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UUTTA YPÄJÄLLÄ!
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Jani Himanen | 050 521 0489Jani Himanen | 050 521 0489

Vuokrattavana
Rt-yksiö, Ypäjä kk.

P. 040 590 5938

Aitoja makuja,
Maistuvaa ruokaa!

Pitopalveluna tai Juhla-Areenalla, 
Savusaunaa unohtamatta! 

Myös Ikaalisten Kylpyläosakkeen vuokraus. 
www.paija.fi p. 050 569 6945 Tervetuloa!

50 myyjää, satoja kävijöitä. 
Ministeri vieraana. Ei kuulos-
ta tavan tallaajan tapahtumalta 
Ypäjällä, jos nyt jätetään he-
vostapahtumat pois laskuista. 
Kulttuuri Puomi näytti, että 
kyllä pienelläkin kylällä voi 
saada aikaan vilskettä.

12. joulukuuta katsottiin, 
mitä kuukausien valmistelu 
poikii. Puhelin soi tapahtu-

man alla useammankin ker-
ran. ”Onko siellä ihan oikeasti 
ministeri paikalla?” No on! 
Opetus- ja kulttuuriministeri 
Sanni Grahn-Laasonen avasi 
lauantain markkinat koros-
tamalla puheessaan muun 
muassa vapaaehtoistyön tär-
keyttä. Avauspuheenvuoroa 
kuuntelivat kymmenet ja taas 
kymmenet (kävijämäärää on 

mahdotonta arvioida, 
sillä myyjiäkin oli niin 
paljon) ihmiset, jotka 
olivat saapuneet Per-
tunkaareen heti puolil-
tapäivin.

Tapahtuman järjes-
täjänä, etenkin aika 
kokemattomana sel-
laisena, on se huono 
puoli, että huomio 
kiinnittyy koko ajan 
kaikkeen muuhun, 
kuin kävijöillä. Mi-
nisterin puheesta-
kaan ei jäänyt juuri 
muuta mieleen, kuin 
edellämainittu. Tai-
sin miettiä sillä aikaa 
enemmän vessapape-
ritilannetta huusseissa 
ja pysäköimisen suju-
vuutta hiekkakentällä. 

Mutta sen tiedän, että muita-
kin vapaaehtoistyön tekijöi-
tä paikalla oli, kauempaakin 
saapuneita, sillä avauspuheen-
vuoron jälkeen juttelin erään 
somerolaisen miehen kanssa, 
joka kutsui Kulttuuri Puomin 
mukaan Somerolla järjestet-
tävään Suomen 100-vuotis-
juhlaan liittyvään tapahtuma-
sarjaan. Katsotaan, millainen 
spektaakkeli siitä aikanaan 
kehittyy. Hyvänlainen sellai-
nen, uskon.

Piparkakkutalokilpailuun 
osallistui kahdeksan hienoa 
työtä, tukkitraktorista Pertun-

kaaren pienoismalliin. Ääniä 
annettiin yli 300. Voittajina 
palkittiin Eiffel-torni, jonka 
teki Virve Saarikoski, ja tuk-
kitraktori, joka oli Jooseppi 
Äijälän käsialaa.

Myyjien kommentit oli-
vat positiivisia. Moni lupasi 
olla mukana ensi vuonnakin, 
mutta tapahtuman ajankohtaa 
pyydettiin miettimään. Moni 
tuumasi, että lyhyempikin ai-
ka olisi riittänyt, tai sitten ta-
pahtuma olisi voinut alkaa jo 
kymmeneltä. Näistä otamme 
oppia. Moni muukin asia on 
sellainen, että kokemusta vii-

saampana sujuu ensi vuonna 
paremmin. Sillä jatkoa seuraa, 
takuulla.

Vapaaehtoistyöstä vielä. 
Vapaaehtoistyössä parasta on 
ilo, jonka työnsä tuloksena 
ympärillään näkee. Kun palk-
kaa ei saa, täytyy itse osata ar-
vostaa omaa työtään. Kiitosta 
pidetään välillä itsestäänsel-
vyytenä, jota ei sanota ääneen. 
Minua jäi kaivele-
maan, kun perjantaina 
järjestelyissä valtavan 
suurella panoksella 
mukana ollut Paulii-
na totesi, että hänestä 
tuntuu, ettei hän ole 
tehnyt oikein mitään 
tapahtuman eteen. Ha-
luan lähettää kiitokseni 
Pauliinalle, joka parin 
kuukauden ajan päi-
vysti puhelimen äärellä 
ja soitti kaikki häntä 
tavoitelleet puhelin-
myyjätkin läpi, jos 
linjoilla olisikin ollut 
joku, joka halusi vara-
ta paikan markkinoil-
ta. Kiitos myös pöytiä 
kasanneille, palkintoja 
antaneille, Ypäjän Yl-
lätyksen väelle, Vir-

velle ja kaikille tapahtumaan 
myyjänä tai kävijänä osallis-
tuneille sekä joulupukille ja 
pomppulinnamiehelle. Fakta 
on se, että ilman teitä emme 
olisi saaneet näin hienoa ta-
pahtumaa aikaiseksi.

Ahkeraa alkanutta vuotta 
kaikille!

Teksti: Katriina Reijonen
Kuvat: Markku J. Honka

Joulumarkkinat lunastivat paikkansa

KUIVAA KOIVUKLAPIA 
kotiin toimitettuna.

Pasi Uusitalo
040 709 2482  tai

pasi.uusitalo@pp.inet.fi
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Parikka

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

44. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu
0,75 €/ pmm + alv 

Muu osa lehteä 
0,50 €/ pmm + alv

Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv

Määräpaikkakorotus
0,10 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 € / vuosikerta + alv 10 %

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

ISSN 1237-2528

Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke9.00–15.00
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

Helmikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 4.2.2016. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 26.1.2016 
klo 14.30 mennessä.

Maaliskuun 2016 Ypäjäläinen 
ilmestyy 3.3.2016.

Ypäjän seurakunnan 
toimintaa tammikuussa

Pe 1.1. klo 12 Sanajumalanpalvelus parven alla, Parikka, Saukkola
Su 3.1. klo 10 Messu Erkki Vappula, Saukkola
Ti 5.1. klo 17 ”Laulutaidottomien” lauluilta srk-kodilla
Ke 6.1. klo 12–18 Rippikoulun oppitunnit, alkaa srk-kodilla

klo 17 Sanajumalanpalvelus Parikka, Saukkola
To 7.1. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Su 10.1. klo 10 messu Parikka, Eeva Taneli. Lions Clubin kirkkopyhä, 

seppeleen lasku, kirkkokahvit srk-kodilla.
Ma 11.1. Päiväkerhot ja kerhot jatkuvat
Ke 13.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
To 14.1. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 15.1. klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
Su 17.1. klo 10 messu Parikka, Saukkola. Gideon-kirkkopyhä, kirkkokahvit srk-kodilla
Ke 20.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

klo 12 Kuusjoen laulupiiri Piilikankaalla
klo 18 Siionin Kannel -lauluilta srk-kodilla
klo 18 Nuortenilta sumpussa+kahviossa

To 21.1. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla

Pe 22.1. klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
klo 16 ”laulutaidottomien” lauluilta srk-kodilla

Su 24.1. klo 10 messu Parikka, Saukkola
Ke 27.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

klo 18 Isoskoulutus sumpussa
To 28.1. Kirkkoherranvirasto ja kerhot kiinni

klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 29.1. klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
Su 31.1. klo 10 Vauvakirkko Parikka, Saukkola, lapsikuoro esiintyy.

klo 18 Valo-yhtyeen konsertti kirkossa, Hannu Ilola johtaa. Ohjelma 10 €.

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
Ypäjänkylän diakoniapiiri kokoontuu Ypäjänkylän lainaus-
asemalla tiistaina 26.1. sekä 16.2. klo 12.00 uusin ilmein.

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

Päiväkerhotiedote
Hyvää Uutta Vuotta 2016.
Kerhot jatkuvat viikolla 2. normaalisti.
Omanlelunkerho on ma 18.1. ja ti 19.1.
Jumppakerho on ma 25.1. ja ti 26.1.
Mansikkaryhmällä ei kerhoa to 28.1.

KYNTTILÄNPÄIVÄN ILTAKONSERTTI
Ypäjän kirkossa 
sunnuntaina 31.1.2016 klo 18.00
Lauluyhtye VALO (naislaulajien 
kuoro) Kosken seurakunnasta, 
johtajana dipl. urkuri Hannu Ilola.
Ohjelma 10 €.
TERVETULOA !!! Ypäjän seurakunta

KIITOS LAHJOITTAJILLE
 joulukuusista kirkkoon ja seurakuntakodille, 

joulukoristeista ja joululahjoista jaettaviksi eteenpäin
sekä teidän monen tekemästä vapaaehtoistyöstä.

Ypäjän seurakunta

Kultaisen iän kerhon kevät 2016
Kerho kokoontuu seurakuntakodilla parittomilla viikoilla 
torstaisin klo 11.00 – 13.00. Lounas, ohjelmahetki ja läh-
tökahvit. Tarjoiluista peritään 5,00 euroa. Meillä ei ikää ky-
sytä. Mukaan saa tulla kuka vaan, joka päivällä ehtii sen 
verran pysähtymään. 
Tervetuloa!
Alustava ohjelma:
to 7.1. Apteekkari Katja Keskiaho, ”turvallista liikkumista 

talvella” – liukuesteiden esittelyä sekä lisäksi mui-
ta ajankohtaisia teemoja.

to 21.1. Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi ker-
too Ypäjän kunnan palveluista. Kysyäkin saa!

to 4.2. Päiväkerholaiset opastavat värityskuvien täytössä.
to 18.2. Mari Krapi jumppauttaa. 
to 3.3. Ulla Salmi, kehitysmaakulkija.
to 17.3. Kirsti Mäki, Rakkaus on voittaja.
to 31.3. Erkki Vappula, Emmauksen 

tien kulkijana kysellen.
TIISTAINA 5.4. DIAKONI HANNA RINNE KUTSUU KY-
LÄÄN NOUSIAISIIN.
Kerho jatkuu normaalisti huhti- ja toukokuussa, to 26.5. 
sitten KEVÄTJUHLAA viettelemme.

