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YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

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

Henkilökohtainen venyttely- tai kuntosaliohjelma
Hyvänlaatuisen asentohuimauksen tutkimus ja hoito

Tmi Fysioterapeutti Satu Vaarula
Varsanojantie 8
0400 430 088

Hyödynnä kerääjäkasvipalkkio!
Suoritan heinänkylvöä,

ota yhteyttä ajoissa.
Petri Närvänen 040 7529 665

YPÄJÄN APTEEKKI

Tervetuloa kahville
 ja kertomaan toiveita 

apteekin kehittämiseksi
pe 6.3. klo 9–17!

A-VITA PLUS nenäsuihke ja -voide -25 %

Kansanedustaja
Sirkka-Liisa Anttila
tavattavissa torstaina 26.3. 
Ypäjän torilla klo 13–14.30.

Vahvaa vaikuttamista
päättyvällä vaalikaudella
ypäjäläisten ja Ypäjän
elinvoiman puolesta.

Sirkka-Liisa Anttilan tukiryhmä

Vuokralle tarjotaan
noin 44 ha peltoa Palikkalasta. 

Puh. 044 962 8244

Ypäjän kunta on saamassa 
valmiiksi vuonna 2012 aloite-
tun kaavaprosessin – Palikka-
lan osayleiskaavan. Kunta on 
tehnyt uutterasti töitä huomi-
oidakseen Palikkalan monet 
maankäyttö tavoitteet. Valtuus-
tolle esiteltävä osayleiskaava 
merkintöineen ja määräyk-
sineen on  hyvä lopputulos 
kolmen vuoden tapahtumista. 
Hyväksymiseen edenneellä 
kaavalla voidaan sen voimaan 
tultua vaalia Palikkalan ar-
vokasta kulttuurimaisemaa, 
säilyttää paikallisesti merkit-
tävää rakennettua ympäristöä 
tuleville sukupolville sekä 
suojella luonnonympäristö ja 
kehittää alueen maankäyttöä. 

Kaavatyössä tutkittiin Palik-
kalan alueen maankäytölliset 
mahdollisuudet nykyisten pal-
veluiden ja niiden laajentumi-
sedellytysten lisäksi uusille 
yrityksille ja palveluntuottajil-
le. Laatimisvaiheen asukkai-
den mielipiteiden kuulemisen 
myötä ehdotukseksi jalostunut 
kaava oli nähtävillä ja vähäisin 
tarkennuksin se on nyt edennyt 
rauhallisin ja selkein askelin 
valtuustokäsittelyyn. Maan-
käytön suunnitelma sisältää 
virkistysalueiden lisäksi mm. 
ohjeellisia reittejä hevosvael-
luksille ja kevyelle liikenteelle. 
Olemassa olevaa alueraken-
netta on vahvistettu asumisen 
ja palveluiden turvaamiseksi. 

Liikenteellinen tavoite, maa-
kuntaliiton mukainen seututien 
213 ja kantatien 52 välinen tie-
linjaus, on osoitettu ohjeellise-
na. Työpaikkaomavaraisuuden 
nosto mahdollistuu osayleis-
kaavassa esitettyjen työ- ja 
tuotantoalueiden myötä. 

Työn alkuvaiheessa mm. 
matkailulle esitetyt tavoitteet 
ja luonnon suojelulliset tavoit-
teet on myös kaavassa huomi-
oitu. Palikkalan osayleiskaava 
on voimaan tultuaan alueen 
ominaispiirteitä vahvistava ja 
ohjaa sen tulevaisuutta hyvin 
turvaten terveellisen ja viihtyi-
sän elinympäristön. 

Vesa Ketola

Palikkalan osayleiskaavaehdotus valtuustokäsittelyssä

Sweco Ympäristö Oy:n kaavoittaja Sanukka Lehtiö alustaa Palikkalan osayleiskaavasta Ypäjän 
kunnanvaltuuston kokouksessa 5.3.2015. 

 
   AUTOKOULU YPÄJÄLLÄ 

Aloitus ti 24.3.2015 klo19.00 
Varsanojantie 83, Potku-luokka (YHO:n ruokalan alakerta) 

 katso: www.forssanautokoulu.fi 
 

       Forssan Autokoulu  
                 03-422 2222 (toimisto) 
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa maaliskuussa

Seurakunnan asiat

vt. kirkkoherra
Juhani Routasalo

Su 1.3.  Klo 10 Messu Vesa Parikka, Routasalo ja Saukkola. Vesa Parikan vaalinäyte. Rippi-
koulupyhä, opetus jatkuu srk-kodilla messun jälkeen.

ke 4.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla.
 klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla.
pe 6.3. klo 8.30 Paastonajan aamurukous kirkossa.
su 8.3.  klo 10 Messu Juha Lankinen, Routasalo ja Tapio Laurila. Juha Lankisen vaalinäyte. 
ke 11.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla.
 klo 13 Palvelukeskuksen hartaus.
 klo 13.30 Perhekahvila, muskarihetki srk-kodilla.
 klo 18 Siionin kannel -lauluilta srk-kodilla.
to 12.3.  klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, Isto Iipola tuo nuttuterveisiä Etiopian matkal-

ta.
 klo 17 Lasten lauluryhmä srk-kodilla.
  klo 18 Vaalipaneeli kirkossa. Kirkkoherraehdokkaat esittäytyvät. Mahdollisuus kysy-

myksiin.
pe 13.3. klo 8.30 Paastonajan aamurukous kirkossa.
 klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
la 14.3.  Elämysretki Akaaseen, lähtö srk-kodin pihalta klo 10, Ypäjänkylän seuraintalolta klo 

10.10, paluu klo 21.30. Retken hinta 45 e. Retkikohteet: Kylmäkosken kirkko, lounas 
Varmiolan kahvila, Viialan Parkin kirpputori, Toijalan Teriskoti, kahvit ja Viialan teat-
teri: näytelmä Meidän herramme muurahaisia. Vielä mahtuu mukaan, kysy ja ilmoit-
taudu mukaan! 040 553 6362 Terhi Hakala-Vappula, terhi.hakala-vappula@evl.fi.

su 15.3.  klo 10 Messu Vappula ja Saukkola. Rippikoulupyhä, opetus jatkuu srk-kodilla mes-
sun jälkeen.

 klo 18 ”Sininen Hetki”-konsertti Tapio Laurila ja ystävät ja Saukkola.
ma 16.3. –  
pe 20.3.  Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys kirkkoherranvirastossa klo 9-18.

ti 17.3. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylän seuraintalolla sekä Akaan retken muistelot.
 klo 15 Lauluiltapäivä kaikille srk-kodilla.
  klo 18.30 Kinkerit Hakamäki Jonna ja Janne, os. Kuusjoentie 52 (Kuusjoenkulma-

Manninen).
ke 18.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla.
 klo 13.30 Perhekahvila, muskarihetki srk-kodilla.
 klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla.
to 19.3. klo 17 Lasten lauluryhmä srk-kodilla.
 klo 18 Aikuisten kuorot srk-kodilla.
pe 20.3. klo 8.30 Paastonajan aamurukous kirkossa.
su 22.3. klo 10 Messu Routasalo ja Saukkola. Kirkkoherranvaali kirkossa klo 11.30–20. 
ke 25.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla.
 klo 13.30 Perhekahvila, muskarihetki srk-kodilla.
  klo 18.30 Kinkerit Paijan maatilamatkailu, os. Köllintie 20 (Levä-Palikkala-Saarikko).
to 26.3.  klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, ortopeditekniikka – Terve Askel, yksilölliset 

pohjalliset, ortopediteknikko Tommi Haapanen.
 klo 17 Lasten lauluryhmä srk-kodilla.
 klo 18 Aikuisten kuorot srk-kodilla.
pe 27.3. klo 8.30 Paastonajan aamurukous kirkossa.
 klo 18 Nuortenilta srk-kodilla.
su 29.3. klo 10 Messu Routasalo ja Saukkola.
  klo 12 Kinkerit Villa Emilia, os. Perttulantie 3 (Perttula-Manninen-Kartanonkylä-Var-

sanoja).
 klo 15 Kinkerit Riitta ja Arto Pyykkö, os. Laurilantie 22 (Hyrsy-Vähäsuo).
ke 1.4.  klo 10 Lasten kirkkohetki kirkossa Routasalo ja Saukkola. Mukana päiväkerho ja 

päiväkoti.
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla.
 klo 13.30 Palvelukeskuksen ehtoollishartaus.
 klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla.
 klo 18 hiljaisen viikon iltakirkko, Saukkola, Routasalo.
to 2.4. klo 12 Kartanon koulun Pääsiäiskirkko Routasalo ja Saukkola.
  klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Routasalo ja Saukkola, mukana aikuisten kuoro.
pe 3.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus Routasalo ja Saukkola, mukana aikuisten laulukuoro.
la 4.4. klo 23.30 Pääsiäisyön messu Routasalo ja Saukkola, mukana projektikuoro.
su 5.4. klo 18 Pääsiäisjumalanpalvelus Routasalo ja Saukkola, mukana kuorolaisia.
ma 6.4.  klo 12 2. Pääsiäispäivän jumalanpalvelus Ypäjänkylän rukoushuoneessa Routasalo 

ja Saukkola.

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

43. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu
0,75 €/ pmm + alv 

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

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 e / vuosikerta + alv 10 %

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

ISSN 1237-2528

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

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

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

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

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Maaliskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 2.4.2015. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 24.3.2015 
klo 15.00 mennessä.

Toukokuun Ypäjäläinen 
ilmestyy 3.5.2015.

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

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

YHTEISVASTUU 2015
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys auttaa 
hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa. 
Yhteisvastuu 2015 tukee Suurella sydämellä -vapaaeh-
toistoimintaa Suomessa ja auttaa lapsia kouluun Hai-
tissa.

Ilmoittaudu lipaskerääjäksi, tee mitä voit!
Terhi Hakala-Vappula, puh. 040 553 6362,  
terhi.hakala-vappula@evl.fi

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

KULTAISEN IÄN KERHO
Srk -kodilla klo 11.00–13.00 
to 12.3.   Etiopian nuttumatkan terveiset 

tuo Isto Iipola
to 26.3   ”Ortopeditekniikka – terve askel, yksilölliset  

pohjalliset”, ortopediteknikko Tommi Haapalainen

Tule viettämään yhteistä keskipäivän hetkeä, yhteisen ate-
rian ja ohjelman merkeissä!

Konsertti  
”Sininen hetki”

sunnuntaina 15.3. klo 18 
Ypäjän kirkossa

Konsertissa esiintyvät Armi 
Haatanen, Sanna Ketola, Kaija 
Saukkola, Pauli Hyrkäs, Jukka 
Lahtonen ja Tapio Laurila.

