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Ypäjän Apteekki
SYYSKUUSSA TAPAHTUU
Ke 9.9. klo 9-18 Ypäjän apteekin 75 v. kakkukahvit! 
Koko päivän ilmainen verenpaineen mittaus. 

Ma 21.9. klo 9-13 Avene -ihonhoitosarjan edustaja opastaa 
punoittavan, couperosaihon ja ikääntyvän iho hoidossa. 

Apteekin valikoiman  
Avene ja Aderma -tuotteet

-15% koko päivän!
Lämpimästi tervetuloa!
Kurjenmäentie 2, Ypäjä  
Palvelemme arkisin 9–17 ja la 9–14

Kiitollisin mielin muistojeni vakkaan 
syntymäpäiväjuhlieni hetket pakkaan. 
Sain kokea paljon iloa unohtumatonta,  
on ihanaa omistaa ystävää näin monta

Eliisa

Riesa-Pelle vieraili Pertun 
päivien Ypäjän yön torilla 
ajellen yksipyöräisellään 
ja esittäen taikatemppuja 
lasten ja aikuisten iloksi. 

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

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

✚  RASKAS KALUSTO
✚  MAATALOUSKALUSTO
✚  KATSASTUSHUOLLOT
✚  ILMASTOINTIHUOLLOT

WWW.RASKASTEKNIIKKA.FI

PUHELIN:

045 134 0504

HUOLLOT JA
KORJAUS
VARAOSA- JA 
TARVIKEMYYNTI

JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ

UUTTA YPÄJÄLLÄ!

w w w . p e r i n n e p e l t i . f i
Jani Himanen | 050 521 0489Jani Himanen | 050 521 0489

Puomissa 
Tapahtuu!

La 5.9.  
Poikasauna & Lost Projekt

 

La 26.9.  
Turo’s Hevi Gee

Pe 3.10.  
Karaoke Amateur  

Champion osakilpailu

La 31.10.  
Halloween-partyt

La 14.11.  
Bluestroke &  

Deep Heep Wizard

La 5.12.  
Opera Skaala

La 12.12. 
Puomin Pikkujoulut!

Karaoke perjantaisin.  
Perjantain esiintyjät  

siirtävät Karaoken aina
automaattisesti lauantaille.

KUIVAA KOIVUKLAPIA 
kotiin toimitettuna.

Pasi Uusitalo
040 709 2483 tai 

pasi.uusitalo@pp.inet.fi
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa syyskuussa

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

Kampelan Kootut
Sumpun tapahtumakalenteri Syksylle 2015

Nuortenillat Sumpussa
joka toinen ke klo 18-21.

Tarkoitettu kaikille yli 13-vuotiaille

9.9.     23.9.     7.10
28.10     11.11     25.11.

Isoskoulutukset Sumpussa
joka toinen ke klo 18-20.

2.9.     16.9.     30.9.     21.10.
4.11.     18.11.     2.12.

            Muista myös:
    13.-15.11. MN-festarit
20.11. Metallimessu Forssa

Myös bänditoimintaa ja
raamista käynnistellään taas
   syksyn aikana, niistä lisätietoa
           Istolta (040 – 148 4108).

Ypäjän seurakunnan diakoniatyö
Diakoniapäivystys  
seurakuntakodilla 
keskiviikkoisin klo 10.00–11.30 ja  
torstaisin klo 15.00–16.00.
Diakoniatyöntekijää voit tavata muulloinkin sovittuna aikana.
Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:
puh. 040 553 6362 s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

Keskiviikkoruokailu
Keskiviikkoruokailu alkaa ke 2.9 klo 11.30. Lounaan hinta 
4,00 euroa. Tulkaa syömään!

Kultaisen iän kerho seurakuntakodilla
Kerho alkaa torstaina 10.9. klo 11.00 ja jatkuu aina parittomil-
la viikoilla torstaisin klo 11.00–13.00. Lounas, ohjelmahetki ja 
lähtökahvit. Tervetuloa kaikki, jotka vain ehditte ja pääsette 
mukaan keskellä päivää. Meillä ei ikää kysytä! Tarjoilusta pe-
ritään 5,00 euroa.
Vanhusten viikon juhla seurakuntakodilla ke 8.10. klo 11.00. 
Tämän vuoden teema on: ”Tulevaisuutta rakentamaan”.

Tarjolla RETKIÄ kaikille:
”Sanokaa Fazer kun haluatte hyvää! Fazer!” 
– seurakuntaretki Vantaalle torstaina 1.10.2015
Lähtö klo 9.00 seurakuntakodilta. 
klo 11.00 Lounas Hotelli Air Nummelassa. 
klo 13.30–15.00 Fazerin suklaatehdas Vantaalla, johon sisäl-
tyy: esittely, historia, maistiaiset, ostokset.
klo 15.30–16.30 Pyhän Hannan lastenkirkko Vantaalla, Liisa 
Pietilä.
Paluu takaisin Ypäjälle klo 18.30 mennessä.
Matkan hinta 40,00 euroa, sisältää matkat, lounaan ja opas-
tukset.
Ilm.17.9. mennessä Terhille, puh. 553 6362.

Naisten retki Turkuun ”Osaava nainen” -messuille  
la 24.10.2015
Lähtö Ypäjältä klo 9.00.
Lounas Meri-Karinassa klo 11.00.
Esittely Pyhän Henrikin taidekappelissa klo 12.15–13.15.
Naisten messut Turun Messukeskuksessa klo 14.00–16.00.
Paluu Ypäjälle klo 18.00 mennessä.
Matkan hinta: 50,00 euroa, sisältää matkat + lounaan + esit-
telyn ja pääsylipun messuille.
Ilm. 7.10. mennessä, Terhille puh. 040 553 6362.

Maurits Hietamäen 
toimittamaa teosta

Ypäjän 
seurakunnan 
vaiheita 
on saatavilla  
srk-virastosta  
(Papalintie 1 B 13)  
á 10 €.

Monen vuoden tauon jälkeen 
oli Pertun päiviin liittyvä hau-
tausmaakierros perjantaina 
21.8. Asiantuntevalla taval-
la seurakuntamestari Mau-
rits Hietamäki kertoi noin 30 
mukana olleelle siitä, miten 
hautamuistomerkit kertovat 
eri asioita ihmisten elämästä. 
Aloitimme sankarihaudoista, 
joita on kaikkiaan 169. Viimei-
sin sankarivainaja on haudattu 
1990-luvulla. Nuorin heistä 
oli kaatuessaan 17-vuotias. 
Heti kirkon portista tullessa 
vasemmalla on Uskelan liiken-
neonnettomuudessa kuolleiden 
kahdeksan nuoren vaikuttava 
hautamuistomerkki. Sieltä siir-
ryttiin kirkon takana olevalle 
Karjalaan jääneiden muisto-

merkille. Monella juuret ovat 
sielläkin. 

Eri pappien, kanttorien,  
opettajien ym. haudoilla käyti-

in.  G. O. Holmberg oli Ypä-
jän seurakunnan ensimmäinen 
kirkkoherra. Kartanonkylän 
kartanonherra Collin ajoi uu-
den kirkon rakentamista. Hän 
oli käynyt Saksassa ostamas-
sa hevosia. Siltä matkalta tuli 
mukaan myös vaimo. Ei sitä 
koskaan tiedä, mitä löytää. 
Monta muutakin tarinaa kuul-
tiin, jokaisella heistä ja meistä 
kun on oma elämäntarinamme. 
Kierros päättyi uudelle muis-
tolehtoalueelle, jossa jo pie-
nessä hetkessä saattoi kokea 
ajan ja ikuisuuden kohtaa-
misen.

Kuvat Keijo Leppänen
Teksti Vesa Parikka

Hautausmaakierros

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

43. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu
0,75 €/ pmm + alv 

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

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 e / vuosikerta + alv 10 %

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

ISSN 1237-2528

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

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

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

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

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Lokakuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 1.10.2015. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 22.9.2015 
klo 15.00 mennessä.

Marraskuun Ypäjäläinen 
ilmestyy 5.11.2015.

Ke 2.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla 
 klo 18 Aikuisten kuoron aloitus srk-kodilla
To 3.9. Kirkkoherranvirasto suljettu ja kerhot kiinni
Su 6.9. klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola
Ke 9.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla 
 klo 18 Siionin Kannel -lauluilta srk-kodilla
To 10.9. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Su 13.9. klo 10 messu Parikka, Saukkola. Syntymäpäiväjuhla 70 v. srk-kodilla
Ke 16.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 17.9. klo 17 Lasten kuoro srk-kodilla 
 klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Su 20.9. klo 10 messu Parikka, Saukkola
Ke 23.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 24.9. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla 
 klo 17 Lasten kuoro srk-kodilla 
 klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Su 27.9. klo 10 Sanakirkko Erkki Vappula, Tapio Laurila
Ke 30.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla 
 klo 18 Mielivirteni-lauluilta srk-kodilla Tapio Laurila
To 1.10.   klo 9 lähtö seurakuntalaisten retkelle Vantaalle,  ”Sanokaa Fazer kun  

haluatte hyvää!”, matkan hinta 40 e sis. matkan ja lounaan 
klo 17 Lasten kuoro srk-kodilla 
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla

Su 4.10. klo 10 Sukupolvien messu Parikka, Saukkola
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Hartaita Hetkisiä  Kulkuri
Elipä Olipa kerran kulkuri, 
joka saapui erääseen pieneen 
kylään. Kyläläiset näkivät heti, 
että kulkuri ei ollut täkäläisiä: 
hän pukeutui erilaisesti kuin 
kylässä oli totuttu, hänen pu-
heensa korostus oli vieras ja 
hän näytti kerrassaan rähjäisel-
tä. Kukaan kyläläisistä ei tun-
tenut häntä, joten he päättivät, 
että oli parasta olla varuillaan.

Kulkuri meni erääseen ky-
län taloista ja kysyi kohteli-
aasti josko hänelle olisi talossa 
majapaikka ja illallista. Talon 
emäntä katsoi kulkijaa hie-
man vieroksuen ja sanoi: ”Ei 
meillä täällä ylimääräisiä tiloja 
ole, hyvä kun oma väki maate 
mahtuu. Ja kuten kulkuri hyvin 
näkee, talo on köyhä joten em-
me me voi kaikille kulkijoille 
ruokaa ryhtyä jakamaan.  On 
vielä monta tuntia valoisaa, jo-
ten eiköhän vaan ole kulkijan 
parasta jatkaa matkaansa ri-
peästi eteenpäin.” Tämän kuul-
lessaan kulkuri painoi päänsä 
ja pahoitteli kohteliaasti aihe-
uttamaansa häiriötä. Sitten hän 
pani lakin päähänsä ja lähti sii-
tä talosta.

Hetken kuljettuaan hän 
poikkesi tieltä toiseen taloon ja 
kysyi majapaikkaa, mutta yhtä 
laihoin tuloksin. Poikettuaan 
kolmanteen paikkaan ja saatu-
aan lähtöpassit sieltäkin, hän 
lähti koko kylästä. Pari tuntia 
eteenpäin kuljettuaan alkoi las-
kea pimeä. Niinpä kulkuri etsi 
tien vierestä tuuhean kuusen, 
jonka alaoksien alle hän asettui 
makuulle. Leiri ei ollut kum-
moinen, vain pieni huopa suo-

jaamaan yön kylmyydeltä ja 
reppu pään alla. Siinä sammal-
pedillä kuusien havinaa kuun-
nellessaan kulkuri nukahti. 

Aamulla herättyään hän 
pakkasi huovan takaisin rep-
puunsa ja jatkoi taivallustaan. 
Myöhään iltapäivällä hän saa-
pui toiseen kylään. Ympärille 
katsellessaan hän huomasi, 
että kylä vaikutti autiolta. Tä-
mä johtui siitä, että kylän asuk-
kaat olivat osanneet varautua 
Kulkurin tuloon jo ennalta. 
Ensimmäisestä kylästä oli ni-
mittäin lähetetty sana, että 
epäilyttävä kulkija oli tulossa 
sinne päin. Toisen kylän asuk-
kaan päättivät, että oli parem-
pi teljetä ovet kiinni ja viettää 
päivä kaiken varalta hiljaisesti 
kotioloissa. Kulkuri koputteli 
oville, mutta kukaan ei tullut 
avaamaan. Pitkään hän kier-
si ovelta ovelle, mutta lopulta 
hän totesi, ettei auttanut kuin 
jatkaa matkaansa tuosta aave-
maisesta kylästä. 

Illan jo painuessa kulkuri 
näki metsässä valonkalastus-
ta. Lähemmäs päästyään hän 
erotti tarkemmin tuon valon-
lähteen: metsässä oli pieni 
yksinäinen mökki. Sen porras-
pielessä paloi öljylyhty ja ik-
kunoista kajasti hento ja läm-
min valo. Hän poikkesi tieltä 
pienelle sivupolulle, joka vei 
tuolle mökille. Ovelle päästy-
ään hän koputti varovasti. Heti 
alkoi sisältä kuulua kolinaa ja 
kohta ovi jo avautui. Sen taka-
na seisoi vanha mummo, van-
huuttaan jo ihan kumaraan pai-
nunut.  Kulkuri toivotti hyvää 

iltaa talonväelle ja kysyi josko 
hänelle olisi mökissä yösijaa ja 
mahdollisuus saada illallista. 
Mummo hymyili lempeästi ja 
pyysi Kulkurin sisään sanoen: 
”Minä olen jo vanha ja elelen 
yksinäni tässä pienessä mökis-
säni. Olen köyhä kuin rotta, 
eikä useinkaan käy niin, että 
joku kolkuttaa ovelleni. Köy-
hyyteni vuoksi ymmärrän kui-
tenkin sinua ja tiedän, että olet 
apuni tarpeessa. Paljon minulla 
ei ole antaa, mutta jotakin kui-
tenkin.” Mummo laittoi veden 
kiehumaan ja nosti alakaapista 
pienen paperipussin, jossa oli 
nahistuneita perunoita, kul-
kurin asettuessa ovenpielessä 
olevalle tuolille jalkojaan le-
puuttamaan.

Eikä aikaakaan kun mö-
kissä jo leijui herkullinen so-
pan tuoksu. Mummon kattoi 
pöytään kaksi lautasta ja nosti 
höyryävän kattilan tarjolle. 
Hän kauhoi molemmat lauta-
set täyteen soppaa ja kehotti 
kulkuria asettumaan pöytään. 
Kulkuri nousi, mutta ennen 
istuutumistaan pöydän ääreen 
hän selvitti kurkkuaan ja sa-
noi: ”Olen jo pitkään vaeltanut 
kylästä toiseen ja etsinyt paik-
kaa, jossa tällainen rähjäinen 
kulkuri otettaisiin vastaan. Tuo 
etsiskely on kuitenkin ollut 
tuloksetonta aina tähän iltaan 
asti. Haluan kiittää sinua vie-
raanvaraisuudesta ja kertoa, 
että vaelluksellani on tarkoitus. 
En ole todellisuudessa kulkuri, 
vaan kaukaisen maan kuningas 
ja lähdin etsimään valtakun-
taani neuvonantajaa, joka olisi 

niin hyväsydäminen, ettei tuo-
mitsisi kulkuria vain rähjäisen 
ulkomuodon perusteella. Halu-
an viettää kanssasi tämän juh-
la-aterian ja kutsua sinut hal-
litsemaan koko valtakuntaani 
yhdessä minun kanssani.”

Me ihmiset arvioimme hel-
posti tuntemattomia sen pe-
rusteella, miltä he näyttävät, 
kuinka he pukeutuvat tai miten 
puhuvat. Totuus on kuitenkin, 
että tuolla arvioinnilla mei-
dän on mahdotonta tavoittaa 
sydäntä, joka rähjäisen villa-
paidan tai niiteillä päällyste-
tyn nahkarotsin sisällä sykkii. 
Jeesus haastoi meitä kuitenkin 
näkemään ulkokuoren läpi ja 
tekemään hyvää toinen toisel-
lemme varauksetta. ”Kaiken, 
minkä te olette tehneet yhdelle 
näistä vähäisimmistä veljis-
täni, sen te olette tehneet mi-
nulle.” Jeesus kolkuttaa ovelle 
tänäkin päivänä. Kysymys on 
siitä uskallammeko avata?

Isto Iipola

Aikoinaan nuorena harrastin 
piirustusta ja maalausta. Viime 
vuonna kokosin kuvia kansien 
väliin ja liitin niihin myös teks-
tin. Kirjan nimeksi tuli Kuvista 
sanoiksi. Kirjassa on myös yksi 
kuva hevosesta ja siihen liittyvä 
kertomus päättyy seuraavasti: 
“Kuvan hevosesta opettaja 
sanoi, että se on hieman tönk-
kö. Takajalka on kuin puujal-
ka. Siltä se näyttää. Vuosia 
myöhemmin ajattelin, että se 
saattoi olla hevosella synnyn- 
näinen vika. Sellaisesta ei 
kai saisi ketään moittia, mut-
ta mistäpä opettaja olisi sitä 
voinut tietää.”

Kuvista sanoiksi

Heinäkuun (helteinen) päivä. 
Päivä alkoi ani varhain eli heti 
aamusta. Kello 6.00 kokoon-
tui innokas retkiseurue seura-
kuntakodin edustalle valmiina 
lähtöön, suuntana Kuortane. 
Mikkolan pikkubussi oli val-
miina kuljettamaan mukavan ja 
iloisen joukkueen Etelä-Pohjan-
maalle.

Menomatka sujui vallan 
mainiosti yhden pysähdyksen 
taktiikalla. Viimeisetkin unen-
rippeet oli saatu kadotettua jo 
Tampereelle mennessä.