KINKERIT 2016
Vuoden 2016 Kinkerit alkavat tammikuussa.

Katso ajat ja paikat kirkollisista.
Kinkeriaihe on ”Voima (myös hevosvoima)”.

Terv. Vesa Parikka

Hyvä vauvaikäinen!

Tuopa vanhempasi, isovanhempasi tai kummisi
Vauvakirkkoon sunnuntaina 31.1.2016 klo 10. 

Leikitään, lauletaan ja Sinut siunataan.
Tervetuloa!

“1 Siihen aikaan antoi keisari 
Augustus käskyn, että koko 
valtakunnassa oli toimitettava 
verollepano. 
2 Tämä verollepano oli ensim-
mäinen ja tapahtui Quiriniuksen 
ollessa Syyrian käskynhaltijana. 
3 Kaikki menivät kirjoittaut
umaan veroluetteloon, kukin 
omaan kaupunkiinsa. 
4 Så reste också Josef från 
staden Nasaret i Galileen upp 
till Judeen, till Davids stad som 
kallas Betlehem, eftersom han 
var av Davids hus och släkt. 
5 Han kom för att skattskriva 
sig tillsammans med Maria, 
sin trolovade som var havande.
6 Medan de befann sig där var 
tiden inne för henne att föda.

10 Und der Engel sprach zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk 

11 denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids.
12 Und das habt zum Zeichen: 
ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer 
Krippe liegen.
13 Suddenly a great company of 
the heavenly host appeared with 
the angel, praising God and 
saying,
14 “Glory to God in the highest 
heaven, and on earth peace to 
those on whom his favor rests.”

15 When the angels had left 
them and gone into heaven, the 
shepherds said to one another, 
“Let’s go to Bethlehem and see 
this thing that has happened, 
which the Lord has told us 
about.”
16 So they hurried off and found 
Mary and Joseph, and the baby, 
who was lying in the manger.
17 Aga kui nad seda nägid, 
teatasid nad asjast, mis neile oli 
üteldud selle lapsukese kohta. 
18 Ja kõik, kes seda kuulsid, 
panid imeks, mida karjased 
neile rääkisid. 

sõnad meeles ning mõtles 
nendele Oma südames.

20 Paimenet palasivat kiittäen 
ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä 
olivat kuulleet ja nähneet. 
Kaikki oli juuri niin kuin heille 
oli sanottu.”

Yläkoulun Joulukirkossa lu-
ettiin Jouluevankeliumi kuu-
della eri kielellä. Raamattu on 
käännetty kaikkiaan yli 2000 
kielelle tai murteelle. Se on 
maailman yleisimmin luettu 
kirja tälläkin hetkellä.  Esim. 
englanninkielisiä käännöksiä 
on useita. Koko Raamattu val-
mistui suomeksi ensimmäisen 
kerran vuonna 1642.

Vesa Parikka

Jouluevankeliumi
kuudella kielellä
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YPÄJÄN SRK / musiikkityö
LAPSIPERHEET: VAUVAKIRKKOON KYNTTILÄN-

PÄIVÄNÄ su 31.1.2016 klo 10.00. 
Voitte ottaa mukaan vauvalle helistimen / nallen tms. 
tärkeän rakkaan pienen lelun.
Lapsikuoro laulaa mm. pieniä kynttiläaiheisia lauluja. 
Tervetuloa mukaan myös kaikki lapsenmieliset aikui-
set, päiväkerholaiset perhekuntineen jne 
KYNTTILÄNPÄIVÄN ILTANA klo 18.00 KIRKOSSA 
ESIINTYY LAULUYHTYE VALO KOSKELTA. Valo 
on vuoden ikäinen, noin 10 naislaulajan kuoro, jota 
johtaa kanttori Hannu Ilola. Ohjelma 10 e. Tervetuloa 
kaikki konserttiin.
KUUSJOEN LAULUKÖÖRI kokoontuu kevätkaudella 
yleensä joka toinen keskiviikko klo 12.
Piilikankaan tuottajaintuvalla. Kevätkausi alkaa ke 
20.1.2016. Tervetuloa vapaamuotoiseen ryhmäämme.
LAULUTAIDOTTOMAT tai muuten vähän laulaneet. 
Tervetuloa srk-kodille ti 5.1.2016 klo 17.00, pe 22.1. 
klo 16.00. Jatkossa kokoontumisista srk- tiedoissa. 
AIKUISTEN KUORO torstaisin klo 18.00 alk. 14.1.
2016 ja LAPSIKUORO perjan-
taisin klo 15.00, alk. 15.1.2016 
Tervetuloa uudetkin laulajat 
iloisiin ryhmiin.
040 146 5274 / 
kanttori Kaija Saukkola 

Ypäjä on pitkästä aikaa 
saanut koulutuksen 
käyneen partiojohtajan, 
kun Mika Lustila suoritti 
partiojohtajakurssin eli 
ns. Gilwell-kurssin.  Sen 
merkkinä hän saa kantaa 
partioasussaan valkea 
pillinarua ja solkea sekä 
Gilwell-punosta huivis-
saan. Näin on Eränkä-
vijät saaneet koulutetun 
johtajan ja se onkin 
tarpeen, sillä partiolaisten 
määrä Ypäjällä kasvus-

sa. Sunnuntaina 13.12. oli kirkossa partiolaisten lupauksen anto. 
Siinä partiolupauksen antoi toistakymmentä partiolaista ja samalla 
he saivat huivit eli heidät huivitettiin. Kuvassa Sami, Mika ja Teresia 
komeissa asuissaan Eränkävijöiden lipun ja Suomen lipun reunusta-
mina. (Teksti ja kuva V. Parikka)

Hartaita Hetkisiä Tiikeri
Olipa kerran tiikerinpentu, joka 
eksyi emostaan. Muuan mies 
löysi sen metsästä ja nähdessään 
sen surkean kunnon, vei sen ko-
tiinsa ja hoiti sitä. Pentu kasvoi 
nopeasti ja alkoi luottaa mie-
heen. Se eleli miehen talon taka-
na metsässä, mutta missä ikinä 
se käyskentelikin, se tunsi tutun 
vihellyksen, ja riensi paikalle 
tietäen, että mies toi sille ruokaa. 
Aika kului ja tiikeri oppi met-
sästämään itse ruokaansa: Ensin 
pieniä jyrsijöitä, myöhemmin 
myös metsäkauriita ja muita riis-
taeläimiä. Siitä huolimatta mies-
tä ja tiikeriä sitoi yhteinen men-
neisyys, ja suhde säilyi. Mies toi 
sille makupaloja ja tiikeri kiitti 
niistä komealla ärjäisyllä.

Eräänä päivänä, miehen tul-
lessa kalasta, hän päätti antaa 
saamansa sintit tiikeri-ystäväl-
leen makupaloiksi. Heti piha-
maalle päästyään mies vihelsi 
kuuluvasti. Tiikeriä ei kuiten-
kaan kuulunut. Mies ihmetteli 
kovasti tätä, sillä yleensä tiikeri 
tuli aina vihellyksen kuulles-
saan. Hän päätti mennä metsään 
katsomaan missä hänen ystävän-
sä luuhasi. Mies ei kuitenkaan 
päässyt kuin metsän rajaan, kun 
jo näki keltaisen turkin vilahta-
van puiden katveessa. Tiikeri 
pysähtyi nähdessään miehen. 
Sen katse oli pistävä ja mies 
näki sen hännän pysähtyvän. Se 
painui ensin hieman kyyryyn ja 
nosti sitten päänsä ylös paljas-
taen hampaansa. Sen lihakset 
olivat selvästi jännittyneet ja sen 
murina kuului, vaikka se oli vie-
lä kaukana. Sitten tiikeri ärjäisi 
kovaäänisesti, pelottavammin 
kuin mies oli koskaan kuullut.

Samalla hetkellä kun tiikeri 
pinkaisi liikkeelle kohti piha-
maata, mies salamannopeasti 
tajusi että kaikki ei ole kohdal-
laan. Samalla hänelle nousi kun-
nioituksen sekainen pelko tuota 
suurta eläintä kohtaan ja hän 
tajusi että se voisi tehdä hänelle 
mitä tahansa. Mies kääntyi no-
peasti kannoillaan ja lähti juok-
semaan kohti talonsa ulko-ovea. 
Tiikeriä vaivasi selvästi joku ja 
hän ei voisi jäädä ottamaan siitä 
selvää henkensä kaupalla.

Taakseen katsomatta mies 
hyppäsi yhdellä loikalla edus-
raput ylös ja ovesta sisään, läi-
mäyttäen sen kiinni perässään. 
Sen kummempia aikailematta 
hän kaivoi avaimen taskustaan 
ja lukitsi oven sisältä päin. Pelko 
värisytti miestä, kun hän kuuli 
oven takaa matalaa murinaa ja 
kynsien rapinan portaalla. Pel-
ko ja sydämentykytykset eivät 
hälvenneet, vaikka tuo paksu 
puinen ovi turvasikin hänen hen-
keään. Paksuudestaan huolimat-
ta se tuntui jotenkin liian heive-
röiseltä.

Murina ja ärjyntä pihamaal-
la jatkuivat tuntikaupalla pitäen 
miehen kokoajan varpaillaan. 
Hän ei kyennyt syömään mu-
rentakaan, niin tyystin pelko oli 
hänen ruokahalunsa vienyt. Ka-
lat olivat jääneet ulos, ja saisivat 
pilaantua siellä, ellei tuo peto 
ollut niitä jo syönyt. Hiljalleen 
murina laantui ja mies uskaltau-
tui kurkistamaan ikkunasta piha-
maalle. Tiikeriä ei näkynyt.