Ohjelmaan sisältyy sekä letkei-
tä, svengaavia gospel-lauluja 
että klassisia taidelauluja, soo-
loja, duettoja ja kvintettilaulua.

Tilaisuudessa kannetaan koleh-
ti oman seurakunnan musiikki-
työlle.

Ypäjän seurakunnan kirkkoherranvaalit
•  Vaalipaneeli kirkossa 12.3.2015 klo 18.  

Haastateltavina Vesa Parikka ja Juha Lankinen. 
Avoin tilaisuus.

•  Ennakkoäänestys 16. – 20.3.2015 kirkkoherranvi-
rastossa klo 9–18.

• Vaali 22.3.2015 kirkossa klo 11.30–20.00.
Ypäjän seurakunta

Ypäjän seurakunnan KINKERIT 2015
ti 17.3.  klo 18.30 Jonna ja Janne Hakamäki, os. Kuus-

joentie 52 (Kuusjoenkulma – Manninen)
ke 25.3.  klo 18.30 Paijan maatilamatkailu, os. Köllintie 

20 (Levä – Palikkala – Saarikko)
su 29.3.  klo 12.00 Villa Emilia, os. Perttulantie 3 (Perttu-

la – Manninen – Kartanonkylä – Varsanoja)
  klo 15.00 Riitta ja Arto Pyykkö, os. Laurilantie 

22 (kahvit alk. klo 14) (Hyrsy – Vähäsuo)
ke 8.4.  klo 18.30 Satu ja Markku Leppälahti, os. Tu-

runtie 891 (Kuusjoki – Saarikko – 10-tienvarsi)
to 9.4.  klo 18.30 Arja ja Reijo Vuorentausta,  

os. Sorrintie 133 (Ypäjänkylä)
Tervetuloa kinkereille, muista ottaa mukaan virsikirja. 
Rippikoululaisille merkintä mukana olosta.

KUULUTUS
Ypäjän seurakunnassa toimitetaan 22.3.2015 kirkko-
herranvaali.
Kirkkoherranvaali alkaa Ypäjän kirkossa jumalan-
palveluksen jälkeen
22.3.2015 kello 11.30 ja päättyy kello 20.00. 
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu 
seurakunnan kirkkoherranvirastossa alkaen maanan-
taina 16.3.2015 ja päättyen perjantaina 20.3.2015 jo-
ka päivä kello 9–18. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua 
tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman koh-
tuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänes-
tää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitseman-
sa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaa-
lilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 
13.3.2015 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon.
Kirkkoherranvirasto: Papalintie 1 B 13, 32100 Ypäjä, 
puh. 02 767 3108.
Vaalin tulos julistetaan kirkossa sunnuntaina 
22.3.2015 aikaisintaan kello 21.00. Kirkkoherranvaa-
lin pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
23.3.2015 – 21.4.2015.
Ypäjä 21.1.2015
Ypäjän vaalilautakunnan puolesta
puheenjohtaja Juhani Routasalo

Myytävänä kirja
YPÄJÄN SEURA- 
KUNNAN VAIHEITA
Toimittanut Maurits Hietamäki.  
10 euroa/kpl. 

Kirjaa voi tiedustella kirkko- 
herranvirastosta,  puh. 02 767 3108.
Avoinna ma, ke ja to klo 9–12.



3Maaliskuu / 2015

Olipa kerran Matti. Matti oli 
15-vuotias eikä pärjännyt kovin 
hyvin koulussa. Matti kuiten-
kin tykkäsi käydä koulussa, ei 
niinkään suuhun sopimattomien 
ruotsinsanojen tai käsittämättö-
mien matikanyhtälöiden vuoksi, 
vaan rinnakkaisluokan Liisan. 
Matti käytti koulupäivät usein 
haaveillen Liisasta. Liisa oli iha-
na. Liisan pitkät hiuksen hulmu-
sivat lumoavasti, kun hän kulki 
fysiikan tunnilleen Matin ohi ai-
na keskiviikkoisin ruokailun jäl-
keen, kun Matti odotti käytäväs-
sä maantiedon tunnille pääsyä. 
Olipa Liisa pari kertaa katsahta-
nutkin Mattiin ja hymyillyt. Noi-
na hetkinä Matti tunsi olevansa 
maailman onnellisin mies.

Liisan kauneus ja kaiken-
puoleinen täydellisyys kiusasi 
Mattia siinä määrin, että eräänä 
päivänä hän päätti ottaa itseään 
niskasta kiinni ja pyytää Liisan 
leffaan. Kun Liisa huomenna 
menee fyssaan – Matti ajatteli – 
minä yritän jutella hänen kanssa. 
Matti eli tuon hetken monta ker-
taa mielessään ja joka kerta se 
oli yhtä vatsanpohjaa kutkutta-
vaa. Hän kertasi mielessään, mi-
tä sanoisi Liisalle ja kuinka Lii-
sa vastaisi. Koko aamupäivänä 
Matti ei saanut keskityttyä mi-
hinkään muuhun. Mahan pohjaa 
oikein kouristi ja minuutit tun-
tuivat matelevan. Matti rukoili, 
ettei Jumala antaisi hänen nolata 
itseään Liisan silmissä. Kun ruo-
katunti lopulta koitti, ei Matti 
saanut syötyä mitään. Hän pyö-
ritteli makaronilaatikkoa hetken 
lautasellaan ja lähti sitten mant-
sanluokan eteen odottamaan.

Monien pitkien ja piinallis-
ten minuuttien jälkeen kello soi. 
Ihmiset ryntäilivät käytävällä ja 
Matti vaan odotti. Kädet hiko-
sivat ja mahaan sattui. Sitten se 
tapahtui: Liisa käveli kaveriensa 
kanssa kohti fysiikanluokkaa. 
Nyt tai ei koskaan, Matti ajatteli. 
Hän koristi kurkkuaan ja sanoi:

”Moi... Liisa.”, ”...no moi?”, 
”Liisa, lähtisitsä... vaik niinku.. 
tota... leffaan. Mun kanssa.”, 
”Jaa mitä kattomaan?” ”No 
vaiks.. tota.. no ihan mitä vaan.” 
”Ai tänään?” ”Nii..” ”No voin 
mä vaik lähtee. Seil pyörii tä-
nään se uusin Nälkäpeli kahek-
salta, käyks se sulle?” ”Joo!” 
”No nähään siin teatterin edes 
vartin vaille.” ”Joo!” ”Moikka!” 
”Joo... m-moi.”

Matin loppupäivä meni kuin 
siivillä. Hän mietti kuinka hän 
odottelisi Liisaa illalla. Hän 
kuvitteli miltä Liisa näyttäisi 
tullessaan ja mitä sanoisi. Hän 
haaveili siitä, kuinka hän ottaisi 
Liisaa kädestä ja saattaisi sisään, 
kuinka hän herrasmiehenä mak-
saisi liput ja vielä Liisan pop-
cornitkin. Hän kuvitteli, miltä 
tuntuisi istua leffateatterissa kun 
Liisa istuisi vieressä ja painau-
tuisi häntä vasten tai puristaisi 
kädestä jännittävissä kohdissa. 
Vatsaa oikein kouristi nuo kaikki 
ihanat haaveet, jotka tänä iltana 
toteutuisivat.

Heti kotiin päästyään Matti 
alkoi valmistautua iltaan: Hän 
kävi suihkussa, kampasi hiukset 
ja muotoili ne isosiskon muo-
tovaahdolla, koska se tuoksui 
paremmalta kuin hänen oman-
sa. Hän lainasi hiukan isän par-
tavettä ja laittoi rippilahjaksi 
saamansa rannekorun käteen. 
Hän valitsi vaatteet tarkasti ja 
mittaili itseään peilin edessä. 
Hän kiitti hiljaa mielessään Tai-
vaan Isää siitä, että Liisa suostui 
lähtemään leffaan ja rukoili, et-
tä kaikki meni niin kuin hän oli 
suunnitellut.

Matti lähti keskustaan hyvis-
sä ajoin. Hän asui aika syrjässä, 
mutta varasi niin hyvin aikaa, et-
tä ehtisi varmasti. Hän haki PV:n 
tallista ja potkaisi käymään. 
Vaikka oli talvi, hän päätti läh-
teä mopolla, sillä silloin Liisa ei 
varmasti näkisi noloja vanhem-
pia. Eikä hänen tarvitsisi selitel-

lä yhtäkkistä leffainnostusta äi-
dille, joka ei varmasti ymmärtäi-
si, miten hyvä leffa oli kyseessä.

Muutaman kilometrin ajet-
tuaan alkoi PV yskiä. Se kävi 
epätasaisesti ja lopulta sammui. 
Matti yritti potkaista sen uudel-
leen käyntiin ja aikansa yskit-
tyään se lähtikin. Matti hyppäsi 
uudelleen satulaan ja lähti aja-
maan. Mutta hän pääsi vain pari 
sataa metriä eteenpäin, kun mo-
po sammui taas. Taas oli Matin 
alettava potkimaan sitä käyntiin. 
Ja vaikka hän kuinka yritti, se 
ei enää lähtenyt. Ei edes luvan-
nut. Matti oli todettava, että hän 
joutui kävelymieheksi. Hän jätti 
PV:n tien sivuun ja jatkoi kävel-
len. Hän yritti kaivaa kännyk-
käänsä katsoakseen kellosta, mi-
ten paljon aikaa hänellä on. Mut-
ta kännykkää ei löytynyt mis-
tään. Se oli jäänyt kotiin. Miksi, 
Matti ajatteli, miksi Jumala an-
noit käydä näin? Miksi mopon 
juuri nyt piti hajota? Miksi edes 
kännykkä ei voi olla mukana? 
Miksi annoit minun jättää sen 
kotiin? Nyt en voi edes ilmoittaa 
Liisalle, että myöhästyn. Miksi 
Jumala teit näin?

Matilla oli kurja olo, mutta 
hän kiristi tahtiaan. Ehkä hän 
vielä ehtisi, jos oikein kiiruhtai-
si. Jonkun matkaa hölkättyään 
Matti kuuli äänen. Hän pysähtyi 
kuullakseen paremmin. Se oli 
huuto. Joku huusi apua. Matti 
ryntäsi ääntä kohti tien sivuun 
ja metsään. Hän tiesi, että aivan 
lähellä olisi pieni järvi. Ääni 
kuului sieltä. Nyt oli laitettava 
juoksuksi.

Päästyään rantaan Matti näki, 
että joku oli tippunut avantoon. 
Hän kiiruhti jäälle ja juostessaan 
repi kaulaliinaa kaulastaan. Lä-
hemmäs päästyään hän alkoi 
huutaa: ”Ole rauhassa, mä tulen. 
Mä menen nyt mahalleni ja ryö-
min vähän lähemmäs. Mulla on 
huivi. Mä heitän sen pään sulle. 
Noin. Yritä ottaa siitä kiinni ja 

pitele lujasti. Mä vedän sut ylös. 
Yritä auttaa jaloilla siitä jään 
reunasta. Siitä vasemmalta. Hy-
vä. Nyt mä vedän!”

