputapahtumaan osallistuneita, -vapaaehtoisia 

 talkoolaisia, sekä lahjoittajia - Lions Ypäjä, 
MLL-Ypäjä, Ypäjän Karjalaisseura, Sale- Ypäjä, 
Ypäjän Osuuspankki, Ypäjän Apteekki, Kahvila-

kebab ravintola Ypäjä, Kurjenkukka Ypäjä.

PÄIVÄKERHO KIITTÄÄ KULUNEESTA  
KAUDESTA KERHOLAISIA PERHEINEEN,  

KERHOMUMMEJA ARVOKKAASTA AVUSTA,  
JA KAIKKIA YHTEISTYÖKUMPPANEITA. 
TOIVOTTAEN KAIKILLE TAIVAAN ISÄN 

SIUNAUSTA JA HYVÄÄ KESÄÄ

Kevään kylvö siunattiin Le-
vän koululla 16.5.2018. Su-
vivirsi, rukous ja itse kylvö 
kuuluivat ohjelmaan. Pellon 
reunassa ollessamme kuu-
lui etäältä traktorin ääntä 
eli työ ja siunauksen pyytä-
minen tapahtuivat samaan 
aikaan. 

”Jumala sanoi: Kasva-
koon maa vihreyttä, siemen-
tä tekeviä kasveja ja hedel-

mäpuita, jotka maan päällä 
kantavat hedelmissään ku-
kin lajinsa mukaista siemen-
tä. Ja tapahtui niin.” Näin 
oppilaat sanasta lukivat.

”Jumala on antanut ih-
misille tehtäväksi viljellä ja 
varjella luomakuntaa. Siu-
natkoon kolmiyhteinen Ju-
mala, Isä ja Poika ja Pyhä 
Henki, kylvötyömme ja vuo-
den sadon. Amen”

Ruoka tulee maasta mut-
tei itsekseen, siksi siunaam-
me kylvön, kylväjät ja kaikki 
muutkin, jotka toimittavat 
leivän pöytäämme. 

Tekstien lukijoina olivat: 
Edith Seppänen, Venla Hut-
tunen ja Jani Näpärä.  Kyl-
väjänä oli ensimmäisen luo-
kan oppilas Aarno Ilola yh-
dessä Matti Pyykön kanssa.

Vesa Parikka

Kylvön siunaus
YPÄJÄN SRK/MUSIIKKITYÖ

KESÄ–HEINÄKUUN LAULUILLAT
Muistolehdon alueella/Srk-kodilla Pe 15.6. klo 17.00
Seuraintalolla (Ypäjänkylä) Ke 20.6. klo 18.00
Srk-kodilla To 21.6. klo 17.00
Srk-kodilla Eino Leinon pv. merkeissä  
yhteis-/yksinlauluja (myös Tapio mukana) Pe  6.7. klo 18.00
Srk-kodilla Ke 18.7. klo 18.00
Kirkossa kesäillan säveliä  
uruilla/kesävirsiä To 26.7. klo 18.00

Jos haluatte järjestää kesälaulutilaisuuden,  
varatkaa se suoraan kanttorilta  

22.6. mennessä 040-1465274  tai  kaija.saukkola@evl.fi

Iloista kesää ja tervetuloa laulamaan/kuulemaan!!

Muutama poiminto kesän ajalta:
Oman seurakunnan rippikoulun konfirmaatio su 17.6 klo 10
Kansanlaulukirkko Juhannuspäivänä 23.6 klo 10
Hevosrippikoulun konfirmaatio ma 9.7 klo 18
Jokavuotinen Mansikkajubileum Tuottajaintuvalla ti 31.7 klo 18.30.

Su 3.6. klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola
Ma 4.6. – Su 10.6. Rippikoululeiri Tammelan Eräkeskuksella
Ti 5.6. klo 13 ”Piiskauslenkki” Leijonapuistoon, lähtö srk-kodin lipan alta
Su 10.6. klo 10 Messu Pentti Lehto, Saukkola
Ke 13.6. klo 13 Palvelukeskushartaus Parikka, Saukkola
To 14.6. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 15.6. klo 17 Muistolehdon alueella lauluhetki (sateella srk-kodilla)
Su 17.6. klo 10 Konfirmaatio Messu Parikka, Saukkola
Ke 20.6. klo 18 Kesälaulut Ypäjänkylän Seuraintalolla Saukkola
To 21.6. klo 18 Kesälaulut srk-kodilla Saukkola
La 23.6. klo 10 Kansanlaulukirkko Sanakirkko Parikka, Tapio Laurila
Su 24.6. klo 10 Messu Parikka, Tapio Laurila
Su 1.7. klo 10 Messu Pentti Lehto, Tapio Laurila
Su 1.7. – 9.7. Hevosrippileiri Hevosopistolla
Pe 6.7. klo 18 Kesäinen lauluhetki Eino Leinon päivänä srk-kodilla Saukkola, Tapio L.
Su 8.7. klo 10 Sanakirkko Pentti Lehto, Saukkola
Ma 9.7. klo 18 Hevosrippileirin Konfirmaatio jumalanpalvelus Pentti Lehto, Saukkola
Ke 11.7. klo 13 Palvelukeskushartaus ulkona Pentti Lehto, Saukkola
Su 15.7. klo 10 Messu Pentti Lehto, Saukkola
Ke 18.7. klo 18 Kesälaulut srk-kodilla Saukkola
Su 22.7. klo 10 Messu Pentti Lehto, Saukkola
To 26.7. klo 18 Urkutuokio kirkossa + kesävirsiä lauletaan yhdessä Saukkola
Su 29.7. klo 10 Sanakirkko Pentti Lehto, Mirja Paju
Ti 31.7. klo 18.30 Mansikkajubileum Tuottajaintuvalla

Keskiviikkoruokailun laittajat jäävät kesän ajaksi ansaitulle lepotauolle.  
Kiitos Teille vapaaehtoisille ja ahkerille puurtajille, jotka olette ilolla, hyvällä 
mielellä ja innolla ruokaa meille nälkäisille valmistaneet. Kiitos myös kaikille 
ruokailuihin osallistuneille. Nyt on sitten tultava kesä toimeen täysin omin evä-
in ja nautittava luonnon tarjoamista antimista sekä palveluista. 

On Seurakunnassa vaalivuosi. Marraskuun 18. päivä valitaan 
uusi kirkkovaltuusto vuosiksi 2019–2022. Vaalilautakunta on 
valittu ja se järjestää eri asioita vaaleihin liittyen. Kai Ypäjällä 
vaalit saadaan aikaan?
Ohessa tietoa aikataulusta.
Vesa Parikka

************************************************

Kuka voi olla ehdolla seurakuntavaaleissa?
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka
• �täyttää�18�vuotta�viimeistään�18.11.2018.
• �on�seurakunnan�jäsen�viimeistään�17.9.2018.
• �antaa�kirjallisen�suostumuksen�ehdokkaaksi�asettumisesta
• �on�kristillisestä�vakaumuksestaan�tunnettu.�
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018.

Kuka voi äänestää?
Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivä-
nä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.
Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, 
jäsenyys riittää. Vaalipäivä tulevissa vaaleissa on 18.11.2018 
ja ennakkoäänestysaika on 6.–10.11.2018.

PAINOPAIKKA
Sata-Pirkan Painotalo Oy
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”EIKÄ KAHTA OLE SAMANLAISTA!”
Olen saanut käsiini kaksi 
kirjaa. Toinen on uusi, toi-
nen vanha, niin kuin kirjo-
jen kirjoittajatkin. Ensim-
mäisen kirjan on kirjoittanut 
entinen arkkipiispa Jukka 
Paarma, valokuvaaja Sep-
po J.J. Sirkan kuvittama-
na. Kirjan nimi on: ”Elämä 
on kuin ruoho.” Toinen on 
uuden arkkipiispan Tapio 
Luoman kirjoittama kirja; 
”Siunauksen siivin.” 

Jukka Paarman kirjan 
sain aivan yllättäen lahjak-
si Tammelan rovastikunnan 
diakoniatyöntekijöiden pa-
laverissa diakonissa Irene 
Alhaselta. Hyvä ihminen 
antaa vaikka viimeisensä, 
kun toinen sitä tarvitsee. 
Paarma kirjoittaa kirkko-
vuoden väreistä seuraavasti: 
”Vuoden kierrossa kirkko 
puetaan erilaisiin väreihin. 
Juhlan väri on punainen tai 
valkoinen, tulen, puhtauden 
ja veren väri. Syvä kuole-
man väri on musta, katumus 
ja parannus taas pukeutuu 
violettiin. Useimmiten kir-
kon värinä on vihreä, se on 
juhlattoman ajan, arjen väri. 
Kirkossa arki ei ole harmaa, 
se on vihreä.”

Diakoniatyöntekijän pai-
dan väri on myös vihreä 
valkoisine pantoineen. Olen 
ensimmäinen, tai ensim-
mäisiä, joka sai sen käyt-
töönsä, virkapaidan tullessa 
voimaan ja laillisesti hyväk-
sytyksi. Se tuli käyttööni 

työantajani toimesta, joka 
myös kirkon työntekijöiden 
virka-asuja silloin ja edel-
leenkin valmistaa. Vierastin 
alkuun paidan käyttämistä, 
vaikka sain sen koekäyttöö-
ni juuri sitä tarkoitusta var-
ten. En vierastanut niinkään 
paitaa, kuin sitä valkoista 
pantaa, sokerinpalaa, joka 
varsinkin alkuun kovin tii-
viisti kaulaani kuristi.

Kun sitten annan itselleni 
jonkun kertoa, että elämän 
arki kuristaa, niin saattaa 
olla hyvä, että käytössäni 
on sittenkin vihreä paita. Se 
viestii vastassani olevalle, 
mitä varten olen olemassa, 
tai mistä suunnasta tulossa. 
Pantakin on vähitellen so-
peutunut ja taipunut tehtä-
vänsä. Tottumus on toinen 
luonto ja vihreä muistuttaa 
vuorostaan vihreistä nii-
tyistä, jossa meille luvataan 
lepohetki. Emme aina tie-
dä miten päin asiat elämäs-
sämme ovat, mutta olivatpa 
ne miten päin tahansa Psal-
missa 23 meille sanotaan: 
”Vihreille niityille Hän vie 
minut lepäämään, virvoitta-
vien vetten tykö Hän minut 
johdattaa. Hän virvoittaa 
minun sieluni.” Siispä lepo!

Diakoniatyössä kohtaan 
arjen ihmisiä. Monilla täs-
sä ajassa ja tänä vuonnakin 
on todella tiukkaa. Heiltä ei  
tarvitse sen enempää kysel-
lä, haastatella, eikä nöyryy-
tellä. Moni on minulle jo 

varsin tuttu. Hyvin nopeasti 
tulen tietämään, että viralli-
set järjestelmät vievät auto-
maattisesti sen minkä tuo-
vatkin. Tavallinen arki kun 
ei niinkään ole yhtä juhlaa, 
vaan näyttäytyy useimmiten 
muissa sävyissä. 

Jukka Paarma jatkaa: 
”Kun luonto on täynnä 
elämää, se on täyteläisen 
vihreä. Auringon lämpö ja 
ilmasta ja juurista imeytyvä 
vesi muuttuvat lehtivihreäk-
si. Missä on elämää, kasvua 
ja toivoa, siellä on vihreyttä. 
Armon aurinko ja elämän 
vesi antavat vihreyden. Se 
on elämän, kasvun ja toivon 
väri. Miksi siis luulemme, 
että arjen värin on oltava 
harmaa?

Mitä sitten sanoo uu-
si arkkipiispamme, Tapio 
Luoma, joka sunnuntaina 
3.6. vihitään Turun tuomio-
kirkossa omaan ainutlaatui-

seen ja vaativaan tehtävään-
sä.

 ”Linnuilla on toisilleen 
asiaa, ja niiden keskinäi-
sestä viestittelystä me ih-
misetkin saamme nauttia. 
Loppukesästä ja viimein 
syksyn tullessa metsät ja 
puistot hiljenevät. Linnut 
ovat kertoneet silloin toi-
sillensa tärkeimmät asian-
sa, eikä tarvetta enempään 
viestittelyyn taas hetkeen 
ole. Linnut antavat hiljai-
suudelle tilaa. Linnunlaulu 
kertoo meille elämän ilosta, 
hiljaisuus auttaa syventy-
mään tässä ilossa. ” ”On 
hyvä hiljaisuudessa toivoa 
apua Herralta.” ( Valit.3:6.)

Ja sitten loppuun sanat 
äitini, Sylvi Hakalan runo-
kirjasta:” Tulkaa nuotiolle, 
lämmitelkää.” 

Terhi Hakala-Vappula
diakonissa

Yhteisestä seurakunnasta päätetään pian
Forssa, Humppila, Jokioi-
nen ja Ypäjä ovat valmis-
telleet yhtä seurakuntaa. 
Koolla on ollut ohjausryh-
mää ja valtuustoseminaaria, 
kuulemistilaisuuksia on pi-
detty seurakunnissa ja työn-
tekijöiden kanssa. Uudessa 
seurakunnassa olisi n. 21 
000 jäsentä. Se olisi alueena 
ja kooltaan sopiva.  

Eri puolilla maata seura-
kuntia yhdistyy ja tarkoitus 
on turvata toiminta. Vielä 
2000-luvun alussa seura-
kuntia oli n. 600, nyt n. 400.

Asioita hoidetaan 
yhdessä.

Yhdessä seurakunnassa 
omaisuus on yhteistä.  Yh-
teinen seurakuntatoimisto 
järjestelee kirkollisia toimi-
tuksia, tilavarauksia ja ottaa 
vastaan virkatodistuspyyn-
töjä. Kullakin alueella olisi 
aluksi kuitenkin myös oma 
toimisto. Taloushallinto on 
siirtynyt Kirkon palvelukes-
kukseen aiemmin ja siihen 
liittyvä työ voidaan hoitaa 
entistä pienemmällä jou-
kolla yhteisessä taloustoi-
mistossa. Hautaustoimi ja 
kiinteistötoimi ovat yhtei-
siä mutta alueilla on omia 
työntekijöitä. Hankinnoissa 

kiinteistöjen hoidossa hyö-
dytään osaamisesta ja asian-
tuntemuksesta. 

Seurakuntien veropro-
sentti tulee päätettäväksi. 
Forssassa se on ollut 1.4 % 
ja muissa korkeampi. On 
todennäköistä, että pienem-
missä seurakunnissa vero-
prosentti laskee ja Forssassa 
se nousee. Kaikki kuitenkin 
hyötyvät yhteistyöstä ja re-
sursseista.