Seuraavana aamuna auringon 
vasta noustessa mies putsasi ja 
öljysi kiväärinsä huolellisesti ja 
latasi sen. Hän oli saanut sanan 

kylän muihin taloihin ja yhdessä 
tuumin oli päätetty että aamulla 
kokoonnuttaisiin miehen piha-
maalle ja lähdettäisiin jahtiin. 
Tuosta pedosta olisi päästävä 
eroon. Pian kylän miehiä alkoi-
kin kokoontua reput selässään ja 
kiväärit olalla. Kun kaikki olivat 
saapuneet, muodostettiin ketju 
ja lähdettiin metsään. Jokainen 
tiiraili metsän reunaa kivääri 
kohotettuna ja sormi valmiina 
liipaisimella. Mitään ei kuiten-
kaan näkynyt, joten mies teki 
sen, mitä ei uskonut ikinä enää 
tekevänsä.

Linnut pyrähtivät lentoon, 
kun metsässä kaikui tuttu vihel-
lys, mutta tällä kertaa odottajalla 
ei ollutkaan makupalaa tarjolla. 
Kului hetki ja toinen, eikä pe-
toa näkynyt. Ketju eteni metsän 
reunaan ja haravoi rämeikköä 
piipuilla. Tiikeristä ei kuiten-
kaan näkynyt jälkeäkään. Mies 
vihelsi toistamiseen, mutta yhtä 
laihoin tuloksin. Ketjussa kylän 
miehet etenivät metsään hara-
voiden, jättämättä ainoatakaan 
sammalmätästä koluamatta. Et-
sintä oli kuitenkin tulokseltaan 
laihan puolesta, mitä nyt joku 
silloin tällöin huusi löytäneen-
sä jälkiä, jotka kulkivat milloin 
mihinkin suuntaan. Etsintä jat-
kui puuduttavana, kunnes eräs 
ketjun reunimmaisista miehistä 
huusi kovaäänisesti porukan ko-
koon. Miehet ryntäsivät piiput 
tanassa kohti huutajaa, joka oli 
jyrkän kallion reunamalla. Yksi 
kerrallaan miehet saapuivat kal-
liolle ja näkivät tuon yllättävän 
näyn: ison hylätyn leirin josta 
vasta edellisenä päivänä oli ros-
vojoukko lähtenyt. Silloin jokai-

nen kylän mies muisti, kuinka 
verinen väijytys naapurikylässä 
oli tuon rosvojoukon toimesta 
tapahtunut ja ymmärsi miltä tii-
keri oli kasvattajansa pelastanut. 

Meillä ihmisillä on erilaisia 
tunteita ja toisinaan ne yllättävät 
meidät itsemmekin. Yhtäkkiä 
pinnan alta nousee odottamaton 
tunne, joka pyrkii ohjaamaan 
meidän toimintaamme aivan 
eri suuntaan, kuin olemme vii-
saudessamme ajatelleet. Pitäisi 
tehdä jotakin, mitä emme ole 
edes tulleet ajatelleeksi. Tai tu-
leekin tunne, että se mitä olem-
me suunnitelleet, ei ehkä ole-
kaan hyvä ajatus. Haastan sinut 
kuulostelemaan tuota tunnetta 
tarkoin ja puntaroimaan sitä: 
Pohdi mitä sillä on sanottavaa ja 
mistä se nousee? Mitä seuraisi, 
jos toimisit sen mukaan? Ennen 
kaikkea punnitse olisiko Juma-
lalla sormensa pelissä tuossa 
yllättävässä tilanteessa. Ja kun 
tulet pohdinnassasi johonkin tu-
lokseen, seuraa rohkeasti tuota 
polkua.

Isto Iipola

Kirkkovaltuuston
puheenjohtaja

Keijo Leppänen sai 
Seurakuntatyön

kultaisen ansiomerkin 
vapaaehtoistyöstä

30-vuoden ajalta. Hän 
itse totesi aloittaneensa 

vapaaehtoistyössä jo pari 
vuosikymmentä aiemmin. 

Merkin hänelle luovutti 
valtuuston jäsen 

Kaarina Saastamoinen.

Maaseudun sydämessä
– Hei katso!
Valkoisessa lammaslaumassa 
on yksi mustakin –
Niin täytyy aina olla,
sillä se mustalammas
rauhoittaa ja kirkastaa ne valkoiset.

Eila Pienimäki

KIITÄMME
Ypäjän Lions Clubia 

kirkkoon ja seurakuntako-
dille lahjoitetuista 
joulukuusista sekä 
uusista lyhdyistä 
sankarihaudoille.

Ypäjän seurakunta

Rippikoulu 1965

Osallistuimme 30.8.2015 mes-
suun Ypäjän kirkossa. Messun 
jälkeen laskimme  muistokukat 
sankaripatsaalle ja asetuimme 
kirkon portaille valokuvaan. 
Seurakuntakodissa söimme 
Kirsti Sirenin valmistaman 
maukkaan lounaan. Iltapäivä 

vierähti rattoisasti muistellen 
ja ”meillä kaikilla oli niin mu-
kavaa”! Seurakunnan terveh-
dyksen kokoontumiseemme 
toivat kirkkoherra Vesa Parik-
ka ja kanttori Tapio Laurila. 
Hyvää Uutta Vuotta kaikille!

Maija Pakkanen

Ypäjän
Seurakunnan

Luistelukoulu
5-7-vuotiaille

Perttulan koulun kentällä
lauantaisin klo 13-14.30.

Ilmoittautuneille ilmoitetaan, kun jää on
kunnossa ja luistelukoulu alkaa.

Pitkä maila kannattaa ottaa mukaan luistelutueksi
varsinkin, jos ensiaskeleet luistimilla on vasta otettu.

Ohjaajina luistelukoulussa toimivat
Meeri Rantanen ja Helmiina Ryödi.

Ilmoittautumiset Meerille tekstarilla.
(045-2058576) 15 nopeinta mahtuu ryhmään.



4 Tammikuu / 2016

Rakkaat lähimmäiset! Te, jotka 
loitte läheisimmän ja liikuttavim-
man kokemani joulukonsertti-
ilmapiirin Ypäjän kirkossa advent-
tina, 29.11.2015.  Uskon loistavan 
säestäjäni Tapio Laurilan tunte-
neen samoin. Tapasimme ensim-
mäistä kertaa kolme tuntia ennen 
H-hetkeä, mutta ammattilaiset 
hoitivat treenit 1,5 tunnissa.

Ystäväni emeritus kirkkoher-
ra Erkki Vappula joka on teille 
kirkossa käyville hyvin tuttu ja 
pidetty, haki minut Ikaalisista ja 
matka sujahti keskustellen huja-
uksessa. Valovoimainen, energi-
nen ystäväni diakonissa Terhi, jo-
ka ymmärtääkseni organisoi koko 
projektin, juosta vilisti joka suun-
nalla varmistamaan tilaisuuden 
onnistumisen ja piti unelmastaan 
kiinni. Hän otti lämpöiseen terve-
tuloa halaukseensa sakastin ovella 
ja esitteli taiteilijalämpiöni, jossa 
kaikki tarpeellinen valmistautumi-
seeni sijaitsi.

Terhin viehättävä konsertin 
avauspuhe sai yleisön heti hyväl-
le tuulelle. Konsertin puolivälissä 
Erkki Vappula nauratti läsnäoli-
joita muistellessaan miten hän 
nuorena tutustui minuun levyl-
täni. Siirtyi sitten joulun pyhään 
merkitykseen. Sen jälkeen jatkui 
konserttimme. Ohjelma muodos-
tui mielenkiintoiseksi koska esiin-
tyjiä oli monta.

Kaunis kirkkonne otti heti sy-
liinsä ja ihastutti Taivaan lähei-
syydellä säteilevine tähtitaivai-
neen.

Muutamia hupaisia tilanteita 
aiheutti Tapion piano korokkeella 
ja digiurut kaksi askelmaa alem-
pana oikealla. Sinne hän hävisi 

aina kun laulu vaati kirkonurkujen 
mahtavuutta luomaan juhlantun-
tua, pianon säestys soi mukana 
heleimmissä kappaleissa. Asetel-
ma oli huikea, mutta sävytti kon-
serttia ja hyödynsi Tapion suurta 
lahjakkuutta. Vaikka hän on pitkä 
mies, näin vain hiustupsun Tapi-
osta, ellei hän olisi kohottautunut 
istuimeltaan kommunikoidaksem-
me. Oikeastaan hän elävöitti oh-
jelmaa urheilijanuorukaisen hyö-
tyliikunnalla loikkiessaan aina sil-
loin tällöin instrumentilta toiselle. 
Hän liikkui muutenkin korokkeel-
la, sillä syöpähoitojeni aiheuttama 
kuivuus vaati minttupastillin kos-
tuttamaan kurkkuani. Ritarillisesti 
hän nousi, kaivoi upean pukunsa 
taskusta rasian ja ojensi sen sula-
vasti kuin prinssi. En tiennyt hä-
nen näyttelijän rooleistaan, koulu-
tus näkyi! Taskun kaivelu, iloinen 
vuoropuhelu välittyi ja kuului 
yleisölle, sillä halusimme jakaa 
kaiken. Heti ennen konsertti jo va-
roitin että live-ohjelmassa voi sat-
tua montakin kommellusta, koska 
eiku-ottomahdollisuuttaa ei ollut, 
siksi meidän osaksi tuli kuulijoi-
demme kanssa ottaa oma osamme 
ohjelman suolasta tai sokerista.  
Urallani ensimäistä kertaa käänsin 
kaksi sivua yhden sijaan, esittelin 
sen laulun, sitten odotin tuttua al-
kusoittoa, jota ei tullut. Ihmettelin 
miksi en saa kiinni, enkä pääse 
mukaan. Oli pakko sanoa Tapi-
olle, etten saa kiinni alusta, että 
miksi? Yleisö kuuli ja odotti mitä 
tuleman pitää. Kun viimein Tapio 
kuiskasi: ”Ota edellinen laulu.” 
”mutta: Lumienkelin vuorohan 
nyt on?” Silti, käänsin takaisin 
yhden sivun ”Aavistus”! Purskah-
din nauruun: ”No tässä nyt näette! 
Eiku-otot eivät toimi!” Tilanne 
selittyi ehkä sillä, että kymmenien 
vuosien eri maissakin esiintymi-
seni jälkeen voi käydä näin, sillä 

toisenlaista musiikkia esittäessäni 
minulla ole laulunsana-kansiota 
edessäni nähdäkseni ihmiset, joil-
le laulan, kommunikoidakseni, 
sillä jos tuijotan koko ajan sanoja 
en koskaan pääse lähelle kuunte-
lijaa. Siunattu asia on tehdä työtä 
samalla aaltopituudella, ja koke-
muksella viritetyn kanssa, silloin 
ei mikään paisu katastrofiksi.