Saavuimme Kuortaneen kir-
kolle kellon osoittaessa 9.40, 
juuri jumalanpalveluksen al-
kuun. Kuortaneen kirkkoherra 
Vesa Rasta oli vastassa jouk-
kuettamme. Kuortanelaisten 
kesäasukkaiden kirkkopyhää 
vietettiin samalla, joten kirkos-
sa oli reilu sata henkeä. Sain 
avustaa Vesaa ehtoollisen ja-
ossa ja tarpeen se olikin koska 
ehtoollisvieraita oli runsain 
mitoin.Jumalanpalveluksen jäl-
keen seurakuntamestari ojensi 
rippikoululaisia tiukoin sanoin 
ja opetti heitä siihen miten tulee 
käyttäytyä jumalanpalvelukses-
sa (tämä käytäntö sopisi muille-
kin seurakunnille). Tämän ope-
tuksen mekin saimme kuulla, 
odottaessamme kirkon ja seu-
rakunnan vaiheiden esittelyä, 
jossa hän olikin aika mestari ja 
tietotaitoinen.

Jumalanpalveluksen jälkeen 
Vesan opastuksella siirryimme 
Kuortaneen urheiluopistolle, 
joka onkin varsin komea laitos. 
Siellä saimme nauttia runsaan 
seisovanpöydän aterian alku- ja 

jälkiruokineen. Oli lihaa, kalaa 
ja vihanneksia, sekä kahvia ja 
vanukkaita, joten kaikki saivat 
tarvitseman pääoman mitä tar-
vittiin kotimatkalle.

Kotimatkalla kävimme Soile 
Yli-Mäyryn taiteilija-ateljeessa 
jossa oli aika merkillisen näköi-
siä (en ole taiteen asiantuntija) 
taideteoksia. Luovia maalauk-
sia ja lasiveistoksia hinnoil-
taan aina muutamasta satasesta 
kymmeniin tuhansiin euroihin. 
Taitelija Yli-Mäyry kertoi eri 
tekniikoista ja näyttelyistä sekä 
opiskelustaan kaukomailla aina 
Aasiaa myöten. 

Tässä vaiheessa kun näytte-
lyvierailumme oli ohi, hyväste-
limme Vesan ja hän palasi hyvin 
kuluneiden aamu- ja iltapäivän 
opastuksien jälkeen omiin teh-
täviinsä ja me suuntasimme 

matkamme kohti Killinkoskea 
ja sen vanhaa tehdasmiljöötä.

Kun saavuimme Killinkos-
kelle aikamoisen mutkatien jäl-
keen, paikallisen kyläyhdistyk-
sen puuhamies otti meidät vas-
taan ja johdatteli meidät emän-
tien kahvipöytään, johon emän-
nät olivat loihtineet aamulla 
leivotut pullat sekä paistetut 
munkit. Niitä riitti ostettavaksi 
asti koska isäntä oli ilmoittanut 
emännille että tulee lähes sata 
henkeä (2 ryhmää). No ei hätää, 
me pelastimme emännät pulasta 
(usealla taisi olla kotona illalla 
tai seuraavana aamuna tuoreet 
kaffepullat).

Paikallisen kyläyhdistyk-
sen puuhamies esitteli meille 
vanhan tehtaan eri toimintoja 
ja nykytilaa. Esittelyn jälkeen 
saimme kierrellä eri museoissa, 

oli koulu-, parturi-, valokuva-, 
lelu- ja kirjahuoneita sekä kak-
si tosi suurta kirpputoria, joista 
taisi joillekin löytyä jotakin so-
pivaa ostettavaa.

Tämän kaiken jälkeen suun-
tasimme takaisin kohti kotikon-
tuja, yhden pysähdyksen tak-
tiikalla. Kanttori Kaijan (hoiti 
linja-auton etuosan) sekä lau-
lumies Raunon (hoiti takaosan 
tahdin) johdolla lauloimme ko-
timaan lauluja, joita olin koon-
nut laulumonisteeseen. 

Alkuillasta olimme jälleen 
Ypäjällä, ja kiitollisina mutta 
väsyneinä matkasta kukin palasi 
omiin koteihinsa muistellen eri-
laisia päivän tapahtumia ja ker-
toen kotivahdeiksi jääneille, mitä 
olivat nähneet ja kuulleet. Kii-
tokset onnistuneesta matkasta! 

Matkanjohtaja Keijo

Kuortane kutsui

Kirja löytyy kirjastosta  
ja sitä on saatavilla  

kirkkoherran- 
virastosta á 15 €.

Vesa Parikka

1990-luvun puolivälissä jouk-
ko ypäjänkyläläisiä naisia tuu-
mi, että kylää koskeva muis-
titietoa oli korkea aika ryhtyä 
tallentamaan. Anna Levomäki 
oli yksi heistä. He päättivät pe-
rustaa kansalaisopiston piirin. 
Sanoista tekoihin: joulun alla 
1995 Anna hankki piirille ve-
täjän, joka kirjaisi tiedot muis-
tiin. Erinäisten vaiheiden jäl-
keen Ypäjänkylän perinnepiiri 
kokoontui ensimmäisen kerran 
talvella 1997 ja on siitä asti jat-
kanut epävirallisia tapaamisia. 
Viime vuoteen asti Anna oli 
mukana aina kun mahdollista. 
Nyt piiri on vailla yhtä kanta-
vista voimistaan. 

Lähes koko Ypäjänkylän 
asukkaat ja vaiheet olivat An-
nalle tuttuja, mutta etenkin Ka-
tinhännän hän tunsi läpikotai-
sin. Olihan hänen kotinsa ollut 
siellä viimeisiä vuosia lukuun 
ottamatta. Lapsuutensa Anna 
asui vanhempineen isovanhem-
piensa talossa Heikkilässä. So-
dan jälkeen hän muutti muuta-
man sadan metrin päähän Ala-
maahan isänsä kanssa. Äitinsä 
Anna oli menettänyt muutamia 
vuosia aiemmin. 

Avioiduttuaan naapurinpo-
jan Matin kanssa Annasta tuli 
emäntä Levomäkeen, joka ei 
sekään sijainnut kaukana lap-
suuskodista. 

Anna sanoikin, ettei maail-
massa ollut parempaa paikkaa 
kuin Katinhäntä. Hän ei kai-
vannut kotikonnuiltaan minne-
kään. Voi varmaan sanoa, että 
Katinhännän idyllinen kylän-
raitti oli osa Annan sielunmai-
semaa.

Tärkeä paikka Annalle oli 
myös Kivinen, hänen tätinsä ja 
tämän miehen kotitalo, jonne 
hän myöhemmin perusti koti-
museon. Kotonaankin Annalla 
oli kokoelma entisaikojen esi-
neistöä. Hän arvosti vanhoja 
esineitä, etenkin maatalouteen 
liittyviä.

Jos jollakulla oli kysyttävää 
Katinhännän vaiheista, kannatti 
kysyä Annalta, jolla oli ilmiö-
mäinen muisti: Anna muisti ky-
län asioita jo siltä ajalta kun oli 
ollut pikkutyttö. Lisäksi hän oli 
lapsesta lähtien viettänyt paljon 
aikaa vanhempien ihmisten pa-
rissa ja kuullut heidän kertovan 
jo tuolloin edesmenneistä ihmi-
sistä ja vanhoista tapahtumista. 
Nuo kertomukset Anna oli tal-
lettanut mieleensä. 

Hänellä riitti kerrottavaa 
niin asumuksista kuin niiden 
asukkaista, niin pelloista ja nii-
tyistä kuin metsäpoluistakin. 
Esimerkiksi Ypäjän kotiseutu-
museon 50-vuotishistoriikkiä 
varten hän kirjoitti muistitietoa 
museoalueelle siirretystä Levo-
mäen torpasta, ns. Ville-Heik-
kilästä. Samoin hän tiesi ker-
toa rukoushuoneen vaiheista ja 
aikoinaan kylältä Amerikkaan 
muuttaneista ihmisistä. Maa-
talouden työt hän tunsi perin 
pohjin, tuttuja olivat myös kä-
sityöt ja kodinhoito.  

Anna muistetaan lempeästi 
hymyilevänä ja rauhallisena ih-
misenä, järkevänä, luotettavana 
ja tyynenä. Sellainen hän oli 
myös perinnepiirin kokoontu-
misissa, jolle hänen antinsa oli 
korvaamaton.  

Kuten Katinhännän asuk-
kaat säilyivät Annan muistois-
sa, niin säilyy Annakin meidän 
muistoissamme. Ne muistot 
ovat lämpimiä ja kaipaavia. 

Ypäjänkylän perinnepiiri

ANNA LEVOMÄKI
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Äiti syntyi Tampereella 
23.10.1926 vanhempiensa In-
keri ja Väinö Järvisen ainoaksi 
lapseksi. Perhe asui kaupungis-
sa, mutta talvisodan aikaisten 
kaupungin pommitusten vuoksi 
oli muutettava sukulaisten luo 
maalle Kangasalle, missä äiti 
jatkoi koulunkäyntiään.

Ylioppilaaksi hän kirjoit-
ti Tampereen suomalaisesta 
yhteiskoulusta vuonna 1945, 
jonka jälkeen alkoivat kielten 
opinnot Helsingin Yliopistossa. 
Opinnot kuitenkin keskeytyi-
vät äidin solmiessa avioliiton 
ypäjäläisen Simo Saarikosken 
kanssa. Nuoret olivat tavanneet 
toisensa kummankin hevoshar-
rastuksen parissa Tampereella. 
Perheeseen syntyivät lapset Sei-
ja, Riitta ja Jukka.

Sopeutuminen maalaiselä-
mään sujui eläinrakkaalta äi-
diltä luontevasti. Maatilalla oli 
hevosia, lehmiä, sikoja ja kano-
ja, joiden hoitoon osallistumista 
äiti ei vierastanut.

Salaman sytytettyä tulipalon, 
joka poltti perheen kodin, jou-
tuivat vanhemmat uuden pää-
töksen eteen: oli rakennettava 
uusi koti. Väliaikaisesti asuttiin 
samassa pihapiirissä sijainnees-
sa maalaistalossa sekä kivenhei-
ton päässä isovanhempien ala-
kerrassa jakaen tilat sedän per-
heen kanssa. Lasten ollessa tei-
ni-iässä äiti innostui jatkamaan 
kesken jääneitä opintojaan. Hän 
valmistui humanististen tietei-
den kandidaatiksi Helsingin yli-
opistosta 1965. Opintojen ajaksi 
perhe sai kotihengettäreksi äidi-
näidin siskon, Petsy-tädin, joka 
hoiti isän ja Jukan taloutta tyt-
tärien asuessa koulukortteerissa 
Koskella.

Äiti oli tehnyt opettajan si-
jaisuuksia Ypäjällä jo ennen 
valmistumistaan, mutta ensim-
mäinen vakituinen työpaikka 
vei kuitenkin englannin ja sak-

sankielen tuntiopettajaksi Kan-
kaanpään yhteislyseoon. Pitkä 
työmatka päättyi äidin saadessa 
opettajan viran Ypäjältä, missä 
hän toimi saksan ja englannin-
kielen opettajana vuoteen 1987, 
eläkkeelle jäämiseensä saakka.

Opetus- ja maataloustöiden 
ohella äidiltä riitti aikaa monen-
laisiin harrastuksiin. Tyttärien 
kanssa käytiin viikoittain Ypä-
jän Naisvoimistelijoiden harjoi-
tuksissa ja esiintymismatkoilla 
sekä kansalaisopiston poslii-
ninmaalauspiirissä Loimaalla. 
Käden taitoja äiti jatkoi aloit-
tamalla ompelemisen. Taidok-
kaita luomuksia syntyi vuosien 
saatossa perheenjäsenille, eri-
tyisesti lastenlapsille.

Perheessä oli aina koira ja 
lukuisia kissoja jakamassa äidin 
huomiota, jota riitti myös piha-
piirin linnuille ja oraville.

Ikätoveriensa kanssa rat-
sastuskurssille osallistumisen 
jälkeen hevosista tuli äidille yk-
kösharrastus. Pian hän jo opet-
tajatoverinsa Helenan kanssa 
osti yhteisen ratsun. Innostus 
vei kesäisin m. ratsastusvael-
luksille. 1960-luvun lopulla 
alkanut perheen yhteinen ravi-
harrastus laajeni niin, että talliin 
hankittiin myös ravihevonen, 
minkä myötä vanhemmat aloit-
tivat pienimuotoisen kasvatus-
toiminnan. Kotitalliin syntyi 
vuosien  mittaan kaiken kaikki-
aan 21 varsaa.

Äiti oli myös varsinainen 
viherpeukalo. Hän sai kukat 
kukoistamaan niin sisällä kuin 
pihapiirissäkin. Kasvihuoneen 
maukkaita tomaatteja ja kurk-
kuja hän säilöi perheenjäsenten 
nautittaviksi.

Uinti-innostus vei äidin ja 
kouluaikaisen luokkatoverin 
vuosittain Naantalin kylpylään. 
Perinteeksi oli myös muodostu-
nut äidin ylioppilasluokan vuo-
sittaiset tapaamiset luokkakoko-

uksen merkeissä Tampereella. 
Talven pimeinä iltoina äiti usein 
istahti harmoonin ääreen, soit-
totaito oli jo lapsuuden peruja.

Kirjojen suurkuluttajana äiti 
luki monenlaista kirjallisuutta, 
mikä vielä viimeisinä vuosina 
toi ystävät Sadun ja Helenan 
hänen luokseen kirjallisuuspii-
riin. Yhtä tärkeitä olivat viikoit-
taiset shakinpeluutuokiot He-
lenan kanssa. Sanonta ”kerran 
opettaja, aina opettaja” piti äi-
din kohdalla paikkansa. Kielten 
opiskelussa hän oli elinikäinen 
oppija. Eläkkeelle siirryttyään 
hän opiskeli latinaa, ranskaa, 
espanjaa ja venäjää. Vielä viime 
päivinä pöydällä oli saksan- ja 
venäjänkielisiä kirjoja. Kielitai-
toaan äiti hyödynsi ulkomaan-
matkoillaan sekä perheessä 
vierailleiden amerikkalaisen ja 
englantilaisen vaihto-oppilaan 
lisäksi amerikkalaisten, saksa-
laisten, kanadalaisten ja venä-
läisten ystävien kanssa. Lisäksi 
hän teki hevosalan käännöstöitä 
Hevosjalostuslaitoksen johtajal-
le Osmo Aallolle.

Säännöllinen yhteydenpito 
meihin lapsiin, seitsemään lap-

senlapseen ja kolmeen lapsen-
lapsenlapseen sujui vaikeuksitta 
hyvien tietoteknisten taitojen 
avulla. Tärkeää oli myös yhte-
ydenpito opiskelu-aikana syn-
tyneeseen sydänystävyyteen 
hämeenlinnalaiseen opettaja-
kollegaan Tuulaan ja tämän 
perheeseen. Vaihto-oppilaana 
olleelle kalifornialaiselle Star-
lalle äidistä tuli ”kakkosäiti”. 
Juuri Starlan perheen luona äiti 
majoittui Amerikan matkansa 
aikana. Starla miehineen vie-
raili useana vuonna Suomessa 
viipyen niin Ypäjällä kuin myös 
meidän lasten perheiden luo-
na eri puolilla Suomea. Äidin 
viimeisten aikojen isona apu-
na olivat erikoisesti pojantytär 
Virve ja Hoivan Suvi, joille isot 
kiitokset arjen avusta. Samoin 
kiitokset myös ystäville, jotka 
teitte äidin elämästä mielekästä 
parin viime vuoden aikana. Äi-
ti nukkui ikiuneen äitienpäivän 
jälkeisenä aamuna 11.5.2015 ja 
hänet on saatettu haudan lepoon 
sukuhautaan Ypäjän kirkko-
maalle.

Äitiä muistelivat  
tyttäret Seija ja Riitta

Pirkko Saarikoski In Memoriam

”Ypäjän Varsanojan kylähis-
toria” tuli painosta keväällä. 
Sen tekijä, kotiseutuhistorian 
ahkera harrastaja Maurits Hie-
tamäki kertoo alkusanoissaan, 
että työ alkoi itää jo hänen pik-
kupoikana ollessaan 1960-lu-
vulla, ja lopulta työn valmis-
tuminen kesti niin pitkään, että 
minäkin sivusta seuranneena jo 
melkein menetin uskoni. Tulos 
on kuitenkin hyvä, ellei peräti 
kiitettävä. Kaiken lisäksi kirjan 
ulkoasu ja sidonta on mallikel-
poista työtä.

Suomessa on julkaistu val-
tava määrä kyläkirjoja ja ky-
lähistorioita. Niiden luonne 
on erilaisista lähtökohdista ja 
tavoitteista johtuen hyvinkin 
moninainen. Osa on lähinnä 
tarinakirjoja, joiden sisältönä 
ovat paikalliset tarinat ja mur-
rejutut. Toisena ääripäänä ovat 
tieteelliset ja usein arkeologi-
aan perustuvat tutkimukset. 
Ihanneratkaisu lienee sellainen 
työ, joka kiinnostaa sekä kylän 
omia asukkaita että myös ulko-
puolisia historian harrastajia.

Hietamäki on tehnyt koti-
seutumiehen valinnan. Tämä 

merkitsee kuitenkin sitä, että 
joidenkin lukijoiden mielestä 
kirjassa on aivan liikaa pelk-
kää luettelomaista asiatietoa ja 
toisten mielestä siinä taas on 
liikaa valokuvia. Tiedän, että 
tekijä olisi halunnut saada mu-
kaan kuvia enemmänkin sekä 
myös enemmän tarinaa, mutta 
lopputulos on varsin tasapai-
noinen. 

Kirjaa selaava katsoo tie-
tysti ensin kuvat. Niiden va-
lintaperuste näyttää olevan se, 
että kuviin on saatu mahdolli-
simman monta varsanojalaista 
ja että jokaisesta omaa tilaa 
viljelleestä perheestä on kuva. 
Näin sieltä voi löytää oman it-
sensä, omia vanhempia ja iso-
vanhempiakin sekä myös pal-
jon nuoruuden aikaisia tuttuja 
ja koulutovereita. 