Kirkollisvaalit tulevana 
syksynä v. 2018 käydään 
kussakin seurakunnassa 
vielä erikseen. Mahdollisen 
yhdistymisen tapahtues-
sa v. 2020 valtuustopaikat 
jaetaan kesken kautta suh-
teellisesti. Seuraavat vaalit 
2022 ovat yhdessä. Uudessa 
kirkkovaltuustossa olisi 33 
jäsentä ja kirkkoneuvostos-
sa 6-16 jäsentä, miten ohje-
säännön mukaan sovitaan.

Omaleimaisuus säilyy

Jumalanpalvelukset säi-
lyvät säännöllisinä eri 
kirkoissa. Niitä voidaan 
myös porrastaa ajallisesti. 
Alueilla on edelleen omaa 
tuttua toimintaa mutta on 
mahdollista entistä parem-
min osallistua ilman rajoja 
muualle. Kuorot jatkavat 

alueilla, mutta yhdessä on 
mahdollista myös toimia. 
Konsertteja järjestetään eri 
kirkoissa. Rippikoulut ovat 
edelleen omia, mutta myös 
yhteisiä voi pitää. 

Alueitten omaleimaisuut-
ta tuetaaan mutta yhteistyö 
on entistä helpompaa. Tutut 
työntekijät ovat yhä aluei-
den työntekijöinä ja heillä 
on virkapaikka siellä. Si-
jaistaminen ja yhteistyö on 
yhteisessä seurakunnassa 
luontevaa sekä tuo vaihte-
lua. Työhyvinvoitiin vaikut-
taa, että saa tiimin ja työto-
vereita. Seurakunnassa on 
yksi kirkkoherra ja aluekap-
palaiset koordinoivat ”kirk-
koalueilla” alueneuvostojen 
kanssa työtä. Irtisanomisiin 
ei haluta turvautua, sillä 
seurakunnissa ei ole eletty 
leveästi tähänkään asti ja 
eläköitymisen kautta vähe-
neminen on luonnollista.

Asia etenee kohti päätök-
siä syksyllä. Selvitysmies 
Timo Kumpunen jättää 
esityksensä niin, että kirk-
kovaltuustot voivat ottaa 
kantaa siihen lokakuussa. 
Tuomiokapitulin lausunnon 
jälkeen aloite menee kirk-
kohallituksen päätettäväksi.

Esa Löytömäki,  
Forssa, kirkkoherra

Edellä oleva kirjoitus on 
lääninrovasti Esa Löytö-
mäen laatima. Seuraavassa 
on aikataulu, jonka mukaan 
edetään. Ypäjän seurakun-
nan kirkkovaltuusto päättää 
21.-31.10, onko Ypäjän seu-
rakunta mukana liitoshank-
keessa vai ei.

Vesa Parikka,
kirkkoherra Ypäjä

Aikataulusta
•  Selvitysmiehen esitys tuo-

miokapitulille 31.8.2018 
mennessä 

•  Kapitulin aloite seurakun-
tajaon muuttamiseksi 12.9. 
istunnossa?

•  Seurakuntien kirkkoneu-
vostojen esitykset kirkko-
valtuustoille (15.10 men-
nessä)

•  Kirkkovaltuustojen pää-
tökset seurakuntajaon 
muuttamisesta 31.10. men-
nessä => kirkkovaltuusto-
jen kokoukset lokakuussa 
21.-31.10?

•  Kapitulin lausunto kirk-
kohallitukselle seurakun-
tajaon muutoksesta 21.11. 
istunnossa?

•  Kirkkohallituksen päätös 
kirkkohallituksen täysis-
tunnossa (vuoden 2019 
aikana)

•  Rakennemuutos toteutuisi 
siten 2020 alusta.

Kevätpuro
”Myllypuron rinteellä kuohuva vesi
kuin laumana valkeat lampaat,
valkeita villoja heihin pes
nuo kallion kiviset hampaat!
Laumana juoksi ne laaksoih
vesi lauman kelloja soitti.
Koko luomakunta hymyili,
kun kevät ja kesä koitti!
Kummissaan katsoi ihminen
tuota laumaa soittavaista.
Kun jokainen kevät on ihme uusi,
eikä kahta ole samanlaista!”

Ypäjän keskustassa sijaitse-
va Nuorisotila Haavi on jo 
pitkään kaivannut remont-
tia. Kesällä siihen on tu-
lossa muutos, kun Haavia 
aletaan remontoida. Nuoret 
ovat itse saaneet suunnitella 
Haavin uutta ilmettä yhdes-
sä paikallisen toimijan, Sir-
pa Ryypön, kanssa. ”Nuoret 
ovat toivoneet ainakin mus-
taa pelihuonetta ja biljardi-
pöytää, mutta paljon muu-
takin on luvassa”, Ypäjän 
nuoriso-ohjaaja Eeva Leh-
tonen kertoo. Esimerkiksi 
Haavin salin viihtyisyyttä ja 
monikäyttöisyyttä paranne-
taan. ”Haavista on tarkoitus 
tehdä mukava oleskelupaik-
ka, jossa voisi tavata kave-
reita, tehdä yhdessä ruokaa, 
pelailla ja hengailla”, Leh-
tonen sanoo. Lisäksi Haa-
viin aiotaan hankkia muu-
tama kannettava tietokone, 
joilla voidaan muun muassa 
neuvoa nuoria opiskelu- ja 
työnhaussa. Tilaa voivat va-
rata myös muut kuntalaiset 
ja ryhmät kuten aiemmin-
kin. ”Esimerkiksi Haavissa 
voisi järjestää synttäreitä ja 
erilaisten ryhmien kokoon-
tumisia”, Lehtonen ideoi.

Nuoret ja lapsiperheet 
ovat yksi Ypäjän kunnan 
strategisista valinnoista, ja 
kunta osallistuukin Haavin 
remontin kustannuksiin. 

Myös Etelä-Suomen Alue-
hallintovirastolta on haettu 
rahoitusta remonttihankkee-
seen, mutta vielä ei ole var-
maa, myöntääkö Aluehallin-
tovirasto tukeaan. 

Uudistunut, viihtyisä 
Haavi avataan Pertun Päi-
vien yhteydessä elokuussa. 
Sitä ennen on kuitenkin vie-
lä paljon tehtävää. Lehtonen 
kannustaakin yhteistyöstä 
kiinnostuneita paikallisia 
yrityksiä ja muita toimijoi-
ta ottamaan yhteyttä kunnan 
nuorisotoimeen: ”Esimer-
kiksi paikalliset yritykset 
voisivat tulla mukaan Haa-
vin kehittämiseen materiaa-
li- ja huonekaluhankinnois-
sa. Yhteistyöstä kiitettäisiin 
kunniamaininnalla Haavin 
tiloissa ja mahdollisuuk-
sien mukaan nuorisotoimi 
voisi tarjota näkyvyyttä yh-
teistyötahoille.” Nuorisoti-
la Haavin uudistumista voi 
seurata esimerkiksi kunnan 
vasta-avatuilla virallisilla 
sosiaalisen median kanavil-
la Facebookissa ja Instag-
ramissa Ypäjän kunta@ypa-
jankunta #tayttalaukkaa.
Paikallinen yritys tai toimija, 
kiinnostuitko? Ota yhteyt-
tä Eeva Lehtoseen, Ypäjän 
kunnan nuoriso-ohjaajaan 
eeva.lehtonen@ypaja.fi tai 
puhelimitse 050 5747 732.

Inka Stormi

Nuorisotila Haavi uudistuu

Kunniakierros 2018 
   Kunniakierros juostiin ti 15.5.2018 aurinkoisessa säässä. Ypäjäläisen liikunnan hyväksi 
kerättyjä varoja saatiin yhteensä kokoon 218 euroa. Kovimmat kierroslukemat 
”pöytään” iskivät  Tapio Vuorentausta (25kpl) sekä Verne Jaakkola (16kpl). 
Ypäjän Yllätys ry  haluaa kiittää kaikkia  juoksun tukijoita sekä tietty myös juoksijoita!
2018 kunniakierroksen tukijat: Karrinpuomi Oy, Loimijoki Golf Oy, Feedin Oy,
Majatalo & Ravintola Villa Emilia, Johanna Sirviö sekä Heporannan henkilökunta.

p.s. nyt kun aloittaa, niin on vuosi aikaa harjoitella ja voi sitten ensi vuonna juosta
rahaa hyvään tarkoitukseen. Ja ehkä siinä ensi vuotta silmällä pitäen voi vaikka
haastaa ystävän tai työkaverin mukaan..
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Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen 
(Luke) Elonkierto-puisto 
tarjoilee 20-vuotisjuhla-
vuonnaan runsaasti ohjel-
maa kaiken ikäisille. Elo-
kuussa vietettävän pää-
juhlan lisäksi luvassa on 
muun muassa lasten ke-
säteatteria, uutuustapah-
tuma keppihevosteluineen 
ja taidetyöpajoineen, tee-
makierroksia sekä juhla-
näyttely yhdessä Wendlan 
puutarhan kanssa.  

Elonkierron perusta-
misesta tulee tänä vuonna 
kuluneeksi 20 vuotta, juh-
lavuosi näkyy kesän koko 
tarjonnassa.

– Juhlahumun keskellä 
olemme huomioineet myös 
lapset ja nuoret, kesä kor-
kataan käyntiin lasten ke-
säteatteriesityksillä, kertoo 
Luken tutkimusassistentti 
Anneli Nuoranne.

”Tiukun murhe” on tarina 
ystävyydestä ja pienenä 
olemisen tärkeydestä

Vapaaehtoisvoimin toimi-
va Teatteriyhdistys Tiuku 
ry esittää Elonkierron ma-
kasiinilla lastennäytelmän 
”Tiukun murhe”. Ensi-ilta 
on lauantaina 9.6. klo 16, 
samana iltana on myös toi-
nen näytös klo 18. Esityksiä 
nähdään kesäkuussa kaikki-
aan kahdeksan.   

Viime kesänä kokeilu-

luonteisesti aloitettu tiede-
luontokoulu yli 8-vuotiail-
le jatkuu tulevana kesänä 
viitenä iltana. Luontokoulu 
kokoontuu Elonkierron ma-
kasiinilla samanaikaisesti 
Lasten luontokerhon kans-
sa 6.6.–1.8. joka toinen kes-
kiviikko klo 18–20.

Heinäkuun uutuus- 
tapahtuman pääroolissa 
on keppihevonen

Koko perheen uutuustapah-
tumassa nuoret ja lapset 
pääsevät kisailemaan keppi-
hevosradalla ja taiteilemaan 
oman keppihevosen. Aikui-
set voivat osallistua lasten 
kanssa taidetyöpajaan, jossa 
tehdään taidetta luonnonma-
teriaaleja ja kierrätysmate-
riaaleja hyödyntäen. Tapah-
tuma järjestetään 17.7. klo 
15–18 yhteistyössä Kulttuu-
riyhdistys Kuvio ry:n ja Lu-
ken Future Crop -hankkeen 
kanssa.

Teemakierroksilla  
naisnäkökulmaa ja luon-
non hyvinvointi-vaiku-
tuksia

Elonkierron 20-vuotisjuhla-
kierroksella 15.8. puhutaan 
marjoista, sienistä ja metsän 
hyvinvointivaikutuksista se-
kä tutustutaan puun uusiin 
käyttömuotoihin. Kierrok-
sen nimi on ”Metsän monet 
mahdollisuudet”, ja se päät-
tyy kesän aikana rakennet-

tavan uuden esittelyalueen 
avajaisiin, täytekakkukah-
veihin, latotansseihin ja olu-
tiltaan. Keskiviikkona 11.7. 
kuullaan ”Yrttien tarinoita 
tieteen valossa”.

Kesän ensimmäisellä tee-
makierroksella 27.6. ”Pel-
tojen ja puutarhojen naiset” 
pohditaan naisten merkitys-
tä maa- ja puutarhataloudes-
sa eri aikoina. Kierros alkaa 
poikkeuksellisesti Wendlan 
puutarhasta Jokioisten tieto-
talon läheisyydestä ja päät-
tyy Elonkieron makasiinille 
juhlanäyttelyyn. 

– Näyttelyssä voi tutustua 
puistojen taipaleeseen nii-
den alkuajoista tähän päi-
vään asti. Makasiinilla on 
esillä esimerkkejä 10 vuotta 
täyttävän Wendlan puutar-
han aarteista, joista jokai-
sella on oma tarinansa. Mu-
kana on myös Elonkierron 
aikaisempien vuosien näyt-
telyiden parhaita paloja, ja 
perheen pienimmille on jär-
jestetty pientä puuhastelua, 
kertoo Luken tutkija Merja 
Hartikainen.

Elonkierron kesä  
päättyy syyskuussa  
lasten maatalous- 
näyttely Mansikkiin
Jo viidettä kertaa Elonkier-
toon 8.9. järjestettävän Las-
ten Maatalousnäyttely Man-
sikin rungon muodostavat 
tutuksi tulleet suosikit kuten 
olkipomppis, traktorinajo ja 

poniratsastus. Maatilan eläi-
miä on esillä paljon. Ohjel-
malavalla vauhtia päivään 
tuovat PellePändi, Viihde-
orkesteri Tähtisade ja Ypä-
jän talentin parhaimmisto. 
Luken tutkimusta esitellään 
havainnollisesti tiedeteltois-
sa.

Elonkierron tapahtumat 
ovat osa Uudistuva Elon-
kierto -hanketta. Hankkeen 
rahoittaa LounaPlussa ry 
Manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelmasta 
EU:n maaseuturahastosta, 
kansallisella rahoituksella 
sekä alueen kuntien rahoi-
tuksella. 
Mansikin pääsylippu on 5 
euroa (alle kolmevuotiaat il-
maiseksi), muut tapahtumat 
ovat maksuttomia.