Hetken ryömittyään hän sai 
miehen hinattua niin, että tämä 
pääsi itse ryömimään kauemmas 
mustasta avannosta. Mies huo-
hotti ja yski ja tärisi kylmästä. 
Matti auttoi miestä riisumaan 
pilkkihaalarin yläosaa tämän 
kankeista jäsenistä ja antoi oman 
takkinsa miehen harteille ja pi-
ponsa tämän päähän. Hän näki, 
että järven rannalla loisti valoa. 
”Pärjäätsä? Lähetään käveleen 
tonne, siel no varmaan joku 
paikka, mihin päästään sisälle ja 
soittaan apua.” Mies nojasi ras-
kaasti Mattiin ja he kävelivät hi-
taasti kohti valoa. Matka tuntui 
kestävän ikuisuuden ja miehen 
paino Matin hartialla tukahdut-
tavalta. Jäällä tuiskusi kylmästi 
ja nenää pisteli. Hiljalleen va-
lo kuitenkin läheni. Lopulta he 
pääsivät talon pihamaalle.

Talon isäntä päästi heidät si-
sään ja soitti ambulanssin. Hän 
sanoi, että heidän kumpaisenkin 
oli parasta riisuutua, sillä Matin-
kin vaatteet olivat kastuneet jään 
reunalla maatessa. Isäntä haki 
heille kuivia vaatteita. Pilkki-
haalarit riisuttuaan mies rojahti 
maahan. Hän hengitti raskaasti 
ja sanoi voipuneella äänellä, et-
tä häntä väsyttää. Isäntä toi tälle 
tyynyn ja kasan vilttejä ja käs-
ki miehen levätä lattialla. Kun 
ambulanssi tuli, mies oli kovin 
huonossa kunnossa. Hänet kan-
nettiin paareilla autoon ja Mattia 
pyydettiin menemään mukaan, 
jotta voisi antaa lisätietoa tapah-
tuneesta.

Sairaalaan ehdittyään Mat-
ti pyydettiin tyhjillään olevaan 
vastaanottohuoneeseen ja hetken 
päästä virkapukuinen poliisi tu-
li hänen kanssaan juttelemaan. 
Matti kertoi mitä oli tapahtunut 
ja kuinka hän oli toiminut. Kaik-
kien tapahtumien kertaaminen 

tuntui raskaalta ja häntä alkoi it-
kettää. Poliisi rauhoitteli Mattia 
ja esitti tarkentavia kysymyksiä 
joistain kohdista. Sitten hän ker-
toi, että Matti oli toiminut roh-
keasti ja että oli onni, että Matti 
oli kuullut avunhuudot. Mies oli 
nyt teho-osastolla hoidossa ja 
kärsi edelleen vaikeasta hypo-
termiasta. Oli ollut minuuteista 
kiinni, että hän selvisi. Poliisin 
tiedustellessa millä Matti oli ol-
lut liikkeellä, hän muisti! ”Voi 
ei, Liisa! Mitä kello on? Minun 
pitää soittaa!” ”Kello on vartin 
yli yksitoista. Jospa soittaisim-
me nyt vanhemmillesi ja pyy-
täisimme heitä hakemaan sinut. 
Me voimme hakea moposi tien-
varresta ja tuoda sitten huomen-
na aamulla.”

Matin vanhemmat tulivat ja 
Matti pääsi lääkärintarkastuksen 
jälkeen kotiin. Kotiin päästyään 
hän meni suoraan huoneeseensa 
ja heittäytyi sängylle. Miten hän 
oli saattanut unohtaa? Miksi sinä 
Taivaan Isä annoit tämän juuri 
tänään tapahtua. Miksi juuri tä-
nään? Miksi juuri minun täytyi 
sattua paikalle? Liisa ei ikinä an-
taisi toista mahdollisuutta. Miksi 
sinä rankaiset minua juuri nyt, 
kun tuntui että kaikki on täydel-
listä?

Matti ei saanut nukuttua. Hän 
ajatteli kaikkea tapahtunutta ja 
mietti Liisaa. Yhä uudelleen hän 
näki mielessään Liisan odotta-
massa teatterin edessä luullen, 
että Matti oli tahallaan tehnyt 
oharit. Tunnit kuluivat, mutta 
uni ei tullut. Mahaa kouristi ja 
itku tunki silmäkulmaan. Miksi, 
Jumala, miksi?

Aamulla Matti oli rättivä-
synyt. Koulupäivä kauhistutti 
Mattia. Miten hän voisi mennä 
kouluun, miten hän ikinä voi-
si kohdata Liisan? Äiti lupasi 
viedä Matin, nyt kun mopokin 
oli vielä poliiseilla ja ilta oli ol-
lut raskas. Aamupala ei mennyt 
alas, hammastahna maistui kar-
vaalta ja farkutkin oli hukassa. 
Lopulta Matti kuitenkin pääsi 
ovesta ulos. Äiti yritti jutella 
koko matkan, mutta Matti vain 
oli hiljaa ja katsoi kenkiään. Äiti 

jätti hänet koulun portille. Mat-
ti löi auton oven kiinni ja lähti 
talsimaan loskaista tietä kohti 
koulun pihaa. Hän vilkuili synk-
känä pihalle ja toivoi, ettei näki-
si Liisaa. Siellä se kuitenkin oli 
kavereidensa kanssa. Liisa vielä 
kaiken kukkuraksi huomasi Ma-
tin tulevan.

Huomatessaan Matin, Lii-
sa lähti juoksemaan tätä kohti. 
Liisa on varmasti tosi vihainen, 
Matti ajatteli. Liisa kuitenkin 
näytti innokkaalta ja päästessään 
Matin luo hän halasi tiukasti. 
Matti oli hämillään, mutta Liisa 
ei päästänyt halausta irti, vaan 
muiskautti pusun Matin poskelle 
ja sanoi sitten: ”Kiitos!” ”Niin... 
eiku... mistä,” Matti mongersi. 
”Sä pelastit mun isäni!” Sitten 
Liisa muiskaisi toisen pusun täl-
lä kertaa suoraan suulle. ”Olisik-
sä mun sankarini?”

Toisinaan me ihmiset em-
me ymmärrä kaikkia Jumalan 
suunnitelmia. Usein vaikeissa 
tilanteissa nousee huulille Ma-
tin sanat: ”Miksi, Jumala mik-
si?” Pettymys kolisee tyhjyyt-
tään ja kysymykset eivät tunnu 
löytävän vastausta. Elämä ei 
kuljekaan sitä rataa, jonka suun-
nittelin, vaikka silloin kaikki 
olisi täydellistä. Vaatii nöyryyttä 
todeta, että Jumalalla oli erilai-
nen suunnitelma ja Hän katsoi 
hyväksi viedä toiseen suuntaan. 
Ehkä joskus minäkin ymmärrän 
miksi. Luottaisinko siihen, että 
Täydellisen suunnitelmat ovat 
täydellisiä?

Isto Iipola

Hartaita Hetkisiä  Liisa

Olen Vesa Parikka, Tammelan 
seurakunnan kappalainen vuo-
desta 1998. Tätä ennen olen ol-
lut seurakuntapastorina Nasto-
lassa ja Pälkäneellä. Valmistut-
tuani teologisesta tiedekunnasta 
olin vuoden äitini apulaisena 
grillikioskissa, siis hieman eri 
töissä kuin nyt. Pappisvihkimys 

osui vuoteen 1985 ja jo saman 
päivän iltana kastoin poikani. 
En pitänyt suurta kiirettä kirkon 
virkaan lähtemisessä, mutta kun 
aika koitti, niin liikkeelle lähtö 
tapahtui hetimiten.

Kolme lastamme, Mirella, 
Terho ja Jarkko ovat jo maa-
ilmalla, siis omillaan. Vaimo, 
Heli, on työskennellyt jo pit-
kään luokanopettajana. Voin 
näin ollen saada häneltä peda-
gogista vihjettä lasten kohtaa-
miseen. Meillä on myös kolme 
lastenlasta, joten ajan hermolla 
heidän kanssaan ollaan. Harras-
tamme vaimon kanssa toisinaan 
patikointia ja itsekseni harrastan 
pitkän matkan liikuntaa, kuten 
juoksua, hiihtoa ja triatlonia. Li-
säksi kertaan ja opiskelen oma-
toimisesti vieraita kieliä. 

Kävin kirkkoherran virkaan 
vaadittavan koulutuksen jo kym-
menkunta vuotta sitten, mutta en 
ole tässäkään viranhaussa pitä-
nyt erityistä kiirettä. Viime kesä-
nä tuli sitten ajatus, että miksei 

ja syksyllä paikka Ypäjälle avau-
tui. Lyhykäisyydessään tämän 
tapahtui näin eli ensin tuli ajatus 
ja sitten kohde.

Työvuosien aikana olen pi-
tänyt tärkeänä ihmisten koh-
taamista ja kuuntelemista, sillä 
kun ensin kuuntelee, niin kohta 
toinenkin kuuntelee. Siitä se 
vuorovaikutus lähtee. Messussa 
tämä ei oikein onnistu messun 
rakenteen takia, mutta ehkä sii-
nä onkin tärkeämpää ihmisen ja 
Jumalan kohtaaminen. Liialla 
puhumisella sitä ei pidä vai-
keuttaa. Herätysliiketaustaa en 
omaa, mutta oma rippikoulu oli 
se kohta, joka kosketti silloin ja 
vaikutti myöhemmin ammattia 
myöten. 

Paastonaika on alkanut. Jos se 
johtaa meitä ihmisiä vähän yk-
sinkertaisempaan elämäntapaan 
ja rukoukseen, niin eteenpäin 
mennään. Alkuseurakunnassa 
paastottiin mm. sen takia, että 
yksi ateria viikossa annettiin näl-
käiselle. Oikeaa paastoa sekin. 

Vesa Parikka

Kirkko henkii  
elämän siunausta
Kirkon jäsenyys ja toimiva seu-
rakuntaidentiteetti on yhä edel-
leen yksi parhaita hyvinvoinnin 

lähteitä. Tuolle identiteetille 
kirkon perinne on vuosisataisen 
historian varrella tarjonnut eri-
laisia mahdollisuuksia, joiden 
keskeinen sisältö on liittynyt 
elämän uudistumiseen. Kirkol-
listen toimitusten ja jumalan-
palveluselämän kautta on tuettu 
perheiden elämää sekä rakennet-
tu yhteiskunnan rinnalla yhteistä 
turvaverkkoa. 

Tämän perustehtävän lisäk-
si kirkko on historiansa varrella 
toiminut myös kunnallishallin-
non kehittäjänä. Kirkon päätök-
senteko on jo keskiajalta lähtien 
pyrkinyt noudattamaan demo-
kraattisuuden periaatteita, jotka 
ovat toimineet esikuvana muul-
lekin yhteiskunnalliselle toimin-
nalle.