Haluan kuitenkin korostaa 
myös muiden historiallisten 
kuvien arvoa. Monissa kuvissa 
näkyy vanhoja ja omaa aikaan-
sa kuvaavia rakennuksia ku-
ten kartanon navetta, Hakalan 
torppa ja Kaapon yhden huo-
neen ittellismökki. Myös il-
ma- ja maisemakuvat kertovat 

paljon. Varsinaisia työkuvia on 
vähän, mutta onneksi muka-
na on yksi sellainenkin, jossa 
on nähtävänä alueelle tyypil-
linen pyöräreki eli vinkkurit. 
Toisaalta kirjassa on runsaasti 
erilaisia töitä kuvaavia kerto-
muksia, jotka kertovat maa-
seudun vanhasta elämänmuo-
dosta. Kansantarinoita kirjassa 
on vähän, mutta riittävästi ku-
vaamaan aikaa ennen koulua ja 
sanomalehtiä. 

Kirjan merkittävin anti on 
siinä lähes luettelomaises-
sa tekstissä, johon on kerätty 
historiallista asiatietoa. Aluk-
si esitellään kylän kuusi jo 
Kustaa Vaasan aikana ollut-
ta kantataloa, jotka hävisivät 
torppariasutuksen myötä. Ni-
miluettelot kiinnostavat vain 
harvoja, mutta sukuhistoriasta 
ja kylän aluekehityksestä kiin-
nostuneille ne antavat paljon. 
Myöhemmin esitellään samoin 
torpat ja mäkituvat, sitten itse-
näistyneet torpat ja muut uudet 
tilat sekä viimeksi viime sotien 
jälkeen perustetut siirtoväen ja 
kartanon entisten työntekijäin 
asutustilat. Niiden yhteydessä 

tulee mukaan nykypolvenkin 
tuntemaa väkeä.

Nämä esittelyt ovat pääosin 
pelkkää tilan omistajien tai 
haltijoiden sekä heidän per-
heenjäsentensä luettelointia, 
joskus hieman sotkuistakin. 
Lukijoita kiinnostaa luonnol-
lisesti lähinnä vain oman tilan 
ja oman suvun historia, mutta 
kannattaa vilkaista muitakin. 
Alkuperäisistä taloista on jäl-
jellä vain Hokka, jota myös 
hallitsee edelleen alkuperäinen 
suku. Minunkin sukuni juu-
ret ulottuvat Niivan, Hokan ja 
Rähmän kautta 1500-luvulle 
saakka. Useimpia sukuja voi 
seurata 1700-luvulle saakka, 
mutta jatko on vaikeampaa. 
Toisaalta avioituminen mm. 
naapurikylien Kiipun ja Vau-
lammin suuntaan on ollut yl-
lättävän vilkasta.

Kirjan luettelomaisiin osiin 
kuuluu myös viime sotiin osal-
listuneiden miesten ja naisten 
sekä sodissa kaatuneiden lu-
ettelot, joissa on paljon tietoa 
myös itse sodasta sekä etulin-
jassa että kotirintamalla.

Varsanoja oli aikanaan to-

dellinen torpparikylä, minkä 
vuoksi torpparien asemaan ja 
oloihin on pitänyt kiinnittää 
paljon huomiota. Lukijan kan-
nattaa edes hiukan vilkaista 
myös sivuilla 79–82 esitettyä 
Jokioisten kartanoiden yksi-
tyiskohtaista torpankontrahtia, 
jota täydensi vielä erillinen 
metsäsääntö. Hauska yksityis-
kohta pitkässä listassa on se, 
että vaikka kotipoltto oli kiel-
letty jo 1866, torpparia vain 
varoitettiin ensimmäisestä pol-
tosta, mutta toista kertaa seura-
si häätö.

Minun kotitorpastani Ra-
silasta on sattuman ansiosta 
yksityiskohtainen koko torppa-
rijärjestelmää kuvaava selvitys 
taksvärkkipäivineen vuodelta 
1917. Kylän torpat olivat ylei-
sesti suuria ja mielenkiintoista 
on se, että Rasilassa oli vuon-
na 1950 edelleen kaksi hevos-
ta ja kuusi lehmää kuten myös 
vuonna 1917. Torpparikau-
della viljelykelpoiset maat oli 
raivattu jo niin tarkkaan, että 
peltoalaa ei saatu enää juuri-
kaan enempää, mutta sadot ja 
karjan tuotto toki paranivat. 
Myös kartano ja Hokan talo 
ovat saaneet omat kuvauksen-
sa. Uusinta aikaa edustaa lähes 
tehdasmaisesti hoidettu Vähä-

mäen karjatila.
Varsanoja oli viime soti-

en jälkeen vielä pitkään vireä 
kylä, jonka asukkaita yhdisti 
erityisesti oma koulu ja nuor-
ten harrastukset. Kun yhteis-
kunnan yleinen elintaso alkoi 
sitten nousta kiihtyvää vauhtia, 
kylän perheviljelmien peltoala 
ja tuotto eivät voineet kasvaa 
samaa tahtia. Uusi sukupol-
vi lähti etsimään korkeampaa 
elintasoa muualta ja kylän väki 
on vähitellen vähentynyt moni-
en muiden maaseutukylien ta-
paan. Koulukin on lakkautettu 
jo ajat sitten. Hietamäki pohtii 
tätä kehitystä loppuluvussa ja 
toteaa, että uusi aika vaatii uu-
sia innovaatioita ja innovaatto-
reita, uusia oivalluksia ja yrit-
täjiä.

Olen samaa mieltä. Kau-
nis kylä ei saa kuihtua, mutta 
mistä saadaan apu. Tärkeintä 
lienee nuorten rohkaisu. Uu-
det ideat syntyvät tavallisesti 
yllättäen ja niitä kannattaa aina 
edes kokeilla. Varsanojalla on 
ainakin metsää, suota, savea ja 
monenlaista taitoa. Elintarvi-
ketuotantoakaan ei saa unoh-
taa, sillä ruokaa tarvitaan aina 
ja omavaraisuus on säilytettä-
vä.

Viljo Rasila

Varsanoja sai hyvän kylähistorian

Ypäjä on Suomen hevospi-
täjä. Ja onpa se ollut pop up 
-kaupunkikin hevosten vuoksi 
viikon ajan toissakesänä, jot-
ta Emil Cedercreutzin Ystä-
väni nummella -hevosveistos 
saatiin säätiön sääntöjen mu-
kaisesti luovutettua Ypäjällä 
sijaitsevalla Suomen Hevosur-
heilumuseolle.

Hevosten, hevosharrastaji-
en ja -ammattilaisten määrä on 
kasvanut tasaisesti viime vuo-
sikymmenet ja Ypäjällä onkin 
haettu mallia ja ideoita hevos-
voimien luontevasta sijoittami-
sesta kuntaan Ruotsista, jossa 
maan hevostiheys asukasta 
kohden on Euroopan suurinta. 
Ruotsissa kunnat ja kaupun-
git ovat jo vuosia tiedostaneet 
hevosharrastamisen ja -yrittä-
misen positiiviset vaikutukset 
myös kuntatalouteen. Naapu-
rimaassamme on kaavoitettu 
ja toteutettu hevoskyliä ja -alu-
eita, jotka palvelevat sekä he-
vosväkeä, mutta myös kuntien 
intressejä.

Ypäjällä hyväksyttiin kesä-
kuussa Honkalan hevosalueen 
asemakaava. Honkala on alue, 
jossa palvelujen välittömässä 
läheisyydessä sekä suuremmat 
hevostallit että pienet valmen-
nustallit yhdistyvät laidun-
alueisiin, valmennusravirataan 
ja hevosläheiseen pientaloasu-
miseen. Honkalan alueelle on 
asemakaavassa osoitettu kaksi 

suurta maneesin rakennusalaa, 
hevosten kahluuallas ja tilaa 
hevosiin tai urheiluun liitty-
ville palveluille. Hevosreitit 
kulkevat laidunalueiden talli-
tonttien reunoilla ja jatkuvat 
laajojen virkistysalueiden läpi 
kohti Hevospistoa. Alueen laa-
juus on noin 89 hehtaaria.

Alueen suunnittelussa on 
hyödynnetty hevosväen osaa-
mista ja toiveita, jotta koko-
naisuus olisi mahdollisimman 
toimiva ja käytännöllinen.

Vaikka aika ei ole tämän 
tyyppiselle hankkeelle paras 
mahdollinen, on kyselyjä ja 
varauksia jo tullut ja me Ypä-
jällä uskomme alueen vetovoi-
maisuuteen.

Alueen vetovoimaisuutta li-
sää myös sen sijainti Suomen 
ratsastusurheilun ja -koulutuk-
sen ykköspaikan, Hevosopis-
ton välittömässä läheisyydes-
sä. Hevosopisto tarjoaa rat-
sastukseen monipuoliset tilat 
ja valmentajat aina Euroopan 
huipulta saakka. Alueelta löy-
tyy myös mm. hevosklinikka, 
varustemyymälöitä ja satula-
seppä.

Olemme mukana Kunta-
markkinoilla 9.-10.9.2015, jo-
ten tervetuloa keskustelemaan 
lisää hevosalueen toteutuksesta!

Vesa Ketola,  
Ypäjän kunnanjohtaja

Kirjoitus on julkaistu kunta-
markkinat.fi -sivuston blogeissa.

Ypäjä panostaa rohkeasti hevos-
alaan – monien mahdollisuuksien 
asemakaava hyväksytty
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Uimakoulu Piilikankaalla

Wäärin käsityksiä

Kielisukulaisemme marilais-
ten kodiksi tullut Baskortostan 
tasavalta makaa Uralin juu-
rimaastossa, jossa marilaisia 
asuu 110 tuhatta. Sauna on läh-
töisin sieltä. Sieltäpä, mistäpä 
muualta, löytyvät myös maa-
ilman kovimmat löylyttelijät. 
Suomalaiset löylykilpailijat 
sulaisivat siellä jo sisään pääs-
tyään.

Sain kunnian olla mukana 
saunomassa Baskorstanissa 
itämarilaisessä kylässä. Sauna 
oli rakennettu pihan perimmäi-
seen nurkkaan ja tietysti hirres-
tä. Tulipesä oli pukuhuoneen 
puolella, joten savua ei pääs-
tetty saunan puolelle. Lauteet 
kunnon haapaa, eikä mitään 
persmehut imevää apassia. 
Kiukaan kivet jo entisestä sau-
nottelusta pikimustia. Ei siis 
mikään elektronisähkökiuas 
kuten Suomessa. Eihän siitä 
saa kuin joltisenkin pihauksen 
rutikuivaa lämmöntapaista ki-
sua.

Saunakaveriksi sain Af-
ganistanin veteraanin Vovan. 
Monilla kunniamerkeillä pal-
kitun Venäjän sanelupolitiikan 

uhrin. Mies jäntevä kuin jousi. 
Lihaksikas, arpinen, mutta po-
sitiivisella mielenlaadulla va-
rustettu absolutisti. Ei elämästä 
selviä hengissä, vaan Vovahan 
oli. Taisteluhautojen turbotyk-
ki, kovia kokenut, sellaista, jo-
ta me emme voi edes kuvitella. 

Marilaisten varakiuas eli 
hehkuva aurinko kuumensi 
suomalaisen kiukaan lämmöl-
lä, kun me Vovan kanssa aste-
limme saunaan. Vähät vaatteet 
rahille ja saunaan. Lämpö löi 
kiukkuisesti kasvoihin. Kiuas 
hehkui tulipallona. Saunalakit 
päähän, ettei aivot kuumene. 
Vova toimi syystäkin kauhan 
vartijana, etten minä ylen kova 
löylyttelijä liikaa vettä heittäi-
si. Ensin varoen vain tipottain 
kuupaten.

Lämpö, vaikkakin kova 
tuntui pumpulin pehmolta. 
Kosteus ravisti hien esiin vä-
littömästi. Nautinto kuin tai-
vaan esikartanossa, vaikka ei 
kai yhtä kuuma. Vova ravisteli 
vihtoihin eukalyptusta ja aloit-
ti vihdonnan. Aluksi varoen 
lääppien. Tahti kiihtyi ja välillä 
kiukaalle vettä. Ei tunnu mis-

sään. Miten niin kovia sauna-
miehiä. Otin vihdan ja aloin 
läiskiä. Kuuma ilma pyöri kuin 
pössihaukka. Kyllä Soomipoi-
ka näyttää, mistä on löylyn-
lyöjät tehty. Vova huiski kuin 
viitapiru. Meikäläisen huiskin-
ta alkoi muuttua vappuhuiskan 
lääpäisyksi. Pää painui reisiin.

Lähenteli mittari, jos sel-
lainen olisi ollut, sataa raatia. 
Selästä nousi savu. Palokun-
taakin jo avuksi huutelin, mut-
ta ei tullut puupaa-auto. Hiivin 
alemmalle lavalle. Vova lauloi 
selkä suorana ja vihta valitti. 
Silmät pyörivät hedelmäpelin 
lailla. Pyysin Vovalta, että jos-
ko pientä rajaa. Vastaukseksi 
sain murahduksen ja viekkaan 
ilmeen. Lopulta hän vihel-
si osaltani pelin poikki kuten 
jääkiekko-ottelussa jäähyn 
saanut. Siirsin viimeisillä voi-
milla palvatun kehoni lattialle 
makuulle. Täälläkin lattialäm-
mitys. Eipä olisi uskonut. Kur-
kin sivusilmällä savun seasta, 
vieläkö toveri on hengissä. 
Näin inkkarinpunaisen ruumiin 
ja heiluvan vihdan. Näin myös 
senkin ihmeen, että Vova oli 
ottanut käteensä toisen vihdan 
ja tuplavihdonta oli alkanut. 
Toinen vihta oli katajasta. Hul-
lu mikä hullu. Saunahullu.

Ryömin lattialla tikkuja 
mahassani kohti pukuhuonet-
ta. Lämpö tunkeutui sinne-
kin. Puhalsin kuin kaskelotti 

höyryä keuhkoistani, jos niitä 
nyt enää olikaan. Pitkän tovin 
jälkeen ovi aukeni lopulta ja 
ulos syöksyi höyryävä soturi. 
Hyppäsi suoraan ulos viritet-
tyyn jääkylmään ammeeseen. 
Olin tarkkana ja hiivin sillä 
aikaa saunaan. Kyykyssä nä-
kemättä mitään löysinkin vatin 
ja saippuan. Pikapesu harjalla, 
eikä maksa mitään. Pelkäsin 
heittomiehen tulevan ja kipai-
sin pukuhuoneeseen puoliksi 
saippuoituna. Vova imi savua 
tupakasta kynnyksellä. Puhui 
jotakin ja nyökkäilin ymmär-
täväni ymmärtämättä sanaa-
kaan. Ilmeistä päätellen sanoi, 
että no niin poika, nyt aletaan 
saunoa vasta. Vastasin toisella 
kotimaisella, että no mikä et-
tei, totta kai, mutta mene sinä 
ensin.

Vova sylki natsan suustaan 
ja loikki saunaan. Tilaisuuteni 
oli tullut. En tuskin armeijas-
sakaan ole vaatteita niin nope-
asti päälleni saanut kuin täällä. 
Juoksin nokkospuskan läpi 
sisään, eikä polttanut yhtään. 
Puolittain kuolleena jäin ve-
rannalle huokailemaan. Kuun-
telin kuinka Vovan vihta nau-
kui kiivaasti. Pipo vielä päässä 
mietin että sellainen saunasota. 
Voittaja oli Itä-Marin kansan-
tasavalta, mutta hyvänä kakko-
sena tuli maaliin pieni ja sisu-
kas Suomi!

Keijo Wääri

Saunasota Itä-Marissa

Heinäkuussa taisi olla peräti vii-
si aurinkoista päivää, onneksi 
ne osuivat oikeaan kohtaan! Ni-
mittäin Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Ypäjän yhdistyksen 
järjestämään uimakouluun. Vii-
sipäiväisen uimakoulun opetta-
jana meillä toimi Satu Mononen. 
Satu on meille jo ennestään tuttu 
monestakin eri hommasta, mut-
ta varsinkin keskiviikkoisista 
Temppujumppa- sekä Zumba-
harjoituksista, jotka järjestetään 
Perttulan koululla. Avuksi veteen 
Sadulle saimme kunnan kesä-
työtekijän ja MLL-yhdistyksen 
vapaaehtoisen. Sadulla oli mu-
kanaan uinnissa käytettäviä omia 
sekä Ypäjän kunnalta lainattuja 
välineitä, mm. uimalasit ja ”pöt-
köt”.

Uimakouluun ilmoittautues-
sa jaottelimme lapset kolmeen 
eri ryhmään: uimataidottomat, 
vähintään 10 m uimataidon 
tai vähintään 25 m uimataidon 
omaavat. Uimakoulu alkoi ja 
loppui kaikille ryhmille joka 
päivä samaan aikaan, kiertäen 
rinkiä: uintiopetus-sauna-leikki 

kertaa kaks. Tämä siksi, että 
olisi mahdollisimman helppoa 
kuljettaa esimerkiksi eri ryhmiin 
jaotellut sisarukset uimakouluun 
samaan aikaan. Saunan meille 
tarjosi Kuusjoenkulman kyläyh-
distys. Sauna oli joka päivä val-
miiksi lämmitettynä ja joku oli 
aina lisäämässä puita. Lapsilla 
oli myös mukanaan eväitä, joita 
ehti hyvin nautiskella terassilla 
saunan jälkeen ja taas jaksoi uida 
lisää.

Uimakoulusta jaoimme kai-
kille uintikirjan, todistuksen sekä 
tarjosimme osallistujille tripit ja 
muffinssit. Uintikirjassa on mää-
ritelty eri uintitekniikoita ja suo-
ritettavia tasoja ja siihen voi ke-
rätä uimamerkkejä. Uimamerk-
kejä oli mahdollisuus suorittaa, 
vaikka pääpaino oli uimataidon 
opettelussa ja tekniikan paranta-
misessa. Ala-ikärajana uimakou-
lussa oli tänä vuonna 5 vuotta.