Tapion kanssa yhteistyömme 
puhkesi sellaiseen kukintoon että 
esityksestä muodostuikin kirkko-
musikaali, jossa tilannekomiikka 
aiheutti yleisiä naurun purskah-
duksia, jotka tarttuivat aaltojen 
lailla koko saliin. Nuo puhtaat, 
kiltit ja spontaanit ilonhetket ren-
touttivat ja innostivat meidät, yh-
distäen koko seurakunnan yhdeksi 
perheeksi. Olimme jokainen osa-
tekijöitä tässä musikaalissa.

Liikuttavien joululaulujen ai-
kana sali hiljeni hiiskumattomak-
si. Nenäliinat nousivat, silmiä 
pyyhittiin kuin salaa, sillä jokai-
nen eli laulujen sanoman omien 
kokemuksiensa kautta. Silloin oli 
minun, siinä kimaltelevan tähti-
taivaan alla, kohotettava katseeni 
ylös urkuparven rauhaan, halli-
takseni esiin pyrkivät kyyneleet. 
Tunne tarttuu, niin nauru, kuin 
nyyhkekin. Saimme yhdessä ko-
kea tunteiden laajan skaalan aito-
na, puhdistavana. Koin kohottava-
na taivaalliset soinnut, lähimmäis-
ten tiiviin läsnäolon ja yhteisen 
riemun.

Olin luvannut kävellä pää-
ovelle konsertin jälkeen nimma-
roitujen levyjeni luo kohtaamaan 
ihmisiä, mutta en ehtinyt edes 
laskeutua korokkeelta sillä kuuli-
joita tulvi Vanhan veräjän luo ku-
vaamaan meitä ottamaan selfiet, 
sitten halaamaan, keskustelemaan, 
muistelemaan, ja rauhoittumaan 
voimakkaita tunnetiloja. Verä-
jä seisoi taiteilijan rakentamana 

ujona, kauniisti sammaloituneena 
korokkeen vasemmalla reunal-
la, soman kuusen vierellä.  Ko-
risteena oli ehkä tallin ikivanha 
kaunis lyhty ja paksu kynttilä. 
Rauhoittava, tunnelmaan sopiva 
kokonaisuus.  Ilmankos, varmaan 
satoja valokuvia siitäkin otettiin 
ja talletettiin pysyvien muistojen 
joukkoon.

Oli hyvä etten ollut tietoinen 
ennen konserttia, että jokin taho 
oli pohtinut sitä, sopiiko laulu 
”Vanhan veräjän luona” kirkossa 
esitettäväksi ja poistanut sen alku-
peräiseltä ohjelmalistalta. Minulle 
oli vakuutettu, että ”Kansa kerta 
kaikkiaan vaatii juuri sitä laulua!” 
Jo kotona analysoin hyvin tarkas-
ti, oliko Veräjässä jotakin epäpuh-
dasta. Eipä siinä mitään väärää 
eikä pahaa ollut. Veräjä oli vain 
veräjä ja täytti oman paikkansa. 
Ehkä vanha veräjänpätkä ja pieni 
kuusikin oli miettinyt omaa kohta-
loansa? Sain kokea totuuden, kun 
viimeisenä kajahtanut ”Vanha ve-
räjä” loppui. Kirkko aivan räjähti 
aplodeista, se jyminä vei melkein 
jalat alta, sillä tietämättömyyteni 
laulun etukäteiskohtalosta, ikku-
noita helisyttänyt riemureaktio 
hiukan säikäytti pauhullaan.

Kaikella on aina tarkoituk-
sensa, niin tälläkin. Olen syvästi 
kiitollinen asioiden myönteisestä 
käänteestä sillä Veräjä kuusineen 
kaikkineen saakin jäädä kirkkoon 
miettimään niin vanhoja kuin tu-
leviakin aikoja.  

Niin tuhansittain ihmisiä on 
tullut luokseni vuodesta 1959 – 
1966 ja taas palattuani maailmalta 
1980 tähän päivään asti muiste-
lemaan, kiittelemään, itkemään 
muistojaan Veräjän menestyksen 
aikana.  Nämä ”…hetket onnel-
liset ihanat...” säilyvät sydämien 
sopukoissa niin kauan kuin ihmi-
set elävät. Tunnistan miten juuri 

tämä laulu, kantaa minua tämän-
kin ikäisenä ihmisten lähelle ja 
urani jatkuu. Voi miten suuri ilo 
minulle on muistojen siivillä. Ih-
miset kiiruhtavat tervehtimään 
silmät loistaen tai murtuen kyy-
neliin, kun rakas onkin jo poissa, 
mutta hyvät muistot auttavat ja 
kantavat.

Oli hauska tavata Ypäjän 
kirkkoherra Vesa Parikka, joka 
kauniissa, lämminhenkisessä pu-
heessaan kietoi koko konsertin 
annin värikkääseen joulupaket-
tiin, unohtamatta pienintäkään 
vivahdetta. Teillä ypäjäläisillä on 
charmikas, loistava sielunpaimen, 
jonka luo on varmasti hyvä mennä 
keskustelemaan.

Kiitos kaikille jotka osallistui-
vat adventin tapahtuman onnis-
tumiseen. Työmäärä oli valtava.  
Kiitos diakonissa Terhi ja eme-
ritus kirkkoherra Erkki, että jak-
soitte uskoa inspiraationsiemenen 
syntyvän, kasvavan ja toteuttavan 
ideanne!

Uupunut, mutta onnellinen 
Terhi vei minut Forssaan luok-
seen, ja esitteli matkan varrella 
Ypäjän hevospatsaan, emon ja 
varsan, joita olisin halunnut kat-
sella paremmin, mutta ehkä jos-
kus? Kivistön pihassa kävimme 
kääntymässä ja ihmettelemässä 
valomaailman loistoa.

Kirkossa avautuneet voimak-
kaat tunteet valvottivat pitkään. 
Terhiltä sainkin vastauksia kysy-
määni. Tutkin ohimennen Ypäjän 
historiaa sakastin lämpiössä. Ky-
syin: Kuka tämä mies tässä on? 
Terhi kertoi, että hän on Ypäjän 
seurakunnan pitkäaikainen kirk-
koherra Risto Ahti. Hän kertoi 
myös tragedioista, jotka seutua 
yhä järkyttävät. Ymmärsin että 
missioni Ypäjällä, oli luoda Ta-
pion kanssa kirkkoon ilmapiiri, 
jonka avulla jokainen sureva, 

murheellinen, vihainen, ja katkera 
saisi levätä valossa, ilossa, täyttää 
mustuus ihanilla muistojen ki-
malluksella sekä tilannehuumorin 
sallimalla naurulla. Kun ihminen 
on hyvällä tuulella ja nauraa, ei 
aivoissa ole enää tilaa muulle. Me 
voimaannumme, endorfiinin mie-
lihyvähormooni terapioi.  Me täy-
tymme rauhalla ja sen myötä iloi-
sen levollisella mielellä ja ainakin 
sen kaksi tuntisen saa uupunut 
mieli levätä. Joulun puhdas rakka-
us sulkee meidät syliinsä ja valo 
loistaa sydämissä. Kuunnellaan 
sisintä ääntä, meille jokaiselle on 
annettu tehtävä, auttaa itseämme 
ja muita. 

Kiitos antamastanne voimasta ja 
lähimmäisen rakkaudesta! 

Siunaavin halauksin, 
Eila Pienimäki

P.S. Eila Pienimäki kertoi etukä-
teen minulle, ettei hän ole kos-
kaan, eikä milloinkaan kirjoittanut 
mitään, eikä mihinkään konser-
tin jälkeen. Olet tehnyt siinäkin 
historiaa ja muistanut vielä näin 
hienosti ypäjäläistä väkeä. Olet 
kulkenut nyt senkin veräjän läpi! 
Kiitos Eila!  T. H-V. 

Kiitoskirje

Vuosi on taas vaihtunut ja Ypä-
jä on edelleen itsenäinen kunta. 
Joulukuussa kunnanvaltuusto 
keskusteli rakentavassa hen-
gessä Ypäjän tulevaisuudesta. 
Meillä on edelleen hyvät mah-
dollisuudet jatkaa itsenäisenä 
kuntana ypäjäläisten parhaaksi. 
On selvää, että meidän pitää sat-
sata yhä enemmän yhteistyöhön 
muiden kuntien kanssa. Tasa-
vertaisten kumppaneiden kanssa 
on ollut helppo työskennellä eri 
suuntiin.  Me olemme madalta-
neet kuntien rajoja henkilöiden 
luottamustasolla. Kanssakäymi-
sen takana tulee olla kuitenkin 
ehdoton luottamus toisen itse-
määräämisoikeuteen.  Jos toisel-
la osapuolella on mielessä vain 
toisen kunnan miehittäminen, on 
selvää, että yhteistyö on jäissä.