Tarkempia tietoja tapah-
tumista voi lukea Elonkier-
ron uusituilta www-sivuilta 
(www.elonkierto.fi)

Lisätietoja: 
Tutkimusassistentti Anneli 
Nuoranne, Luke, puh. 029 
532 6406, anneli.nuoran-
ne@luke.fi
Lasten kesäteatteri: Reetta 
Airaksinen, Teatteri Tiuku 
ry, puh. 040 701 6777, reet-
ta.airaksinen@biz.tamk.fi
Mansikki: hankeneuvoja 
Elina Hujanen, LounaPlussa 
Ry, puh. 050 379 1831, eli-
na.hujanen@lounaplussa.fi

Teatteria, teemakierroksia, tiedettä
– Elonkierto juhlii pyöreitä vuosia monin tavoin

Tänäkin kesänä Ypäjän vä-
kiluku moninkertaistuu het-
kellisesti. Lukuisat kesä- ja 
hevostapahtumat houkutte-
levat meille tuhansia vie-
raita ja kesäasukkaatkin 
palaavat katukuvaamme. 
Majoituksemme ovat pai-
koin loppuun varattuja ja ra-
vintolamme laskevat juomia 
ja myyvät ruokaa kiivasta 
tahtia, mansikan ja muiden 
herkkujen poimijoita riittää 
pelloilla ja toritapahtumissa 
kuhisee. Kyläyhdistysten ja 
lukuisten muiden vapaaeh-
toisten voimin on tarjolla 
aitoja ja konstailemattomia 
maalaistapahtumia varmas-
ti joka lähtöön. Varsinkin 
näin kesällä me jokainen 
ypäjäläinen olemme oman 
pitäjämme markkinamiehiä 
ja -naisia sekä positiivisen 
viestinnän airuita. Moni 
täällä kävijä on myös ensi-
kertalainen ja saatu ensivai-
kutelma kantaa pitkälle.

Väkeä menee ja tulee, osa 
jääkin, mutta kuinka voi-
simme kuntana hyödyntää 
paremmin tämän suuren jou-
kon tarjoamaa toisenlaista 

näkökulmaa ja mielipidettä? 
Ulkopaikkakuntalainen ja 
satunnaisempi palveluiden 
käyttäjä huomaa paljon sel-
laista, mille oma katseemme 
on jo sokea. Heitänpä siis 
tässä yhteydessä ilmoille 
puolivallattoman kesähaas-
teen sinne parkkipaikka- ja 
katsomokeskustelujen sekä 
kahvihetkien lomaan kuin 
myös asuntoauto- ja -vau-
nuporukoiden, terassiväen 
ja pihamailla paistattelevien 
illanviettojen oheen: mikä 
meillä Ypäjällä on hyvää 
ja missä on parannettavaa? 
Mikä ja minkälainen on se 
viesti ja tunnelma, jota mei-
dän tulisi täällä kävijöiden 
mukana välittää muualle 
Suomeen ja maailmalle? 
Mistä kävijöille pitäisi eh-
dottomasti kertoa ja näyt-
tää? Sana on vapaa.

Ypäjän kunnan uusi vies-
tintä- ja elinvoimasuunnit-
telija Inka Stormi esittäytyy 
tässä lehdessä. Viestintähen-
kilön palkkaaminen kunnan 
omaan organisaatioon on 
kaukonäköisten päättäjiem-
me tekemä strateginen va-

linta. Tällä valinnalla py-
rimme suunnitelmalliseen 
kunnan viestintään useassa 
eri samanaikaisessa kana-
vassa, jotta Ypäjä saisi nä-
kyvämmän sijan vaikkapa 
kotimaan matkailussa tai 
tunnettuutta potentiaalisten 
tontinkatselijoiden keskuu-
dessa lähialueella – ja miksei 
kauempanakin. Viestintä ei 
kuitenkaan ole virastotalol-
ta johdettu harmaa proses-
si, vaan koko yhteisömme 
yhteinen asia. Kun tapaat-
te Inkan tai kenen tahansa 
muun meistä kunnan työn-
tekijöistä tai luottamushen-
kilöistä kesän tapahtumissa, 
kertokaahan omia ajatuksi-
anne ypäjäläisen viestinnän 
tarpeista. Kesäkuukausien 
aikana työstetään kuntamme 
viestintäsuunnitelmaa, joten 
sinun ajatuksesi saattaa olla 
ratkaiseva.

Ajatuksia kunnan viestin-
nästä ja markkinoinnista voi 
lähettää osoitteeseen inka.
stormi@ypaja.fi sekä mi-
nullekin osoitteeseen sam.
vuorinen@ypaja.fi ja aina 
myös kirjaamoomme kun-

ta@ypaja.fi tai vaikkapa 
paperilla viraston palvelu-
pisteelle. Keräämme ajatuk-
sianne myös kesän pääta-
pahtumissa, joissa kunta on 
mukana.

Toivotan sinulle ja lähei-
sillesi lämmintä ja rentout-
tavaa kesää sekä toivotan 
kaikki kesävieraamme sy-
dämellisesti tervetulleiksi 
Ypäjälle!

Sam Vuorinen
vt. kunnanjohtaja

VALIO KUNTA

Kartanon koulun oppilaat 
lahjoittivat tänä vuonna 
taksvärkissä keräämänsä 
rahat Heporannan päiväko-
dille. Tuhannen euron lah-
jashekkiä oli ojentamassa 
oppilaskunnan hallituksen 
jäsenistä Anna Mäkilä, 
Aurora Laaksonen ja Arttu 
Löfstedt. Kartanon koulun 
oppilaat olivat itse valin-
neet lahjoituskohteeksi 
päiväkodin: ”Halusimme 
tukea paikallisia lapsia ja 
Heporannan päiväkoti oli 
luonteva valinta. Päätös oli 
helppo tehdä ja sai kan-
natusta laajalti. Toivomme, 
että summa käytetään päi-
väkodin tarpeiden mukai-
sesti”, nuoret kertovat. Hie-
non lahjasekin olivat teh-
neet Viveka Vieraankivi ja 
Nelli Moisander. Kartanon 
koulun oppilaat keräävät 
taksvärkkirahaa vuosittain 
ja joka vuosi lahjoitussum-
ma annetaan eri kohteelle. 
Edellisvuotena 1000 euron 
lahjasekin sai Ypäjän palve-
lukeskus.

Miten lahjashekki aio-
taan sitten käyttää? Kaapo 
6v., Kasper 4v. ja Wiljami 
5v. nimeävät heti muutaman 
tärkeän rahoituskohteen: 
”Ainakin halutaan uusia 
pehmoleluja sisälle, jätske-
jä ja hamppareita”. Lahjoi-
tussumma tuleekin todella 
tarpeeseen, sillä päiväkodin 
tiloja on jouduttu remon-
toimaan. ”Kosteusvaurioi-
den takia päiväkotiin pitää 
hankkia esimerkiksi uusia 
leluja, askartelutarvikkeita 
ja huonekaluja. Tämä on 
todella ihana ele Kartanon 
koulun oppilailta, kiitos!”, 
Ypäjän varhaiskasvatusjoh-
taja Hanna-Leena Sippola 
kiittelee.

Alatalon remontti on val-
mistumassa. Lapset pääse-
vät uusiin tiloihin heti ke-
sätauon jälkeen. Remontoi-
duissa tiloissa saadaankin 
sitten leikkiä ainakin uusil-
la pehmoleluilla ja kenties 
herkutella jäätelöllä.

Inka Stormi

Ypäjän nuoret 
auttavat päiväkotia

Lahjashekki lahjoitettiin iloisissa tunnelmissa  
Heporannan päiväkodin pihalla. Päiväkodin

Ypäjäläisen toimituskunta toivottaa  
Ypäjäläisen lukijoille hyvää kesää  
Muumipeikon juhannusrunon kera:
Pään painan ruohikolle
ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella,
mä tahdon olla vain.

Sen viisaammat voi tehdä,
mä päivän kultaan jään.
Mä tunnen kaikki tuoksut 
ja luonnon loiston nään.

Voi leikitellä mielikseen,
voi ottaa jättää paikoilleen
tai olla niin kuin luonnostaan
ja maata vaan.

Mä peikko siihen uskoon jään,
on maailmaa tää minkä nyt mä nään.

Tove Jansson 
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Kuusjoenkulma Ypäjällä 
on virkeä kylä, jossa moni 
meistä on syntynyt, viettä-
nyt lapsuutensa ja käynyt 
koulunsa. Aikanaan kä-
vimme myös pyhäkoulua, 
jota ohjasi ainakin Kerttu 
Poutala ja Alli Pellinen. Ne 
olivat sunnuntain hausko-
ja kokoontumaisia, joissa 
laulettiin, saatiin mehua ja 
jotain hyvää syömistä sen 
kanssa. 

Kansakoululla kokoontui 
kerran viikossa tyttökerho, 
johon ohjaaja tuli kirkolta 
Paunulaisella ja sillä myös 
meni takaisin. Muistan mei-
dän saatelleen häntä aina 
kunnes hän nousi autoon. 
Siihen aikaan 60- luvulla 
linja-autoja kulki Kosken-
tietä monta vuoroa, ainakin 
kymmenen -- Kuusjoenkul-
malta pääsi sujuvasti aa-
musta iltaan kirkolle, Fors-
saan tai jopa Turkuun asti.

Kun kansakoulu sitten 
lopetti toimintansa, saim-
me kunnan luvalla koulun 
luokkatilat nuorison käyt-
töön. Iltaisin kokoonnuim-
me pelaamaan mm. korttia 
ja pöytätennistä, joskus in-
touduimme laulamaan po-
rukalla ja miehenalut noste-

livat painoja. Kesällä lento-
pallo oli mieluisa harrastus 
pihalla, talvella luistelu ja 
jääkiekko kaukalossa kou-
lun puutarha-alueella.

Silloinen nuoriso al-
koi aikuistua ja suuri osa 
muutti kouluihin ja töihin 
pois Kuusjoelta ja Ypäjältä, 
mutta osa jäi kotikulmil-
leen tai palasi takaisin. Osa 
jatkaa menestyksekkäästi 
maatalouselinkeinoa kotiti-
lallaan. Osa on muuttolin-
tuja, jotka palaavat kesä-
ajaksi ja osa on rakentanut 

uuden talon ja asettunut 
Kuusjoenkulmalle elämään 
arkeaan. Paikallinen ky-
läyhdistys on aktiivinen ja 
järjestää tapahtumia, joissa 
on mahdollista tavata enti-
siä koulukavereita ja muita 
kyläläisiä.

Meillä on ollut tapana 
myös tavata joka toinen 
vuosi rennoissa muistelu-
merkeissä Tuottajain Tu-
valla Piilikankaalla. Niin 
on tarkoitus tehdä tänä 
vuonnakin. Tapaamispäivä 
on PERJANTAI 27.7.2018 

klo 18 alkaen. Ritva ja Lei-
la keittävät kahvit ja lei-
povat pullat, mutta jos on 
haluja paistaa makkaraa ja 
saunoa, siihen voi jokainen 
ottaa mukaansa tarvikkeet. 

Hyvää alkavaa kesää ja 
tervetuloa unikeonpäivän 
iltana kaikki, jotka tuntevat 
itsensä mieleltään nykyi-
seksi tai entiseksi kuusjo-
enkulmalaiseksi!

Lämmöllä tervehtien
Ritva ja Leila

Kuusjoenkulma muistoissamme

Viime kesänä järjestetty 
”Viimeinen Kevätjuhla” 
herätti tunteita ja näytök-
sen perään riitti kyselijöitä. 
Tänä kesänä onkin luvassa 
jatkoa! Ollaan nyt sen ver-
ran saatu ikää, että saatiin 
rippikoulu käytyä. Enää ei 
tarvitse seurata vanhempi-
en sisarusten tälläytymistä 
iltaa varten, nyt tansseihin 
pääsee itse toisten mukana. 
Tätä onkin varrottu!

Kesäiset lavatanssit ovat 
aina kiehtoneet ja tekevät 
sitä yhä. Tämän päivän 
tanssiväellä ei taida olla aa-
vistustakaan siitä minkälais-
ta oli ennen. Päivällä tehty 
työ oli raskasta ja hikistä, 
aamuksi oli taas ehdittävä 
lypsyaskareille. Polkupyö-
rällä kuljettiin, saatollekin 
päästiin vaikka jalan. Kul-
makunnilla oli omia tanssi-
paikkoja, tässäkin pitäjässä 
useampia.  

Lavoille oli aikanaan ti-
lausta, sillä yhteen kokoon-
tuivat monien murteiden 
nuoret. Yhdessä tekemisen 
meininki alkoi heti urheilun 
merkeissä, pesäpallo ja tan-
hut kiinnostivat kaikkia. 

Niin ja ennen kaikkea 
toiset nuoret!  Ehtoo oli heti 

omanlaisensa kun siittolan-
mäen nuoria ratsumiehiä 
saapui paikalle.

Hyrsyn Lava oli siitä ai-
nutlaatuinen, että siellä po-
rukkaa kävi myös naapuri-
pitäjistä asti. 

Soittajat kun olivat vallan 
erinomaiset. Silloin kun Un-
to Mononen tuli orkesterin-
sa kanssa lavalle, ei kenellä-
kään tainnut olla aavistusta, 
minkälainen kuuluisuus hä-
nestä vielä kehkeytyisi. 

Tänä päivänä ei löydy 
sellaista tangokonserttia 
tahi laulukilpailua jossa ei 
Monosen sävellykset soi.

Nyt kansakoulun järjestä-
jä on saanut lykättyä vanhaa 
ovea sen verran auki, että 
mahtuu siitä raosta soitta-
maan kelloa. Näytelmäker-
ho esittää kuvaelman en-
tisajan tanssilavaehtoosta. 
Esiintymään on saatu lähes 
itse maestro orkesterinsa 
kanssa.  Kuullaan Monosen 
parhaat ja nähdään entisajan 
lavojen mielenkiintoisim-
mat jutut. Ja nyt kun suvi 
on, haitari soi varmasti.

Lopuksi kaikki saa panna 
vähän jalalla koreasti.

Kuvaelma entisajan 
tanssiehtoosta ”LAVALLA 
– Unto Mononen orkeste-
reineen” esitetään Hyrsyn-
kulman Lavalla su 1.7.2018 
klo 13.00. 
Tervetuloa koko perhe.

Hyrsynseudun  
Kyläyhdistys ry.

koulutoimikunta/  
näytelmäkerho

Kuvaelma entisajan tanssilavoilta

Kauniit maalaismaisemat 
ja palvelevat kylät löytyvät 
läheltä. Uusi, houkuttele-
va tapa lähteä liikkeelle on 
mobiiliohjatut reitit. Näitä 
ohjattuja mobiilireittejä on 
tehty Hämeen, Pirkanmaan 
ja Uudenmaan alueelle. 
Mobiilipalvelun avulla ky-
lämaisemista löytyvät paitsi 
reitit ja kiinnostavat paikat, 
myös niihin liittyvät tarinat. 
Tarinoiden avulla tuttukin 
maisema avautuu aivan uu-
della tavalla.

Mobiilireitit on tehty 
yhdessä kyläläisten kanssa 
osana Maisemahelmiä- ja 
Maisematarinoita-hankkeita.