Kun ajattelemme tämän päi-
vän seurakuntaelämää ja kirk-
koa, nämä toiminnan perusteet 
ovat edelleen ajankohtaisia ja 
pitkälti toimivia. Kirkon tehtävä 
on rakentaa ja tukea seurakun-
talaisten sosiaalista elämää, olla 
läsnä siellä, missä elämä toteu-
tuu. Tällä kohdin kirkko on jä-
sentensä tukijana ainutlaatuinen 
lähiyhteisö.

Käytännössä sosiaalisen elä-
män tukeminen tapahtuu hyvin 
luontevasti kirkollisten toimitus-
ten kautta sekä nuorten kohdal-

Kirkkoherran vaalit Ypäjällä
Ypäjän seurakuntalaiset pääsevät valitsemaan 
itselleen uuden paimenen sunnuntaina 22.3.  
klo 11.30–20.00 Ypäjän kirkossa pidettävillä 
vaaleilla. Virkaa hakeneet ehdokkaat  
esittäytyvät seuraavassa.

la tietysti rippikoulujen kautta. 
Oma toiveeni onkin, että kirkko 
voisi olla sekä nuorille että vart-
tuneemmille lähiyhteisö, joka 
kantaa vastuuta jäsentensä rin-
nalla, sekä pitää yllä paikallisen 
kulttuuriperinteen aarteita ja 
katsoo toiminnassaan ulospäin 
lähetystehtävän kautta. 

Näin toimiessaan kirkko on 
Raamatun sanan mukainen Kris-
tus-yhteisö, joka voi omistaa 
osalleen Jeesuksen lupauksen 
Jumalan rakkaudesta, armosta ja 
anteeksiantamuksesta.

Myös Ypäjällä seurakunta on 
toteuttanut vastuullisesti tuota 
kirkon perustehtävää. Siitä ker-
too osaltaan pienen seurakun-
nan itsenäisyys. Vaikka talou-
den tuulet ovat käyneet moneen 
suuntaan, seurakunta on pitänyt 
kiinni paikallisista toimintamal-
leista ja lähtökohdista. 

Erilaisten seurakuntien ju-
malanpalveluselämän keskellä 

olen itse usein iloinnut siitä, että 
evankeliumin ja identiteettinsä 
tunnistava seurakunta saa elää 
monien lähteiden ja purojen 
äärellä. Seurakunnan perustyö-
muodot kokoavat nuo lähteet 
yhteen.  Mielelläni liitäisin näi-
den lähteiden joukkoon myös 
erilaiset kyläyhteisöt ja niissä 
tapahtuvan palvelustyön. 

Seurakunnan tulevaisuuden 
kannalta on varmasti hyvä, että 
toimintaa voidaan kehittää tar-
koituksenmukaisten toimitilo-
jen puitteissa. Monien pienten 
ja suurempienkin pitäjien elä-
mässä huomaa, että kirkolla on 
kyllä oma paikkansa. Kirkko 
rakennuksena henkii jo ulkoisel-
la muodollaan sanomaa elämän 
siunauksesta. Arvot, jotka men-
neille sukupolville ovat olleet 
tuttuja, kannattelevat edelleen 
oman aikamme hyvinvointia.

Juha Lankinen, pastori, TT

Kirjoittajan esittely
Juha Lankinen, pastori TT
Työskennellyt pastorina Kan-
gasalla 1987–1990, sairaa-
lapapin virassa 1990–2007, 
seurakuntapastorina Kangasal-
la, Pälkäneellä ja Ylöjärvellä 
2009–2013 sekä Tampereella 
2013–2014. Koulutukset sai-
raalasielunhoidon erikoiskou-
lutus 1993, tt 2002, ylempi pas-
toraalitutkinto 2010, seurakun-
tatyön johtamiskoulutus 2010.
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Valkoiset hanget peittivät vih-
doinkin maisemamme. Hyvä oli 
hiihtäjän hiihdellä. Helmikuun 
puolivälissä oli vielä mahdol-
lista hetki hiihtää myös aurin-
gonpaisteessa Risto Jussilaisen 
vetämillä hiihtoladuilla Kylmä-
kosken Jalantijärvellä. Tämä ah-
kera uranuurtaja on tehnyt niitä 
latuja sinne täysin vapaaehtoi-
sesti tasan 30 vuotta. Monet ovat 
päässeet hiihtämään hienoille, 
valkeille jäähangille vuosikym-
menestä toiseen. Mutta pian sit-
ten sateet tulivat ja pehmensivät 
ladut. Vesi tuli järven jäälle, eikä 
sinne xollut enää mitään mene-
mistä. Toivottavasti vielä tänä 
keväänä Ylläs on allani. Silti ah-
keran miehen jäljet puhuttelevat. 
Jokainen meistä jättää oman jäl-
kensä ympäröivään maisemaan. 
Hyvän tekemiseksi sitä voisi sa-
noa. Jokainen voi antaa sitä mitä 
on lahjaksi saanut. Jälki jää, py-
syy, eikä mikään sitä sulata!

Kerran elämäni aikana olen 
saanut käydä Salpausselän ki-
soissa. Minulla oli pitkään haa-
ve, että jospa joskus pääsisin 
katsomaan Lahden kisoja ja mä-
kihyppyjä ihan läheltä. Toiveeni 
toteutui! Moni kuuluisa hyppää-
jiä tuli tornista alas. Kuulutta-
jana ja urheiluselostajana toimi 
tuttu ääni, Anssi Kukkonen. Jo-
takin erikoista tuosta päivästä jäi 
pysyvästi mieleeni. Hän kuulutti 
monta kertaa päivän kulues-
sa kaiken muun ohessa; ”Taas 
joku lapsi etsii vanhempiaan. 
Vanhemmat: Pitäkää huolta lap-
sistanne!” Sitten viimeinen kuu-
lutus kaikui: ”Lapset: Pitäkää 
huoli vanhemmistanne!”  Se oli 
sellainen viesti, joka ei unohdu 
ja jäi pysyvästi mieleeni.  Se on 
selvä ja hyvä, koko elämänmit-
tainen ohje meille kaikille. Van-
hempien tehtävä on huolehtia 
lapsistaan. Mutta myös lapset 
voivat pitää huolta vanhemmis-
taan ja auttaa heitä monessa asi-
assa. Siitä muodostuu sitten jo-
takin pysyvää, joka kantaa meitä 
koko elämämme matkan ajan. 

Elämme paastonaikaa. Se on 
valmistautumista pääsiäisen juh-
laa varten. Paasto tarkoittaa si-
tä, että voimme luopua jostakin 
omastamme ja antaa niille, joil-
la ei ole sitä hyvää, mitä meillä 
on. Juuri näin sanoin (23.2.) 
ypäjäläisen koulun aamunava-
uksessa. Hartaus oli päättynyt 
ja lapset lähtivät jonossa omiin 

luokkiinsa. Mutta koulussa oli 
ainakin yksi rehellinen oppilas, 
joka mennessään katsoi minua 
suoraan silmiin ja sanoi: ”Mi-
nä en ainakaan luovu mistään, 
enkä anna kenellekään mitään 
koskaan!” Se oli tosi rehellinen 
vastaus ja täysin oikea. Annan 
siitä täydet pisteet hänelle ja it-
selleni. Joku oli ainakin kuullut, 
mitä olin yrittänyt sanoa. Perille 
meni! Meissä jokaisessa on tämä 
luontainen pohjaväri olemassa.

Viime marraskuussa luin 
Aamulehden uutispalstalta 
(29.11.2014) tosi tarinan, joka 
kuului näin: 10-vuotias hakee 
Kemijärven johtajaksi. Kemijär-
ven kaupunginjohtajan viran ha-
kuaika päättyi perjantaina. Ylen 
mukaan hakijoiden joukossa 
on yksi poikkeuksellisen nuori, 
vain 10-vuotias Mili Kasurinen. 
Kyseessä lienee nuorin koskaan 
kaupunginjohtajaksi hakenut. 
Mili Kasurinen on huolestunut 
kaupungin rahatilanteesta. Kau-
punginjohtajan tehtävää hän 
hoitaisi puolipäiväisesti ja hän 
tyytyisi myös puolipäivätyöstä 
maksettavaan kohtuullisen palk-
kaan. Hän päätti hakea tehtävää 
nähtyään hakuilmoituksen leh-
dessä. ”Täytin hakemuksen, otin 
siitä kopion iskän työpaikalla ja 
laitoin postiin.” Kasurinen sa-
noo lähteneensä mukaan, koska 
haluaa rakentaa kemijärveläisille 
ja itsellensä hyvää tulevaisuut-
ta. Joku lapsi ainakin ajattelee 
ja tahtoo itsellensä ja toisillekin 
jotakin hyvää.

Myös Ypäjällä ollaan mukana 
tulevaisuuteen suuntautumassa 
nuorin voimin. Parhaillaan seu-
rakunnassa ollaan toteuttamassa 
rippikoulun sisältöä siten, että 
rippikoululaisten kanssa, työn-
tekijöiden saattelemana teemme 
kotikäyntivierailuja ikääntyneen 
väestön koteihin. Jos haluat, että 
tulemme luoksesi, ota yhteyttä 
allekirjoittaneeseen. Olisikohan 
siinä jotakin omastaan antami-
sesta puolin ja toisin? Jos vain 
hetken kuuntelemme toisiamme, 
teemme yhdessä pienen ulkolen-
kin, ihmettelemme tietokonetta, 
tuomme puita, viemme roska-
pussin mennessämme tai autam-
me siinä, mikä huutaa surkeasti 
jotakin apua! Muuta ei tarvita! 
Siinä se on! 

Terhi Hakala
diakonissa, 

vs. diakoniatyöntekijä

Jäljet jäävät
Ypäjän Yllätys ry järjesti remon-
tin valmistumisen kunniaksi päi-
vän kestäneet hulinat Pertunkaa-
ren remontoidussa hallissa. Päivä 
alkoi klo 9.00 F-ikäisten tyttöjen 
ja poikien lentopalloturnauksel-
la. Paikalla oli paljon ihmisiä he-
ti aamusta. Uutuuttaan hohtavan 
hallin ovi kävi tiuhaan ja uusiin 
nurkkiin tutustujia tuli ja meni. 
Kahvia, pullaa ja makkaraa myy-
tiin niin kovasti, että iltapäivällä 
kolmen aikaan buffetissa oli jäl-
jellä ainoastaan teetä. Onhan se 
nyt tietty mukavaa, kun kauppa 
käy. Osa kävijöistä liikutti it-
seään uuden kuntosalin uusilla 
laitteilla ihan hikeen asti (se kai 
kuntosalin idea onkin). Taidettiin 
siinä päivän aikana myydä kun-
tosalikorttejakin jokunen uuteen 
hienoon, Yllätyksen tämän hetki-
seen ylpeyden aiheeseen, kunto-
saliin.