Tässä mielessä kärsivällisyys 
on ollut äärirajoilla jo muutaman 
vuoden. Uusi vuosi tuo meille 
uusia mahdollisuuksia rakentaa 
elinkeinopolitiikkaa ja yrittä-
jyyttä kehittävää toimintaa il-
man painostavaa isomman kon-
serniohjausta. Nyt kun yrittäjien 
tukipalveluja rakennetaan, on 
tärkeää koota yhteen yrittäjien 
toiveita. Esillä on ollut yrittäjien 
itse hankkimat palvelut kunnan 
tukemina. Toisaalta on tarvet-
ta koota yhteisvoimaa muiden 
kuntien kanssa, jotta me olemme 
kilpailukykyisiä mm. hankemaa-
ilmassa.

Ypäjä on hevosvoimainen 
kunta.  Yrittäjät ovat toivoneet, 
että hevosalan ääni tulisi erityi-
sesti kuulluksi. Hevosen ym-
pärille on rakennettavissa yhä 
enemmän kohti tulevaisuutta. 
Rakennustarkastajamme kertoi 
kuinka häneltä kysytään, voi-

ko Ypäjällä myynnissä olevis-
sa kiinteistöissä pitää hevosta. 
Loimaalla vastaavanlaisia kysy-
myksiä ei ole tullut sikäläisistä 
kiinteistöistä.

Kunta on kaavoittanut Hon-
kalan alueelle tähän tarkoituk-
seen sopivia tontteja ja niillä 
näyttää olevan myös kysyntää. 
Nyt yksityisetkin maanomistajat 
voisivat miettiä tätä markkinara-
koa.  On yllättävää kuinka pal-
jon katsojia on ollut myytävissä 
kiinteistöissä kuntamme alueel-
la. Ypäjän sijainti on ihanteelli-
nen ja hevosideat venyvät mo-
niin mahdollisuuksiin. Nyt sitä 
innovatiivisuutta eli kekseliästä 
uudelta kantilta ajattelua kai-
vataan. Lamoja tulee ja menee, 
aina kannattaa satsata tulevaan.

Tänä vuonna Ypäjä täyttää 
140 vuotta. Vuoden varrella 
asiaa juhlitaan monella tavalla. 
Pertun päivät ovat kohokoh-
ta vuosijuhlalle. Toivottavasti 
saamme innostuneen juhlatoimi-
kunnan suunnittelemaan vuoden 
tapahtumia. Juhlavuosi voisi ol-
la erityistä hengenkohottamisen 
aikaa. Joulukuinen valtuustoko-
kous ounasteli mukavaa yhteis-
henkeä luottamushenkilöiden 
kesken. Meidän ei tarvitse olla 
yhtä mieltä kaikista asioista, 
kunhan yhteinen päämäärämme 
on sama.  Oma päätösvalta takaa 
kuntalaisten edunvalvonnan pa-
remmin kuin vallan luovuttami-
nen jo ennestään meille yrmeille 
päättäjille jossakin kauempana.

Haluan kiittää omasta puoles-
ta kuluneesta vuodesta ja samal-
la toivotan kaikkea hyvää Ypäjä-
läisen lukijoille!

Markku Leppälahti

Nurkkakuntalainen
Hyvää uutta vuotta

Valtakunnallisessa Kummi-
hevoskampanjassa on viime 
syksyn aikana saatettu yhteen 
kummihevosia ja kummikohtei-
ta. Levän koulun 1.–2. luokka-
laiset pääsivät joulukuun alussa 
tapaamaan kummihevosensa 
tallilla. Luokan kummihevonen 
on 10-vuotias ratsuponi Karkki. 
Tallivierailua ennen oppilaat oli-
vat päässeet tutustumaan Karkin 
arkielämään kirjeiden ja kuvi-
en muodossa. Myös Karkki sai 
kirjeitä ja piirroksia oppilailta. 
Kummisyksyn kohokohta oli 
kuitenkin tallivierailu, jota kaik-
ki odottivat innolla.

Kuusi reipasta oppilasta ja 
kaksi koulun aikuista viettivät 
joulukuun aurinkoisena päivänä 
tallilla puolitoista tuntia. Sinä 
aikana oppilaat harjasivat Kark-
kia, vastasivat hevosaiheiseen 
tietovisaan samalla lukemista 
harjoitellen ja oppivat tunnista-
maan hevosen kehonosia. Lisäk-
si oppilaat askartelivat Karkille 
joulukortit ja lauloivat Karkille 

koulun joulujuhlaa 
varten harjoitellun 
joululaulun. Oppi-
laat tuumasivat Kar-
kin pitäneen heidän 
lauluesityksestään. 
Osalle oppilaista he-
voset olivat ennes-
tään tuttuja, mutta 
toisille oppilaille 
läheisempi tutustu-
minen hevoseen oli 
aluksi jännittävää. 
Ensikosketuksen 
jälkeen kaikki op-
pilaat totesivat, että 
Karkki on kiltti ja 
utelias poni, jolla 
on ihanan pehmeä 
talvikarva. Eikä 
Karkkia todellakaan tarvinnut 
pelätä, sillä Karkki tutustui vie-
railijoihin lempeästi pehmeällä 
turvallaan kaikki vuorotellen 
haistellen. Kotimatkalle lähties-
sään oppilaat vielä tervehtivät 
tallilla olevaa aasia ja pohtivat, 
miksei koulupäiviä voisi viettää 

useamminkin tallilla. He myös 
toivoivat pääsevänsä näkemään 
Karkin joskus toistekin. Kiitos 
onnistuneesta vierailusta sekä 
oppilaille että yhteistyön mah-
dollistaneelle opettajalle!

Kummihevoskampanja oli 
vuoden 2015 syksyn aikana 
Suomen Hippos ry:n, Suomen 
Ratsastajainliitto ry:n ja Hevos-
alan kehittämiskeskus Hippolik-
sen yhteishanke. Kummihevosia 
ilmoittautui kampanjaan noin 
150. Karkki ryhtyi kummihevo-

seksi, sillä halusin osaltani tuoda 
iloa ja vaihtelua oppilaiden ar-
keen. Karkki toimii myös sosi-
aalipedagogisessa hevostoimin-
nassa asiakastyössä erityistä tu-
kea tarvitsevien ihmisten kanssa. 
Lisätietoa Karkin kummihevos-
kampanjasta ja sosiaalipedago-
gisesta hevostoiminnasta voi 
lukea yrityksen Hevostoiminta 
Valkas nettisivuilta.

Teksti: Satu Valkas
Kuvat: Satu Valkas ja

Marjaana Rajala

Oppilaiden kommentteja vierailusta: 
– “Oli kivaa nähdä Karkki ja harjata sitä.” 
– ”Oli kivaa olla Karkin kanssa ja putsata sen kavioita, me kun ei 

olla ikinä tehty sitä ennen.” 
– Oli kivaa kun oli niitä vihjeitä ja sai selville, mikä sana niistä 

muodostuu.” 
– ”Hevosen osat oli mulle ihan uusi juttu. En ollu ennen tiennyt.” 
– ”Se oli mukavaa kun saatiin kattoo aasia, kun en oo ennen nähny.”

Levän koulun oppilaat 
tapasivat kummihevosensa!
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Suomen Metsästysmuseo ja 
Karjalan Liitto järjestävät luovu-
tetun Karjalan eräperinteen ke-
ruun, jossa kootaan talteen vielä 
tavoitettavissa oleva tieto luo-
vutetun Karjalan metsästäjistä ja 
kalastajista, metsästysoloista se-
kä metsästys- ja kalastustavoista. 
Keruun suojelijana toimii Karja-
lan Liiton puheenjohtaja Marjo 
Matikainen-Kallström.

Karjalalla on vankka asema 
suomalaisessa eräperinteessä ja 
eränkäynnin historiassa. Luo-
vutettu Karjala oli riistamaan-
tieteellisesti mielenkiintoinen 
ja monimuotoinen alue. Vanhat 
eräperinteet elivät vielä talviso-
dan aattona vahvoina. Karjalai-
set olivat maankuuluja eränkä-

vijöinä, kuten Vornasen veljekset 
ja runonlaulajinakin tunnetut 
Shemeikat.

Laatokka ja Suomenlahti an-
toivat kalaa sekä myös mahdol-
lisuuden hylkeenpyyntiin. Kaik-
kia kalastuskulttuuriin kuuluvia 
pyyntitapoja harjoitettiin. Keruu 
on kaikille avoin. Pienetkin ker-
tomukset otetaan vastaan. Kerä-
ysaika päättyy 31.3.2016

Keruuta koskeviin kysymyk-
siin vastaa Metsästysmuseon 
amanuenssi Pekka Allonen, pek-
ka.allonen@metsastysmuseo.
fi, puh. 019 723 751 tai 045 170
1585.

Kertomukset voi palauttaa 
Pekka Moisanderille, joka hoitaa 
ne edelleen Metsästysmuseolle.

Eräperinteen muistitiedon keruu
Karjalaisii erätarinoi kerruu

Juhlapuheen piti Hevosopisto Oy:n toimitusjohtaja 
Petri Meller.

Juhlan ohjelmaan sisältyi mm. Sanna Sukin yksinlauluesitys Kaija Sauk-
kolan säestämänä.

Itsenäisyyspäivän juhla Ypäjällä 6.12.2015

Kirkkoherra Vesa Parikka puhui seppeleenlaskujen jälkeen.