Mobiilisovelluksen voi 
ladata omaan puhelimeen-
sa ilmaiseksi. Kyliltä löytyy 
pisteitä, joita napauttamalla 
avautuu tarinoita ja kuvia. 
Arvokkaat kylämaisemam-
me avautuvat aivan uudel-
la tavalla kulkijalle. Reitin 
varrella löytyy asiaa muun 
muassa alueen historiasta, 
luonnosta ja palveluista.

Sovellus löytyy sovellus-
kaupasta nimellä Nomadi. 

Tai sen voi hakea verkosta 
www.citynomadi.com

Kylille tehdyt reitit löyty-
vät KyläNomadi-palvelusta.

RAIKUN REITTI, 
KANGASALA

Kangasalan Raikun kylän 
keskellä toimii vilkas ky-
läkoulu, jonka ympäristöön 
yhdessä oppilaidenkin kans-
sa on tehty mobiilipolkuja. 
Koulun ympäristössä sijait-
sevalta polulta löytyy paljon 
tietoa muun muassa histo-
riasta ja biologiasta. Kerro-
tut tarinat avaavat uudella 
tavalla ympäristöä. Pidempi 
reitti koululta lähtee lähei-
selle Vehoniemen harjulle. 
Harju maisemineen ja ym-
päristöineen on tutustumi-
sen arvoinen.

RÄMSÖÖN REITTI, 
VESILAHTI

Rämsöön reitti kuljettaa läpi 
kylän ja tutustuttaa mielen-
kiintoisiin tarinoihin Räm-
söön luonnosta, maisemasta 
ja historiasta. Reitillä voi 
tutustua muun muassa Räm-
söön suosittuun kesäteatte-
riin, tarinaa n Velhonkannon 
nimen takana, murhamut-
kan historiaan ja Vuorisjär-
ven soistuneeseen järveen 
ja moneen muuhun kohtee-
seen.

KOPSAMON REITTI, 
JUUPAJOKI

Kopsamon maisemat ovat 
valtakunnallisesti arvok-
kaalla maisema-alueella. 
Kopsamolla pääsee tutustu-
maan kylän mielenkiintoi-
siin kohteisiin ja löytää ta-
rinoita, kuvia ja videotakin. 
Ohjattu reitti kulkee Myl-
lyvuoren ympäri poiketen 
vanhan sähköpadon rauni-
oilla.
LIEDENPOHJAN REITTI, 
VIRRAT
Liedenpohjasta ja ympä-
ristöstä löytyy paljon kat-
sottavaa ja tutustumisen 
arvoista. Karttaan merkitty-
jen pisteiden alta avautuu 
mielenkiintoisia tarinoita 
kylästä ja sen historiasta. 
Mobiilireitti kulkee pääosin 
Maanselän kannaksella. 
Reitti on tarkoitettu jalan 
kuljettavaksi. Lisäksi kyläl-
tä löytyy pisteitä muiltakin 
mielenkiintoisilta paikoilta. 
Joissain kohdin löytyy myös 
maisemapenkkejä, joille voi 
istahtaa ja ihailla kaunista 
maalaismaisemaa.

POHJASLAHDEN REITTI, 
MÄNTTÄ-VILPPULA

Pohjaslahti on vireä kylä, 
jossa monin paikoin kuulee 
historian siipien havinaa. 
Mobiilipalvelusta löytyy 

paljon pisteitä, joiden takaa 
löytyy tarinoita ja tietoa. 
Reitti on ohjattu kulkemaan 
vieressä olevan Palellusvuo-
ren päälle, sieltä avautuu 
upeat maisemat kylän yli 
aina Tarjannevedelle.

HAKKILAN REITTI, 
URJALA

Lella leikahti, Pusa putkah-
ti, Mäkelä mätkähti, mutta 
Myntti ei mytkähtänytkään 
vaikka oli sillan pielessä. 
Hakkilan maisemahelmet 
kertovat tarinan Hakkilan 
kylästä, sen taloista, histori-
asta ja maisemasta. Unohta-
matta Suomi-filmien maise-
mia, jotka voi kokea kiertä-
mällä tämän reitin.

ITÄ-JANAKKALAN 
REITTI, JANAKKALA

Itä-Janakkalan maisematari-
nat kierrättää kävijänsä kuu-
den janakkalalaisen kylän 
kautta. Tarjolla on pitkät kä-
vely- ja pyöräilyreitit halki 
Janakkalan harjumaiseman. 
Reitti antaa monipuolisen 
kattauksen kylien tarinoita, 
alueen luontoa ja paikallisia 
palveluita. Mukana on myös 

Tanttalan koululaisten teke-
mä reittiosuus.

KALVOLAN 
KIRKKOPOLKU, 
HÄMEENLINNA

Kalvolan ja Tammelan kirk-
kojen välistä kulkureittiä 
on vaellettu jo ammoisista 
ajoista saakka. Tämä van-
ha kirkkopolku on Kalvolan 
päässä edelleen jalan kuljet-
tavassa kunnossa. Matkan 
varrella voi tutustua kirk-
kopolun tarinoihin. Reitti 
on merkitty maastoon myös 
opasmerkein.

KAUKASTEN REITTI, 
HYVINKÄÄ

Kaukasten mobiilireitti tu-
tustuttaa kävijänsä Kaukas-
ten kylän luontoon, histo-
riaan ja maisemaan. Pyörä-
reitin varrella on 31 mielen-
kiintoista kohdetta ja Rainer 
Salon upeita luontokuvia.

LOPPIJÄRVEN REITTI, 
LOPPI

Loppijärven reitti sisältää 
tarinoita maisemasta, ihmi-
sistä, elämästä Loppijärvellä 

ennen ja nyt, merkittävistä 
rakennuksista sekä tietenkin 
luonnosta, kuten linnuista, 
kasveista, eläimistä ja jär-
ven hyväksi tehdyistä töistä. 
Oman pienen reittinsä muo-
dostaa Syrjän talon tarina. 
Loppijärven kiertävällä rei-
tillä on pituutta noin 30 km.

 Kylien mobiilireitit on 
toteutettu Maisemahelmiä 
ja Maisematarinoita -hank-
keiden avulla. Hankkei-
ta rahoittavat paikalliset 
Leader-toimintaryhmät ja 
maaseuturahasto. Hankkeen 
on toteuttanut MKN Maise-
mapalvelut, ProAgria Etelä-
Suomi ry.

Maisemahelmiä PoKon 
alueella: Liedenpohja, Kop-
samo, Pohjaslahti

Maisemahelmiä Kantrin 
alueella: Raikku ja Rämsöö

Maisemahelmiä Pirkan 
Helmen alueella: Hakkila

Maisematarinoita: Itä-
Janakkala, Kalvola, Kaukas 
ja Loppijärvi

Kesä ja maisema kutsuu 
kulkemaan, ole kylänomadi 

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET
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ERI ALAN TOIMIJOITA 
SAMAN KATON ALLA  

Ypäjän Annantien liikekes-
kuksen avajaisia juhlittiin 
3.3. Tarmokas ja idearikas 
nuori naisyrittäjä Ann-Ma-
rie Österback on toteuttanut 
liikekeskuksessa monia vi-
sioitaan. Hän mahdollistaa 
muiden yrittäjien lähtemi-
sen mukaan matalalla kyn-
nyksellä. Satun Fysiotera-
pia- ja liikuntapalveluilla on 
tilassa oma huone, samoin 
KR-viestinnällä sekä Lehti-
sen lemmikeillä. KR-vies-
tintä myy tilassa kotimai-
sia pesuaineita ja Lehtisen 
Lemmikeiltä saat ruoat niin 
kissoille kuin koirillekin. 
Österback tunnetaan parem-
min nimellä Laatu Ansku 
ja hän toimii myös ”Back 
on Track”-tuotteiden jäl-
leenmyyjä. Hän on myynyt 
tuotteita aiemmin netissä ja 
Loimaalla hänellä oli liike-
tila ompelimon yhteydessä. 
Kun Ypäjällä vapautui lii-

ketila, hän halusi kokeilla 
kivijalkamyymälän pitämis-
tä kotikunnassaan. Samas-
sa yhteydessä hän laajensi 
palvelukonseptia ja ryhtyi 
”yleisön pyynnöstä” myös 
postiasiamieheksi. Hän on 
syntyisin Vantaalta, mutta 
on miehensä ja kahden tyt-
tärensä kanssa asunut jo 10 
vuotta Ypäjänkylässä.

YPÄJÄLÄISIÄ TUOTTEITA 
ja HARJOITTELUPAIKKA 
MONELLE NUORELLE

Liiketilan tuotevalikoima 
koostuu mm. laukuista, ken-
gistä, vaatteista, koruista, 

kelloista, aurinkolaseista, 
kosmetiikasta, lahjatava-
roista, kirjoista ja tietenkin 
korteista ja pakkausmateri-
aaleista.  Ypäjällä kun ol-
laan, niin valikoimaan kuu-
luu myös monenlaista tar-
viketta niin hevosille kuin 
ratsastajillekin. Österback 
kertoo, että hän kuuntelee 
mielellään asiakkaiden toi-
veita. Hän tokaiseekin, että 
jos yllättäen esim. tarvitset 
muutaman ruuvin, ei sinun 
tarvitse ajaa sen takia Fors-
saan tai Loimaalle. Tilat ja 
kysyntä asettavat kuiten-
kin rajat esillä pidettävil-
le tuotteille. Yrittäjä tekee 

yhteistyötä ypäjäläisten tai-
teilijoiden/taiteenharrastaji-
en kanssa. Myynnissä on 
paikallisia keramiikkatöitä, 
valokuva, tauluja, nahkaisia 
avaimenperiä. Yritys on tar-
jonnut kevään aikana 2:lle 
liiketalouden ja 1:lle taiteen 
opiskelijalle harjoittelupai-
kan.  Myös Kulttuuripuomin 
kanssa on tehty yhteistyötä.

MONITOIMITILA JA 
YHTEISTYÖ MUIDEN 
YRITYSTEN KANSSA

Monitoimitila avattiin 28.4. 
Yrittäjä on vuokrannut ra-
kennuksen Ypäjän kunnalta 
ja jälleen vuokraa tilaa kou-
lutuksiin, kokouksiin ja per-
hejuhliin. Avajaisissa tehtiin 
yhteistyötä Seon yrittäjän 
kanssa ja Ypäjän palokunta 
piti avoimet ovet, ovathan 
nämä toimijat samassa piha-
piirissä. Yrittäjä toivoo, et-
tä täysin remontoidun tilan 
keskeinen sijainti, toimiva 
ja moneen muuntuva viih-
tyisä yhtenäinen tila, moder-
ni sisustus sekä yksilöllinen 
palvelu kilpailukykyiseen 
hintaan toisivat asiakkaita.  
Entisen teollisuushallin yli 
130 m2 tilan kaikki sisäpin-
nat on uusittu ja maalattu 
tyylikkäästi valkoisen -, har-
maan -, ja mustan sävyin. 
Tilasta saa helposti liikunta-
tilan, kirpparin, kokoustilan 
tai juhlatilan. Seuraava pe-
rinteinen kirpputori järjeste-
tään 16.-17.6.

Koulutuksia varten tila on 
varustettu isolla esitysnäy-
töllä, fläppi- ja valkotauluil-
la. FeedIn Oy toimittaa tar-
joilut. Asiakas voi myös jär-
jestää tarjoilut itse. Juhlien 
järjestäjät voivat vuokrata 
Annantieltä karaokelaitteet 
ja tuoda juhliin omat juo-
mat. Österbackin kautta voi 
tilata esiintyjiä tai pyytää 
vaikka emäntää itseään lau-
lamaan. Tykypäiviin potkua 
voidaan järjestää hevosalan 
yrittäjien kanssa tai yhdistä-
mällä kokouspäivään golfin 
lajikokeilu Ypäjä Golfissa.

MITEN TARINA JATKUU 
– RIIPPUU MEISTÄ 
YPÄJÄLÄISISTÄ
Yrittäjä on hankkinut ulos 
raikkaan markiisin ja laitta-
nut sen alle pienen oleske-
luryhmän. Piha-aluetta pitää 
vielä elävöittää ja Annantiel-
le haetaan uusia yrittäjiä ke-
säksi. Österback toivoo, että 
joku paikallinen vihannesten/
marjojen tuottaja tulisi sinne 
myymään tuotteitaan. Puu- 
ja metallitöille kuten jätkän 
kynttilät, linnunpöntöt, tak-
kavälineet ym. voisi olla 

kysyntää. Jäätelökioski olisi 
kiva juttu, toteaa Österback. 
Yhteistyössä on voimaa, ja 
kaikki hyötyisivät, jos au-
tot saataisiin kääntymään 
Annantielle. Tämä kesä on 
näytönpaikka niin yrittäjäl-
le kuin asiakkaillekin, sanoo 
Österback. Liiketoiminnan 
on oltava kannattavaa, teh-
nyt investoinnit ja vuokrat 
pitää maksaa. Annantieltä ei 
varmasti löydy kaikkea, mut-
ta kannattaa poiketa katso-
maan, mitä omalla kylällä on 
tarjolla, ennen kuin suuntaat 
muualle.

Annantien liikekeskuksessa on 
yrittämisen halua – ja yhteistyön voimaa
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VAHVUUTTA VANHEMMUUTEEN 
– ryhmä taaperoikäisen vanhemmille

Ypäjällä alkaa syyskuussa kaikille 
taaperoikäisten vanhemmille avoin Vahvuutta 
vanhemmuuteen-vanhempainryhmä, jonka 
tarkoituksena on tukea vanhemmuutta. 
Ryhmä on kaikille avoin ja siihen toivotaan 
runsaasti ilmoittautujia. Panostaminen 
perheiden voimavaroja vahvistaviin ja 
ongelmia ennaltaehkäiseviin palveluihin 
tuottaa hyvinvointia.

Ypäjällä alkava Vahvuutta 
vanhemmuuteen -perhe-
ryhmä on tarkoitettu taape-
roikäisten lasten perheille. 
Perheryhmiä on järjestetty 
lähes 80 kunnassa ympäri 
Suomen, ja ryhmiin on osal-
listunut yli 1400 perhettä. 
98 prosenttia perheryhmiin 
osallistuneista vanhemmis-
ta suosittelisi perheryhmää 
muille perheille. Ypäjän per-
heryhmää ohjaa työparina 
kaksi koulutettua työnteki-
jää, joista toinen on Ypäjän 
kunnan varhaiskasvatuk-
sessa työskentelevä Anne-
Mari Paloposki ja toinen on 
FSHKY:n perhepalveluissa 
työskentelevä Anna-Maria 
Silfvenius-Pura. He molem-
mat ovat saaneet Vahvuut-
ta vanhemmuuteen-ryhmän 
ohjaajakoulutuksen.  Ypä-
jällä alkava ryhmä on osa 
LAPE-hanketta ja siihen 
ovat tervetulleita osallistujat 
myös lähikunnista.