Päivän ehkä odotetuin otte-
lu alkoi 13.30. Siinä vastakkain 
pelasivat Yllätyksen D-tytöt sekä 
peliin haastettu Ypäjän kunnan-
hallituksen joukkue. Katsojia oli 
saapunut mukavasti paikalle ja 
molemmille joukkueille löytyi 
kannattajansa. Yllätyksen jouk-
kueessa pelasivat Veera, Riikka, 
Heta, Linnea, Milla, Sanni, Heidi 

sekä Ilona. Kunnanhallituksen 
joukkueessa puolestaan pelasi-
vat Jouko Käkönen, Matti Alan-
ko, Heikki Levomäki sekä Tapio 
Ahonen. Peli päättyi 2-0 ”koti-
joukkueen” hyväksi. ”Viileästä 
kyydistä” huolimatta kunnan-
hallituksen jäseniltä irtosi hymy 
koko pelin ajan. Pelin voitti siis 
Yllätyksen tyttöjen joukkue ja 
pelin lopuksi palkintoja jaettiin 
puolin ja toisin. Voittajajoukkue 
lahjoitti itse tehdyt lasinaluset 
muistoksi pelistä. Kunnanhalli-
tuksen joukkueen jäsenet ilmoit-
tivat pelin jälkeen lahjoittavansa 
lentistytöille uudet pelipaidat. 
Pelille saatiin siis huippumukava 
yllätyspäätös!

Remontti Ohi -hulinat jatkui-
vat erilaisilla jumpilla. Uudessa 
peilisalissa tanssittiin ja venytel-
tiin Annikan johdolla. Paikalla 
oli myös temppurata lapsille. 
Isossa salissa kahvakuulailtiin ja 
osallistujia oli mukavasti paikal-
la.

Remontin valmistuttua ajal-
laan ja onnistuneesti Yllätys 
toivoo saavansa paljon uusia jä-
seniä, kuntosalin, jumppien sekä 
salivuorojen käyttäjiä. Näin ollen 
suuri rahallinen panostuskin olisi 

ollut kannattavaa ja remonttilai-
na saadaan hoidettua kunnialla 
tulevaisuudessa. Yllätys toivoo 
myös, että se liikunnallisena yh-
distyksenä voisi tulevaisuudes-
sa keskittyä nykyistä enemmän 
myös itse liikunnan järjestämi-
seen sekä kuntalaisten liikutta-
miseen. 

Olisihan se kaikkien etu, ett-
eivät yhdistyksen kaikki rahat 
kuluisi hallin ylläpitokustannuk-
siin, lämmitykseen ja muuhun. 
Allekirjoittanut toivoo, että Re-
montti Ohi -hulinat olivat lähtö-
laukaus uudelle, saumattomalle 
yhteistyölle kunnan ja Yllätyk-
sen välille. Näin ollen olisimme 
saaneet yhden iltapäivän aikana 
pelkkiä voittajia kuntaan rapiat 
2300, eli kaikki sen asukkaat.

Oletko sinä urheilullinen, ak-
tiivinen, kiinnostaako ihmisten 
kansa toimiminen ja yhteistyön 
monet mahdollisuudet? Tule 
rohkeasti mukaan toimintaan.  
Yllätys tarvitsee kokoajan lisää 
vapaaehtoisia liikuttamaan ihmi-
siä ja asioita. 

Yksikin lisäys apukäsiparei-
hin on kultaa kalliimpi. Ota toki 
yhteyttä  (Keijo 050 511 7724 tai 
Juho 045 235 6212)!

P.S. Yllätyksen LiikuntaLuku-
järjestystä uusitaan parhaillaan. 
Tietoa uusista ryhmistä Ypäjäläi-
sen sivuilta sekä Yllätyksen Fa-
cebook-sivuilta. Liikunnan iloa! 

Virve Saarikoski

Remontti Ohi -hulinat 24.1.2015

Ypäjän Yllätyksen D-tyttöjen joukkueesta kentällä: Linnea (12), Sanni (15), Heta (2), Milla (9). Kuvassa va-
semmalla joukkueen valmentaja Mirka Vuorentausta.

Verkolla puolustaa Jouko Käkönen.Uuden peilisalin parketti mahdollistaa monipuolisen liikkumisen.

Ennen peliä upouusien 
laitteiden testaaminen meni 
sopivasti alkulämmittelystä.

Pukuhuoneisiin tehtiin myös 
kokonaan uudet pesutilat.

Sekä 

Edun tekemät Sähkökitarat 

& Pienoismallit 

21.3. - 28.3.2015 
Veteraanituvalla joka päivä klo 15 - 19 

Taiteilija itse paikalla la 21.3.  

Järjestäjä Kulttuuri Puomi ry 

Paikalla kannatusbuffetti päivittäin  

sekä arpajaiset lauantaina 21.3.2015 

 

Näyttelyyn VAPAA PÄÄSY! 

Taiteilijan Maalauksia & Kuvituksia, 

mukana myös uusia töitä! 

Wäärin käsityksiä

Lintujen kevätmuutto alkaa ol-
la parhaimmillaan ja uusia lin-
tulajejakin on bongattu. Urjala-
laiset ornitologit ovat istuneet 
päivät pitkät parvekkeella ja 
peltojen pientareilla kiikarei-
neen ja ylöspanneet seuraavat 
tuntemattomat muuttajat. Ovat 
nimeneet linnut seuraavanlai-
sesti:

Dalitintti = surrealistinen 
lintu. Dementiainen = Har-
hautunut sieppo. Maistiainen 
= tosi pieni lintu. Dementikka 

= unohteleva lintu. Erotikka = 
rakkauselämään suuntautunut 
lintu. Logistikka = johdon-
mukainen lintu. Mystikka = 
salaperäinen lintu. Hysteeri = 
ahdistunut metsälintu. Pullapit-
kosorsa = palmikoitu vesilintu. 
Silkkipöksyuikku = Virosta 
harhautunut yölintu.

Muutamalle linnulle on 
löydetty myös tieteellinen ni-
mi esim. Äimänkäki  (Cucu-
lus Cummastus), Viskisieppo 
(Ballantines Preferae) ja Siipi-

veikko (Auervarae huijaeus). 
Ja isohkoa vastasyntynyttä ei 
tuonut haikara vaan nostokur-
ki.

Sitten muutamia käänteis-
sanontoja. Kiljuhanhi ei juo 
pontikkaa. Lintubongari sanoi 
uhkealle unkarilaiselle tyttöys-
tävälleen: ka, pustarinta. Kop-
pelot koppeloivat. Variksen 
sulat varisi. Tikka toiselle: ko-
lottaako? Eräs Sibeliuksen sä-
vellys on Lemmin käen. Vielä 
vankeusrangaistuksia lintuihin 

sekaantuneille: kuu kiurusta, 
puolikuuta peipposesta, västä-
räkistä vähäsen, pääskysestä ei 
päivääkään.

Odottelemme vielä myö-
häismuuttajia kuten punasil-
mämuuraa, viirutöyhtönapsijaa 
ja guadalcanalinmesikkoa.

Jos näitä eksoottisia lintu-
ja satutte näkemään, soittakaa 
Urjalan parvekeornitologiyh-
distykseen numeroon noli, ne-
li, noli – kaks, kolm, kaheksa, 
kumme, seitse, viis, kuus. Mat-
kalla jossain Pärnussa.

Keijo Wääri

Lintujen kevätmuutto
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Ja Ypäjällä tietty, missäs muu-
alla. Yksi Kulttuuri Puomi ry:n 
keskeisistä visioista on mennä 
sinne missä ihmiset ovat. Halu-
simme ilahduttaa Ypäjän palve-
lutalon asukkaita sekä siellä ar-
vokasta työtä tekevää palveluta-
lon henkilökuntaa.  Ajattelimme, 
että musiikki olisi paras ja var-
min (kaikille kenties sopivin) ta-
pa ilahduttaa ihmisiä. Näin ollen 
hyväntekeväisyyden ja vapaaeh-
toisuuden nimissä maanantaina 
9.2. raspikurkku Bablo esiintyi 
asukkaille palvelutalon päivä-
salissa. Paikalla oli ilahduttavan 
paljon kuulijoita. Kun Kari Tapi-
on Äiti valvoo alkoi soida, niin 
silloin viimeistään kuulijoiden 
kasvot kirkastuivat ja jalat löivät 
tahtia pöydän alla. Joku kuului 
siinä sanovan, että pitäisi tanssi-
maan päästä. Sivusta seurannee-
na täytyy sanoa, että kappaleiden 
mukana laulavat asukkaat olivat 
paras palkinto päivästä.

Ajatusriihi pidettiin vaihteek-
si nuorisotila Haavissa tiistaina 
10.2. Haavissa siksi, että tällä 
kertaa saisimme kuulla etenkin 
nuorten mielipiteitä, ideoita ja 
toivomuksia. Halusimme toteut-

taa juuri tuota matalan kynnyk-
sen ja helpon osallistumisen lin-
jaa. Paikalla oli muutamia nuoria 
ja toivomukset aika tavalla sa-
moja, kuin yläasteella aiemmin 
teettämässämme kyselystä kävi 
ilmi: teatteria, Robinia, ostos-
matkoja ja paljon kaikkea muuta. 
Toiveet on laitettu korvan taakse. 
Palataan asiaan!

Ystävänpäivänä 14.2. luistel-
tiin Perttulan koulun kentällä. 
Alkuperäinen suunnitelma oli 
kerätä varoja myöhemmin jär-
jestettävään bändiklinikkaan. 
Koko perheen tapahtuma keräsi 
paikalle nuoria luistelijoita ja 
makkaran syöjiä. Laskiaispullien 
sisällä oli hilloa ja kermavaah-
toa. Kaiuttimista soi musiikki ja 
ihmiset kirjoittivat ajatuksiaan 
ystävyydestä. Paikalle oli saa-
punut myös toimittaja, joka niin 
kauniisti kirjoitti tapahtumasta 
ja aina ihan lehden etusivulle 
saakka. Täytyykin tässä sanoa, 
että mukavan kivasti paikalliset 
lehdet ovat olleet kiinnostuneita 
uuden, aktiivisen yhdistyksem-
me toiminnasta.  Ja vaikka kuu-
luisa sanonta tietääkin kertoa, 
että kaikki julkisuus on hyvästä, 

niin luulisin, että yhdistyksemme 
kohtaama suuri kiinnostus sekä 
positiivinen julkisuus on vielä 
vähän parempaa. Tai paljon. 