Tässä juhlayleisössä on vielä 
paljon meitä, joiden isät ja äi-
dit, isovanhemmat, sedät ja tädit 
puolustivat maatamme sotien ai-
kana ja sen jälkeen jälleenraken-
sivat sitä paikaksi, jossa on elä-
mä voi olla hyvää ja turvallista. 
Yleisössä on vielä niitäkin, joille 
sota-aika oli osa lapsuutta, ja voi 
joukossa olla jokunen niistäkin, 
jotka ovat saapuneet Ypäjälle 
niin sanotusti evakkokuorman 
päällä kiikkuen. Meidän ikäpol-
vellamme on perheidemme kaut-
ta vielä elävä kosketuspinta ras-
kaaseen aikaan, jonka ansiosta 
Suomi on nyt se, mikä on. 

Nuorilla samanlaista kos-
ketuspintaa ei välttämättä enää 
ole. Heidän lähtökohtansa on jo 
toinen, mutta olen iloinen siitä, 
että hekin arvostavat maataan. 
Tämä näkyy muun muassa kah-
dessa ypäjäläisessä perinteessä. 
Jo useamman vuosikymmenen 
hevoset ja ratsastajat ovat itse-
näisyyspäivänä olleet kunniavar-
tiossa sankarihaudan tuntumassa. 
Perinteen käynnistivät aikanaan 
ratsastuksen harrastajat ja nyt si-
tä jatkavat Hevosopiston nuoret 
opiskelijat ja paikalliset perin-
neratsastajat. Jo aiemmin tällä 
viikolla nuoret juhlistivat itsenäi-
syyspäivää tuoreemmalla perin-
teellä, omilla tanssiaisillaan.  

Nykyhetken haasteista huo-
limatta Ypäjä voi olla ylpeä it-
sestään. Ypäjä on pieni, mutta 
vireä ja elävä kunta, jolla on 
paljon annettavaa paitsi asuk-
kailleen myös vierailijoille. Kun 
puhutaan nykyisestä Ypäjästä, 
puhutaan sukupolvien ketjun 
tekemästä työstä, mutta myös 
hevosesta. Harva näin pieni kun-
ta on saanut aikaan niin monia 
muistijälkiä Suomen historiaan, 
ja näihin muistijälkiin etenkin 
1930-luvusta eteenpäin liittyy 
monin tavoin hevonen. Osa näis-
tä muistijäljistä on ollut hyvinkin 
julkisia, kuten esim. president-
tien hevosten esiintymiset medi-
assa. Osa taas on hiljaisempaa, 
tärkeää, mutta ei niin julkista 
historiaa, josta ei niin ole pidetty 
melua ja jota suuri yleisö ei vält-
tämättä osaa yhdistää Ypäjään.      

Vuonna 1930 maatalousmi-
nisteriö asetti rakennustoimi-
kunnan Valtion hevossiittolan ja 
hevoshoitokoulun perustamista 
varten, ja 1933 puolustusvoimien 
remonttikoulu muutti Lappeen-
rannasta Ypäjälle mukanaan 104 
hevosta. Seesteinen maaseutupi-
täjä sai aivan uudenlaista väriä, 
ja vaikutukset tuntuvat edelleen. 

Ypäjäläisten ihmisten uhra-
ukset ja vaikeudet olivat sota-
aikana suuret kuten muuallakin 
maassa. Erityispiirteensä Ypä-

jälle toivat tuohon-
kin aikaan hevo-
set.  Voi olla, että 
täälläkin on niitä, 
jotka muistavat he-
vosten pakko-otot 
ja lähdön sotaan. 
Harvempi tietää, 
että rintamalle 
päätyivät myös ne 
hienot ratsut, joita 
Suomeen hankittiin 
pitämättä jääneitä 
Helsingin vuoden 
1940 olympialaisia 
varten. 

Sota-aikaankin 
Ypäjällä tehtiin 
työtä myös hevos-
ten elämän paran-
tamiseksi. Täällä 
mm. huolehdittiin 
rintamalla haavoit-

tuneista hevosista, joita hoitivat 
eläinlääkintälotat ja vapaaehtoi-
set eläinlääkärit Pohjoismaista. 

Sotien jälkeen edessä oli vaa-
tiva jälleenrakennusurakka, mut-
ta elämä kuitenkin jatkui. 

Puolustusvoimien läsnäolo 
oli tuonut Ypäjälle ratsastusur-
heilun, ja upseerit ja aliupseerit 
tekivät merkittävää työtä myös 
sillä saralla.  

Olen nähnyt jo 1930-luvulla 
kirjoitetun mittavan artikkelin, 
jonka otsikkona oli ”Ypäjä on 
ratsastuksen Mekka”.  Jo ennen 
sotia Ypäjällä siis valmentaudut-
tiin jopa kansainvälisiin edus-
tustehtäviin, ja työ jatkui sotien 
jälkeen. 

Tästä kertonee myös Hevos-
opiston talonmiesten 2000-luvun 
alussa tekemä löytö. Erään ra-
kennuksen vintin puruista löytyi 
korjaustöiden yhteydessä vaa-
timaton, jo hieman haalistunut 
kortti. Se oli ”matkustavaisen 
ilmoitus nimismiehelle”, jollai-
nen aikanaan paikkakunnalla 
majoittuvilta vierailta vaadittiin. 
Kyseinen matkustavainen oli 
tullut elokuussa 1948 Ypäjälle 
muutamaksi viikoksi, hän oli tul-
lut Haminasta ja hänen määrän-
päänsä oli Lontoo. Kun käänsi 
kortin, paljastui kenestä oli ky-
symys. Matkustavainen oli Adolf 
Ehrnrooth, joka kilpaili Lontoon 
olympialaisissa muutamaa viik-
koa myöhemmin yhdessä Suo-
men muun joukkueen kanssa. 
Mainittakoon, että moni jouk-
kueen jäsenistä oli haavoittunut 
sodassa, osa hyvin vakavastikin.   

Valmennusperinne jatkuu 
edelleen. 50-luvun lopun ja 
60-luvun hiljaisemman kauden 
jälkeen Ypäjällä ovat valmen-
tautuneet ja valmentaneet maan 
kuuluisat kärjet Kyra Kyrklun-
dista Christopher Wegeliukseen 
ja Piia Pantsuun. Suomen Rat-

sastajainliiton valmennuskes-
kuksena toimiminen tuo edelleen 
Ypäjälle maan kärkiratsukot ja 
huippuvalmentajat, ja antia täy-
dentää ammatillisen koulutuk-
sen vahva kansainvälisyys. Jo 
puolustusvoimien aikana alkanut 
kilpailutoiminta on saanut jatkoa 
mm. jo yli 40-vuotiaasta Finn-
derbystä, joka sekin on tuonut 
Ypäjälle kilpailemaan kansainvä-
lisiä huippunimiä. Ammatillisen 
koulutuksen rinnalla valmennus- 
ja kilpailutoiminta tuovat Ypä-
jälle vuosittain useita kymmeniä 
tuhansia kävijöitä, millä taas on 
suuri merkitys koko kunnan ja 
lähiseudun yrityksille ja hyvin-
voinnille.  

Puolustusvoimien mukana 
Ypäjälle oli siis tullut ratsastus-
urheilu, ja valtion hevossiittolan 

mukana hevosten kasvattaminen 
ja ammatillinen koulutus. Siit-
tolan ja sen jatkajan hevosjalos-
tuslaitoksen saavutuksiin kuului 
myös raviurheilun kehittäminen. 
Kuuluisa periyttäjäori Uskoton 
muistetaan, mutta suuri yleisö 
ei välttämättä tiedä esim. Urho 
Kekkosen orlov-rotuisten hevos-
ten kytkentää lämminverilähtö-
jen käynnistymiseen Suomessa. 

Ypäjän muistijäljestä Suomen 
historiassa puhuttaessa ei muil-
takaan osin pidä unohtaa presi-
denttien hevosia. 

Vuonna 1948 Suomen mar-
salkan C.G.E. Mannerheimin 
viimeiseksi jäänyt ratsu Käthy 
saapui 1948 Ratsukoulun talleil-
le. Käthyn hautamuistomerkki 
löytyy Ypäjältä 1-tallin edus-
talta. Vuosien varrella Ypäjällä 
ovat majaansa pitäneet niin Urho 
Kaleva Kekkosen lämminverira-
vurit ori Lento, tammat Katja ja 
Tamara varsoineen kuin Mauno 
Koiviston Zaslonkin. Perinnettä 
on jatkettu näihin päiviin asti. 
Hevosopiston talleista löytyvät 
presidentti Tarja Halosen suo-

menhevostamma Ypäjä Tarja, 
joka on esiintynyt ansiokkaasti 
rotunsa edustajana monissa PR-
tehtävissä. Tuorein tulokas on 
tasavallan presidentin Sauli Nii-
nistön raviuraa aloitteleva Ypäjä 
Juulia, suomenhevonen ja tamma 
sekin.

Puolustusvoimat lähtivät Ypä-
jältä 50-luvun alkupuoliskolla, 
mutta hevosiin liittyvä toiminta 
jatkui. Kehittäjinä olivat valtion 
hevossiittola ja sen jatkaja he-
vosjalostuslaitos sekä ammatil-
liset oppilaitokset, joiden nimet 
ja organisaatiot vaihtelivat vuo-
sien ja vuosikymmenien varrella. 
Ammatillisessa koulutuksessa 
Ypäjällä ehtivät vaikuttaa ken-
gityskoulu, maatalousseppäkou-
lu, Ypäjän maatalousoppilaitos, 
Suomen Ratsastusopisto ja Ypä-

jän hevostalousoppilaitos. 
Nyt näitä hevosalan toiminto-

ja jatkavat Hevosopisto ja Luon-
nonvarakeskus LUKE.  