Perheryhmän keskeisin 
tavoite on vahvistaa van-
hemman mentalisaatioky-
kyä eli hänen kykyään poh-
tia sekä omia että lapsen 
ajatuksia ja tunteita sekä 
niiden vaikutusta käyttäy-
tymiseen kertoo ryhmänoh-
jaaja Anne-Mari Paloposki. 
Tutkimusnäyttö on osoitta-
nut, että vanhemman men-
talisaatiokyky on keskeinen 
lapsen kehitystä ja perheen 
vuorovaikutusta suojaava 
tekijä. ”Ryhmässä vanhem-
mat saavat toisiltaan myös 
korvaamatonta vertaistu-
kea” korostaa Anne-Mari. 
”Perheryhmien muita ta-
voitteita on muun muassa 

vahvistaa tasavertaista van-
hemmuutta ja vanhempien 
vuorovaikutussuhdetta lap-
seen” kertoo Anna-Maria 
Silvfenius-Pura, joka nä-
kee että vanhemman hyvä 
mentalisaatiokyky auttaa 
vanhempaa toimimaan rau-
hallisesti myös haastavissa 
tilanteissa, ja hän pystyy pa-
remmin hallitsemaan myös 
omia tunteitaan.  

Perheryhmään osallistu-
minen on perheelle maksu-
tonta ja perheen lapsille on 
järjestetty lastenhoito ryh-
män ajaksi. Perheryhmät 
ovat suljettuja ryhmiä, jo-
hon osallistuu 4–6 perhettä. 
Ryhmät kokoontuvat noin 
joka toinen viikko 1½–2 
tuntia kerrallaan, yhteen-
sä 8 kertaa. Perheryhmään 

osallistuu taaperoikäisen 
lapsen molemmat vanhem-
mat. Myös yhden vanhem-
mat perheet ovat tervetul-
leita ryhmään. Tapaamiseen 
sisältyy perheille yhteinen 
välipalahetki. Ryhmän aika-
taulu ja mainos tässä leh-
dessä.

Piia Heikkilä toimii Ypä-
jän kunnassa sivistyslau-
takunnan jäsenenä ja hän 
kokee vahvuutta vanhem-
muuteen ryhmän erittäin 
tervetulleena myös Ypäjälle. 
Hän päättäjänä sekä pienten 
lasten äitinä pitää hienona 
sitä, että Ypäjän kunta on 
mukana järjestämässä per-
heille mahdollisuuden läh-
teä ryhmään. Ryhmän pe-
rustamisen Ypäjälle on myös 
tärkeä osa LAPE-hankkeen 

toimintakulttuurin muutos-
ta. ”Toivottavasti innokkaita 
perheitä löytyy ja toivotta-
vasti myös isät innostuvat 
lähtemään mukaan”. Hän 
korostaa, että ryhmä on tar-
koitettu kaikille taaperoi-
käisten lasten vanhemmille 
eikä lähtökohta ole se, että 
perheessä olisi jotain ongel-
mia. Tästä hyötyvät kaikki 
vanhemmat. ”Monella voi 
tukiverkostot olla kaukana 
tai voi olla vasta paikkakun-
nalle muuttanut. Ryhmän 
kautta voi löytää uusia ys-
täviä ja saada vertaistukea 
lapsiperheen arkeen” Piia 
pohtii. Vahvuutta vanhem-
muuteen ryhmästä kiinnos-
tuneet vanhemmat voivat 
olla yhteydessä Piian ja il-
moittautua hänelle. Kuvassa Mari Paloposki ja Maria Silfvenius-Pura

Kuvassa Piia Heikkilä ja Elli Heikkilä

Arvoisat opistolaiset ja muut 
kevätnäyttelyyn osallistujat!

Yhteinen taipaleemme 
täällä Jokiläänin kansalais-
opistossa alkoi samaan ai-
kaan kuin tämä vuosisatakin 
eli 1.1.2000. Aion nyt tässä 
viimeisessä kevätnäyttely-
puheessani opiston rehtorina 
koota lyhyesti yhteen tuota yli 
18 vuoden aikaa, jonka sain 
viettää kanssanne.

Forssan kaupunki ja Joki-
läänin kansalaisopistoa yllä-
pitävät kunnat olivat tehneet 
syksyllä 1999 sopimuksen, 
jossa sovittiin, että rehtoripal-
velut ostetaan Forssan kau-
pungilta eli tarkemmin sanot-
tuna silloiselta Forssan aikuis-
opistolta. Sopimus astui voi-
maan siis 1.1.2000 eli samana 
päivänä, jolloin aloitin vas-
tavalittuna rehtorina aikuis-
opistossa. Olin toki toiminut 
kaksi ja puoli vuotta vs. ja vt. 
rehtorina aikuisopistossa toi-
mien samalla myös aikuislu-
kion rehtorina. Aloitin toime-
ni Jokiläänissä intoa puhkuen 

siitä, mitä kaikkea yhteistä 
opistojen välille voisia kehit-
tää. Ja löytyihän niitä kehit-
tämiskohteita. Kurssiesitteet 
julkaistiin samoissa kansissa 
heti seuraavasta lukuvuodesta 
alkaen. Näin saatiin molem-
pien opistojen kurssitarjonta 
kaikkien viiden Forssan seu-
dun kuntien asukkaiden sil-
mien eteen. Osittain samoja 
tuntiopettajia on ollut käy-
tettävissä molemmissa opis-
toissa. Yhteisiä projekteja on 
ollut vuosien saatossa useita, 
kuten esim. viime vuosien ns. 
laatu- ja kehittämishankkeet 
osoittavat. Yhteistyö opisto-
jen välillä on poikinut myös 
yhteisiä suunnittelukokouksia 
sekä koulutustilaisuuksia, ku-
ten esim. näyttelyjen suunnit-
telua ja järjestämistä. Muu-
takin yhteistyötä on tietysti 
ollut. Toivottavasti opistojen 
yhteistyö kehittyy ja tiivistyy 
tulevaisuudessa.

Vuosien saatossa on erityi-
sesti jäänyt mieleen henkilöt, 
joiden kanssa olen työsken-

nellyt. Erityisesti kurssisihtee-
ri Anu Tujunen sekä päätoi-
miset opettajat, kuten tekstii-
lityön opettaja Sari Wenning 
ja aikaisemmat musiikinopet-
tajat Riikka Jaakkola ja Mika 
Hakala, kuten myös lukuisat 
tuntiopettajat ja varsinkin ns. 
ohjaavat opettajat, unohtamat-
ta tietenkään opistolaisyhdis-
tyksen aktiivisia toimijoita. 
Teidän kaikkien kanssa on 
ollut ilo työskennellä.

Mieleen jääneitä asioita 
on useita, mutta merkittäviä 
mielestäni ovat olleet ainakin 
opintosetelikokeilun alkami-
nen syksyllä 2002, verkko-
ilmoittautumisen alkaminen 
elokuussa 2008, opiskelija-
arviointien muuttuminen nu-
meroista sanallisiksi syksyl-
lä 2009, opiston strategiatyö 
vuonna 2011, joka poiki mm. 
yhdistysten toiminnallisia tee-
mailtoja syksystä 2012 alka-
en. Samana syksynä tehtiin 
kysely opiskelijoille.

Myös opiston tilamuu-
tokset ovat olleet merkittä-

viä opistotoiminnan kannalta. 
2000-luvulla on tähän men-
nessä vaihtunut kudontati-
la Humppilassa ja toimiston 
muutto kunnanviraston toi-
sesta kerroksesta ala-aulaan, 
mikä paransi sekä toimiston 
näkyvyyttä että asiakkaiden 
palvelujen saatavuutta huo-
mattavasti. Ja vielä parempaa 
on toivottavasti odotettavissa, 
kun toimisto pääsee muutta-
maan entisiin Kelan tiloihin 
tämän kevään tai viimeistään 
kesän aikana. Myös merkit-
tävä parannus tila-asioihin 
oli viime syksynä toteutunut 
Jokioisten tekstiili- ja taideti-
lojen muutto remontoituihin 
tiloihin kunnanvirastolle ns. 
Taitotilaan.

Erityisen mieleenpainuvia 
ovat olleet opiston juhlavuo-
det, kun opisto täytti 30 vuot-
ta vuonna 2003 ja 40 vuotta 
vuonna 2013. 30-vuotisjuh-
laa juhlittiin Ypäjällä Ypäjän 
musiikkiteatterin Sammon 
Tarina -oopperaesityksen yh-
teydessä. Tuolloin palkittiin 

toistakymmentä opistoaktiivia 
Kansalais- ja Työväenopis-
tojen Liiton kunniamerkein. 
40-vuotisjuhlaa vietettiin Jo-
kioisten Tietotalolla nauttien 
sekä juhlanäyttelystä että 
-näytelmästä, kuten myös juh-
lakonsertista ja iltajuhlan yh-
teydessä juhlaillallisesta. Sy-
kähdyttäviä juhlia molemmat; 
sekä 30-vuotis- että 40-vuo-
tisjuhla.

Opiston eteenpäinmenoon 
ovat vaikuttaneet mielestä-
ni ainakin seuraavat tekijät: 
innostuneet, motivoituneet 
ja yhteen hiileen puhaltavat 
työntekijät, joista voi osal-
taan kiittää onnistunutta oh-
jaavan opettajan järjestelmää 
ja siihen valikoitunutta opet-
tajakuntaa. Nostaisin arvoon 
myös vuonna 2000 käyttöön 
otetun lukuvuosien teemoi-
tuksen, mikä on lisännyt 
suunnitelmallisuutta kurssien 
ideoinnissa ja jäntevöittänyt 
toimintaa, mikä on varmaan 
osaltaan innostanut ihmisiä 
tulemaan kursseille. Ensim-

mäisenä teemalukuvuonna 
2000-2001 teemana oli ”Iloa 
ja väriä elämään”, kun taas 
tämän lukuvuoden teema on 
”Opistosta rytmiä elämään”. 

Opiston uudistumista ovat 
auttaneet myös vuosien 2013-
2015 ns. LAKE- (eli laatu- ja 
kehittämis-) hankkeet, joiden 
avulla on tiedottaminen opis-
ton toiminnasta lisääntynyt 
sosiaalisen median ja sähköis-
ten medioiden kautta. Viimei-
sin sysäys opiston kasvu-ural-
le saamisessa olivat ns. oma-
kustannekurssit, joiden avulla 
on saatu järjestettyä monia 
kursseja, joiden toteutuminen 
olisi muuten jäänyt haaveeksi. 
Näin on saatu opiskelijamäärä 
kasvamaan ennätykselliselle 
tasolle viime vuosina.

Lopuksi haluan toivottaa 
opistolle onnea ja menestystä 
jatkossa valitsemallanne tiel-
lä. Tästä on hyvä jatkaa eteen-
päin. Kiitos. 

Jukka Nummelin, rehtori,  
Jokiläänin kansalaisopisto

Puhe Jokiläänin kansalaisopiston kevätnäyttelyn päättäjäisissä  22.4.2018
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Istuisinko kannon pääl-
le vai kivelle tai sitten-
kin sammalmättäälle? 
Ihmisen mieli ei aina 
osaa päättää, jos on pal-
jon vaihtoehtoja. Asian 
ratkaistakseni kokeilen 
kaikkia, ei sitten jää asia 
vaivaamaan pääparkaa. 
Toisaalta voisin kulkea-
kin seuraavan metsäpo-
lun mutkan taakse katso-
maan, olisiko siellä ehkä 
mukavampi paikka ja mi-
tä siellä ylipäätänsä on. 
Pitää kurkata.

Kesällä on liikaa vaih-
toehtoja. On kaunis ilma, 
kun aurinko porottaa, 
mutta suomalaisen vaa-
lea nahka käristyy karrel-
le, ennen kuin ehtii edes 
ruskettua. Yöllä kivistää 
punainen iho. 

Sen olen elämässä ot-
tanut opiksi ja muistiin 
tallentanut, ettei ilman 
päähinettä parane olla au-
ringossa; liina päähän ja 
menoksi! Näytän mum-
molta mutta mitä väliä? 
Mummo oli viisas pää-
liinoineen! Ei pistä aurin-
ko eikä sen aiheuttamia li-
sävaivoja, koettu on, koko 
oireisto.

Kesällä aamuisin aa-
mukasteen aikaan on liik-
keellä maanmatonenkin, 

joka kosteassa ruohikossa 
pääsee hyvin liikkumaan. 
Päivällä hänelläkin on tu-
kalaa, kun nahka käristyy 
ja jää kiinni vaikkapa as-
faltinpintaan. Se on sur-
kea näky.

Metsäpolkujen vieressä 
asuu ahkerin väki. Siel-
lä hyörivät muurahaiset 
oman työhierarkiansa 
mukaisesti. Kova vauh-
ti päällä pikkukavereilla 
mutta kiire niillä ei ole, 
vaikka siltä näyttää. Jo-
kaisella on oma hyvin or-
ganisoitu tehtävänsä: si-
ten saadaan työt hoidettua 
ajallaan. 

Kiire, se on semmoinen 
ihmeellinen sana, jonka 
sanomisesta tai kuulemi-
sesta nousee monelle hiki 
otsaan ja iho puskee stres-
sinäppyä! On kiire töissä, 
lomalla ja mikä kummal-
lisinta, eläkkeellä. 

Töissä ei ehditä tehdä 
töitä, aina on kiire. Lo-
malla ei ehditä tehdä tal-
vella rästiin jääneitä teh-
täviä, ei ehdi olla kotona 
ja kotoilla, chillailla eikä 
reissata. Aina on kiire.

Eläkkeellä sitä sitten 
ehtii. No, mitä hullua! Ei 
ehdi. Ei ehdi kutoa suk-
kaa, ei ehdi leikkiä las-
tenlapsien kanssa eikä 

ehdi antamaan itselleen 
sitä kaikkein tärkeintä eli 
omaa aikaa, aikaa itselle 
olla ja möllöttää. On mo-
nenmoista opintopiiriä, 
pilatesta ja zumbaa!