Tiistaina 17.2. sekä 24.2. 
Kulttuuri Puomi järjesti varttu-
neen väen ATK-kurssin Karta-
non koululla. Kahdessa osassa 
käydyllä kurssilla opeteltiin tie-
tokoneen perusasioita. Kurssin 
vapaaehtoisena vetäjänä toimi 
Suvi Salmi. Kurssia toivottiin 
usealta taholta ja kurssin tuotto 
käytetään yhdistyksen hyväksi. 
Erilaiset jatkokurssit eivät ole 
lainkaan poistettuja ajatuksista, 
vaan tarvetta / osallistujien in-
nokkuutta haistellaan sekä aja-
tusmyssyissä kypsytellään!

Perjantaina 20.2. lähestyimme 
jälleen musiikilla palvelutalon 
asukkaita. Ypäjäläinen kaunisää-
ninen (joka on ehkä hieman lai-
mea ilmaisu) monitaituri KataK 
alias Katja Karisukki esiintyi 
viihtyisässä päiväsalissa. Lau-
luja kuultiin aina sota-ajalta 
Suomi-iskelmiin: mm. Karjalan 
kunnailla, Laps’ olen Karjalan, 
Taivas on sininen ja valkoinen, 
Satulinna, Sokeripala, Juokse 
sinä humma ja muita ikisuosik-
keja. Toivelauluna kuultiin Tääl-
lä Pohjantähden alla. Asukkaat 
lauloivat mukana ja silmäkulmaa 
pyyhkivät siinä asukkaat ja alle-
kirjoittanut. Tilaisuus oli kaunis 
ja erittäin koskettava. Varmas-
ti (vai oliko se toivottavasti?) 
saamme järjestettyä vastaavaa 
myös tulevaisuudessa. 

Tällaista olemme huseeran-
neet viime päivinä. Toivottavasti 
moni on saanut nauttia tuotok-
sistamme. Ilman monia auttavia 
käsipareja edellämainittuja ta-
pahtumia olisi ollut mahdotonta 
toteuttaa. Kiitos kuuluu ehdot-
tomasti kaikille ideanikkareil-

le, käytännön toteuttajille sekä 
muille avuliaille ihmisille. En 
luettele ketään erikseen, sillä se 
se vasta vaarallista touhua on 
(kokemuksesta puhun). Eli eipä 
tällä kertaa muuta, kuin hymyssä 
suin kevääseen ja pää pystyssä 
seuraavaa puuta kohden.

Virve Saarikoski

Kotiapupalvelua
Edullisesti sisällä ja ulkona. Veitsien ym. teroitusta.

Reijo Pitkonen 050 345 9463
Y-2563773-7

Nurkkakuntalainen

Maakunnan kukka on 
kylmänkukka, ei sote
Matin päivän säätä on tarkkail-
tu kautta aikojen. Silloin ei sai-
si sataa lunta, sillä sade tietäisi 
kymmeniä pyryjä maaliskuun 
loppupuolelle saakka. Nyt satoi 
räntää ja vettä. Mitä se sitten tie-
tääkään?  Vesisade tietää aikaista 
kevättä, jos Vilkunan muistiin-
panoihin on luottamista. Jää on 
sulanut vauhdikkaasti ja maa 
näkyy jo monin paikoin. Kasvit 
odottavat kevättä elinvoimai-
sina ja työntävät jo nyt versoja 
maasta auringon lämmittämillä 
seinustoilla. Kaipa näin lämmin 
jakso tietää viileää kevättä, sen 
sitten aika näyttää. Luonto kun 
tahtoo pitää kiinni keskiarvoista 
lämpötilojenkin kanssa.

Eduskunta kiirehtii viimeisiä 
lakejaan ja me täällä odotamme 
tukalin tuntein, mitä tapahtuu 
meille tärkeälle sotelle.

Toivon hartaasti, että käsittely 
viivästyy ja uudistus voidaan to-
teuttaa ajan kanssa huolellisem-
min. Puoluejohtajat hirttäytyivät 
epäselvään sopuun, josta heidän 
tulisi viisaasti perääntyä piirun 
verran. Maakuntamalli vaikuttaa 
sitä suurempien mallien rinnal-
la voitolta, mutta täältä Forssan 
suunnasta katsottuna maakun-
tamallikin saattaa olla kuitenkin 
askel kohti kokoomuksen ajamia 
maakunnankokoisia suurkuntia. 
Me haluamme pitää seutumme 
kuntaverkon ja sen ylläpitämän 
hyvinvointikuntayhtymän omas-
sa päätösvallassa. Perustusla-
kivaliokunta edellytti kuntien 
kuulemista asiassa ennen edus-
kunnan päätöstä. Kaipa sieltä ky-
sellään kuntien mielipidettä teks-
tiviestillä ”onko OK?”. Kyseessä 
on kuntasektorin vuosisadan uu-
distus ja nyt ollaan koheltamas-
sa päätöksiä, joilla ollaan anta-
massa toteuttamismallia ylhäältä 
alaspäin luottamatta paikallisiin 
oivalluksiin ongelmien ratkaise-
misessa. Vaalit ja sitä seuraavat 
hallitusneuvottelut viitoittavat 
Ypäjänkin tulevaisuutta. Meillä 
on mahdollisuus aika rauhallisin 
mielin tehdä omaa kunnan strate-

giaa aina seuraavalle vuosikym-
menelle. On varmaan unohtunut, 
kuinka tämän eduskuntakauden 
alussa tehtiin kuntakarttoja, jois-
sa Ypäjääkin oltiin liittämäs-
sä milloin mihinkin suuntaan. 
Muistan kuinka olin pitämässä 
Forssan kaupungintalolla Ypäjän 
puheenvuoroa, missä vertasin 
kuntamme kohtelua eutanasiaan, 
saattohoidoksi kuntaliitokseen.  
Ministerit ovat kaikonneet maa-
ilman tuuliin ja Ypäjä on vielä 
pystyssä. Seudun kunnat Forssaa 
lukuun ottamatta ovat luottaneet 
itseensä ja itsenäiseen tulevai-
suuteen, yksi koettelemus Ypä-
jänkin kohdalta on taas takana.

Forssan seutu joutuu opette-
lemaan aitoa yhteistyötä tasaver-
taisten kumppaneiden kesken. 
Seutuneuvottelukunta on koetuk-
sella heti järjestäytymiskokouk-
sessa, sillä lehtitietojen mukaan 
asioita näyttää siellä piisaavan. 
Kaipa ympäristökunnat vastaa-
vat lähtökohtaisesti epäonnis-
tumisista, sillä seudulle tulevia 
”teurastamoja” kyllä piisaa.

Toivon, että meidänkin luotta-
mushenkilöillä on aikaa perehtyä 
Ypäjän tulevaisuuteen kiinnittä-
mättä tarmoa vain yhteen itseään 
kiinnostavaan asiaan. Päätösval-
taa on siirtynyt paljon kunnan 
ulkopuolelle, mutta meillä on 
edelleen sanottavaa sosiaali- ja 
terveyspalveluidenkin järjestämi-
sestä. Kuntayhtymämalli on aina 
demokraattisempi kuin isäntä-
kunta. Niin kauan kuin kunnassa 
on valtuusto, meillä on todellista 
vaikutusvaltaa. Todisteeksi kan-
nattaa tutustua entisiin kuntiin, 
joissa valtuustoja ei enää ole.

Toivottavasti kevät tulee ajal-
laan, mutta ei liian aikaisin. Sa-
novat, että maaliskuun kukka on 
vahingoksi. Toivon, että soteuu-
distuskaan ei puhkea kukkaan 
vielä maaliskuussa. Odotellaan 
sen puhkeamista sitten ajan 
kanssa ja koulitaan sitä vielä.

Hyvää kevättä Ypäjäläisen lu-
kijoille!

Markku Leppälahti

SDP:n Ypäjän kirkonkylän työväenyhdistys ry. lahjoitti Ypäjän 
varhaiskasvatukselle 1000 euroa helmikuussa 2015. Lahjoituk-
sen vastaanotti varhaiskasvatusjohtaja Karoliina Kärkkäinen 
(kuvassa oikealla). Lahjoituksen luovuttivat SDP:n valtuutetut 
Pirjo-Riitta Palonen ja Mirja Jokio, joka on myös yhdistyksen 
puheenjohtaja, sekä yhdistyksen sihteeri Janika Varjorinne-
Mäkeläinen (kuvassa vasemmalla lastensa Juhon ja Jarkon 
kanssa). Varhaiskasvatusjohtaja päättää mihin lahjoitussumma 
käytetään, kuunnellen kuitenkin henkilökunnan toiveita.

Tapahtui kerran jos toisenkin

KataK:n tilaisuuteen valitse-
mat ikivihreät kappaleet sekä 
yleisön toivebiisit herkisti 
kuulijakunnan.

Palvelutalon asukkaat nauttivat Bablon esityksestä.

Ypäjäläistynyt raspikurkku 
Bablo on myös Kulttuuri Puo-
min hallituksen jäsen.

Hillan perhe meni joka kesä iso-
mummun luo maalle kahdeksi vii-
koksi kyläilemään. Hilla tykkäsi 
olla iso-mummun luona, mutta 
leikkikaveria hänellä ei siellä 
ollut. Tuskin 14-vuotias isoveli 
Hillan kanssa pehmoeläimillä 
leikkisi.

Hilla kulutti aikaansa lähei-
sellä pellolla, jossa hän näkee 
yksinäisen tytön, joka kantaa 
mukanaan paljon erilaisia ilma-
palloja. Hilla ei kuitenkaan ole 
koskaan puhunut hänelle mitään. 
Tyttö näyttää Hillaa pari vuotta 
vanhemmalta ja hänellä on koi-
ra, jonka nimi on Muru. Hilla on 
kuullut kun tyttö on kutsunut koi-
raansa.

Tällä kertaa Hilla aikoo pu-
hua tytölle. Tällä kertaa hän ai-
koo saada ihka oikean leikkikave-
rin. Hilla lähestyy tyttöä hiljaa ja 
kerää rohkeuttaan. 
Sitten hän sanoo: 
–  Hei! Minun nimeni on Hilla. 
Tyttö katsoo häntä silmiin, on 
hetken hiljaa ja sanoo: 
– Hei! Minun nimeni on Unikko.

He jatkavat juttelua ja tapaa-
vat toisensa joka päivä pellolla. 
Yhtenä päivänä Unikko ei ilmes-
tykään pellolle. Hilla huolestuu 
ja lähtee etsimään Unikkoa. Hän 
päätyy isolle metsäaukiolle. Au-
kiolla seisoo Unikko, vieressään 
ilmapalloja ja kakku.

– Täällä juhlistamme ystävyyt-
tämme ja sitä, että tulit silloin 
puhumaan minulle siellä pellolla. 

Huomenna lähdemme molem-
mat kotiin ja näemme vasta ensi 
vuonna, joten sitä on syytä juhlia!