Täällä Ypäjällä tapahtuvalla 
hevosalan koulutuksella on aina 
ollut merkittävä valtakunnallinen 
rooli. Olemme aktiivisesti huo-
lehtineet hevosalan koulutuksen 
kehittämisestä siten, että hevos-
alan koulutus kestää hyvin myös 
kansainvälisen vertailun. Suoma-
lainen ratsastuksenopettajakoulu-
tus on kokonaisuudessaan raken-
nettu Ypäjällä, eikä pidä unohtaa 
kansainvälisestikin tunnustettua 
hevosalan tutkimustyötä. 

Vuonna 1982 Suomen hevos-
pitäjäksi julistautuneessa kun-
nassa on siis pitkät perinteet. 

Hevoset ovat täällä saaneet 
elää ja nauttia kulttuurihistorial-
lisestikin arvokkaasta ja kauniis-
ta jokivarsimaisemasta. Eivätkä 
vain hevoset ole päässeet nautti-
maan Ypäjästä ja sen palveluista. 
Ypäjä on tarjonnut myös ihmisil-
le sekä kulttuuri- että urheiluelä-
myksiä musiikkiteatterin, Pertun 
päivien, Finnderbyn, Suomenrat-

sujen kuninkaallisten ja satojen 
muiden tapahtumien muodossa. 

Kunnat elävät nyt jatkuvien 
talouspaineiden alla. Asukkaista 
pitää huolehtia ja palvelujen ta-
sosta ei saisi tinkiä. Kunnan luot-
tamushenkilöiden ja operatiivi-
sen johdon tehtävät tuntuvat vä-
lillä täysin mahdottomilta, mutta 
Ypäjällä näistäkin haasteista on 
selvitty hyvin. Se kertoo järke-
västä, kohtuullisesta taloudenpi-
dosta ja maltista, jolle sietää nos-
taa hattua. Ja ehkä tässä kaikessa 
on tarvittu myös tiettyä sitkeyttä, 
jota jotkut voisivat kutsua myös 
jääräpäisyydeksi. Tällä kaikella 
on kuitenkin turvattu asukkaille 
hyvät palvelut ja pidetty Ypäjä 
näkyvänä osana Suomen kar-
talla. Tulevaisuudessa tarvitaan 
varmasti myös uudenlaisia kei-
noja ja rohkeutta, jolla kunta voi 
auttaa yrityksiä menestymään ja 
säilyttämään työpaikkoja.

Myös ammatillinen koulutus 
joutuu elämään samanlaisessa 
jatkuvan epävarmuuden tilassa. 
Opetukseen varattu valtion raha 
vähenee vuosi vuodelta. Vuoden 
2012 jälkeen rahoitus on pienen-
tynyt lähes 15 %, eikä säästöille 
tunnu näkyvän loppua. Olimme 
Hevosopistollakin varautuneet 
mittaviin säästöihin vuodelle 
2016, mutta tällä hetkellä näyttää 
siltä, että säätötarve on vielä tä-
täkin suurempi. Uusin uhka koh-
distuu erityisesti luonnonvara-
alan koulutukseen. 

Korulauseissa ja juhlapuheis-
sa opetuksen laadun uskotaan 
kaikesta huolimatta säilyvän 
muuttamalla ja kehittämällä ope-
tusmenetelmiä. Yhtälö on aika 
mahdoton: Ypäjä on ollut he-
vosalan koulutuksen kehittäjä ja 
edelläkävijä ja tarjonnut opiske-
lijoille huippuluokan koulutusta 
huippuluokan olosuhteissa. Pys-
tymme jatkossakin tarjoamaan 
laadukasta koulutusta, mutta 
huippulaadun säilyttäminen 
edellyttää myös uusien vahvuuk-
sien etsimistä. 

Tässä tilanteessa Ypäjän his-
toriasta tuleva toiminnan mo-
nipuolisuus on todella suuri etu 
ja valtti, jollaista harvalla oppi-
laitoksella on ja josta meitä voi 
kadehtia. Vahvan ammatillisen 
koulutuksen rinnalla tarvitaan 
vahvaa muuta toimintaa, jonka 
avulla saatetaan säilyttää mm. 
merkittävä määrä työpaikkoja, 
sekä suoraan toiminnassa että 
välillisesti vaikkapa koulujen ja 
päivähoitopalveluiden tarpeena.  
Monipuolisuus on myös amma-
tillisen koulutuksen ehdoton etu 
ja vetovoimatekijä, jota myös 

kansainväliset kumppanimme 
ihailevat. Ypäjä pystyy tarjoa-
maan opiskelijoille sellaisen ko-
konaisuuden, jota hän ei muualla 
saa, ei välttämättä edes hevospe-
rinteiltään vahvoissa Keski-Eu-
roopan maissa.    

Moni muu oppilaitos ja paik-
kakunta haaveilevatkin nyt sel-
laisesta, mitä meillä on raken-
nettu jo vuosikymmenien mit-
taan. On onni, että Ypäjällä ja 
Hevosopistolla on oltu koko ajan 
aktiivisia ja kehitetty muuta toi-
mintaa opetuksen rinnalle. Val-
mennuskeskus, kilpailutoiminta 
ja muut aktiviteetit tuovat vuo-
sittain kylään nykyisin lähes 70 
000 vierailijaa vuodessa. Uskon, 
että tulevaisuudessa täällä vie-
railee vielä useampi. Tavoitteena 
olkoon, että tänne vuosittain tu-
levat 100 000 ihmistä tuhansine 
hevosineen tulevat kokemaan 
ainutlaatuisia elämyksiä ja vie-
raanvaraisuutta. Tätä kaikkea 
ei tarjoa ainoastaan Hevosopis-
to, vaan mukaan tarvitaan koko 
kylä, sen ihmiset ja yritykset, ja 
itse asiassa vähän lähiseutuakin. 
Kasvava vierasmäärä taas tuo 
työtä ja elinvoimaa matkailusta 
rehuntuotantoon koko alueella.

Tulevaisuudesta pitää huoleh-
tia. Yhteiskunnan haasteet ovat 
valtavat, ja monet asiat muuttu-
vat lähivuosina. Uusien SOTE-
alueiden vaikutus jää nähtäväksi, 
ja valtion ja kuntien hallinnossa 
tapahtuu todennäköisesti suuria-
kin muutoksia. Tälläkin seudulla 
on täysin mahdollista, että kunti-
en rajoja piirretään uusiksi, vaik-
ka se ei mieluisalta tuntuisikaan. 
On mahdollista, että Ypäjäkin on 
myöhemmin hallinnollisesti osa 
isompaa kokonaisuutta, vaikkapa 
osa kuvitteellista pohjoista Tur-
kua tai eteläistä Tammelaa. Kai-
kesta huolimatta uskon vakaasti 
siihen, että Ypäjä säilyy kartalla 
elävänä, vilkkaana ja omaleimai-
sena paikkakuntana, jossa on hy-
vä asua, vierailla ja opiskella.

Arvoisa juhlaväki. Pidetään 
Ypäjä yhdessä elinvoimaisena, 
huolehditaan asukkaiden palve-
luiden saatavuudesta ja vieraili-
joiden viihtyvyydestä. Rakenne-
taan menestyvää Ypäjää yhteis-
työssä, positiivisessa hengessä 
ja luodaan samalla uusia hienoja 
muistijälkiä Suomen ja suo-
malaisen hevoshevostalouden 
historiaan. Hyvän tulevaisuu-
den takeeksi tarvitsemme ennen 
kaikkea yhteistyötä, mutta myös 
sinnikkyyttä ja halua tehdä ko-
vaakin työtä. Kaikkia näitä kyllä 
Ypäjältä löytyy. 

Hyvää itsenäisyyspäivää.
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Osa Jokiläänin kansalaisopiston 
kevättarjonnasta
KANKAAN LUOVA MUOKKAAMINEN JA 
PINTAKÄSITTELY Uutuus! 110421
Paanan koulu, tekstiilityönluokka, 
Asemakuja 1, Jokioinen ma 18.00–21.00
Piritta Kämi-Conway 1.2.2016–11.4.2016, 36 t 
Kurssimaksu 49,00 € Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla tutustutaan, opetellaan ja vaikka keksitään itse uu-
sia, erilaisia kankaan muokkaamistapoja. Kurssilla voit koit-
taa esim vapaakirjailua koneella, vekittämistä, maalaamista, 
värjäämistä, polttamista tai huovuttamista eri materiaalien 
kanssa. Kankaan lisäksi materiaalina voi käyttää mitä vaan 
paperista ruostuneeseen metallilankaan. Valmistetusta 
ja pintakäsitetystä kankaasta voit valmistaa haluamasi tu-
otteen, esim. vaatteen, huivin, sisustustekstiilin tai vaikka 
taideteoksen. Ilmoittautuminen 25.1.2016 mennessä. 
KANKAANKUVIOINTI 110423
Vanha pappila, Rauhalantie, Ypäjä pe 18.00–21.00
Minna Sikiö  la 10.00–15.00
Kurssimaksu 36,00 € 11.3.2016–19.3.2016, 20 t 
Enintään 9 opiskelijaa
Kurssilla kuvioidaan kangasta erilaisin menetelmin. Käytet-
ään kaavioita, leimasimia, estoaineita, pitsiliinoja ja rollere-
ita ym. Voit kuvioida vanhoja ja uusia tekstiilejä sekä kuvi-
oida kangasta esim. tilkkutöitä varten. Värit ovat kankaan-
painoon soveltuvia painovärejä. Ilmoittautuminen 4.3.2016 
mennessä.
ESPANJAN KIELI – ALKEET 120701
Ypäjänkylän Seuraintalo, 
Ypäjänkyläntie 842 ke 18.00–19.30
Lucia Blasco  13.1.2016–23.3.2016, 20 t 
Kurssimaksu 36,00 € Enintään 30 opiskelijaa
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. 
ATK-ALKEET 340106
Kartanon koulu, atk-luokka, 
Varsanojantie 97 ke 17.00–19.15
Esa Virta  13.1.2016–23.3.2016, 30 t 
Kurssimaksu 41,00 € Enintään 11 opiskelijaa
Aloitetaan alusta, kurssille voi tulla vaikka ei olisi aiem-
min konetta käyttänyt. Käydään läpi työskentely Win-
dows-ympäristössä, tiedostojen tallentaminen, tek-
stinkäsittelyä, Internet ja sähköposti. Ilmoittautuminen 
11.1.2016 mennessä 
TABLETTI TUTUKSI, LAKE-hanke 340110
Humppilan yläaste, Eedenintie 1 ti 17.00–19.15
Jouni Karjala 12.1.2016–1.3.2016, 21 t 