Minäpäs se olenkin 
kuin hitaasti luikerteleva 
maanmatonen ja työn-
täyteinen muurahainen, 
yhdessä ja samassa pa-
ketissa. Mitenkö? Siten 
että olen jossain vaihees-
sa elämääni tajunnut ja 
todennut, että kun unoh-
taa sanan kiire, niin sitten 
alkaa sujumaan. Työnteko 
suunnitellaan tarkkaan, 
jotta työajan päätyttyä 
lähdetään kotiin, ihan 
oikeasti kotiin, ei jäädä 
lymyilemään takahuonee-
seen tai kanneta kotiin te-
kemättömiä töitä. Lomal-
la lomaillaan. Käydään 
kylässä tai huvituksissa, 
jos huvittaa. Jos ei, niin 
möllötän kotona, hyvin 
usein ja kaikkein mie-
luimmin. Tuntuu, ettei ole 
koskaan ollut kiire minne-
kään, kaikki sujuu kun ei 
stressaa turhia, valmiissa 
maailmassa.

Ja kun kesällä istuu 
vaan, eikä ajattele mitään, 
putkahtelee aivonysty-
röistä toinen toistaan 
kummempia mietelmiä, 

kuten seuraavanlainen: 
Onko lehmillä helteellä 
hiki? En ole koskaan näh-
nyt läähättävää lehmää. 
Tai miksi lehmän maito-
varasto ei pilaannu aurin-
gon porottaessa? Niillä on 
oltava tehokas jäähdytys-
järjestelmä. Mieltäni vai-
vaa myös kovasti, miten 
pitkään lintuemo kantaa 
munaa ennen kuin se on 
pesän pohjalla. Taitaa 
riippua linnusta.

Tulee ihan sellainen 
olo, että olen ehkä sukua 
Havukka-Ahon ajatteli-
jalle, elokuvan ja kirjan 
miehelle Konsta Pylkkä-
selle. Niin tulee mieleeni 
sinisiä ajatuksia. Jonkun 
se on hoidettava maanma-
tosenkin puolesta ajattelu, 
olkoon se siis tehtäväni.

Lomaillessa kannattaa 
antaa ajatuksen liitää koh-
ti korkeuksia tai olla ajat-
telematta mitään, kulkea 
heinäkorsi suupielessä ja 
kukkaseppele päässä, sil-
loin voit yllättää itse itsesi 
saamalla monenlaisia oi-
valluksia tästä maapallon 
sisällöstä. Kannattaa ai-
nakin kokeilla, eikä lan-
nistua, jos ei heti ajatel-
mia syntyisikään. On niin 
valtavan paljon kaikkea, 
mitä ei huomaa, kun au-

tolla huristetaan paikas-
ta toiseen. Helposti jää 
katsomatta vaikkapa ruo-
honjuuritasolle, josta se 
pienikin ponnistaa kohti 
korkeuksia.

Tove Janssonin muu-
mihahmoilla on loistavia 
mietelmiä. Yksi itseä-
ni miellyttävä lausahdus 
kuuluu Pikku Myyn suus-
ta: ”Kas, kukka! Niitä nä-
kee ihmeen paljon, kun ei 
koko ajan juokse!”

Kaikki voisivatkin hie-
man hiljentää tahtia, antaa 
omaa aikaansa itselleen.

Hevospitäjässä kun 
ollaan, on pakko laittaa 
muutama sana niistäkin, 
kesän kunniaksi. He-
vosharrastus on hyväksi 
stressille. Hevosen lähellä 
ollessa ei voi ajatella pa-
hoja eikä miettiä kaup-
palistaa hammasta nirs-
kuttaen. Hevonen tietää, 
jos ajatuksesi harhailee. 
Se tulee levottomaksi ja 
alkaa ohjata sinua, eikä 
päinvastoin. Tämän olen 
oppinut ystävältäni, joka 
tähän minua opasti, siis 
mitä parhain lomakump-
pani. Hevosten puuhia on 
myös mielenkiintoinen ja 
unettava katsella, nehän 
pääosin vain löntystää 
ja syö ruohoa laitumel-

la. Tässäpä kiteytettynä 
kaikki se, mitä lomalla 
tarvitseekaan pakollisesti 
tehdä.

Tämä kesäkirjoitus voi 
olla harhaileva, mutta 
kuumana suvipäivänä aja-
tus laukkaa! Ei saa otetta 
mistään, vaikka liina on 
visusti päässä ja käsivar-
ret -naama mukaan luki-
en- paloauton väriset.

Siniset ajatukset värei-
levät kilpaa kesänhehkun 
kanssa ja purjehtivat pil-
vilaivojen seassa tuulen-
vireen tuutimina.

IHANAA KESÄÄ  
KAIKILLE  
LUKIJOILLE! 

Lopuksi vielä muumi-
hahmon aate: ”Minä asun 
vähän siellä ja täällä” – 
Nuuskamuikkunen vasta-
si ja pani kahvin tulelle. 
”Tänään satun olemaan 
täällä – huomenna jossa-
kin toisessa paikassa. Mi-
nä kuljen kulkemistani, ja 
kun löydän hauskan pai-
kan, pystytän telttani ja 
soitan huuliharppua.”

TERVEISIN 
Anne Nissinen
Love nature

Sinisiä ajatuksia ja kiireen poistoa

Hemminkiturnaus

Ypäjän Yllätys ry:n E-ikäiset kävivät tällä kertaa nappaamassa  
kultaa Hemminki-turnauksessa Maskussa.

Lämpimät kiitokset Anna-Liisa ja Pentti Häihälälle  
televisiolahjoituksesta Ypäjän palvelukeskuksen hoivakodille!

Hyvää kesää toivottavat hoivakodin asukkaat ja henkilökunta

T  a  l  l  i  n    p  a  i  k  k  a
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Tervetuloa Kosken lukion 
YLIOPPILASJUHLAAN

Koulukeskuksen Liikuntahalliin 
lauantaina 2.6.2018 klo 11.00

Juhlan jä lkeen klo 12.30 on ylioppila iden kunniakäynti 
sankarihaudalle. Juhlassamme on mukana myös vuoden 
1968 riemuylioppila ita.
Sydämelliset kiitokset kaikil le stipendien lahjoittaj il le!

Kosken lukio

” VAUVASTA VAARIIN ”
Vappupäivä, tiistai valkeni 
viileänä. Kevät oli myöhäs-
sä. Vapputunnelma oli kui-
tenkin Kartanon koululla 
lämmin. Eläkeliiton Ypäjän 
yhdistyksen puuhaihmi-
set olivat koonneet puitteet 
iloiselle vapputapahtumalle. 
Oli siis aika käynnistää ke-
vät 2018.

Tapahtumaa oli valmis-
teltu Sinikan johdolla jo hiu-
kan aikaisemmin. Oli koottu 
arpajaisvoittoja, haalittu eri 
esiintyjiä sekä koottu oh-
jelmarunkoa. Puheenjohtaja 
Sinikka kokosi työryhmän 
joka kokoontui muutaman 
kerran ennen H-hetkeä.

Työryhmä kokoontui 
koululle hyvissä ajoin en-
nen ovien aukaisemista. Oli 

laitettava puffetti, onginta-
paikka lapsille ja lapsenmie-
lisille. Tuolit katsojia varten 
ja pöydät arpajaispalkintoja 
varten. Ehkäpä makkaran-
paistopaikkakin oli saatava 
kuntoon. Jokaisella oli oma 
tehtävänsä.

Iltapäivällä kun kaikki 
oli valmista, ovet avattiin 
ja tapahtumavieraita alkoi 
tulla paikalle verkkaiseen 
tahtiin. Mukavasti saimme 
vieraita ympäri maakuntaa. 
Ohjelman aluksi Stefan soit-
ti alkufanfaarin, jonka jäl-
keen puheenjohtaja Sinik-
ka Suonpää toivotti kaikki 
tervetulleeksi ja Keijo Lep-
pänen lauloi ” Anniinan” 
sekä ”Anttilan keväthuu-
mauksen”. Tämän jälkeen 

viihdytti ”Kannat kattoon ” 
esityksellä Ypäjäläinen Kat-
ja Karisukki, oman osan oh-
jelmaan toi Ypäjän Talent-
kisassa mukana ollut Vilma 
Mansikkamäki. Hupiestyk-
sestä vastasi Loimaalainen 
Seija Kylä-Markula. Reip-
paita tuulahduksia terveh-
dyksenä toi Punkalaitumel-
ta eläkeliiton Tanhuryhmä. 
Välillä pidettiin taukoa, jon-
ka aikana ostettiin arpoja, 

voitettiin palkintoja ja nau-
tittiin puffetin antimia. 

Ypäjän Kulttuuripuo-
mi julkaisi tämän vuoden 
” Ruunan kummin ”. Tä-
mä arvonimi vuonna 2018 
myönnettiin Ypäjäläiselle 
Risto Kuivamäelle. Hän on 
sosiaalisessa mediassa yllä-
pitänyt vilkasta keskustelua 
eri aiheista kuluneen vuoden 
aikana.  Tanssiyhtye Desiree 
Veikko Niemisen johdolla 
polkaisi käyntiin vappupäi-
vän päätteeksi tanssit solisti 
Jukka Kettusen esittäessä 
letkeitä kappaleita tanssi-
kansan ja kuulijoiden iloksi.

Kuvia tapahtumasta tal-
lensi Ypäjän fotomies Mark-
ku J. Honka. 

Eläkeliitto Ypäjän yhdis-
tys kiittää ja kumartaa kai-
kille mukana olleille, niin 
yleisölle kuin keittiöhenki-
lökunnalle. Seuraavana vuo-
rossa on mölkkyharjoitukset 
keskiviikkoisin Rajatie 3:n 
parkkipaikalla, hyvän sään 
vallitessa.

 Keijo Leppänen 

Katja  
Karisukki

Vilma Masikkamäki

Seija Kylä-Markula

Tanhuryhmä Punkalaitumelta

Terve! Olen Inka Stormi, 
Ypäjän kunnan viestintä- ja 
elinvoimasuunnittelija. En-
simmäiset työviikkoni ovat 
sisältäneet paljon uuden op-
pimista, tutustumista, Ypä-
jän maisemissa liikkumista, 
kunnan viestinnän hahmot-
telemista ja pitkiä työpäiviä. 
Vielä tällä hetkellä kuljen 
Ypäjälle kotiseudultani Sas-
tamalasta, mutta toivottavas-
ti jo kesäkuussa asustelisin 
Suomen hevospitäjässä.

Ypäjä on jo ehtinyt sykäh-
dyttää monella tapaa. Upea 
luonto, hienot maalaismai-
semat, hevoset, ystävälliset 
ihmiset ja ypäjäläinen vie-
raanvaraisuus ovat tehneet 
minuun vaikutuksen. Nä-
mä kaikki kiteytyivät myös 
Loimijoki-souduissa, joihin 
osallistuin soutajana. Nyt 
kun taktiikka on hiottu, voi-
daan ensi vuonna tavoitella 
kultaa!

Tavoitteenani on kehittää 
Ypäjän kunnan viestintää 
yhdessä kuntalaisten kans-
sa. Parhaimmillaan viestintä 
on selkeää, herättää kiinnos-
tuksen ja vahvistaa yhtei-
söllisyyttä. Valmistuin viime 
vuonna Jyväskylän yliopis-
tosta, pääaineenani viestin-
tä. Lisäksi olen tehnyt vies-
tinnän parissa töitä ja toi-
minut vapaaehtoisena niin 
Suomessa kuin ulkomailla. 
Näitä kokemuksia ja taitoja 
aion hyödyntää myös täällä 
Ypäjällä – uuden oppimista 
unohtamatta.

Suunnitelmissa on muun 
muassa tehdä Ypäjän kun-
nalle viestintäohjeistus sekä 
toteuttaa erilaisia viestinnäl-
lisiä kampanjoita ja tapah-
tumia. Ensimmäiseksi olen 

kuitenkin tarttunut Ypäjän 
kunnan sosiaalisen medi-
an kanavien kehittämiseen. 
Kunnan vasta-avattujen 
Facebook-sivujen tarkoituk-
sena on viestiä kunnan ajan-
kohtaisista aiheista ja tapah-
tumista sekä kehittää kun-
talaisten osallistumismah-
dollisuuksia. Ypäjän kunnan 
Instagram-tilin julkaisut 
puolestaan painottuvat ypä-
jäläiseen arkeen, vapaa-ai-
kaan ja tapahtumatarjontaan. 
Jotta hieno kuntamme saa 
näkyvyyttä myös kuntara-
jojen ulkopuolella, rohkai-
sen käyttämään hashtageja 
(#-merkillä varustettuja 
sanoja) kuten #ypajankun-
ta ja #tayttalaukkaa myös 
omissa Ypäjä-aiheisissa jul-
kaisuissanne. Samoin kan-
nustan tykkäämään Ypäjän 
kunnan Facebook-sivuista ja 
seuraamaan kuntaa Instag-
ramissa @ypajankunta. Tai 
kuten ypäjäläinen tämän eh-
kä muotoilisi: ”Pas tykäten 
meistä, ni tierät, mistä meillä 
Ypäjällä puhutaan juur ny!”

Aurinkoisin terveisin ja 
yhteistyötä innolla odottaen

Inka Stormi
Viestintä- ja  

elinvoimasuunnittelija

Kunnassa viestitään

AVOIMET KYLÄT – TAPAHTUMA
LAUANTAINA 9.6.2018

klo 12 – 16
Ypäjänkylän seuraintalolla

Ohjelmassa Kylämessut = paikallisten yritysten ja yh-
distysten esittelyitä, Kokemäenjoen vesistön vesien-
suojeluyhdistyksen jätevesineuvontapiste (klo 12–15), 
pihapelejä, puffetti ja makkaran grillausta sekä haluk-
kaille vapaa saunominen Seuraintalon pihasaunassa.

Tapahtuma on osana Hämeen kylien  
Avoimet kylät – päivää

Tervetuloa 
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Kesä-heinäkuun 2018 toimintaa:
Mölkkypelit keskiviikkoisin klo 13.00 Rajatie 3 park-
kipaikka TERVETULOA! 12.6. Saariston rengastie 
(lähtö aamulla klo 7.00). Täynnä.
Toiminta Veteraanituvalla alkaa 14.8.2018
OIKEIN HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

SAARISTON RENGASTIE 12.6.2018  
TIEDOKSI MATKAN VARANNEILLE
Vuorisen liikenteen linja-auto lähtee Loimaalta (va-
rikolta) klo 6.30. Auton reitti Katinhännäntie-Ypäjän-
kyläntie-Ypäjän kirkon parkki (kello 7.00). Jatketaan 
Mannisten ja Loimaan kautta Raisioon, josta opas 
Lauri Hokkinen tulee kyytiin. Pääsemme hänen mai-
niolla johdollaan tutustumaan Ahvenanmaan rengas-
tien nähtävyyksiin.
Tervetuloa kaikki ilmoittautuneet mukaan. Olethan 
ajoissa lähtöpaikalla! Paluu iltauutisten aikoihin noin 
klo 21.  Retkipäivästä vastaa Eläkeliitto Ypäjän yh-
distys ja Ypäjän SRK. Lisätietoja tarvittaessa Keijo 
Leppänen 050 3636624.