He pitivät hauskaa ja hyväs-
telivät toisensa vasta kun alkoi 
hämärtyä. 

– Nähdään taas ensi vuonna. 
Minulle tulee ikävä sinua! 

– Niin minullekin!
Sitten he lähtivät. Unikko kui-

tenkin juoksi Hillan perään ja 
antoi hänelle jäänsinisen ilma-

pallon. Sen väriset olivat Unikon 
kirkkaat silmätkin. 

Teksti Nea Vanhanen
Kuva Kuvaamo 

Sirpa Ryyppö

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

Alisalle Nealta

ILMAPALLOJA
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Vellinkimäen yksityistien 
VUOSIKOKOUS
pidetään Seppo Suksella maanantaina 16.3.2015 klo 
19.30.

Hoitokunta

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen 
VUOSIKOKOUS
pidetään sunnuntaina 15.3.2015 klo 13.00 Tuottajain 
tuvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

METSÄNOMISTAJAN 
MAALISLAUANTAI
14.3. klo 10 – 14 Lamminkatu 29, Loimaa ja  
Ristonkuja 2 B 16, Humppila
Avoimet ovet juuri sinulle! Tule poikkeamaan 
ja viihtymään muiden metsänomistajien kanssa.

Oman yhdistyksesi tuttu porukka on paikalla.

Kysy, kyseenalaista, keskustele! 

TERvETULOA!

Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry
Lamminkatu 29 • 32200 LOIMAA • www.mhy.fi/loimijoki

Metsänomistajat
Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.

ARvONTA
Voita raivausveitsi!

KAHvIA & pULLAA TEE TAIMITILAUS!

TERVETULOA! 
CUP CAKE-iltaan ja samalla tutustumaan pursotuksen 
saloihin Aija Mäkelän opastuksella. Maanantaina 16.3.  
klo 18.30 Osuuspankin alakertaan. Mukaan mahtuu  
20 innokasta.  

Ilmoittautumiset 13.3. mennessä: Saara 
Rantanen, 044-3552312 (iltaisin).  
Cup Caket tarjoaa Ypäjän  
eteläiset maa- ja kotitalousnaiset. Tilaisuus on maksuton! 

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS
pidetään Kunnantalon kahviossa torstaina 12.3.2015 
klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!

Johtokunta

Ypäjän Maamiesseura ry
VUOSIKOKOUS

torstaina 12.3.2015 klo 19.00 Ypäjänkylän Seurain-
talon kerhohuoneella. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
ProAgriasta Heikki Levomäki aiheena kevään maata-
loustukiuudistus.
Tervetuloa. Johtokunta

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset
MAALISKUUN TOIMINTAA
KUPPIKAKKU-KURSSI Kartanon koulun 
opetuskeittiössä keskiviikkona 11.3. klo 
18–21. 12 nopeinta mukaan. 

Sitovat ilmoittautumiset: Pirkko 050 592 8048. 
VUOSIKOKOUS Kutomakammarissa torstaina 12.3 
klo 18.30. Tervetuloa. 

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Maaliskuun toimintaa 
VUOSIKOKOUS tiistaina 10.3.2015 klo 13.00 Vete-
raanituvalla. 
Käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat, mm. ti-
lit ja toimintakertomus vuodelta 2014. Mukana piirin 
edustaja. kahvitarjoilu.
Naistenpiiri tiistaina 17.3. klo 14 Veteraanituvalla.
Tarinatupa perjantaina 20.3. klo 13 Veteraanituvalla. 
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 27.3. klo 13 Ve-
teraanituvalla. 
Tulevaa toimintaa: Kesäretki 16.6. Poriin ja Harja-
valtaan. Tarkemmat tiedot myöhemmin Ypäjäläisessä 
sekä yhdistyksen kotisivulla (www.elakeliitto.fi/ypaja).

Hallitus

Ypäjän Kirkonkylän
Työväenyhdistys ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
maanantaina 9.3.2015 klo 18.30 Kahvila Myllytuvalla. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.

Hallitus

Ypäjän Riistamiehet ry.
VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 8.3.2015 klo 13.00 
Ypäjänkylän Seuraintalossa.

Käsitellään sääntöjen määräämät ja muut esille tule-
vat asiat sekä valitaan johtajat syksyn 2015 hirvieläin-
jahtiin.

Johtokunta

Kulttuuri Puomin tulevia tapahtumia:
Edu Kettusen  taidenäyttely
21.–28.3. Veteraanituvalla

Iltapäivä Rautarinteen Laavulla
ma 6.4. klo 13.00 alkaen
Tapahtumassa puhaltavat yhteen hiileen Kulttuuri Puomi ry., 
Ypäjän kunnan nuorisotoimi sekä sivistystoimi, Ypäjän Osuus-
pankki, Ypäjän Yllätys ry., SPR Ypäjän osasto sekä Ypäjän Ete-
läiset Maa- ja kotitalousnaiset, KarrinPuomi Oy, Hevosopis-
to Oy, Ypäjän Hevosystäväinseura sekä Ypäjän seurakunta. 
HUOM! Vielä mahtuu mukaan järjestämään!!! 
Stand Up- ilta to 9.4. KarrinPuomissa klo 20.00 alkaen.
Hyvinvointipäivä to 14.5. (paikka auki toistaiseksi)
Onko sinulla kysyttävää, ideoita toteutettavaksi tai yli-
määräinen käsipari auttamaan yhdistyksen järjestämiin  
tapahtumiin. Ota rohkeasti yhteyttä 050 337 2527 / Kata tai 
040 701 0563 / Virve. 

Jääräkerho
Ypäjäläisille 4-7-v. lapsille
tiistaisin 24.2.–26.5. klo 17.30–19
Hinta 3 €/ kerta Ypäjänkylän kyläyhdistyksen tueksi.
Eläinten kanssa puuhailua, leikkejä, askartelua.
Jäärämetsän eläintilalla Rongantie 130, Ypäjänkylä
www.jaarametsa.fi
ILMOITTAUTUMISET: jaarapaa@jaarametsa.fi, 
045 1844618/ Miska

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Ypäjän Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskun-
nan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 18 Ypäjän 
Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 
Ypäjä. Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua klo 17.30.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1.  Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus 

sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintaker-
tomuksesta

2.  Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvis-
tamisesta

3.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, 
hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tili-
kaudelta

4.  Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen 
ylijäämä antaa aihetta

5.  Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä 
tilintarkastajien palkkiot

6.  Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan 
tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

7.˙Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
8.  Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 2.3.2015 
alkaen konttorissamme ja pankin internetsivuilla www.op.fi /ypaja.
Ypäjällä 3.2.2015
YPÄJÄN OSUUSPANKKI
Hallitus
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Hinta 50 €

Kulttuuri Puomin jäsenkortin vilauttaminen
TO-dellakin kannattaa!!

Jäsenedut vuodelle 2015:
Perttulan Kukka Ja Lahja: -10 % kukista.
Carrus: -10 % normaalihintaisista tuotteista (ei koske rehuja).
Loimijoki Golf: Ilmainen mailavuokra ja korillinen palloja (kupongilla).
Today Loimaa: -20 % Kaikki normaalihintaiset vaatteet ja kengät!!!
Villa Emilia: -20 % Kaikista à la carte -annoksista!!
Hieronta Anu Vilander: -50 % 3-sarjan ensimmäisestä hieronnasta.
KarrinPuomi: -10 % Siiwistä.
Ypäjän Satulakorjaamo: -10 % (ei koske Bemer-tuotteita eikä työtä).
Kampaamo Outi Perho: Hiusten leikkaus 15 € (koko vuoden!).
Seo Palikkala: Ilmainen kahvi & munkki (kupongilla).
Parturi-Kampaamo Riia: -10 % kaikista tuotteista & palveluista.
Satun Liikuntapalvelut: Henkilökohtainen valmennus 60 min 65 € (75 €).

Lisäksi Today Loimaa sekä Ypäjän Satulakorjaamo 
antavat alennusta suutaritöistä tapauskohtaisesti!!!

Ypäjän kunnan kalastuskuntien
VUOSIKOKOUS
Ypäjän Osuuspankin kokoushuoneessa sunnuntaina 
29.3.2015 klo 18.00. 

Toimitsijamies

Ypäjän Hevosystäväinseura 70 v.
VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 29.3.2015 klo 17.00
ravintola Karrinpuomissa

Asialistalla sääntöjen määräämät asiat sekä 
– Vuoden Hevosen 2014 palkitseminen 
–  seuran jäsenten v. 2014 kasvattamien varsojen huo-

mioiminen 
– toukokuun paikallisravien suunnittelua 
– kakkukahvit
– juttua ja kuvakoosteita seuran 70-vuotistaipaleelta
TERVETULOA!

Johtokunta

Ypäjän Keskustanaisten 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

torstaina 26.3.2015 Ypäjän Villa Emiliassa klo 14.30.
Käsitellään kevätkokoukselle määrätyt asiat ja kes-
kustellaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
Viihtyisässä ympäristössä nautimme myös tarjoilusta 
(omakust.).
Johtokunta kokoontuu klo 14.00.
Tervetuloa mukaan!

Johtokunta

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS 
pidetään keskiviikkona 25.3.2015 kello 18.00 alkaen 
Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA.

Hallitus

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n 
TUPAILTAPÄIVÄ

pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 14.00 Veteraa-
nituvalla.
TERVETULOA ! 

Rajalahden yksityistien
VUOSIKOKOUS
tiistaina 24.3.2015 klo 19.00
Kokouspaikka: Ypäjän OP:n kerhohuone,
Kurjenmäentie 2, 32100 YPÄJÄ.
Maksuunpanoluettelo nähtävillä Jouko Laaksolla, 
Rajalahdentie 93.

Hoitokunnan pj. Jouko Laakso

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa
VUOSIKOKOUS
tiistaina 24.3.2015 kello 18.00 alkaen 
Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan!

Ypäjän Karjalaisseura ry / Hallitus
Hallitus kokoontuu tiistaina 10.3.2015 klo 19 Lasse 
Paljakan luona käsittelemään kesällä pidettäviä Muo-
laan juhlia. 

Lehtolantien 
VUOSIKOKOUS
perjantaina 20.3.2015 alkaen klo 18.30 Simo Valilla, 
Päivöläntie 75.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Hoitokunnan pj. Tuomo Mäkeläinen

Keskustan Ypäjän kunnallis-
järjestö ry:n
sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS
pidetään Kunnantalon valtuustosalissa torstaina 
19.3.2015 klo 18.00.
Tervetuloa!

Johtokunta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TORIKAHVIT
torstaina 19.3.2015 klo 13.00–14.30
Tervetuloa Ypäjän torille kahville ja tapaamaan edus-
kuntavaaliehdokkaitamme!