Olen toiminut Ypäjän 
kunnan liikunnanoh-
jaajana maaliskuun lo-
pusta alkaen, ja näinä 
kuukausina pikkuhil-
jaa alkanut tuntemaan 
Ypäjää. Nyt lienee so-
piva hetki itsekin esit-
täytyä teille asukkaille.

Olen kotoisin Loi- 
maalta, josta lähdin 
lukion jälkeen Salon ja 
Turun kautta Lahteen 
liikunta-alan ammat-
tikorkeakouluopintojen 
pariin. Tähtäsin val-
mennusuralle, mutta jo 
puolen vuoden opinto-
jen jälkeen olinkin ke-
hittämässä lihavuuden 
ja sen oheissairauksien 
ehkäisyyn keskittyvää 
yritystä. Päädyin yr-
ityshautomoon, jonka myötä 
suuntasin opintonikin johta-
juuteen ja terveysliikuntaan. 
Yrittäminen viivästytti valmist- 
umistani reilulla vuodella, mut-
ta toisaalta koen tärkeimpien 
oppieni tulleen juuri tuon kehi-
tystyön ja toiminnan johtamisen 
myötä. Opintojeni loppusuoral-
la muutin takaisin Loimaalle 
yhdessä puolisoni kanssa ja 
hain töitä Ypäjältä. 

Ypäjän kunta näyttäytyy 
itselleni mielenkiintoisena 
jatkumona kerryttämälleni 
työkokemukselle ja mielen-
kiinnon kohteilleni. Täällä 
sairastetaan lähikunnista eni-
ten sairauksia, joihin fyysin-
en passiivisuus kiinteästi liit-
tyy. Sepelvaltimotaudin osalta 
sairastavuus on koko Suomen 
kunnista toiseksi suurinta! 
Tavoitteeni on siis sama kuin 
yrityksellänikin – löytää yhä 
suurempi osa asukkaista astet-
ta aktiivisempaan ja sitä kaut-
ta pidempään elämään. Tähän 
pisteeseen pyrin kartoittamal-
la puutteita, houkuttelemal-
la alueelle uusia toimijoita, 
kehittämällä yhteistyötä sekä 
toimintamalleja oman organi- 
saation ja muiden nykyisten 

palveluntarjoajien kanssa sekä 
järjestämällä ja ohjaamalla 
toimintaa henkilökohtaises-
ti. Syksyllä osa-aikainen teh- 
tävänkuvani täydentyy vielä 
yläkoulun liikunnanopettajan 
tehtävillä. Juuri tässä ikäluo-
kassa passivoituminen yleisim-
min lähtee liikkeelle ja odotan 
innoissani tätä uutta haastetta 
kaikessa laajuudessaan.

Liikunnassa ajatuksenani on, 
että kaikki pakkopullalta tuntu-
va lopetetaan kuitenkin joskus. 
Tie aktiivisempaan elämään, 
on löytää tekemistä, joka it-
sestä tuntuu kivalta. Jotta tuo 
kriteeri saataisiin mahdollisi-
mman useiden kohdalla täytet-
tyä, tarvitaan apua myös teiltä 
asukkailta. Haluaisin kuulla 
kommenttejanne ja etsiä ratkai-
suja siihen, mitä Ypäjältä vielä 
puuttuvaa Te haluaisitte tehdä? 
Kaikki mitä meiltä löytyy, on 
hankittu käytettäväksi. Ottakaa 
siis rohkeasti yhteyttä, lain-
atkaa välineistöä ja kertokaa 
toiveistanne!  

Aurinkoista ja aktiivista syksyä 
toivottaen!

Jarno Heino 050 433 9002
jarno.heino@ypaja.fi

Hei

Salon 47. ampumakisat am-
muttiin 4.–5.7.2015 Hevon-
pään radalla. Kisoissa ammut-
tiin sekä luoti- että haulikko-
lajit. Ypäjäläinen veteraania-
mpuja Reijo Heinonen osal-
listui kisoihin, tosin reilusti 
ylisarjassa, sillä hänen omaa 
sarjaansa Y-80 ei ollut kilpai-
luohjelmassa. Siitä huolimatta 
Heinonen voitti sarjan Y-70 
villikarjun sekajuoksut hyvällä 
tuloksella 299 p. Samoin hän 
sijoittui villikarjun normaali-
juoksuissa, hirven kertalauka-
uksissa sekä parilaukauksissa 
hienosti kolmanneksi.

Suomen Veteraaniampujien 
mestaruudet ratkottiin Koski 
Tl:ssä 11.–12.7.2015. Kilpai-
lussa ammuttiin mestaruuksis-
ta neljässä eri lajissa. Villikar-
ju: normaalijuoksut 40 lauka-
usta sekä sekajuoksut 40 

laukausta. Hirvi: kertalau-
kaukset 40 laukausta sekä pa-
rilaukaukset 40 laukausta. Rei-
jo Heinonen kilpaili kaikissa 
lajeissa voittaen kaikki neljä 
Suomen Veteraaniampujat ry:n 

mestaruutta sarjassaan Y-80. 
Hirven parilaukauksissa Hei-
nonen ampui tuloksen 149 pis-
tettä, joka on uusi Suomen en-
nätys sekä samalla uusi SVA:n 
ennätys.

Mestariampuja Reijo Hei-
nonen osallistui myös Suomen 
Ampumaurheiluliiton mes-
taruuskilpailuihin Kuopiossa 
8.-9.8.2015. Hän ampui sar-
jassa Y-75 ja saavutti kaksi 
SM-pronssia liikkuvan maalin 
kilpailussa villikarjun 50 m:n 
normaalijuoksuissa (293 p) se-
kä sekajuoksuissa (298 p). Li-
säksi hän sijoittui neljänneksi 
hirven kertalaukauksissa (293 
p) sekä hirven parilaukauksis-
sa (244 p). Jokioislainen Juha 
Hacklin ampui SM-pronssia 
sarjassa Y-50 villikarjun nor-
maalijuoksuissa (370 p) sekä 
sijoittui neljänneksi hirven 
kertalaukauksissa (360 p). Ris-
to Suonpää sijoittui sarjassa 
Y-70 neljänneksi villikarjun 
normaalijuoksuissa (320 p) 
sekä hirven parilaukauksissa 
(292 p.

Reijo Heinoselle mitaleita  
kesän ampumakilpailuista
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Nurkkakuntalainen

Vanhoja muistellen
Saimme elokuulle vihdoinkin 
poutajakson, nyt alkoi tuntua 
kesältä. Märkyys teki paljon 
pahaa viljelyksille. Monia 
peltoja on rikottu ja kylvetty 
toiseen kertaan uuden sadon 
toivossa.  Tällaisia vuosia on 
ollut ennenkin eikä välttämättä 
parannusta säihin ole tullut elo-
kuussakaan. Nyt on nautittu lä-
hes trooppisesta säästä eikä ole 
tarvinnut mennä merta edem-
mäksi aurinkoa etsimään. 

Pertun päivät on taas koettu, 
erityisen laadukkaasti ja jotain 
uuttakin taas keksittiin. Paikal-
lislehdissä uutisoitiin tilaisuutta 
myönteisesti ja tyytyväisiä kä-
vijöitä löytyi kyliltä runsaasti.

Ypäjällä tapahtuu ja olemme 
pitäneet päämme hoitaa asioita 
kohtuullisella yhteistyöllä tois-
ten kuntien kanssa. Nyt täytyy 
toivoa, että kunnille annetaan 
työrauha kehittää omia toimin-
tojaan ilman jatkuvaa painos-
tusta kuntaliitoksiin. Meillä 
riittää edunvalvontaa, vaikka 
sosiaalitoimi onkin siirretty le-
veämmille harteille. Toivotaan, 
että mammuttiorganisaatioita 
ei tule sosiaali- terveyspuolel-
le.  Nyt on pelkona, että ollaan 
suunnittelemassa maakuntaa-
kin suurempaa yksikköä.  Saa 
nähdä, mistä Lounais-Häme 
itsensä lopulta löytää. Nyt tun-
tuu olevan liikkuvia osia liikaa 
eikä kukaan tiedä, missä tarkal-
leen mennään.

Me saamme Ypäjällä olla 
kiitollisia aikaisemmille päät-
täjille, jotka sitkeästi vaalivat 
kunnan itsenäisyyttä. 

Yksi meille tärkeä päättäjä 
oli pankinjohtaja Oiva Jaakko-
la, joka menehtyi kesällä. Täy-
tyy sanoa, että kyllä aikaisem-
min asiat olivat yksinkertai-
sempia. Oiva oli yksi esimerk-
ki. Muistan kuinka lapsuu-
denkodissani tarvittiin lainaa 
uuden navetan rakentamiseen. 
Pankinjohtaja Jaakkola antoi 
lainan erittäin joustavin ehdoin. 
Kun olin tulossa Jokioisille po-
liisiksi Turusta, tiedustelin lai-
naa pankista tilan ostoa varten. 

Jaakkola kysyi paljonko tar-
vitsen ja saman tien hän jatkoi 
summan kuultuaan, että riit-
tääkö se. Kysyin seuraavaksi, 
milloin lainansaanti varmistuu. 
Jaakkola sanoi asian olevan 
sillä puheella selvä. Tästä tuli 
kesällä 34 vuotta.

Vuonna 1997 olin ikimuis-
toisella Sirenin Matin ja Hossin 
Antin junailemalla Venäjänret-
kellä. Oiva oli matkassa mu-
kana. Oiva näki ensimmäisen 
kerran sodan jälkeen Laatokan 
sataman, missä hänen johta-
mansa sotalaivakin oli ollut. 
Sama laiturikin löytyi, hatarien 
korjausten jälkeen kokoon ky-
hättynä.

Tietysti puheemme sivusi 
Ypäjää, jonka kunnanhallituk-
sen puheenjohtajana Oiva oli 
ollut. Hänelle myös myönnet-
tiin kunnallisneuvoksen arvo-
nimi. Sitä aina arastelee omaa 
asemaansa vanhan konkarin 
rinnalla. Keskustelutuokioiden 
jälkeen tunsin helpotusta, kun 
sain hänen tukeaan oman luot-
tamustoimeni hoitamiseen.

Oiva Jaakkola asui Some-
rolla viime vuodet. Olen pa-
hoillani, että en enempää pi-
tänyt häneen yhteyttä. Se olisi 
ollut minulle hyväksi. Koko 
elämän ajan ihminen etsii omaa 
viisauttaan ja silloin kokeneen 
puhe on kultaa. Muistan Oivaa 
kiitollisena. Kun nyt puhutaan 
byrokratian purusta, voitaisiin 
ottaa oppia vuosien takaisesta 
yksinkertaisesta asioiden hoi-
dosta. Samalla voitaisiin nähdä 
ihminen pykälien sijaan.

Ypäjän kunnanvaltuusto 
kokoontuu miettimään kun-
nan tulevaisuutta. Uskon, että 
päädymme edelleen pitämään 
kiinni omasta päätösvallasta 
menneiden sukupolvien vii-
toittamalla tiellä. Uusia ideoita 
kaivataan ja kunnankin pitää 
uusiutua ja reagoida muuttu-
vaan maailmaan.

Hyvää syksyä Ypäjäläisen 
lukijoille!

Markku Leppälahti
Kanttori-urkuri Stephen 

Evans piti upean konsertin 
seurakuntakodissa Pertun 
päivien Ypäjän yön iltana. 
Kuvassa hän on Mozartin 

asussa. Suurin osa 
konserttia oli omistettu 150 

vuotta sitten syntyneelle 
säveltäjämestari Jean 

Sibeliukselle.

Pertun Päivät sekä Ypäjän yö 
on taas tältä vuodelta vietetty. 
Aurinkoinen ilma sai mennee-
nä viikonloppuna ihmisiä liik-
keelle hurjan paljon. Kulttuuri 
Puomi oli tällä kertaa sotkeu-
tunut Taidetta Kierrätysmate-
riaalista -tempaukseen, jonka 
alkuperäinen idea ja innoitus 
saatiin jäseniltä.

Yhden yhteistyökumppa-
neista, Loimi-Hämeen Jäte-
huollon kanssa pystytettiin 
vierekkäin teltat Karrinpuomin 
läheisyyteen. Telttojen väliin 
laitettiin jutun kuvassa näkyvä 
Kulttuuri Puomin hankkima 
hevosfiguuri, jonka vieraili-
jat saivat koristella paikalle 
tuoduilla kierrätysmateriaa-
leilla. Teltoilta löytyi melkein 
kaikkea maan ja taivaan välil-
tä: kierrätysvisailu, Perttulan 
Kukka ja Lahjan poistomyyn-
tipöytä, hyväntekeväisyys-
farkkumyynti, Karrinpuomin 
löytötavarapiste, kori tolkulla 

ilmaisia pehmoleluja, Kult-
tuuri Puomin kannatuskahvila 
sekä varainkeruuksi tarkoitet-
tu huippuhauska ”kakutus”, 
jossa ihmiset saivat pientä 
korvausta vastaan yrittää osua 
kermakakun palasilla esim. 
ystäviinsä. Kakutettavat olivat 
vapaaehtoisia, luonnollisesti. 
Teltoilta löytyi myös Texvexin 
tekstiilikeräyspiste, johon sai 
tuoda kaikkea kankaista, esim. 
pestyt vaatteet ja matot, rikki-
näisetkin kelpasivat tähän ke-
räykseen. Tekstiileistä tehdään 
mm autoteollisuuteen rättejä 
öljynimeytystä varten. Elekt-
roniikkaromulle oli Loimi-
Hämeen Jätehuollon paikalle 
tuoma keräysastia, johon sai 
tuoda pienet sähkölaitteet ym. 
rikkinäiset johdot pois omista 
nurkista pyörimästä. Päivää 
ennen tapahtumaa selvisi, että 
ihmiset olisivat halunneet tuo-
da myös televisioitansa meil-
le, mutta siihen emme olleet 

varautuneet, tänä vuonna. Eh-
kä sitten seuraavalla kerralla! 
Loppuyhteenvetona sanoisin, 
että tavaraa kerääntyikin aika 
kivasti, joten ypäjäläisten koti-
en kaapit näyttävät taas vähä-
sen siistimmiltä.

Allekirjoittanut pani mer-
kille, että poiketen aiemmista 
vuosista, tänä vuonna hyvä 
keli liikutti ihmisiä jo heti päi-
vällä, vaikka kaikki myyjät 
eivät olleet silloin vielä edes 
paikalla. Pertun Päivien sää 
oli siis jotain, mistä järjestäjät 
aina haaveilevat. Samanlaisen 
kelin taidan tilata myös ensi 
vuodelle!

Tapahtumassa koristeltu 
hevonen jäi vähän kesken-
eräiseksi, joten teos saa lisä-
koristelua Haavin asiakkaiden 
toimesta. Valmis teos tuodaan 
päivänvaloon tuonnempana. 

Huomenna kuulemma sataa, 
mietiskelen, että siitäkö se 
syksy sitten alkaa. Syksyksi ja 
loppuvuodeksi on taas paljon 
kaikkea kulttuuripitoista puu-
hattavaa, joita hoidellessa saa 
hyvin kaiken ylimääräisen ajan 
kulumaan.

Syksyn huippusiistiä museo 
retkeä malttamattomasti odot-
taen sekä uusia ideoita pures-
kellen

Virve Saarikoski
P.S.  Joko sinä olet ilmoittautu-

nut retkelle Mänttään!?

Kulttuuri Puomin pystyttämä, 
vapaahenkiseen lainaamiseen 
perustuva kirjanurkka sijaitsee 

KarrinPuomissa. Pisteeseen 
on jo tuotu kivasti kirjoja. Tule 

sinäkin ja tuo kirja tullessa, 
vie kaksi mennessä tai miten 

itselle parhaiten sopii.Kulttuuri Puomin kojulla tapahtumaa valmistelee Katriina Reijonen.

Taideteoksen pohjana käytetty hevosfiguuri on ypäjäläinen 
taidonnäyte.

Jokiläänin 
kansalaisopiston 

opettajien taidetta 
oli Ypäjän yössä 

esillä Veteraanituvan 
näyttelytila Tähkässä. 

Taidetta Ypäjän Yössä

Pertunpäivien tanssit tanssittiin 21.8. Hyrsyn lavalla kesäisissä 
tunnelmissa. 

Pertun päivien tansseja tanssittiin 
ensimmäistä kertaa Hyrsynkul-
malla. Yhteistyössä Ypäjän kun-
nan kanssa saatiin aikaiseksi tans-
sit, joissa erinomainen ilma, hyvä 
tanssiorkesteri ja vapaa pääsy 
houkuttelivat lavalle ennätysmää-
rän tanssijoita. Moni paikallaolija 
kertoi tulleensa ensimmäistä ker-
taa Hyrsynkulman lavalle, ja oli 
harmissaan kuulessaan, että Hyr-
synkulmalla tanssitaan vain kah-
desti vuodessa. Vielä 50-luvulla 
Hyrsynkulmalla tavattiin tanssia 
jopa kolme kertaa viikossa. Vä-
keä Pertun tansseissa kuitenkin oli 
kuin entiseen malliin ja muutama 
päätyi tungoksen vuoksi tanssi-
maan tanssilattian vieressä. Kat-
sotaan, josko ensi kesänä lavalla 
järjestettäisiin jotain uusvanhaa 
tanssilavakulttuuria...

Pertun päivien päätöspäivän 
kulttuurisuunnistuksessa Hyrsyn-
kulmalla kävijät saivat heittäytyä 
draaman pyörteisiin. Keijo Lep-

pänen dramatisoi yhdistyksen 
perustajajäsenen Lahja Poutalan 
kirjoittaman muistelman pohjalta 
Hyrsynseudun kyläyhdistyksen 
perustamisesta kertovan näytel-
män. Moni varttuneempi rastilla 
kävijä intoutui muistelemaan en-
simmäisen lavan aikaisia tansseja. 
Kiitos niistä kaikista tarinoista! 