       Keijo ja Terhi

Ypäjän Karjalaisseura tiedottaa

Juhlia ja tapahtumia

Karjalan Liiton kesäjuhlat Kouvolassa 15 – 17.6.2018
Vainajien muistojuhla Muolaassa ja Kyyrölässä 
1.7.2018
Muolaan juhlat Urjalassa 28.7.2018, huom. päivä 
lauantai, vuosikokous elokuussa Urjalassa.
Räisälä-juhla Köyliössä 1.7.2018
Heinjoki-juhla Sammatissa 15.7.2018
Kivennavan kihut Pervomaiskojessa Karjalassa 
5.8.2018 
Kanneljärven Pitäjäjuhla Salossa 10.6.2018
Valkjärvi-juhla Jämsässä 30.6.2018
Muutama lippu teatteri Tuntemattomaan 12.6.2018 
Heikki Luoman ja Sari Ojalan musiikkinäytelmään 
”Korkeuskammoa Kuusniemellä”, Lippuja Pekka Moi-
sander 0400 260949

KUUSJOENKULMAN KYLÄYHDISTYKSEN KESÄ 

Logokisan voittaja on 
Ulla Vaskelainen ja 
oheinen logo
tulee olemaan 
logomme
tästä eteenpäin.

KESÄSAUNA palaa  tauon jälkeen. Sauna lämmin Piilikan-
kaalla keskiviikkoisin  klo 16–20 viikot 24–31, ensimmäinen 
kesäsauna ke 13.6.–18 ja viimeinen ke 1.8.-18. Mahdollisista 
mökin vuokrauksesta johtuvista kesäsaunan peruutuksista 
pyrimme ilmoittamaan ajoissa mökin ulkoseinään kiinnite-
tyllä infolla. Pidemmältä  tulevat voivat varmistaa kesäsau-
nan aukiolon Eliisalta puh. 0445616965 Kesäsaunamaksu 
3€/henkilö

Tiistaina 31.7.2018 klo 18.30  
Mansikkajubileum
Tuottajain tuvalla Piilikankaalla
Sana pappimme Vesa Parikka

P.S   Lehden ilmestymisestä riippuen soita ja kysy paikkoja 
kesäretkelle Eurajoelle 9.6.2018 50€/aik. 25€/alle 12 v. 
Rahastus linja-autossa, varaathan käteistä tasarahan. 
Retkelle lähtö Piilikankaalta klo 8.00.

      Susanna 0503369107, Eliisa 0445616965

Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset:  
toiminta kesä–heinäkuussa
Retki Arja Pöystin puutarhalle Metsämaalle torstaina 
7.6.2018, yhteislähtö Ypäjänkylän Seuraintalolta kello 17.30. 
Myynnissä mm. perennoita, yrttejä ja kesäkukkia.
Kesäretki Tammelan seudulle (ainakin Wehnäpaakarit, Kor-
teniemen perinnetila ja Portaan nahkurinverstas. Yhteislähtö 
Ypäjänkylän Seuraintalolta lauantaina 30.6.2018 kello 9. 
Takaisin palataan päivänvalolla. Ilmoittautumiset Hanna Kor-
pelalle puh. 0400 783 925 viimeistään 25.6.2018.
Naisten viikon aloitusnyyttärit sahan kentällä keskiviikkona 
18.7.2018 kello 18. 
Viikoittaiset pyöräretket maanantaisin kello 18 Pikku-Annen 
saven luota ja lentopallo keskiviikkoisin kello 18 Sahan ken-
tällä jatkuvat koko kesän.

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

”Vapautemme vaalijat – Ypäjän Suojeluskunta 
ja Lotta Svärd 1917 – 1944” kirja. Kirjan hinta 40 €/kpl.
Tilaukset:  Hilkka Mäkilä 02 7673023 

Pekka Moisander 0400 260949
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

LAUANTAINA 28.7.2018
klo 20–01

POSSUJUHLA
YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA  

Ypäjänkyläntie 842
Tapahtumalippu 15€ 
Lapset alle 12v   7€

Tarjolla perinteinen possuateria
Tanssimusiikista vastaa
JOKISEN EVÄÄT-orkesteri
Puffetti, Arpajaiset
Tervetuloa!
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry

Tulevia tapahtumia: Pertunpäivätanssit 24.8.2018.
Koirien Match Show 25.8.2018 klo 12:00

Konsertti Ypäjänkylän Seuraintalolla

KASAKKATANSSITEATTERI ARTANIA
Ypäjänkyläntie 842

maanantaina 2.7.2018
kello 19.00

Esitys kestää 2 x 40 min
Puffetti on avoinna.

http://www.ukraina.fi/fi/performers/artania/
Esitykseen on vapaa pääsy.

Tervetuloa.

PERINTEINEN JUHANNUSJUHLA
YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA

JUHANNUSAATTONA 22.6.2018 klo 21 – 01

Levytanssit
Vapaa pääsy

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

Grillimakkaraa

Tervetuloa

 Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

 
   Hyrsyn Kansankoulun 

   näytelmäkerho 
esittää: 

                    kuvaelman 
      entisajan tanssiehtoosta 

  ”LAVALLA - 
  Unto Mononen orkestereineen” 
  
  Mukana Monosen parhaat 
  ja  
  harmonikkamusiikin 
  helmiä. 
 
   su 1.7.2018 
    klo 13.00 
 
  Lopuksi tunti tanssia 
  Santakankaan orkesterin tahdissa. 
 
  Liput 5 euroa, sis. väliaikatarjoilun 
 
  Tervetuloa                                       
  Ypäjän Hyrsynkulman Lavalle!  

JÄRJESTÄTKÖ JUHLIA?
Kahvikalusto 20 – 60 hengelle  30,00 €
Kahvinkeitin  25,00 €
Kahvikuppeja  1 ltk 20,00 €
 2 ltk 40,00 €
 3 ltk 50,00 €

Laatikoissa 25 kuppia. Hintoihin sis alv 24 %. 
Kaluston tilaukset Raija Romu  p. 050 917 5679

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

Ypäjän riistamiehet ry:n näyttövuorot  
vuoden 2018 kivääriammuntojen kilpailuissa ja  
harjoituksissa.  
Ilmoittautumiset harjoituksiin 17.30–19.00.

17.5.18 17.30– PAUNILA PENTTI KANKAANPÄÄ HENRI
24.5.18 17.30– REIMAN TERO REIMAN MIIKKA
31.5.18 17.30– MÄKIRINTA PEKKA JUKKA PEKKANEN
7.6.18 17.30– RUPONEN JAAKKO REIMAN TONI
14.6.18 17.30– HÄNNINEN HANNU VASTAMÄKI PETRI
21.6.18 17.30– SUOMINEN ARTO OJALA JANI
28.6 18 17.30– HEINONEN HEIKKI HEINONEN AKSELI 
5.7.18 17.30– MÄKILÄ JUSSI MÄKILÄ ANNA
12.7.18 17.30– SALMI JANI MOISANDER KALEVI
19.8.18 17.30– HANNULA EMIL HELANDER PERTTI
26.7.18 17.30– LAINE MARKUS SEPPÄNEN HENRI
2.8.18 17.30– SUOMINEN JARI RITANOTKO JANINA
9.8.18 17.30– LAINE KALLE PALOPOSKI PASI
16 8.18 17.30– RANTANEN MARKKU  HIRVONEN PÄIVÖPUISTO 

JESSE
23.8.18 17.30– MÄKILÄ TERO NURMINEN JANI
30.8.18 17.30– RANTANEN TUOMAS HEIKKILÄ HERMANNI
2.9.18 12–14 REIMAN TONI, MÄKILÄ VILLE, KUUSINEN TAISTO

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

Kivääriharjoitukset torstaisin hirvilaillisilla aseilla ja näyttäjät jäse-
nistä tämän vuorolistan mukaisesti: tiistai on yleinen harjoituspäivä 
eikä ole näyttövuoroja.

AMPUMAJAOSTO
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Liikuntatapahtumia

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 14.6.2018

Lähtö Ypäjän torilta 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 Sirén puh. 040 7575 833

Huom. asiointimatkaa ei järjestetä heinäkuussa. 

Pertun päivät 24.-26.8.2018
Ypäjän Yö la 25.8. klo 17.00-23.30
Viikolla
avoimet ovet Loimijoki Golfissa
Keskiviikkona 22.8. kello 18 kesälauluja  
Ypäjänkylän Seuraintalolla
keskiviikkona tai torstaina hautausmaakierros

Perjantaina 24.8.
Avajaistanssit Ypäjänkylän seuraintalolla kello 20 – 24. 
Orkesterina Hanski & Lapaset. Vapaa pääsy.
Kuplajalkapalloturnaus Paijalla kello 18 alkaen
Nuorisotila Haavin syystoiminnan avaus
Karaoke Karrinpuomissa 

Lauantaina 25.8. 
Pertun torilla myynti alkaa viimeistään kello 15. Ei 
paikkamaksua, varaa myyntipaikkasi
puh. 02 7626500 tai 050 5626301.
Takakonttikirppis Työpaja Vieterin nurmella kello 
11.00-15.00. Ei paikkamaksua, ilmoittaudu mukaan 
puh. 050 371 3817 tai 050 357 9948. Vieterin kierrä-
tyspaja avoinna,  kahvio, Eläkeliiton makkarakoju.
Mätsäri Ypäjänkylän seuraintalolla, ilmoittautuminen 
alkaa kello 10, kehät kello 12
Yllätysjuoksu 
Kuvion Kulttuuri-karuselli seurakuntakodissa ja pi-
halla kello 14–18.  Toimintaa lapsille vauvaikäisistä 
koululaisiin. Pihassa Mll:n pomppulinna, Kuusjoen 
kyläyhdistyksen puffetti. Avoimet ovet seurakunnan 
päiväkerhossa kello 18–20.
Karrinpuomissa juhlaruokailu
Veteraanituvalla Jokiläänin kansalaisopisto esittelee 
toimintaansa
Torilla Ypäjän yö Elävää musiikkia ja erilaista ohjelmaa
Avajaissanat kello 17 kunnanjohtaja Sam Vuorinen
kello 17.15 Ypäjä-Talentin parhaita
kello 17.30 stand-up –koomikko Sampsa Simpanen
kello 18 alkaen Eino Grön yhtyeineen, tasatunnein kel-
lo 19, 20 ja 21.

Nuorten Yö bändejä Lastauslaiturilla kello 22-23.30
Kirkossa konsertti kello 20, Kosken kirkkokuoro
Haavissa nuorisotoimen järjestämää ohjelmaa
Hevosopiston tapahtumat

Sunnuntaina 26.8.
Pertun messu kirkossa kello 10
KulttuuriPuomin autosuunnistus, pihasta pihaan kello 
12-17, pihakirppiksiä ja kauneimpia pihoja
Eläkeliiton yhteislaulutilaisuus kello 16 kesäteatterilla, 
puffetti avoinna kello 15 alkaen ja väliajalla,
laulujen loputtua autosuunnistuksen palkintojen jako.

Muutokset mahdollisia, ohjelmaa päivitetään kunnan sivuilla 
www.ypaja.fi

RANTAUIMAKOULU PIILIKANKAALLA
9.–20.7.2018 klo 10.30–14.00

Uimakoulu on tarkoitettu 5–15-vuotiaille, kaiken tasoisille 
uimareille. Uimakoululaiset jaetaan ensimmäisenä päi-
vänä 3-4 tasoryhmään. Uimaopetusaika jokaiselle ryh-
mälle on 2 x 30 min päivittäin. Opetuksen lisäksi päivän 
ohjelmaan kuuluu ohjattuja pihaleikkejä sekä evästauko. 
Ensimmäinen viikko 9.–13.7. harjoitellaan erilaisia vesi-
liikuntataitoja. Toisella viikolla 16.–19.7. on mahdollisuus 
suorittaa uintimerkkeihin vaadittavia tehtäviä. Viimeinen 
päivä pe 20.7. on varattu pelejä ja leikkejä varten, silloin 
ei ole uimista. Uimarilla on mahdollisuus osallistua vain 
ensimmäiselle viikolle, jolloin uimakoulun hinta on MLL 
Ypäjän paikallisyhdistyksen jäsenelle 50 € / muille 70 
€. Kahden viikon uimakoulun hinta on jäsenelle 75 € / 
muille 95 €. Uimakouluun järjestetään maksuton kuljetus 
Ypäjän seurakuntakodilta, lähtö klo 10.00.
Ilmoittautumiset sähköpostilla mll.ypaja@gmail.com tai 
puhelimitse iltaisin 050 395 2030 / Jonna Hakamäki. 
Ilmoita lapsen nimi, syntymävuosi ja mahdolliset jo suo-
ritetut uintimerkit sekä kuljetustarve. Uimaopetukseen 
ja uintimerkkeihin liittyvät lisätiedot; satun.liikuntapalve-
lut@gmail.com. Uimakouluun tarvitset mukaasi uima-
asun, uimalasit, pyyhkeen, säänmukaiset ulkoiluvaatteet 
ja lenkkarit sekä eväät.
Uimakoulua mukana mahdollistamassa ovat Ypäjän kun-
ta, Kuusjoenkulman kyläyhdistys, SPR Ypäjä, LC Ypäjä 
ja LC Ypäjä/Kate.