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry

SPR Ypäjän osasto
KEVÄTKOKOUS 
keskiviikkona 18.3.2015 kello 18.30 

kirjaston monitoimitilassa (hallitus klo 18.00).
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Hallitus

Ypäjän Reserviläiset ry:n
KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 18.3.2015 klo 19.00 Veteraanituvalla.  
Puheenjohtaja

MANNISTEN KYLÄKERHO
kokoontuu maanantaina 16.3. klo 18.00 

Lassi Vellingillä, Mannistentie 262. 
Tervetuloa!

JHL-729 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
maanantaina 16.3.2015 klo 19.00 Palvelukeskuksen 
kabinetissa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.

Hallitus
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Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 19.3.2015
Lähtö Ypäjän torilta 19.3.2015 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.

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi 
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla 
”ypäjän kirjasto”.
Aukioloajat
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 13–16
kuukauden toinen lauantai kello 11–14, maaliskuussa 
14.3.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti klo 17–19
ke  klo 10–12
kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13, maalis-
kuussa 7.3.

HELMIKUUN NÄYTTELY
Taidenäyttelyssä Laura Puiston maalauksia koko 
maaliskuun ajan. 

AVOIN PÄIVÄKOTI
Avoin päiväkoti kirjastossa perjantaisin kello 9.30–
11.30. Tervetuloa mukaan!
SATUTUNNIT 
Pääkirjastossa satuja luetaan perjantaiaamuisin 
avoimen päiväkodin aikaan klo 9.30. Tervetuloa 
myös muut kuin avoimeen päiväkotiin osallistuvat!
LUKUPIIRI
Seuraava lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 8.3. kello 
17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Linn Ull-
mannin teoksia.
TEATTERIMATKA
Lähdemme vapunaattona 30.4. Tampereelle uuteen 
Teatteri Stateen nauttimaan musiikkinäytelmästä 
”Lasilliset Juicea”. Matkan ja lipun hinta 35 euroa. 
Esitys alkaa kello 19.30, matkaan lähdetään hyvissä 
ajoin kello 17.15. Ilmoittautumiset kirjastoon viimeis-
tään 27.3. Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa kirjastoon!

TEATTERIMATKALLE
Ypäjän kulttuuritoimi järjestää 
teatterimatkan Tampereelle uuteen 
Teatteri STATEEN  torstaina 30.4. 
kello 19.30 näytökseen

”LASILLISET JUICEA”
Esitys pohjautuu keikkatallentee-
seen, josta on koottu laulujen ja spiik-
kien kokonaisuus.  Mukana on lukui-
sia Juicen merkittävimpiä lauluja ja hulvattoman haus-
koja välispiikkejä, esitys on kielletty alle 18-vuotiailta. 
Nimiroolissa lavalla nähdään Otto Kanerva, ja mies 
kitaran kanssa pöydän toisella puolella on kapellimes-
tari Ari Kankaanpää, joka soitti yhdessä Juicen kans-
sa 2000-luvun alkupuolella akustisia keikkoja nimellä 
”Juice Leskinen Duo”. 
Lipun ja matkan hinta yhteensä 35 euroa.

ILMOITTAUTUMISET 27.3. MENNESSÄ 
kirjastossa, puh.  050 562 6301 tai 

sähköpostilla ypajan.kirjasto@ypaja.fi
Tervetuloa mukaan!

YPÄJÄN KUNNAN KESÄTYÖ 2015
Ypäjän kunta tarjoaa kesätyötä vuosina 1994−1999 
syntyneille koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä 
vailla oleville nuorille kunnan teknisessä toimessa, van-
hus- ja vammais työssä, lasten päivähoidossa, puhta-
us- ja ruokapalveluissa sekä vapaa-aikatoimessa. 
Kesätyöpaikkoja on 12. 
Pestin pituus on yksi kuukausi ja palkka on työehtoso-
pimuksen mukainen. 
Työpaikan saamisen ehtona on,  
•  ettei nuori saa tai hänellä ei ole mahdollisuutta saada 

työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai muuta 
avustusta, 

•  että nuori ei ole saanut kunnan tukemaa kesätyötä 
yritykseltä, yhteisöltä tai yksityiseltä. 

Valinnat suoritetaan arpomalla. 
Hae hakulomake Ypäjän kunnan internet-sivulta www.
ypaja.fi tai kunnanvirastosta.
Täytä AINA hakulomakkeeseen yksi toivomus työ-
paikasta.
•  Vapaa-aikatoimen työpaikat ovat kesäleireillä, uima-

koulussa ja liikuntakerhossa.
Palauta hakulomake kunnanvirastoon 10.4.2015 klo 
14.30 mennessä. Osoite on Ypäjän kunta, Perttulantie 
20, 32100 YPÄJÄ.
Lisätietoja antaa
työsuunnittelija Kirsi Kopra, p. 050 371 3817. 

Ypäjän kunta

KUNNAN TUKI KESÄTYÖLLISTÄJILLE 2015
Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä 
nuorten työllistämisessä kesän 2015 aikana. Tukea saa 
25 ensimmäistä hakijaa hakemusten saapumisjärjes-
tyksessä
•  työnantaja, joka järjestää työpaikkoja vuosina 

1994−1999 syntyneille ypäjäläisille koululaisille ja 
opiskelijoil le tai muille työ tä vailla oleville nuoril le. 

•  50 % palkka kustan nuk sista, kuitenkin enintään 300 € 
työl lis tet tyä nuor ta koh den.

•  tou ko-elokuun välisenä aika na. 
Lisäksi työllistämisen tulee täyttää seuraavat ehdot:
•  Nuoren kotipaikan tulee olla Ypäjän kunta.
•  Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille työpai-

koille, eli jos nuori on saanut työtä jostain kunnan toi-
mipisteestä, hänen työllistämisestään ei makseta em. 
tukea.

•  Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämises-
tä, jolla on mahdollisuus saada tai joka jo saa työvoi-
maministeriön työttömyyskorvausta tai muuta avus-
tusta.

•  Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuukau-
den pituinen 

•  Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista työnteki-
jöistä annetun lain mukaisia.

•  Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvit-
tavista vakuutuksista.

•  Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen 
työnan tajan pankkitilille hyväksyttäviä palkkatositteita 
tai niiden kopioita vastaan.

Työnantajan tulee ilmoittaa kunnalle nuoren työllis-
tämisestä internet-sivuilta www.ypaja.fi ja kunnan-
virastosta saatavilla lomakkeilla jo ennen työsuh-
teen alkamista viimeistään 31.7.2015 sekä viivytyk-
sittä työ suh teen päätyttyä. Ilmoituksen tekeminen  
on edel ly tyk senä avustuk sen saamisel le.
Tarvittavat lomakkeet saa internet-sivuilta www.ypaja.
fi ja kunnanvirastosta. Lisätietoja antaa työsuunnittelija 
Kirsi Kopra, p. 050 371 3817.

Ypäjän kunta

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2015–2016
SYYSLUKUKAUSI  ma 17.8. – la 19.12.2015
syysloma  vko 42 ma 12.10. – su 18.10.2015

KEVÄTLUKUKAUSI ma 4.1. – la 4.6.2016
talviloma vko 8 ma 22.2. – su 28.2.2016
pääsiäisloma pe  25.3. – ma 28.3.2016
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
Esikoulun työ- ja loma-ajat ovat samat kuin 
koulujen lukuunottamatta lauantaityöpäiviä.

Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).

Heppakerho 
tiistaisin 17.3.–28.4. (7krt)
6–8-vuotiaille klo 15–16 ja
9–12-vuotiaille klo 16–17

Hinta 30 €, sisältää vakuutuksen, hevosen 
hoitoa, ratsastusta, askartelua, pelaamista… 

Ilmoittautuminen mennessä

riina.levander@ypaja.fi, 
toimi nopeasti sillä paikkoja rajoitetusti!

Järj. Nuorisotoimi yhteistyössä 
Katajatallin kanssa, joka on näin 
tukemassa Perttulan 3-4lk:n leirikoulun toteutumista 

Haavin maaliskuu
ti 3.3 K-13 Haavi 17–20
to 5.3 vanut 14.30–17, K-13 Haavi 17–20
pe 6.3 67-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22
ti 10.3 K-13 Haavi 17–20 
to 12.3 K-13 Haavi 17–20
pe 13.3 67-Haavi 14–17 , K-13 Haavi 17–22
ti 17.3 K-13 Haavi 17–20
to 19.3 vanut 14.30–17, K-13 Haavi 17–20
pe 20.3 67-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22
ti 24.3 K-13 Haavi 17–20
to 26.3 14.30–17 vanut, K-13 Haavi 17–20
pe 27.3 67-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22
ti 31.3 K-13 Haavi 17–20

Nuorisotoimi

AVOIN PÄIVÄKOTI KIRJASTOLLA
MAALISKUUSSA 2015

Kirjastolla perjantaisin 
klo 9.30 – 11.30
Osallistumismaksu 2 €/perhe
Avoimessa on leikkiä, askartelua, 
laululeikkejä, loruja ja yhdessä oloa.  
Maaliskuussa suuntaamme jo varovaisia katseita 
kevättä kohti.

Tervetuloa!

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura tarjoaa 
jäsenilleen seuraavia palveluja 
vuonna 2015

Kesantomurskain 20 €/ha Simo Vali 0400 459 081
Kultivaattori 16 €/ha Simo Vali  0400 459 081
Lautasmuokkain, Multiva 20 €/ ha Samu Heikkilä   045 633 9847
Lannan tarkkuuslevitin,  10 €/kuorma Samu Heikkilä  045 633 9847
Fliegl, täyttää EN 13080 vaatimukset  
Lietekärry  6 €/kuorma Matti Alanko 050 347 9045
Mikäli kone palautuksen jälkeen vaatii erityistä siivousta (esim. paali-
naruja kelassa), pidätämme oikeuden laskuttaa 100 euroa (+alv 24 %) 
jälkisiivouksesta.
-----------------------------------------------------------------------------
Lajittelu 15 €/tonni Raimo Suonpää,  041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit 18 €/tonni Raimo Suonpää,  041 432 3954
Peittaus 60 €/tonni  Raimo Suonpää,  041 432 3954
Maanäytekaira maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa 
hyvissä ajoin.
-----------------------------------------------------------------------------
Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 24 %.

Klapikone, 
PALAX KS 35 S TR 45 € / päivä  Matti Alanko  050 347 9045
Klapikone, SuperPilke 40 € / päivä Matti Alanko  050 347 9045

Klapikonehinnat sisältävät ALV 24 % 

Mielikki toimii Ypäjällä!

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

Hevikit kokoontuu torstaisin 
Veteraanituvalla klo 13-15.  

Tervetuloa mukaan toimintaan, kahvitarjoilu!

Tule tutustumaan!

✁

YPÄJÄN VARSANOJAN KYLÄHISTORIA
on julkaistu. Teosta saatavilla hintaan 50 e/kpl:
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry, M. Hietamäki, p. 040 550 9856.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry.