Haastan kaikki vanhalla Hyr-

synkulman lavalla käyneet ja 
muut jakamaan muistojaan Hyr-
synkulmalta. Pyrkimyksenäni on 
tallentaa Hyrsynkulman historiaa, 
tunnelmia ja sukkelia juttuja. 

Iso kiitos kaikille kesän tapah-
tumiin osallistuneille ja yhdistystä 
kannattaneille. 

Hyrsynseudun kyläyhdistyksen 
puolesta, Elisa Pyykkö

Pertun päivien  tunnelmia Hyrsynkulmalla
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Sunnuntaina 23.8. järjestettiin 
ensimmäistä kertaa autosuunnis-
tuskilpailu Ypäjän ympäri. Ta-
pahtumaa pedattiin julistamalla 
lauantaina Ypäjän Yön ohjelman 
ohessa autorauha. Rauhallisissa 
ja lystikkäissä merkeissä tapah-
tumasta nautittiinkin. Osallistujia 
oli yli 30, mikä yllätti järjestä-
jätkin. Kilpa-aika oli klo 13–18, 
aloittaa sai miltä tahansa rastilta 
ja käydä kuinka monessa halusi. 
Autosuunnistus huipentui Ypäjän 
torille, jossa suoritettiin palkinto-
jenjako. Palkintojenjakotilaisuu-

den yhteydessä kauhisteltiin ja 
ihasteltiin kahlekuningas Jari Ta-
panaisen miekannielentää, pak-
kopaidasta vapautumista ja muita 
uskomattomia temppuja.

Tapahtumaan osallistuivat 
seuraavat yhdeksän rastia: Ar-
tippos (Katja Hannulan ateljee), 
Ateljee Paula Oksman, Suo-
men Hevosurheilumuseo, Pikku 
Annen Savi, Kivisen pihapiiri 
(Levomäen Maatilamökit), Ypä-
jänkylä Seuraintalo (paikallisia 
kädentaitajia, Ypäjä-dokumentti, 
Jäärämetsän tila), Raarinpuoti, 
Ypäjän kotiseutumuseo ja Hyr-
synkulman lava.

Pikku Annen Savessa visail-
tiin saviaiheisin kysymyksin, 
Kivisen Pihapiirissä oli tark-
kuusheittoa. Ypäjänkylän Seu-
raintalolla visailtiin vaakunan 
tunnuksista, kotiseutumuseolla 
tehtiin pieni liikuntalenkki Mu-
siikkiteatterin katsomossa ja lan-
seerattiin toimintaideoita. Hyr-
synkulman lavalla esitettiin pieni 
draamanäytös lavan historiasta 

valmiin käsikirjoituksen pohjal-
ta. Artippoksessa, Ateljee Paula 
Oksmanissa, Suomen Hevosur-
heilumuseossa ja Raarinpuodissa 
sai ihailla näytillä olleita töitä ja 
tutustua taitajiin.

Palkinnot jaettiin seuraavissa 
sarjoissa: vieraile mahdollisim-
man monessa suunnistuskoh-
teessa suunnistusaikana (Hannu 
Petäjoki ja Liisa Eramo), menes-
tys rasteilla olevissa kilpailuissa 
(Ypäjän nuorisotoimi), hauskin 
ajoneuvo tai näyttävin seurue 
(Team Helander) ja ihanneaika 
(Eila Yliskylän joukkue). Suluis-
sa kunkin sarjan voittaja.

Ihanneaikasarjassa ihanne-
ajaksi määriteltiin mahdollisim-
man pitkä suoritus. Voittajatiimi 
vietti rasteilla lähes viisi tuntia, 
eli melkein koko käytettävissä 
olleen ajan. Mahdollisimman 
monella rastilla vierailleiden 
sarjassa suoritettiin arvonta, sil-
lä toistakymmentä joukkuetta 
oli käynyt kaikilla yhdeksällä 
rastilla. Näyttävin seurue liikkui 

rastilta toiselle avoautolla, pal-
kinnonjakajien sydämet sulatta-
neiden koirien kanssa. Menestys 
rasteilla perustui rastikorteissa 
olleisiin arviointeihin.

Autosuunnistukseen pal-
kintoja lahjoittivat Autoasi H. 
Ruusiala, Teboil Viluksela, SEO 
Palikkala, Sale Ypäjä, Karrin-
puomi Oy, Ypäjän apteekki, kun-
nan kulttuuritoimi, Siwa Ypäjä, 
Vuokramesta.fi sekä Perttulan 
Kukka ja Lahja. Kiitokset avokä-
tisille sponsoreille! Pientä pyy-
dettiin, suurta saatiin.

Autosuunnistusta oli rastien 
ylläpitäjien lisäksi järjestämässä 
Kulttuuriyhdistys Kuvio, Kult-
tuuri Puomi ry ja Ypäjän kunta/
kulttuuritoimi. Autosuunnistus 
lanseerattiin osana Kulttuurin 
löytöretket -hanketta, mutta saa 
näillä näkymin jatkoa ensi vuon-
na, sillä osanotto oli odotettua 
parempaa ja kaikki sujui erin-
omaisesti. Kiitos kaikille osallis-
tujille sekä järjestäjille ja sponso-
reille!

Osuuspankkien kuvataidekil-
pailu järjestettiin tänä vuonna 
kansainvälisesti 45. kerran ja 
Suomessa 39. kerran. Ypäjän 
Osuuspankki on ollut muka-
na lähes joka vuosi. Kilpailu 
järjestetään alakoululaisille ja 
tänä vuonna kilpailun aiheena 
oli ”Aina liikkeellä, aina ver-
kossa. Mikä saa sinut liikku-
maan?”.

Valtakunnallisesti kilpai-
luun osallistui tänä vuonna yli 
20 000 piirtäjää noin 700 eri 
koulusta ja Ypäjällä 129 piir-
täjää kolmesta koulusta. Näis-
tä töistä tuomaristo (Taina 
Kuivamäki, Elina Kinnunen ja 
Sampsa Jaakkola) valitsi kol-
me parasta kolmesta sarjasta, 

jotka palkittiin palkintojenja-
kotilaisuudessa toukokuussa. 
Valtakunnallisesti sijoittuneet 
työt on julkaistu hippo.fi:ssä.

Sarja 1, 6–8 -vuotiaat: 1. 
Liina Perho, ”Suurkaupunki”, 
2. Veikko Peuhkuri, ”Kaivin-
kone”, 3. Lilli Reittonen, ”Ju-
namatka”. 

Sarja 2, 9–10 -vuotiaat: 1. 
Hilma Heikkilä, ”Ilmassa”, 2. 
Emmi Uutela, ”Ketun lähesty-
minen”, 3. Joanna Salmi, ”Lo-
malla kaupungissa”. 

Sarja 3, 11–13 -vuotiaat: 
1. Saara Suonpää, ”Suur-
kaupungin liike verkossa”, 2. 
Anna Mäkilä, ”Friendship”, 
3. Sikuriina Karisukki, ”Kotia 
kohti”.

Vuoden 2015 kuvataidekilpailun 
teemana oli liikkuvuus

Kuvassa Lilli Reittonen, Saara Suonpää, Veikko Peuhkuri, Siku-
riina Karisukki, Hilma Heikkilä, Anna Mäkilä ja Emmi Uutela.

Kesäkokous pidettiin 9.8.2015 
klo 12.00 ampumaradalla. Ko-
kouksen puheenjohtajana toimi 
Risto Rantanen ja sihteerinä 
Helga Tuura. Paikalla oli 20 
seuran jäsentä.

Kokouksessa päätettiin mm. 
seuraavista asioista. Metsäs-
tystä saa harjoittaa lain puit-
teissa seuraavin rajoituksin: 
Jouluaattona ja joulupäivänä 
on kaikki metsästys kielletty. 
Metso ja naarasteeri rauhoite-
taan. Urosteeri 1 kpl/metsästä-
jä/metsästyskausi.

Kauriin metsästyksen seura 
rajoittaa neljään yksilöön, ja 
nämä saavat olla puolitoista-
vuotisia uroksia.

Janne Hakamäeltä tiedustel-
laan aina ennen jahtiin lähtöä, 
mikä on tilanne vai onko kiin-
tiö jo täynnä. Saalisilmoitukset 
tehdään aina Janne Hakamäel-

YPÄJÄN RIISTAMIEHET RY 
TIEDOTTAA

Suunnistaen Ypäjää ympäri

Team Helander voitti näyttävimmän seurueen palkinnon. Kolmen 
naisen ja kahden karvakaverin joukkue kiersi rasteja avo-Pösöllä.

Hannu Petäjoki ja Liisa Eramo 
olivat ottaneet matkalaukutkin 
mukaan autosuunnistusrasteille.

Team Nuorisotoimi suoriutui parhaiten rasteilla olleista tehtävistä. 
Rasteilla piti mm. esittää näytelmä ja visailla savitietämyksessä.

Ypäjän kunnan, seurakunnan 
ja partiolaisten yhteistä Cais-
saniemi 2015 -seikkailuleiriä 
vietettiin 22.–25.6. Leiriläisiä 
helli niin helle kuin vesisadekin. 
Vaihtelevista ilmoista huolimatta 
leirillä puuhailtiin monenmois-
ta, tehtiin onkia ja ongittiin, pe-
lailtiin, pidettiin kaarnaveneen 
uittokisaa ja tietysti uitiin ja 
saunottiin… ja oli leiridiskokin. 
Laivakeittiöstä, eli Kapyysista 
vastasi loistavat kesäkokit Juuso 
ja Elina. Leiristä jäi jälleen hy-
vät muistot, otetaan ensi vuonna 
uusiksi.         Terveisin Ohjukset 

KESÄMUISTOJA

Sinikka opetti mato-onkien 
tekoa.

Tiukka ryhmäkilpailu itse tehdyillä lautoilla. ”Lohimies”, kylätalkkari 
Ilkka Mäki-Tulokas opasti 
loimulohen teossa.

Sotamaalaukset valmiina tiukkaan kaap-
parikisaan.

Aurinkoinen sää suosi perin-
teistä mölkkykisaa tänä vuonna. 
Kisat pidettiin keskiviikkona 
19.8.2015 Ypäjän palvelukes-
kuksen piha-alueella. Kilpaili-
joita oli yhteensä 26 ja paljon 
kannustusjoukkoa. Helteinen 

sää siivitti mölkyn heittäjät ta-
saiseen kilpailuun. Kilpasarjassa 
kilpaili 7 naista. Tänä vuonna 
miesten mestaruus jäi ratko-
matta, koska yhtään miestä ei 
ilmoittautunut kisaan. Kilpasar-
jassa mölkkymestaruuden 2015 

voitti Hilkka Mäkilä. Palvelu-
keskuksen asukkaat kilpailivat 
kahdessa sarjassa. 
Pyörätuolista heittävien mölkky-
mestari 2015 on Lauri Mäenpää, 
hopeaa sai Sirkka Vaha ja prons-
sia Heikki Heikinaho. Toisessa 

sarjassa mölkkymestari 2015 on 
Raili Simola, hopeaa sai Eero 
Ahola ja pronssia Saimi Kaija-
lainen. 
Kiitokset kaikille kilpailuun 
osallistuneille ja mukana olleil-
le!

Ikäihmisten mölkkymestaruudet ratkottiin Ypäjän palvelukeskuksessa

Asumispalveluesimies Sari Stenholm 
ja kilpasarjassa mölkkymestaruuden 
2015 voittanut Hilkka Mäkilä.

Saimi Kaijalainen, asumispalveluesimies 
Sari Stenholm, Raili Simola ja Eero Ahola.

Lauri Mäenpää, Sirkka Vaha ja Heikki Heikina-
ho.

Taidetta Ypäjän Yössä

le. Koealueet: Ajokokeiden ja 
haukkukokeiden ajaksi rauhoi-
tetaan vain tarvittavat alueet.

Vierasmaksut: Vieras 1 €. 
Peurapassin hinta päätetään 
hirvieläin kokouksessa. Pien-
petokampanjan onnettaren 
suosikkeja olivat: Sauli Salmi, 
Anssi Lehtinen ja Kalle Vaha.

Metsästyskauden taas alet-
tua puheenjohtaja muistutti 
hyvistä metsästystavoista. Vil-
japeltoja ei saa sotkea ja pelto-
teillä ajelua on vältettävä. Seu-
ran petoyhdysmies on Janne 
Hakamäki. Hänelle ilmoitetaan 
petohavainnoista puh. 0400 
770 672.

Sihteeri
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Jokiläänin kansalaisopiston kursseja
                                               

Kartanon koulu   
Varsanojantie 97, Ypäjä 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 63,00 € 

ma 17.30 - 19.00 
28.9.–7.12.2015, 20 t  
11.1.–18.4.2016, 26 t 
 

Kartanon koulu 
musiikkiluokka 
Varsnojantie 97, Ypäjä 
Timo Määttä 
Kurssimaksu 41,00 € 
 

ke 16.30 – 18.00 
9.9.–2.12.2015, 24 t      

Perttulan koulu 
Hossintie 4, Ypäjä 
Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 49,00 €     

ma 15.00 - 17.15 
7.9.–30.11.2015, 36 t  
11.1.–11.4.2016, 36 t  
Enint. 9 opiskelijaa 
Ilm. viim. 4.9.2015 

Ypäjänkylän Seuraintalo                              
Ypäjänkyläntie 842 
Lucia Blasco 
Kurssimaksu 36,00 € 

ke 18.00 - 19.30 
16.9.–11.11.2015, 16 t 
 

Kartanon koulu, atk- lk. 
Varsanojantie 97, Ypäjä 
Esa Virta 
Kurssimaksu 41,00 €  
 
 

ke 17.30 - 19.45 
16.9.–18.11.2015, 30 t  
Enint. 11 opiskelijaa 
Ilm. viim. 14.9.2015 

340105 ATK-ALKEET 

 

 
 

 
Aloitetaan alusta, kurssille voi tulla vaikka ei olisi aiemmin 
konetta käyttänyt. Käydään läpi työskentely Windows-
ympäristössä, tiedostojen tallentaminen, tekstinkäsittelyä, 
Internet ja sähköposti. 

120600 VENÄJÄN KIELI 

 

 
 

 

Tervetuloa opiskelemaan Venäjää! Kurssi on tarkoitettu 
venäjän kieltä noin kaksi vuotta opiskel-leille. Jatketaan 
tutustumista venäjän kieleen, sekä Venäjän kulttuuriin ja 
matkakohteisiin venäjää äidin-kielenä puhuvan opettajan 
kanssa. Oppikirjana Pora!  

120700 ESPANJAN KIELI -ALKEET  

 

 

 
Hola! Tervetuloa opiskelemaan espanjaa. Opit kielen 
alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja espanjaa 
äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. 
Opetuskielenä enimmäkseen englanti (opettaja puhuu 
vähän suomea). Oppimateriaalista sovitaan kurssin 
alkaessa ja siitä tehdään yhteistilaus. 

110160 MUSIIKIN TEORIA 
 
 

 
 

 

Musiikin teoriaa käytännöllisesti niin soittajille kuin 
laulajille. Kurssilla opiskellaan nuottien yleisimmät 
koukerot korkeuksista ja aika-arvoista rakenteeseen ja 
eritysmerkintöihin. Hyödyllinen kurssi kaikille musiikin 
harrastajille! Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien 
välisenä aikana.  

110104 PIANONSOITTO 
 

 
 
                                               

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 63,00 €  
 

Joka toinen viikko 
su 16.00 - 19.15 
13.9.–22.11.2015, 24 t  
10.1.–3.4.2016, 28 t  
Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 10.9.2015   

Kartanon koulu 
musiikkiluokka 
Varsanojantie 97, Ypäjä  
Saku Anttila 
Kurssimaksu 49,00 €  
 

ke 15.00 - 18.00 
9.9.–16.12.2015, 48 t  
13.1.–27.4.2016, 48 t  
 Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 9.9.2015 

Kartanon koulu 
Varsanojantie 97,  
Ypäjä         
Marikan Kukkakori 
Kurssimaksu 36,00 €      

ti 18.00 - 21.00 
20.10.2015, 4 t  
24.11.2015, 4 t  
15.3.2016, 4 t  
12.4.2016, 4 t  
Enint. 12 opiskelijaa  
Ilm. viim. 18.10.2015 

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 25,00 €  
 
   

pe 18.00 - 21.00 
la 10.00 - 15.00 
2.10.–3.10.2015, 10 t  
Enint. 14 opiskelijaa 
Ilm. viim. 28.9.2015   

 
 

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lopussa 
pidetään pienimuotoinen konsertti osallistujien niin 
halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen oppilaaseen 
erikseen ja sopii opetusajat.  
 

110140 KITARANSOITTO 

 

 

 
 
Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja aiemmin 
soittaneille. Opetus kolmen hengen ryhmissä 
45 min/ryhmä. Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien 
välisenä aikana. Tunnit pidetään mainittujen 
päivämäärien välisenä aikana. 
 
119802 HOPEAKETJU 
 

 

 

 

 
Aloittajat: muinaisketju, Oili ja kuningas. Jatkajat: oma 
valinta. Hopeinen ranneketju maksaa n. 20 €, rummutus 
1 €/koru. 

110306 KUKKA-ASETELMIA  

 

 

 
 

 

Kukka-asetelmia -kurssilla rakennetaan kukka-asetelmia 
teemoittain. Tule opettelemaan kukka-asetelmien tekoa 
ja loihdi kukkien kauneutta asetelmissa. Tarvikkeet 
maksetaan suoraan opettajalle. 

119812 PAPERINTEKOKURSSI  Uutuus! 

 

 

 
Kurssilla tehdään uutta paperia käytetyistä 
kopiopapereista, sanomalehdistä ja kasveista. A4 ja 
korttikoko sekä isompiakin arkkeja on mahdollista tehdä. 