SPR:n Ypäjän osaston 
HAAVIN AAMUT 

Toimivat kesäkuussakin, lomailevat heinäkuun!
Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toi-
minnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n 
Ypäjän osaston hoidossa. 
Kierrätyspiste on muuttanut Työpaja Vieteriin (Muuntajantie 3). 
Siellä on runsaasti vaate- ja taloustavaraa, leluja ja kirjoja.  Voit 
tuoda itsellesi tarpeetonta kiertoon ja ottaa mukaasi maksutta 
jos löydät jotain sopivaa. Kierrätyspiste on avoinna keski- 
viikkoisin kello 12 – 15 ja kuukauden toisena lauantaina 
kello 10 – 14. 
Vieterissä on nyt myös EU-ruoka-avun jako tiistaisin ja tors-
taisin kello 12 – 14 ja kuukauden toinen ja viimeinen lauantai 
kello 10 – 14.
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti 
tervetulleiksi
Haavin aamuun keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9 – 11.30 
Nuorisotila Haaviin osoitteessa Varsanojantie 8. Tarjolla on 
kahvia ja voileipiä sekä mukavaa seuraa. 
SPR Ypäjän osastolla toimii Seniorikaveri, hänetkin tapaat 
Haavin aamuissa! 
Lisätietoja:   Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai  

Eeva Mikkola    p. 050 370 6867

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYKSEN RETKI
Lähde rentouttavalle, edulliselle laiva-hotellimatkalle  

AHVENANMAALLE 7.8. – 8.8.2018.
Matka sisältää bussikuljetukset, laivamatkat ja  
hotelliyöpymisen aamiaisineen (Hotelli Adlon,  

Maarianhamina) ja kiertoajelun nähtävyyksineen.
Koko paketin hinta on jäseniltä 135 e ja muilta 145 e,  
mikäli lähtijöitä on 30. Mukaan mahtuu 44 henkilöä.

Ilmoittautuminen 7.6.2018 mennessä  
Eeva Karille puh. 050 347 8300

Pihalta pihalle -kierros su 26.8.2018
Kulttuuri Puomin autosuunnistus saa jälleen jatkoa Ypä-
jän Yössä 2018!
Onko pihallasi salainen puutarha vai onko se ikuinen 
projekti ja intohimoisen harrastamisen kohde, jonka ha-
luaisit kainosti esitellä suuremmallekin yleisölle?
Kulttuuri Puomi ry etsii Ypäjän kauneinta pihaa, jolla 
saisi vierailla Pertun Päivien yhteydessä sunnuntaina 
järjestettävällä Pihalta pihalle -tapahtumassa. Ilmianna 
oma tai naapurisi piha, joka mielestäsi ansaitsee kun-
niamaininnan.
Piha voi olla pieni tai suuri. Siinä voi näkyä sukupolvien 
uurastus tai se voi olla juuri tänä vuonna luotu.
Osallistuminen kisaan ei maksa mitään; annat vain luvan 
vierailla pihallasi Pertun päivien yhteydessä ihailemassa 
sitä. Palkintona kunniamaininta!
Pihakilpailun rinnalla kulkee Pihalta pihalle kirppistapah-
tuma.
Jos taas tunnet, että kotoa löytyisi kiinnostavia aarteita, 
jotka voisit laittaa myyntiin niin ilmoittaudu pihakirp-
pismyyntipaikaksi. Jotta pihakirppiksesi olisi kartalla 
(karttamerkintämaksu 5 €/piha), sitovat ilmoittautumiset 
20.7.2018 mennessä kulttuuripuomi@gmail.com tai 050 
5595927/Pauliina.
Karttamerkintämaksu sisältää:
• yhteismarkkinoinnin
• ajo-ohjeet pihallesi kartassa
•  osallistumismerkinnän kiinnitettä-

väksi pihan tuloväylälle

YPÄJÄN RIISTAMIEHET RY.

KILPAILUOHJELMA/KIVÄÄRI 2018
Riistanhoitoyhdistyksen kilpailut torstaina 
16.08.2018, ilmoittautuminen klo 17.30–19.00.
 –  hirvi 4+6 laukausta ja  

10 laukausta liikkuvaan kuvioon 75 m  
Jahtiseurueiden välinen kilpailu 5x2 laukausta sun-
nuntaina 2.9.2018, ilmoittautuminen klo 12.00–14.00. 
Kivääriharjoitukset tiistaisin ja torstaisin klo 17.30-
19.00.
Hirvenammuntakokeita Ypäjän radalla lauantaina 
4.8, 18.8. ja 1.9. klo 10.00–12.00.

AMPUMAJAOSTO

 

CAISSANIEMEN YLEISET SAUNAPÄIVÄT  
ja  ALUEEN VUOKRAUS

Ypäjäläisille tarkoitetut yleiset saunapäivät Caissaniemessä 
ovat keskiviikkoisin ja sunnuntaisin 3.6.2018 – 29.8.2018  
välisenä aikana. Sauna on avoinna keskiviikkoisin klo 12.00–
21.00 ja sunnuntaisin klo 12.00–20.00.
Saunomisesta ei peritä maksua. 
Caissaniemen osoite on Tanilantie 110, 31340 Porras, Tammela 
Caissaniemeä ja alueella olevia rakennuksia vuokrataan jär-
jestyssääntöjen mukaisesti, nyt myös alueella yöpyminen on 
mahdollista.
Tiedustelut ja varaukset p. 02-7626 500. 

MATONPESUPAIKKA
Kuntalaisten käyttöön tarkoitettu ilmainen matonpesupaikka 
on avattu. Loimijoen rannalla olevan matonpesupaikan osoite 
on Perttulantie 26.

Tekninen toimi
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RYHMÄAVUSTAJA HEPORANNAN PÄIVÄKOTIIN
Ypäjän kunta järjestää monipuolisia varhaiskasva-
tuspalveluja ypäjäläisille lapsiperheille. Toimintamme 
perusta on paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, 
joka korostaa pienryhmätoiminnan toteuttamista sekä 
sensitiivistä kohtaamista. Haluamme tuottaa ja luoda 
palveluja yhdessä ypäjäläisten lasten ja perheiden 
kanssa.
Haemme Heporannan päiväkotiin ryhmäavusta-
jaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 
1.8.2018 alkaen. Työ sisältää ryhmäavustajan työteh-
täviä päiväkotiryhmissä. Ryhmäavustaja vastaa las-
ten yksilölliseen tuen tarpeeseen ja ymmärtää työnsä 
merkityksen lapsen oppimisen, kasvun ja kehityksen 
tukijana.  Ryhmäavustajalta edellytetään ratkaisukes-
keistä työotetta, positiivista ja myönteistä asenneta 
työntekoon, hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja se-
kä kykyä sensitiiviseen kohtaamiseen. Ryhmäavus-
taja pääsee kehittämään Ypäjän varhaiskasvatusta 
monialaisen tiimin jäsenenä. Ryhmäavustaja toimii 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan ohjauksessa.
Katsomme eduksi tehtävään soveltuvan koulutuk-
sen (lähihoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaajan, 
lastenohjaaja tai muu vastaava tutkinto) sekä lääke-
hoidollisen koulutuksen ja osaamisen. Arvostamme 
kolmiportaisen tuen mallin tuntemusta.
Työsuhteeseen valitun on esitettävä nähtäväksi lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 
annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekiste-
riote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-
tilastaan. Työsuhteen täytössä noudatetaan kuuden 
kuukauden koeaikaa.
Ypäjän kunta on savuton työpaikka.
Lähetä hakemus 10.6.2018 klo 16 mennessä osoit-
teeseen
Ypäjän kunta
VARHAISKASVATUS
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
Lisätietoja: 
Hanna-Leena Sippola 
Varhaiskasvatusjohtaja 
Puh: 050 574 7744 
Sähköposti: hanna-leena.sippola[at]ypaja.fi

EU:n ruoka-apu jakopäivät tiistaisin ja torstaisin 
klo 12–14 sekä kuukauden toinen ja  

viimeinen lauantai klo 10–14. 
Jako tapahtuu työpaja Vieterissä os. Muuntajatie 3.

Tervetuloa!

IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa 
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1
klo 12–15 seuraavina aikoina
ma 11.6.2018
ke 29.8.2018
ke 3.10.2018
ke 7.11.2018
ke 5.12.2018
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
YPÄJÄN KUNNANKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 5626 301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi 
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.

KESÄAUKIOLOAJAT 1.6.–31.8.
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 13–16 
Poikkeava aukioloaika juhannuksena
avoinna torstaina 21.6. kello 11–14,
juhannusaattona suljettu.

KESÄKUUN NÄYTTELY
Kulttuuriyhdistys Kuvion valokuvanäyttely ”Kult-
tuuri on meidän”
DIGITOINTILAITTEET 
Louna-kirjastojen kiertävät digitointilaitteet ovat taas 
Ypäjän kirjastossa kesä- ja heinäkuussa. Saat muu-
tettua vanhat VHS-kotivideosi dvd-levyiksi helposti 
ja lähes ilmaiseksi: laitteiden käyttö on maksutonta, 
mutta levyt pitää hankkia itse. Varaa opastus- ja digi-
tointiaikasi kirjastosta!
LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA
Kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, fitness-säk-
kejä, hae lainaan ja kokeile, mikä sopii sinulle! Esillä 
myös liikunta-aiheista kirjallisuutta. 
PERTUN PÄIVIEN SUUNNITTELU JATKUU
Tule mukaan suunnittelemaan Pertun päiviä ja Ypä-
jän yötä. Tapahtumapäivät ovat  24.-26.8. Kahvitel-
laan Musiikkiteatterilla tiistaina 3.7. kello 18.

Aurinkoista kesää!

LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA
4.6. – 29.6.2018  
Ypäjän keskustan leikkikentällä järjestetään ohjattua 
leikkikenttätoimintaa arkipäivisin klo 9–12 sekä Ypä-
jänkylän koulun piha-alueella tiistaisin klo 13–15.30. 
Toiminta on tarkoitettu 3–8-vuotiaille lapsille (3 vuotta 
täyttäneille ja 1. kouluvuoden käyneille). Osallistumis-
maksua ei peritä. Omat eväät ja riittävästi juomista 
mukaan.
Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta numerosta:  
050 574 7744 

Sivistyslautakunta

LUKUVUODEN 2018 – 2019 TYÖ- JA LOMA-AJAT
Syyslukukausi ti 14.8. – pe 21.12.2018 
syysloma ma 15.10. – su 21.10.2018 (vko 42)
lomapäivä pe 7.12.2018 

Kevätlukukausi ke 2.1. – la 1.6.2019 
talviloma ma 18.2. – su 24.2.2019 (vko 8)
pääsiäisloma pe 19.4. – ma 22.4.2019 

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Pertun päivät ja Ypäjän yö 2018
viikolla 34 eli 24.-26.8.
– suunnittelu jatkuu, tule mukaan!
Kokoonnutaan musiikkiteatterilla
tiistaina 3.7. kello 18.00.
Tervetuloa!

Kulttuuritoimi

”Erittäin positiivinen kokemus ja hyödyllinen apuvälinen kasvussa vanhemmuuteen”

” ”
” ”
” ?”
” ”
” i”
” ”
” ”

Terveisin ryhmänohjaajat Anna-Maria Silfvenius-Pura ja Anne-
Mari Paloposki 

KESÄTAPAHTUMAT YPÄJÄLLÄ
1.–30.6. Kulttuuriyhdistys Kuvion valokuvanäyttely 
”Kulttuuri on meidän” Ypäjän kirjastossa 
4.6. kello 18 pyöräilyä, lähtö Pikku Annen Saven luo-
ta, Humppilantie 2.  Jatkuu kesän ajan joka maanan-
tai, Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset
6.6. kello 18 lentopalloa Sahan kentällä Rantalantie, 
Ypäjä as joka keskiviikko koko kesän ajan, Ypäjänky-
län maa- ja kotitalousnaiset
8.–10.6. Finnderby, Hevosopisto
9.6. kesäretki Eurajoelle, Kuusjoenkulman kyläyh-
distys
9.6. kello 12 – 18 Avoimet kylät –tapahtuma. Ypäjän-
kylän seuraintalo, Ypäjä as.
11.–14.6. Elämyksiä Ypäjänkylällä –leiri 9-12 –vuotiail-
le, järj. Ypäjän nuorisotoimi
12.–17.6. Kisaviikko, Hevosopisto
12.6. retki saariston rengastielle, Eläkeliiton Ypäjän 
yhdistys
12.6. retki Jokioisten kesäteatteriin, Ypäjän Karja-
laisseura
16.–17.6. kello 11-15 Aarteenmetsästys –kirppistapah-
tuma, Annantien liikekeskus
18.–21.6. päiväleiri 7-12 –vuotiaille, järj. Ypäjän nuo-
risotoimi
20.6. kello 18 kesälauluja Ypäjänkylän seuraintalolla, 
järj. Ypäjän seurakunta
21.6. Juhannuksen aatonaaton tanssit, Hyrsynkul-
man lava, Anneli Mattila esiintyy
22.6. kello 21-01 Juhannuskokko ja tanssit, Ypäjänky-
län Seuraintalo
25.–28.6. Caissapahkan taikakoulu 9-12-vuotiaille, 
järj. Ypäjän nuorisotoimi
2.–6.7. Pitkis-leiri Kokemäellä 7-14-vuotiaille
2.7. kello 19 Kasakkatanssikonsertti, ukrainalainen 
kasakkatanssiteatteri Artania, Ypäjänkylän Seurain-
talo
9.–20.7. kello 10.30–14 rantauimakoulu Piilikankaalla, 
järj. Mll Ypäjän yhdistys
28.–29.7. Kenttäratsastuskilpailut, Hevosopisto
28.7. 20:00–01 Porsasjuhla, Ypäjänkylän Seuraintalo
31.7. kello 18.30 Mansikkajubileum, Tuottajain Tupa, 
järj. Kuusjoenkulman kyläyhdistys
7.–8.8. Ypäjän Kotiseutuyhdistyksen matka Ahvenan-
maalle
16.–19.8. Kenttäratsastuksen PM-kilpailut, Hevos-
opisto
19.8. kello 15 Ypäjän Musiikkiteatterin konsertti, uu-
den katon juhlistaminen, lauluja musiikkiteatterin 
kolmelta vuosikymmeneltä
22.8. kello 18 kesälauluja Ypäjänkylän Seuraintalolla
24.8. kello 18 kuplajalkapalloturnaus, Paijan Maati-
lamajoitus
24.8. kello 20-01 Pertun päivien avajaistanssit, Ypä-
jänkylän Seuraintalo
25.8. Pertun päivät, torikauppaa, kirppistä ja ohjel-
maa koko päivän, Ypäjän yön avaus kello 17, esiinty-
mässä Ypäjä Talentin parhaita, stand-up-koomikko 
Sampsa Simpanen, Eino Grön orkestereineen
Nuorten Yö Tavaralaiturilla, bändejä
26.8. Pertun päivät jatkuvat, KulttuuriPuomin au-
tosuunnistus pihasta pihaan, pihakirppiksiä ja kau-
neimpia pihoja
kello 16 yhteislaulutilaisuus Ypäjän kesäteatterilla, 
Kalervo & kumppanit, Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
Tiedot päivittyvät sähköisessä kalenterissa kunnan 
verkkosivujen ensimmäisellä lehdellä ja facebookis-
sa sivulla ”Ypäjä vuodesta 1876”.