Varsanojan kylähistorian ko-
koaminen ja kirjoittaminen 
ovat suuriarvoisia tekoja. Näin 
säilyy jälkipolville arvokasta 
tietoa menneiden sukupolvien 
elämästä. Usein tulee itsekin 
harmiteltua sitä, että aikanaan 
en tarpeeksi kysellyt omilta 
vanhemmilta ja isovanhemmil-
ta asioista. Kylähistoria paik-
kaa monessa kohdassa hataria 
tietoja ja muistikuvia.

Varsanojan kylä on kaunista 
seutua, katsoi sitä mistä suun-
nasta tahansa. Näkymää hal-
litsevat joki, maantie ja pellot. 
Pohjoisen puolella vartioivat 
Uusikallio ja Mommomäki. 
Mommomäestä löytyivät ai-
na kevään ensimmäiset sini-
vuokot. Toisaalta sinne pelotti 
mennä, koska siellä oli myös 
käärmeitä. Tunnen itseni aina 
varsanojalaiseksi, missä sitten 
asunkin. Sille ei vaan voi mi-
tään. Varsanojalla oli noin 30 
ikävuoteeni saakka tukikohta, 
jonne aina palasin, vaikka työ 
oli jossain muualla. Työpai-
kan valintaan – silloin vielä oli 
mahdollista valita – vaikutti 
pitkälti se minkälaiset yhteydet 
sieltä oli Varsanojalle. Synnyin 
vuonna 1939 ja olin seitsemän 
ensimmäistä elinvuottani per-
heen ainoa lapsi, kunnes velje-
ni syntyi.

Lähellä ei ollut sellaisia 
naapureita, joilla olisi ol-
lut lapsia. Tai jos olikin, niin 
lapset olivat kaikki poikia ja 
leikkivät poikien leikkejä. 
Siksi kaipasin leikkikaveria. 

Kun koulu alkoi, oli se minul-
le riemun paikka. Silloin oli 
leikkikavereita. Nautin kou-
lunkäynnistä Varsanojan kan-
sakoulussa, sekä oppitunneista 
että erityisesti välitunneista. 
Välitunnit tuntuivat kuluvan 
liian nopeasti. Niinpä erään 
kerran, kun oli taas juostu ja 
leikitty mielin määrin, unohtui 
sellainen asia kuin ulkohuusis-
sa käynti. Olin juuri seitsemän 
täyttänyt ja koulu oli alkanut 
ehkä kuukausi sitten. Tunnin 
alkaessa huomasin, että olisi 
pitänyt käydä tarpeilla ennen 
tuntia. Olin kuitenkin sen ver-
ran ujo, että en tohtinut pyytää 
siihen lupaa. Niinpä sattui va-
hinko ja pääsi pissat housui-
hin. Koulutoverini olivat rehtiä 
porukkaa, eivätkä ryhtyneet 
kiusaamaan. Ainoastaan yksi 
poika Ratsukoululta sanoi ää-
neen ”pissahousu”. Muut eivät 
jatkaneet asiasta, joten se jäi 
siihen.

Lähes samaan aikaan edel-
lisen tapahtuman kanssa, noin 
syyskuun puolivälissä, sattui 
itselleni seurauksiltaan mer-
kittävä tapaus. Olen tästä ta-
pauksesta joskus pienemmässä 
piirissä kertonutkin. Olin tullut 
koulusta kotiin ja ehkä syönyt 
jotakin. Meillä oli vieraita ja 
äiti pyysi minua paimenta-
maan vasikoita. Vasikat söivät 
kaikessa rauhassa odelmaa 
navetan takana olevalla pel-
lolla. Lähdin pellolle ottaen 
aapiskirjan mukaani. Taisi ol-
la vanha läksy, kun lukeminen 
ei oikein kiinnostanut. Vähän 
matkan päässä vasikoista oli 

peltotien vieressä kaivo. Siellä 
se on vieläkin. Kaivo oli avo-
nainen ja sen arkku oli muu-
rattu kiven murikoista. Kaivoa 
käytettiin laitumella olevien 
eläinten juottamiseen.

Kiululla nostettiin vesi juo-
masaaviin. Halkaisijaltaan 
kaivo oli vähän yli metrin ja 
vettä oli aika paljon, koska oli 
sateinen syksy. Oman arvioni 
mukaan vettä oli pari metriä. 
Veden pinta oli sen verran kor-
kealla, että ulotuin varpaillani 
uittamaan lastuja veden pin-
nalla. Siitä minä sitten putosin 
kaivoon.

Tapahtumien kulku tästä 
eteenpäin on jäänyt ihmeen hy-
vin mieleeni. Putosin pohjaan, 
nousin ylös ja yritin tarttua ki-
vistä kiinni. Se ei onnistunut, 
vaan vajosin uudelleen. Nou-
sin taas pintaan, ja tällöin joku 
ihmisen käsityskyvyn ylittävä 
Korkeampi Voima – olen sii-
tä varma – auttoi minua. Otin 
tällä kerralla rauhallisesti. Sain 
käsilläni kiinni kivistä ja olin 
siinä vähän aikaa keräten voi-
mia. Sitten hinasin itseni pik-
kuhiljaa jalkoja apuna käyttäen 
ylös kaivosta. Katsoin ympä-
rilleni ja näin isän muutaman 
sadan metrin päässä pellolla 
tekemässä jotakin. Hän ei ol-
lut huomannut mitään. Aloin 
täristä tapahtuneen jälkeisestä 
jännityksestä ja kamalasti huu-
taen kiiruhdin sisään.

Ankara vilustuminen sii-
tä seurasi ja lisäksi sellainen 
asia, että vedestä jäi minulle 
pysyvästi pelottava muisto. 
Koska en luota veteen, en ole 

oppinut koskaan kunnolla ui-
maan. Enkä mene mielelläni 
soutuveneeseen tai moottori-
veneeseen. Laivan täytyy olla 
iso risteilyalus tai vastaava, 
niin että pelko ei tunnu. Kai-
voon tehtiin muuten vahvoista 
laudoista kansi heti seuraavana 
päivänä.

Lapsuus oli hyvää aikaa. 
Ei ollut kännykkää, televisiota 
eikä somea, mutta oli kaikkea 
mitä tarvittiin. Tarpeetkin oli-
vat vaatimattomia. Äidin teke-
mä ruoka oli aina maittavaa. 
Erityisesti mieleeni on jäänyt 
hänen leipomansa ruisleipä, 
kotona kirnuttu voi ja kirnu-
piimä, jossa oli voinokareita. 
Syksyisin tehtiin sianmakka-
roita. Töitä piti tehdä pienestä 
pitäen. Lienen ollut vähän toi-
sella kymmenellä, kun lähdin 
isän avuksi tukkilaanille. Se 
sijaitsi nykyisen riippusillan 
kohdalla Loimijoen ja maan-
tien välissä. Isä oli myynyt 
puutavaraa, joka piti kuoria. 
En muista, kuka olisi ollut 
toisena puiden kuorimisessa. 
Minun tehtävänäni oli vierit-
tää valmiita pöllejä jokeen. 
Ne pitivät veteen pudotessaan 
mielestäni aika mukavan mols-
kahduksen. Loimijokea todella 
käytettiin puutavaran uittami-
seen ainakin vielä 50-luvulla. 
Veljeni nimittäin muistaa, että 
hän olisi pikkupoikana myös 
ollut isän apuna vierittämässä 
tukkeja jokeen.

Muistot ovat ihania niin 
kauan kuin vielä muistaa jota-
kin.

Hellevi Marjatta Komonen

Varsanojan vaiheilta
Osa 1/4

Pari vuotta sitten muutin Ypä-
jälle ja huomioin, ettei kunnas-
sa ole pieneläimille lainkaan 
eläinlääkäripalveluja. Siitä se 
ajatus sitten lähti oman vas-
taanoton perustamisesta kodin 
yhteyteen.

Lapsuudessani meillä oli 
aina kissa tai pari, ja oman 
koiran hankin 15-vuotiaana. 
Koiraharrastukset sitten vei-
vät mennessään, ja sitä kautta 
myös eläinlääkärinammatti al-
koi kiinnostaa. Myös marsusta, 
hamstereista ja rotasta lem-
mikkeinä minulla on kokemus-
ta lapsuusvuosiltani.

Eläinlääketieteen opintojeni 
loputtua minulle oli itsestään 

selvää hakeutua maaseudulle 
töihin. Olenkin tehnyt kunnan-
eläinlääkärin keikkatöitä val-
mistumisestani lähtien. Tutuk-
si ovat siis tulleet sekä suur-
eläimet että pieneläimet.

Nykyään minulla on 3 koi-
raa, beauceron, saluki ja par-
sonrusselinterrieri. Koirieni 
kanssa harrastan niille rodun-
omaisia lajeja, mm. vinttikoi-
rien maastojuoksukisoja, ve-
rijälkeä yms. Lisäksi kasvatan 
pienimuotoisesti itämaisia ly-
hytkarvoja ja siamilaisia kis-
soja, joiden kanssa käyn myös 
kissanäyttelyissä. Kotona on 
tällä hetkellä 5 kissaa, joista 
uusi tulokas on cornish rex -ro-

tuinen ja loput itämaisia. Kaksi 
papukaijaa pitää huolen riittä-
västä melusaasteesta. 

Työssäni keskityn pääasias-
sa perustoimenpiteisiin, joissa 
ei tarvitse isoja laiteinvestoin-
teja. Ultraäänilaite on tosin toi-
veissa saada tulevaisuudessa 
hankituksi, toistaiseksi se on 
vielä suunnitteluasteella.

Haluan toivottaa sekä uu-
det että vanhat asiakkaat ter-
vetulleiksi vastaanotolleni! 
Vastaanottoni sijaitsee 6 km 
päässä Ypäjän keskustasta, ja 
vastaanotan potilaita mieluiten 
iltapäivisin sekä iltaisin. 

Teksti Tiina Torkko 
Kuvat Maija Laine

Pieneläinlääkärin  
vastaanotto  
maalaismaisemissa

Eläinlääkäri Tiina Torkko.
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Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 63,00 €  
 

Joka toinen viikko 
su 16.00 - 19.15 
13.9.–22.11.2015, 24 t  
10.1.–3.4.2016, 28 t  
Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 10.9.2015   

Kartanon koulu 
musiikkiluokka 
Varsanojantie 97, Ypäjä  
Saku Anttila 
Kurssimaksu 49,00 €  
 

ke 15.00 - 18.00 
9.9.–16.12.2015, 48 t  
13.1.–27.4.2016, 48 t  
 Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 9.9.2015 

Kartanon koulu 
Varsanojantie 97,  
Ypäjä         
Marikan Kukkakori 
Kurssimaksu 36,00 €      

ti 18.00 - 21.00 
20.10.2015, 4 t  
24.11.2015, 4 t  
15.3.2016, 4 t  
12.4.2016, 4 t  
Enint. 12 opiskelijaa  
Ilm. viim. 18.10.2015 

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 25,00 €  
 
   

pe 18.00 - 21.00 
la 10.00 - 15.00 
2.10.–3.10.2015, 10 t  
Enint. 14 opiskelijaa 
Ilm. viim. 28.9.2015   

 
 

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lopussa 
pidetään pienimuotoinen konsertti osallistujien niin 
halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen oppilaaseen 
erikseen ja sopii opetusajat.  
 

110140 KITARANSOITTO 

 

 

 
 
Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja aiemmin 
soittaneille. Opetus kolmen hengen ryhmissä 
45 min/ryhmä. Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien 
välisenä aikana. Tunnit pidetään mainittujen 
päivämäärien välisenä aikana. 
 
119802 HOPEAKETJU 
 

 

 

 

 
Aloittajat: muinaisketju, Oili ja kuningas. Jatkajat: oma 
valinta. Hopeinen ranneketju maksaa n. 20 €, rummutus 
1 €/koru. 

110306 KUKKA-ASETELMIA  

 

 

 
 

 

Kukka-asetelmia -kurssilla rakennetaan kukka-asetelmia 
teemoittain. Tule opettelemaan kukka-asetelmien tekoa 
ja loihdi kukkien kauneutta asetelmissa. Tarvikkeet 
maksetaan suoraan opettajalle. 

119812 PAPERINTEKOKURSSI  Uutuus! 

 

 

 
Kurssilla tehdään uutta paperia käytetyistä 
kopiopapereista, sanomalehdistä ja kasveista. A4 ja 
korttikoko sekä isompiakin arkkeja on mahdollista tehdä.                                                

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Tiina Salmi ja 
vaihtuvia käden- 
taidon opettajia 
Kurssimaksu 63,00 €     

to 16.00 - 17.30 
3.9.–26.11.2015, 24 t  
14.1.–28.4.2016, 28 t  
Enint. 10 opiskelijaa  

+ Tarvikemaksu 25 € 

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 73,00 € 

to 18.00 - 20.15 
10.9.–3.12.2015, 36 t  
14.1.–28.4.2016, 39 t 
 

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Kirsi Hämäläinen 
Kurssimaksu 63,00 €   

Joka toinen viikko 
ti 10.00 - 12.15 
8.9. -1.12.2015, 24 t  
12.1.–29.3.2016, 24 t  
Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 4.9.2015 

Kartanon koulu 
Varsanojantie 97, 
Ypäjä 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 25,00 €  
 
   

pe 18.00 - 20.15 
la 11.00 - 14.00 
23.10.–24.10.2015, 7 t  
Enint. 10 opiskelijaa 
Ilm. viim. 20.10.2015 

Papereita voi käyttää askartelussa, korttipohjina ja 
maalauspohjina. 
 
119810 KORTTIKURSSI / Joulun perinteitä 

 

  

 
Itsetehty JOULUKORTTI sävähdyttää aina. Kurssilla saat 
kortteihin ideoita ja huomaat miten rentouttavaa jouluun 
valmistautuminen voi olla hauskassa seurassa tuunaillen. 
Kurssilla perehdytään myös korttien tekemisen lomassa 
ihaniin joulu- ja uudenvuoden perinteisiin. Jäljitämme 
hiippalakit, paketoinnin salat, kisaavan kinkun, 
joulupörröt, ropakot jne. Tervetuloa isovanhemmat ja 
lastenlapset ja kaikki siltä väliltä. Vaihdetaan 
perinnetietoutta ja nautitaan joulun odotuksesta yhdessä. 

110471 KÄSITYÖPAJA 3 (v. 03-05 -syntyneille) 

 

 
 
 
 

Pajalaisten kolmas vuosi koostuu uusista ja syventävistä 
pajoista. Tänä vuonna harjoitellaan erilaisia kädentaitoja 
maalaten, muokaten, pistellen ja paukutellen. 
Ensimmäisellä kerralla tarvitaan ulkoiluvaatteita. 
Käsityöpajaan mahtuu mukaan muutamia uusia, 
kädentaidoista kiinnostuneita 10–12 -vuotiaita pajalaisia. 
Tiedustelut Tiina Salmi p. 0500 531 550. 

110434 KUDONNAN PERUSKURSSI 

 
 
 
 
Tutustutaan kankaankudonnan perusasioihin. Opetellaan 
tai kerrataan käytännössä kankaan suunnittelun ja 
rakentamisen vaiheita sekä kutomista ja viimeistelyä. 
Valmistetaan erilaisia tekstiilejä opiskelijoiden toiveiden 
mukaan.  
 
110443 TILKKUTYÖ 

 

 

 
 

 
Valmistetaan erilaisia, pieniä ja suurempia tilkkutöitä. 
Opitaan uusia ja perinteisiä tilkkutyötekniikoita. 
Kurssipäivät syksyllä 8.9.,15.9., 22.9., 6.10., 20.10., 

                                               

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Tiina Salmi ja 
vaihtuvia käden- 
taidon opettajia 
Kurssimaksu 63,00 €     

to 16.00 - 17.30 
3.9.–26.11.2015, 24 t  
14.1.–28.4.2016, 28 t  
Enint. 10 opiskelijaa  

+ Tarvikemaksu 25 € 

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 73,00 € 

to 18.00 - 20.15 
10.9.–3.12.2015, 36 t  
14.1.–28.4.2016, 39 t 
 

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Kirsi Hämäläinen 
Kurssimaksu 63,00 €   

Joka toinen viikko 
ti 10.00 - 12.15 
8.9. -1.12.2015, 24 t  
12.1.–29.3.2016, 24 t  
Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 4.9.2015 

Kartanon koulu 
Varsanojantie 97, 
Ypäjä 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 25,00 €  
 
   

pe 18.00 - 20.15 
la 11.00 - 14.00 
23.10.–24.10.2015, 7 t  
Enint. 10 opiskelijaa 
Ilm. viim. 20.10.2015 

Papereita voi käyttää askartelussa, korttipohjina ja 
maalauspohjina. 
 
119810 KORTTIKURSSI / Joulun perinteitä 

 

  

 
Itsetehty JOULUKORTTI sävähdyttää aina. Kurssilla saat 
kortteihin ideoita ja huomaat miten rentouttavaa jouluun 
valmistautuminen voi olla hauskassa seurassa tuunaillen. 
Kurssilla perehdytään myös korttien tekemisen lomassa 
ihaniin joulu- ja uudenvuoden perinteisiin. Jäljitämme 
hiippalakit, paketoinnin salat, kisaavan kinkun, 
joulupörröt, ropakot jne. Tervetuloa isovanhemmat ja 
lastenlapset ja kaikki siltä väliltä. Vaihdetaan 
perinnetietoutta ja nautitaan joulun odotuksesta yhdessä. 

110471 KÄSITYÖPAJA 3 (v. 03-05 -syntyneille) 

 

 
 
 
 

Pajalaisten kolmas vuosi koostuu uusista ja syventävistä 
pajoista. Tänä vuonna harjoitellaan erilaisia kädentaitoja 
maalaten, muokaten, pistellen ja paukutellen. 
Ensimmäisellä kerralla tarvitaan ulkoiluvaatteita. 
Käsityöpajaan mahtuu mukaan muutamia uusia, 
kädentaidoista kiinnostuneita 10–12 -vuotiaita pajalaisia. 
Tiedustelut Tiina Salmi p. 0500 531 550. 

110434 KUDONNAN PERUSKURSSI 

 
 
 
 
Tutustutaan kankaankudonnan perusasioihin. Opetellaan 
tai kerrataan käytännössä kankaan suunnittelun ja 
rakentamisen vaiheita sekä kutomista ja viimeistelyä. 
Valmistetaan erilaisia tekstiilejä opiskelijoiden toiveiden 
mukaan.  
 
110443 TILKKUTYÖ 

 

 

 
 

 
Valmistetaan erilaisia, pieniä ja suurempia tilkkutöitä. 
Opitaan uusia ja perinteisiä tilkkutyötekniikoita. 
Kurssipäivät syksyllä 8.9.,15.9., 22.9., 6.10., 20.10.,                                                

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 49,00 € 

Joka toinen viikko 
to 10.00 - 12.15 
24.9.–3.12.2015, 18 t  
21.1.–14.4.2016, 21 t 

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 41,00 €    

pe 18.00 - 21.00 
la 10.00 - 15.00 
23.10.–21.11.2015, 
24t  
Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 19.10.2015 

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Kirsi Hämäläinen 
Kurssimaksu 36,00 €  
 

pe 17.15 - 18.00 
la 10.00 - 16.30 
su 10.00 - 16.30 
6.11.–29.11.2015, 17 t  
Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 30.10.2015   

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 15,00 €  
   

la 13.00 - 17.00 
14.11.2015, 5 t  
Enint. 14 opiskelijaa 
Ilm. viim. 6.11.2015 

3.11., 17.11. ja 1.12. ja keväällä 12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 
16.2., 1.3.,15.3. ja 29.3.  

110464 LANKATYÖKURSSI 

 

 
 
Kokeillaan eri lankatekniikoita ja uusia materiaaleja. 
Toteutetaan pieniä töitä virkaten, neuloen, punoen ja 
solmeillen. Ensimmäisellä kerralla aloitetaan sukista. 
Opetellaan perussukkien neulominen tai toteutetaan 
taitotason mukaan vaativampia malleja. 
 
110449 KIERRÄTYSPUNONTA 

 

 
 

 
 

 
 
 
Kiinnostaako kierrätys? Punonta on mukava tapa 
kierrättää ylijäämä tapetteja, pahveja, maito- ja 
mehutölkkejä, pyörän sisärenkaita, kahvipusseja ja 
pakkausnauhoja. Opetellaan hakaketjun ja heksagonin 
lisäksi tuulimyllypunontaa lenkeillä ja yksinkertaista 
kirigamia. Kurssipäivät: 23.10., 6.-7.11. ja 20.–21.11. 

110425 TONTTUNUKKE  Uutuus! 

 
 
 

 

 
Valmistetaan tyttö- ja poikatonttu. Samalla opitaan 
nukenteon perusteet. Infossa tietoa tarvikkeista ja 
esivalmisteluista kurssia varten. Infokerta pe 6.11. 
Kurssikerrat la ja su 28.–29.11. 

 
110467 JOULUPAJA 1 / Lasihimmeli    

 

 
 

 
Kurssilla valmistetaan valmiiksi leikatuista lasiputkista 
tähtiä tai himmeleitä. Lasihimmelissä yhdistyy uusi 
materiaali ja perinteinen käsityömenetelmä. Mukaan 
kurssille tarvitset ohutta metallilankaa, lasipillejä, 
sivuleikkurit ja pihdit (tarvikkeet voi ostaa myös 
opettajalta). 
                                               

Kartanon koulu liikuntasali 
Varsanojantie 97, Ypäjä 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 41,00 € 

ti 19.45 - 20.30 
1.9.–8.12.2015, 14 t  
12.1.–19.4.2016, 14 t   
 

Hevosopisto 
Varsanojantie 63, Ypäjä 
Matti Berggren 
Kurssimaksu  73,00 €   

ti 17.30 - 20.30 
8.9. -17.11.2015, 40 t  
12.1.–15.3.2016, 34 t  
Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 4.9.2015 

Perttulan koulu 
Hossintie 4, Ypäjä 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 73,00 €  
 
 

ma 18.00 - 21.00 
14.9.–16.11.2015, 35 t  
11.1.–14.3.2016, 35 t  
Enint. 10 opiskelijaa 
Ilm. viim. 10.9.2015 

Hevosopisto, Paja 
Varsanojantie 63, Ypäjä 
Teppo Salo 
Kurssimaksu 63,00 € 
+ Hiilimaksu 15 €    

la 9.00 - 14.30 
12.9.–7.11.2015, 30 t  
16.1.–2.4.2016, 28 t  
Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 9.9.2015  

Perttulan koulu 
Hossintie 4, Ypäjä 
Terhi Ryösä 
Kurssimaksu 67,00 €   

to 17.15 - 18.45 
17.9.–26.11.2015, 22 t  
14.1.–7.4.2016, 24 t 
Ilm. viim. 14.9.2015 
 
 

110489 PUUTYÖ 

 

 

 
 

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja 
käyttöesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan.   

110487 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS  

 

 
 
 
 

Tervetuloa ehostamaan ja verhoilemaan vanhoja 
huonekaluja, jotka kulkevat mukanasi eivätkä vaadi 
vaativien, uusien puuosien tekoa. Valoisat ja siistit tilat 
sopivat hyvin esim. sabloni-maalausten ja verhoilujen 
tekoon. Ensimm. ja viim. kokoontuminen klo 20.15 asti. 

110490 TAONTAKURSSI  

 

 

 

Taotaan koriste- ja käyttöesineitä oppilaiden omista 
raudoista. Kurssilla tarvitaan oma pajavasara ja 
henkilökohtaiset suojavälineet. Opettajalta voi kysyä 
tarvikehankinnoista. Kurssipäivät ilmoitetaan tarkemmin 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 

830103 PERUSJUMPPA 

 

 
 
 

 
830109 JOOGA  

 
 

 

 

                                               

Kartanon koulu liikuntasali 
Varsanojantie 97, Ypäjä 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 41,00 € 

ti 19.45 - 20.30 
1.9.–8.12.2015, 14 t  
12.1.–19.4.2016, 14 t   
 

Hevosopisto 
Varsanojantie 63, Ypäjä 
Matti Berggren 
Kurssimaksu  73,00 €   

ti 17.30 - 20.30 
8.9. -17.11.2015, 40 t  
12.1.–15.3.2016, 34 t  
Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 4.9.2015 

Perttulan koulu 
Hossintie 4, Ypäjä 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 73,00 €  
 
 

ma 18.00 - 21.00 
14.9.–16.11.2015, 35 t  
11.1.–14.3.2016, 35 t  
Enint. 10 opiskelijaa 
Ilm. viim. 10.9.2015 

Hevosopisto, Paja 
Varsanojantie 63, Ypäjä 
Teppo Salo 
Kurssimaksu 63,00 € 
+ Hiilimaksu 15 €    

la 9.00 - 14.30 
12.9.–7.11.2015, 30 t  
16.1.–2.4.2016, 28 t  
Enint. 12 opiskelijaa 
Ilm. viim. 9.9.2015  

Perttulan koulu 
Hossintie 4, Ypäjä 
Terhi Ryösä 
Kurssimaksu 67,00 €   

to 17.15 - 18.45 
17.9.–26.11.2015, 22 t  
14.1.–7.4.2016, 24 t 
Ilm. viim. 14.9.2015 
 
 

110489 PUUTYÖ 

 

 

 
 

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja 
käyttöesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan.   

110487 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS  

 

 
 
 
 

Tervetuloa ehostamaan ja verhoilemaan vanhoja 
huonekaluja, jotka kulkevat mukanasi eivätkä vaadi 
vaativien, uusien puuosien tekoa. Valoisat ja siistit tilat 
sopivat hyvin esim. sabloni-maalausten ja verhoilujen 
tekoon. Ensimm. ja viim. kokoontuminen klo 20.15 asti. 

110490 TAONTAKURSSI  

 

 

 

Taotaan koriste- ja käyttöesineitä oppilaiden omista 
raudoista. Kurssilla tarvitaan oma pajavasara ja 
henkilökohtaiset suojavälineet. Opettajalta voi kysyä 
tarvikehankinnoista. Kurssipäivät ilmoitetaan tarkemmin 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 

830103 PERUSJUMPPA 

 

 
 
 

 
830109 JOOGA  

 
 

 

 
JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN
p. 03 4182 7402 
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi 
www.jokioinen.fi/kansalaisopisto

Ypäjän koulujen ja päiväkodin  
ruokalista viikoilla 37 – 39

Viikko 37
Maanantai: kalapihvit/pyörykät, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: puuro, mehukeitto/hillo
Keskiviikko: kinkkukiusaus, tuoresalaatti
Torstai: jauhelihakeitto, pehmeä leipä
Perjantai: broileri-pekonipastavuoka, salaatti

Viikko 38
Maanantai: nakkikastike, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: uunilohi, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: lihapullat. perunamuusi, tuoresalaatti 
Torstai: hernekeitto, pehmeä leipä
Perjantai: broilerikastike, perunat/riisi, salaatti

Viikko 39
Maanantai: nakkikeitto, pehmeä leipä, hedelmä
Tiistai: uunibroileri, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: kasvisruoka
Torstai: makaronilaatikko, tuoresalaatti
Perjantai: jauhelihakastike, perunat, tuoresalaatti

Ruokaan sisältyy päivittäin leipä, leipärasva, ruoka-
juoma sekä tuore- tai muu lisäke.
Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia. 
Viikoittainen ruokalistamme on katsottavissa myös 
Ypäjän nettisivuilta osoitteessa:

www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka
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MAANATAISIN Veteraanituvalla klo 09.15-11.30, Tervetuloa!
Varaathan 2e kahvi- ja hedelmäkassaan

SPR:n Ypäjän osaston  
HAAVIN AAMUT 
Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tar-
koitetut avoimen toiminnan aamupäivät 
keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n Ypäjän osas-
ton hoidossa. Haavin aamun vetäjinä toimivat kun-
touttavassa työtoiminnassa olevat toimeliaat naiset. 
SPR:n tarkoituksena on edelleen kehittää Haavin aa-
mujen toimintaa. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä 
mukavaa seuraa. Halukkaat voivat tehdä käsitöitä ja 
askarrella, toisinaan leivotaan yhdessä.  Lisäksi aa-
mukävijät voivat tehdä ilmaisia löytöjä Haavin taka-
huoneessa sijaitsevasta kierrätyspisteestä.  
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämel-
lisesti tervetulleiksi tutustumaan Haaviin ja sen aa-
muihin keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–11.30. 
Olemme kutsuneet vieraitakin: keskiviikkona 7.9. kello 
10 tapaat kirkkoherra Vesa Parikan ja keskiviikkona 
23.9. liikunnanohjaaja Jarno Heinon.
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai Eeva 
Mikkola p. 050 370 6867.

TERVETULOA 
TERHOKERHOON! 

	  MLL:n ja SPR:n yhteinen TERHOKERHO on lasten ja eri-ikäisten 
aikuisten kohtaamispaikka, jossa leikitään ja vietetään kiireetöntä 

aikaa yhdessä. Kerho on kaikille avoin ja maksuton, mukaan voit tulla 
yksin, yhdessä tai vaikkapa naapurin mummon kanssa! 

 
 YPÄJÄN TERHOKERHO kokoontuu syksyllä 2015  Ypäjän Kirjastolla 

vielä neljänä sunnuntaina! 
 

 SU 27.9. klo 15-16, Musiikki 
 SU 25.10. klo 15-16, Vanhat valokuvat ja esineet 
 SU 29.11. klo15-16, Leivotaan pipareita 
 SU 27.12. klo 15-16, Joulumuistoja 

 
TERVETULOA! 

Lisätietoja: Kairi Korbelainen 
kairikaljumae@hotmail.com 

p. 045 109 1638 
 

0 Yleisteokset
Kirjaston kuolema
Mediakasvatuksen käsikirja
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Niemelä, Pauli: Systemaattinen 
ihmiskäsitys: ihminen järjestel-
mänä
Juurikkala, Kaija: Sielu ei nuku
Kaski, Satu: Ikävät ihmiset: kuin-
ka selviytyä hankalien tyyppien 
kanssa
Suorsa, Jaana: Kuka keksi aa-
mun? : sikologiaa
Juusola, Mervi: Irti esiintymis-
jännityksestä ja sosiaalisista pe-
loista
Astikainen, Tomi: Miten elää il-
man rahaa
Grönlund, Elina: Matkavalmiste-
luja ja opastajia: elämän viimei-
sen vaiheen kokemukset

3 Yhteiskunta
Hyvän elämän sosiaalipsykolo-
gia: toimijuus, tunteet ja hyvin-
vointi
Kansalaismielipide ja kunnat: il-
mapuntari 2014
Tarkkonen, Juhani: Toimielin ja 
henkilöstön työhyvinvointi: pää-
töksentekijän haasteita ja mah-
dollisuuksia
Koskiaho, Briitta: Kumppanuu-
den sosiaalipolitiikkaa etsimässä
Suonsivu, Kaija: Työhyvinvointi 
osana henkilöstöjohtamista

4 Maantiede. Matkat.  
Kansatiede
Rämö, Matti: Polkupyörällä  
Ukrainan halki Istanbuliin
Marchant, Garry: Pariisi
Davies, Ben: Thaimaa
Haag, Michael: Egypti

5 Luonnontieteet.  
Matematiikka. Lääketiede
Borg, Pekka: Maapallo ja me: 
luonnonvarat ja kasvun rajat
Björkegren Jones, Karin: Luon-
nonkaunis ja terve iho
Gil, Eliana: Hyväksikäytettyjen 
ja traumatisoituneiden lasten aut-
taminen
Ilmaisuterapiat
Kontala, Janne: Joogan sydän: 
kohti sisäistä harjoitusta
Koskimies, Pentti: Lintujen Suo-
mi: lajiopas
Oksanen, Kimmo: Kasvonsa me-
nettänyt mies
Omaishoitajan käsikirja
Pursiainen, Sirpa: Lähihoitajana 
yhteiskunnassa
Taideterapian käsikirja

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous.  
Kotitalous. Liiketalous.
Alastalo, Jarno: Sometarinoita 
Suomesta: hullu, barbaari ja kissa
Rinne, Hannu: Perinnemestarin 
kesämökki: kunnostaminen ke-
sä- ja talvikäyttöön
Cajander, Veli-Risto: Luontopi-
ha: ympäristöystävällinen piha 
ja puutarha
Peltola, Linda: Kevätihmisen 
puutarhakirja: kukkaisunelmia 
kotona ja puutarhassa
Pietiläinen, Ilona: Kesäpesä : 
avaa ovi kauniiseen kesään!
Walker, Elaine: Hevonen: intohi-
mo, kauneus, ylevyys, vahvuus
Kondo, Marie: KonMari: siivo-
uksen elämänmullistava taika
Sivonen, Henna-Kaisa: Mum-

moillen: henkisen mummon kä-
sikirja
Suksi, Marko: Kesämiesten ke-
säruokaa: Poppamies Marko ja 
Chef Santeri
Laakso, Seija-Riitta: Merkillisiä 
tapahtumia
Parempaa työelämää tekemässä: 
tutkiva ote työnohjaukseen

7 Taiteet. Liikunta
Leppänen, Helena: Iloista emalia
Bagh, Peter von: Muisteja
Korsman, Jyri: Salibandyn käsi-
kirja

86 – 89 Kirjallisuustiede. 
Kielitiede. Kielet
Ahola, Suvi: Ystäviä ja kirjoja
Kalevala ja opas sen lukemiseen

9 Historia
Allonen, Matti: Talvisodan ase-
velimerkit
Avojaloin: 20 tositarinaa Karja-
lan Kannakselta
Pilke, Helena: Elämää juoksu-
haudoissa: sotilaiden huvit ja har-
rastukset
Bowen, James: Bobin maailma
Bowen, James: Katukatti Bob: 
kissa joka muutti elämäni
Kortelainen, Irja: Isä ja poika 
kaukopartiossa: Pekka ja Pauli 
Savinaisen sotamuistelmat
Suchet, David: Hercule Poirot ja 
minä
Uimonen, Risto: Juha Sipilä: kes-
kustajohtajan henkilökuva

84 Kertomakirjallisuus 
(D=dekkari, E= eräkirjat, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, 
S=sota, NOV=novellit) 
Ahern, Cecelia: Kuinka rakastu-
taan (R)
Bach, Richard: Lokki Joonatan
Clark, Mary Higgins: Katse men-
neisyydestä (D)
Cleeves, Ann: Satamakatu (D)
Coben, Harlan: Saalistaja
Cussler, Clive: Treasure of Khan
Ellilä, Kirsti: Tuntemattomat
Heinonen, Henna Helmi: Veljen 
vaimo
Hirvonen, Elina: Kun aika loppuu
Hooper, Emma: Etta ja Otto ja 
Russell ja James
Isomäki, Risto: Kurganin varjot 
(SF)
Kelly, Cathy: Kaikki alkoi Parii-
sissa (R)
Kepler, Lars: Vainooja (D)
Keyes, Marian: Nainen joka va-
rasti elämäni (R)
Koski, Jorma: Riekkomailla (E)
Koskinen, Juha-Pekka: Kuinka 
sydän pysäytetään (S)
Krohn, Leena: Erehdys
Laurain, Antoine: Punaisen muis-
tikirjan nainen (R)
Laurikkala, Ella: Pitkäkatu
Laurikkala, Ella: Rajalat
Lönnroth, Heleena: Ryppyinen 
kostaja (D)
Rantala, Raija-Sinikka: Poliisin 
pojat
Rissanen, Pirjo: Terveisiä Armille
Siliämaa, Mari: Napanuoralla
Skiftesvik, Joni: Valkoinen Toyota 
vei vaimoni
Tervo, Jari: Pyrstötähti
Tuuri, Hanna: Ranta
Väisänen, Hannu: Piisamiturkki 
ja muita kertomuksia
Ylikarjula, Simo: Isä ja poika

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
Lasten ja nuorten  
kaunokirjallisuus 
(H=hevoskirja, SF=scifi ja fan-
tasia, K=kauhu, NA=nuorille 
aikuisille)
Aho, Tuulia: Tähtienlaskijan ru-
noja
Dashner, James: Maze runner: la-
byrintti (SF)
Hallberg, Lin: Maalla on muka-
vaa, Sinttu (H)
Hanauer, Michaela: Kilpa-auto-
jen lumoissa
Holopainen, Anu: Ihon alaiset 
(SF)
Hunter, Erin: Pimeys laskeutuu 
(SF)
Jablonski, Marlene: Poni pelastaa 
prinsessan
Jalo, Merja: Jesse aarrekoira
Kallioniemi, Tuula: Pako
Kuutti, Maria: Anna ja Elvis 
mummolassa
Lindgren, Astrid: Eemelin kootut 
metkut
Lipasti, Roope: Viikinkisolmu
Neubauer, Annette: Oikea balle-
rina
Riordan, Rick: Olympoksen veri 
(SF)
Sammalisto, Iida: Tähtimosaiikki 
(SF)
Susi, Silja: Routamieli: kertomus 
pojasta, joka ei halunnut olla san-
kari (SF)
365 satuhetkeä
Hytönen, Ville: Ötökkämaan ta-
rinat
Viiden minuutin satuaarteet
Heikkilä Petra: Onnen avaimet
Jansson, Tove: Muumit Rivieralla
Kanto, Anneli: Virtasen lapset ja 
pentu

Katajavuori, Riina: Sumusaaren 
merirosvo
Kiraly, Reka: Topin nokinenäpäivä
Knapman, Timothy: Hirviö tuli 
taloon!
Kummu, Essi: Harjoituspusuja
McBratney, Sam: Ei hätää, Kaa-
po Karhu!
Scarry, Richard: Ahkeruus on 
ilomme
Bart Simpson: pelastusretki!
Katsura, Asuka: Blood+(MANGA)

AV-aineisto
CD-levyt, musiikki:
Irlantilaista kansanmusiikkia
Italian tunnelmaa
Leskinen, Juice: Kaikkien aiko-
jen Juice
Mielenrauhaa: klassista musiik-
kia rentoutumiseen : Albinonin 
Adagio ja muuta mieltä rauhoit-
tavaa musiikkia

Äänikirjat:
Vainaja Elävässä arkistossa
Vainaja puuttuu pelistä
Parvela, Timo: Ella ja kaverit 
lapsenvahteina

DVD-levyt:
Chaplinin poika
Nälkäpeli : 2 : Vihan liekit
Eemeli ja possuressu
Katto Kassinen
Katto Kassinen: Kassinen kep-
postelee
Katto Kassinen: Kassinen kilpa-
autoilee
Katto Kassinen: Koti katolla
Peppi Pitkätossu sirkuksessa
Tuomas Veturi: Edward, Teppo ja 
vallan verrattomat juhlat
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Millainen tunnelma oli vanhallaHyrsyn  
lavalla? Pääsitkö tanssimaan tai kenties 

jopa saatille? 

Haastamme kaikki Hyrsynkulman historiaa tuntevat 
muistelemaan ja jakamaan muistojaan. Pyrkimyksenä 

on tallentaa Hyrsynkulman tapahtumia ja vaiheita 
tanssilavakulttuurista kertovaan kirjaan.  

Yhteydenotot: Elisa Pyykkö 0408394369 / 
ekpyyk@gmail.com 

 

 Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

KIITOKSET

kaikille henkilöille ja yhdistyksille, jotka osallistuitte 
Muolaalaisten juhlien onnistumiseen. 
Olemme saaneet laajasti kiitosta hyvin onnistuneista 
juhlista. Kiitokset esiintyjille ja talkoolaisille, samoin 
paikalla olleille juhlavieraille.
Kokoonnutaan lokakuussa kahvittelemaan ja katso-
maan Lauri Rämön kuvia juhlista, niin kirkossa kuin 
Kartanon koulullakin. Ypäjän Karjalaisseura ry

KULTTUURI PUOMI RY 
JÄRJESTÄÄ
La 12.9. Museoretki Mänttään
Matka Serlachius-museoon, hinta jäseniltä 65 e, muil-
ta 75 e. Sisältää matkat, sisäänpääsyn, opastuksen ja 
lounaan sekä kahvin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 9.9. 
mennessä joko kulttuuripuomi@gmail.com tai 040 701 
0563 / Virve.
Ma 14.9. alkaen Kulttuurikävely joka maanantai klo 19
Lähtö torilta. Mukaan kaikenkuntoiset, sauvoilla tai il-
man. Liikkumista ja kuulumisten vaihtoa ilman suori-
tuspaineita.
Syyskuussa taidetta kirjastolla
Seija Saarikoski-Silvolan Koulutiellä vuoristossa -näyt-
tely on auki kirjaston aukioloaikojen mukaan. Seija itse 
paikalla maanantaina 7.9. klo 15–19. Tarjolla on tari-
noita ja Afrikka-henkistä pikkupurtavaa.

Ypäjän Riistamiehet ry.
HIRVIELÄINKOKOUS
su 13.9.2015 klo 12.00  
Ypäjänkylän seurojentalossa. 

Käsitellään hirvieläinmetsästystä koskevat asiat.
Henkilökohtainen osallistuminen tai valtakirja, jos 
edustaa toista henkilöä.
Metsästykseen tarvittavat luvat ja osanottomaksut ol-
tava mukana.

Johtokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Syyskuun toimintaa

Tervetuloa aloittamaan syksyn toimintakautta.
Päivätilaisuus tiistaina 15.9. klo 13 Veteraanituvalla.
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 18.9. klo 13 
Martta Salmen luona.
Tarinatupa perjantaina 18.9. klo 13 Veteraanituvalla.
Naistenpiiri tiistaina 22.9. klo 14 Veteraanituvalla. 
Tulossa: Päiväretki Lehmirantaan perjantaina 27.11. 
2015. Ohjelmassa mm. jouluruokailu, kauneimmat 
joululaulut, ja lopuksi voidaan tanssahdellakin. tar-
kemmat tiedot sitten lokakuun Ypäjäläisessä.
Toimintakalenteri myös yhdistyksen kotisivulla,  
www.elakeliitto.fi/ypaja

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
järjestää perinteisen
RUSKARETKEN
sunnuntaina 27.9.2015 klo 13 alkaen
reitillä Koskentie - Soukanseljäntie – Takamaa – Man-
nistentie. Reitin voi kulkea kävellen tai pyöräillen, mat-
ka n. 5 km. 
Opastus Koskentieltä ja Mannistentieltä. Soukansel-
jäntien maastosta löytyvät ”baarivankkurit”, joissa tar-
joillaan aitoa nokipannukahvia ja pullaa sekä tietenkin 
paistetaan makkaraa tulilla. Luvassa myös kotiseutu-
aiheisia kilpailuja ja arvontaa. Hienot palkinnot. 
Ota mukaan sään mukainen varustus ja iloinen mieli. 
Tervetuloa koko perheen voimin  
ihailemaan syksyistä luontoa!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset
SYYSKUUN TOIMINTAA
TUPAILTA Seuraintalolla torstaina 17.9. 
klo 18.30. Suunnitellaan syksyn ja kevään 
toimintaa. Tervetuloa. 

Mielikki toimii Ypäjällä!

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

Hevikit kokoontuu torstaisin 
Veteraanituvalla klo 13-15.  

     Avoimet ovet Veteraanituvalla 3.9. klo 13-15. 
Poikkea kahville ja juttelemaan!

 

✁

Liikuntatapahtumia

Liikuntatoimi tiedottaa
70 vuotta täyttäneiden uimahallikuljetukset alkavat!
Ypäjän kunta tarjoaa 70 vuotta täyttäneille ilmaisia 
kuljetuksia Loimaan Vesihoville ja takaisin. Linja-auto 
lähtee Pysäkin paikalta ja kulkee Ypäjänkylän seu-
raintalon kautta Loimaalle.
Syyskuussa kuljetukset Pysäkin paikalta
to 17.9. lähtö klo 8.10 paluu 10.50
ti 22.9.  lähtö klo 12.20 paluu 15.00
Tiedustelut liikunnanohjaajalta:  
050 433 9002, jarno.heino@ypaja.fi
Urhot ja Sylvit jatkavat jälleen
Urhot ja Sylvit jatkavat aiempien vuosien tapaan Kar-
tanon koulun salissa torstaisin. 
Sylvit klo 18.00–18.45
Urhot klo 19.00–19.45
Syyskausi 16 krt 50 € tai 4,5 €/krt
Tiedustelut liikunnanohjaajalta:  050 433 9002,  

jarno.heino@ypaja.fi
Keskiviikon keilaryhmä toimii taas
Keilaryhmä kokoontuu taas keilaamaan 
Loimaan keilahallille keskiviikkoisin 13.00 
alkaen. Mukaan voi yhä ilmoittautua! 
Syyskausi 70 €
Tiedustelut liikunnanohjaajalta:  050 433 9002,  

jarno.heino@ypaja.fi
Tiistain aamujumpat alkavat syyskuussa
Tiistain aamujumpat käynnistyvät edellisvuosien ta-
paan Kartanon koulun salissa. 
Syyskausi 15 krt 50 € tai 4,5 €/krt
Tiedustelut liikunnanohjaajalta:  050 433 9002,  

jarno.heino@ypaja.fi
Hevosopiston kuntosali  
käytössä jälleen
Hevosopiston kuntosali avautuu jälleen 
kuntalaisten käyttöön 8.9. alkaen. Kunkin 
toiveista riippuen tarjolla on joko vapaa-
muotoista tai ohjattua harjoittelua tiistaisin 
klo 18–20 välisenä aikana. 
Tiedustelut liikunnanohjaajalta:  050 433 9002,  

jarno.heino@ypaja.fi

Kauniit kiitokset Ypäjän Yössä  
Veteraanituvalla vierailleille!

Arvonnassa työkausimaksun lukuvuodelle 2015–2016  
voitti Tor-Erik Nygård.

Opistolaisyhdistyksen arpomat Ypäjän Musiikkiteatteriliput 
vuodelle 2016 voitti Harri Virtanen.

Onnea voittajille – ja kiitos kaikille arvontaan osallistuneille!

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN 
p. 03 4182 7402 
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

Kiitokset Ypäjän Karjalaisseuralle ja talkoolaisille 
hyvin järjestetyistä  Muolaan juhlista 2015.

Muolaalaisten Seura

keskiviikkoisin 19.8.2015 alkaen Perttulan koululla
klo 15.15–16.00 9-15 -vuotiaat
klo 16.00–16.45 7-8 -vuotiaat
klo 16.45–17.30 5-6 -vuotiaat 
Ohjaajana Satu Mononen. Järjestää MLL:n Ypäjän 
yhdistys.
Osallistumismaksu:  jäsenet 45 € / 10 kertaa,  

muut 65 € / 10 kertaa. 
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com tai 
050 522 6282. Kaikissa ryhmissä on vielä tilaa!
Zumba Kids on lasten ja nuorten oma tanssitunti, jos-
sa yhdistyvät helpot tanssisarjat sekä hauskat liikun-
taleikit.

Sotainvalidien Veljesliiton 
Ypäjän osasto ry:n 
TUPAILTAPÄIVÄ

perjantaina 25.9.2015 klo 14.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA ! 
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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 (kotisivumme ovat uudistuneet, 
käy katsomassa!)
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypä-
jän kirjasto”.
Aukioloajat
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 13–16
Kuukauden toinen lauantai kello 11–14, syyskuussa 12.9.
Kirjasto on kiinni torstaina 10.9. henkilökunnan 
koulutuspäivän vuoksi.

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, syys-
kuussa 12.9.
SYYSKUUN NÄYTTELY
Seija Saarikoski-Silvolan Afrikka-aiheisia valoku-
via. Seija on paikalla maanantaina 7.9. kello 15.00–
19.00. Tarjolla tarinoita ja Afrikka-henkistä pikkupur-
tavaa. 
KESÄN LUKUKAMPANJA
Lukukisa 6…16-vuotiaille päättyy. Ota loppukiri, lo-
makkeiden palautus viimeistään maanantaina 7.9.  
LUKUPIIRI
Seuraava lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 13.9. kel-
lo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Tuula-
Liina Variksen teoksia. 
DIGITOINTIPISTE KIRJASTOSSA  
ELO- JA SYYSKUUSSA
Louna-kirjastojen kiertävä digitointilaite on Ypäjällä 
30.9. asti. Voit siirtää VHS-videot DVD-levyille.  Varaa 
opastus- ja digitointiaikasi. Laitteiden käyttö on mak-
sutonta (levyt pitää hankkia itse). 
PERTUN PÄIVÄT JA YPÄJÄN YÖ 2015
Palautepalaveri kirjastossa maanantaina 21.9. kello 
17.30, tule juttelemaan.  Vähän voidaan jo suunnitella 
tulevaakin…

AVOIN PÄIVÄKOTI KIRJASTOLLA
Toiminta käynnistyy perjantaina 4.9.2015 klo 9.30 – 11.30. 
Avoimessa päiväkodissa leikitään, askarrellaan, lauletaan, lii-
kutaan ja syvennytään ajankohtaisiin pedagogisiin teemoihin.
Ensimmäisellä kerralla tutustutaan ja suunnitellaan syksyn toi-
mintaa. 
Osallistumismaksu 2 € / perhe. 

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:  varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola 
puh. 050 574 7744

Tervehdys kaikille ypäjäläisille  
Ypäjän Nuorisovaltuuston toimesta!
Kesäloma on ohi ja koulut ovat alkaneet, mutta onnek-
si Nuva järjestää paljon tapahtumia syksyn mittaan.  
On tulossa niin lanit kuin myös yönuokkari, K-7 disko-
ja ja vähän halloween-hulinoitakin. Olimme myös mu-
kana järjestämässä sumopainia Ypäjän yöhön.
Syksyn jatkoa kaikille! Nähdään!

Ypäjän Nuorisovaltuusto

TEMPPUJUMPPA
3-4 -vuotiaille

keskiviikkoisin 19.8.2015 alkaen klo 17.30–18.15 
Perttulan koululla.
Ohjaajana Satu Mononen. Järjestää MLL:n Ypäjän 
yhdistys.
Osallistumismaksu:  jäsenet 45 € / 10 kertaa, muut 65 

€ / 10 kertaa.
IImoittautumiset:  henna.linnala@ hotmaiI.com  

tai 050 522 6282.
Temppujumpassa harjoitellaan kehonhallintaa ja pe-
rusliikuntataitoja, opitaan yhdessäoloa sekä koetaan 
onnistumisen elämyksiä leikin kautta. Lasten tulisi 
pärjätä tunneilla ilman huoltajaa.

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 17.9.2015
Lähtö Ypäjän torilta 17.9.2015 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. 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tiedottaa
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa ikäihmisille 
jokaisessa seudun kunnassa omaa ja henkilökohtaista pal-
veluohjausta. Oman kunnan palveluohjaaja auttaa ja opastaa 
ikäihmisiä esim. hakemuksissa palveluiden piiriin (kotihoito 
tukipalveluineen, hakeutuminen palvelukeskukseen). 
Ota rohkeasti yhteyttä joko puhelimitse arkisin, tai myös hen-
kilökohtainen tapaaminen on mahdollista ilman ajanvarausta 
Ypäjän kunnantalolla seuraavina aikoina:
Ma 31.8.2015  klo 12–15 
To 24.9.2015  klo 12–15 
Ma 26.10.2015 klo 12–15 
Ma 23.11.2015 klo 12–15 
Ti 15.12.2015 klo 12–15

Marjatta Palojärvi
palveluohjauksen päällikkö 

p. 03 4191 6545

Pertunpäiviä ja Ypäjän yötä
Hyrsynkulmal oli tanssit, siel oli jussit ja las-
sit… 
kiitos Hyrsynkulman kyläyhdistykselle tunnel-
mallisista avajaistansseista!
Sunnuntain Löytöretkien autosuunnistuksen 
”parhaat” palkittiin aurinkoisen ja hauskan 
päivän päätteeksi:
• Ihanneaika (loistava suoritus: ryhmä vietti rasteilla 
liki viisi tuntia eli lähes maksimiajan):
Eila Yliskylä, Aino Nurmela ja Tuulikki Raiskio
•  Eniten saavutettuja rasteja (kaikilla yhdeksällä 

rastilla kävi toistakymmentä ryhmää, joten palkinto 
päästiin arpomaan): Hannu Petäjoki ja Liisa Eramo

•  Näyttävin seurue: Team Helander (Helena Helan-
der, Leila Hätönen ja Laura Hätönen) yhtenäisissä 
asuissa, avoautolla, kahdella koirasöpöliinillä vah-
vistettuna

•  Menestys rastien kilpailuissa: Ypäjän nuorisotoi-
men joukkue (loistavaa heittäytymistä, kuinkas muu-
ten!)

Kaikkien osallistujien kesken arvottiin viisi palkintoa, 
jotka osuivat seuraaville: Tarja Turkki, Leila Hätönen, 
Armi Vieraankivi, Miika Lehtinen ja Marja Tuki.
Ypäjänkylän seuraintalon rastilla oli visainen tietokil-
pailu talon juhlasalissa olevista logoista. Oikeat vasta-
ukset ovat ”Ypäjän historia”  -kirjan mukaan Maamies-
seura, Sotainvalidit, Hevosystäväin Seura ja Yllätys.
Kiitos kaikille tapahtumia järjestäneille ja niihin osal-
listuneille!
Pertunpäivien palautepalaveri järjestetään kirjas-
tossa maanantaina 21.9. kello 17.30.  Tervetuloa!