Enintään 25 opiskelijaa
Kurssilla tutustutaan erilaisten hyötyohjelmien avulla tablet-
titietokoneen käyttöön. Kurssi on osin opetushallituksen ra-
hoittamaa ja opiskelijalle ilmainen. 
VENÄJÄN KIELI 120601
Kartanon koulu, Varsanojantie 97 ma 17.3019.45
Marina Aalto
Kurssimaksu 41,00 € 18.1.2016–4.4.2016, 30 t
Tervetuloa opiskelemaan Venäjää! Kurssi on tarkoitet-
tu venäjän kielen perusasiat opiskelleille. Jatketaan tutu-
stumista venäjän kieleen, sekä Venäjän kulttuuriin ja matka-
kohteisiin venäjää äidinkielenä puhuvan opettajan kanssa. 
Oppikirjana Pora! 

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
www.jokioinen.fi/kansalaisopisto

puh. 03 4182 7402Pertunkaaren historia
Wäärin käsityksiä

Ypäjäläinen nuoruuden ystä-
väni Kari Helander kävi oppi-
koulunsa Koski Tl:ssä. Hän oli 
innostunut lentopallosta. Pieni, 
mutta vikkelä kun oli, hän pär-
jäsi jopa niin hyvin, että pääsi 
mukaan  Kosken Kaiun harjoi-
tuksiin. Siemen jäi itämään. Jos-
pa joskus Ypäjälläkin olisi oikea 
lentopallosalisali. Lopulta kunta 
rakensi Perttulan koulun yhtey-
teen salin. Se oli voimistelusali, 
eikä näin ollen soveltunut lento-
pallon pelaamiseen pienuutensa 
ja mataluutensa takia. 

 Aikaa kului ja taas Ypäjällä 
rakennettiin. Tällä kertaa yhteis-
koulu Siittolan mäkeen. Ja sin-
ne piti tietysti lentopallokenttä 
saada. Kenttä saatiinkin, mutta 
se mahtui juuri ja juuri rajojen 
sisään ja pallo viihtyi useimmin 
katossa. Taas oli menty suunnit-
telussa metsään.

Sitten Karin silmiin sattui Tu-
run Sanomista ilmoitus Tampe-
reen vapaa-ajan maasta ja lamp-
pu syttyi. Toiminnan miehet te-
kivät vielä retken Suonenjoelle, 
jossa oli samanlainen kaarihalli 
kuin Tampereella. Asia varmis-
tui. Kari kävi vakinaisen palve-
luksen Hämeenlinnassa. Sieltä 

hän bongasi hallille nimen. Hä-
meenlinnassa on Hämeenkaari. 
Siitä nimi Pertunkaari.

Yhteiskoulun juhlasalin pu-
hujanpönttö kumoon ja siinä oli 
pienoismalli. Tartuttiin toimeen 
hirveällä vimmalla vaikeuksista 
välittämättä. Kunta tyrmäsi hul-
lun idean, mutta suostui takaa-
maan pankkilainan.  No hullu 
projektihan se oli, mutta Ypäjän 
Yllätyksen johtoryhmä päätti 
näyttää. Bingon avulla saatiin 
tarvittava aloitusraha ja rakenta-
minen alkoi. Valto Raaska toimi 
rakentamisen pääinsinöörinä. 
Tauno Tamminen toimi bingon 
kultakurkkuna. Helander kerä-
si rahat/ tavarat bingovoitoiksi. 
Yllätyksen puheenjohtaja Tauno 
Kössi ei toppuutellut.

Kerran Hellu ja Tane ostivat 
bingovoitoksi käytetyn auton 
Niemelän Hutilta. Kertoivat 
Kössille hankintansa. Puheen-
johtaja Kössi vähän totesi yks-
kantaan, että jumankaut, koska 
olette jotakin hankkineet, saatte 
myös tuhlata.

Huonekalukauppias Arvo 
Virtanen toimitti velaksi Yllä-
tyksen bingoon tavaraa. Mm 
huonekaluja, kodinkoneita, ra-

dioita, pesukoneita, jääkaappeja 
ja kahvia ainakin miljoona pa-
kettia. Kahvia roudattiin paket-
tiautokaupalla. Jossain vaihees-
sa kun Helander oli jo velkaa 
3000 kg:sta kahvia, Virtanen 
lainasi tavaraa maksua vastaan. 
Hän rakasti nuorisokulttuuria ja 
varsinkin nuorten liikuntamah-
dillisuuksia. Virtanen sanoi jos-
sain välissä kun velkamäärä oli 
kasvanut suureksi, että kyl mää 
välillä vähän rahhaakin tarttisin.

Ennen Pertunkaaren valmis-
tumista bingoa oli pelattu mm. 
Vallan baarin yläkerrassa. En-
simmäisen bingon päävoitto oli 
Philips -parranajokone. Siitä 
jatkettiin yhteiskoululle, Pertun 
pirtille ja jopa Pertun lavalle, 
kun lavan ikkuna-aukot oli saatu 
umpeen. Valtiolta oli tullut mää-
räys, että tämänkaltaiset tapahtu-
mat on pidettävä sisätiloissa.

Kesäsin bingoa pelattiin Per-
tun mäellä. Kansainvaellus oli 
Ypäjän mittakaavassa suuri. 
Osallistujamäärä läheni Ypäjän 
väkilukua, ollen parhaimmillaan 
yli 3000 pelaajaa. Autoja oli si-
kin sokin pitkin muumilaakson 
keskustaa. Siittolan tiekin oli 
täynnä autoja yhteiskoululle asti 
puhumattakaan urheilukentästä 
ja muista tyhjistä paikoista. Suu-
ren yleisöryntäyksen aikoihin 
bingon vetäjäksi saatiin jopa sen 
aikainen uutistenlukijajulkku 
Heikki Kahila. Kahila sanoi pai-
kalle tultuaan, että kaikenlaisissa 

kissanristiäisissä olen juontajana 
ollut sonninäyttelystä alkaen, 
mutta bingo on kokematta. Tam-
misen Tane toki auttoi juonto-
tehtävissä.

Vähitellen ja lähinnä bingo-
rahoilla kaarihalli nousi kuin 
nousikin. Rakentamisessa oli 
mukana satoja talkoolaisia aikaa 
säästämättä.

Bingo jatkui ja väkeä tuli siis 
tuhansittain ympäri maakuntaa. 
Palkintoina oli yksi auto ker-
rallaan. Aluksi vanhoja ja myö-
hemmin uusia autoja. Ypäjä eli 
bingohuumaa ja näillä rahoilla 
suuri unelma täyttyi. Saatiin se 
kaarihalli, johon mahtui lento-
pallokenttä ja muitakin kenttiä ja 
korkeus riitti.

Viime vuonna tehtiin halliin 
suuri sisäsaneeraus. Kustannus 
oli n. 500 000 euroa.  Eurot haa-
littiin kokoon pankkilainoilla ja 
ELY-keskuksen avustuksella. 
Nyt halli on sisältä entistä ehom-
pi. Uuden saneerauksen avajai-
set pidettiin tammi-helmikuun 
vaihteessa. Julkisivu toki kai-
paisi ehostusta, mutta näinkin se 
kelpaa.

Yllä oleva tarina on lyhen-
nelmä muutaman kaverin ak-
tiivisesta halusta saada pieneen 
kuntaan kunnollinen liikunta-
paikka. Hienosta talkoohengestä 
ja vaikeuksien kautta voittoon 
mielialasta. Entisenä ypäjäläise-
nä nostan hattua.

Keijo Wääri

Perheiden ulkoilutapahtuma oli Museonmäellä 8.12.2015. Nuotio ja tulet 
pitkin pihaa loivat hienon tunnelman, jota lauluillaan säestivät Katja 
Karisukki ja Sanna Sukki. Tähtiä emme päässeet pilvisyyden takia näke-
mään, mutta tähtisadetikkujen pyörityksestä osaava kuvaaja sai tällaisen 
otoksen (kuva Timo Ilomäki, Lounais-Hämeen Uranus).
Hyvää alkanutta vuotta 2016 ja Jumalan siunausta. Vesa Parikka

Mistä se idea lähti, en muista 
ihan varmaksi. Taisi olla niin, 
että joku tiesi villasukkia olevan 
saatavilla ja halusi tietää, että 
kuka olisi sopiva lahjan saaja 
meidän Kulttuuri Puomilaisten 
mielestä. Siinä sitä sitten mie-
tittiin sopivaa kohdetta. Mietis-
keltiin sitäkin, että riittääkö se 
oma aika näin pikkujoulujen, 
Joulumarkkinoiden ja muiden 
tapahtumien alla, Joulusta nyt 
puhumattakaan. Selailtiin kai 
vähän Ypäjäläistä ja etsittiin so-
pivaa toimijaa/toimintaa joulu-
lahjan saajaksi. Kun kohde löy-
tyi, päätettiin, että kyllä se aika 
riittää, istuskellaan sitten joskus 
myöhemmin.

Alunperin suunniteltiin, että 
annetaan jokaiselle Mielikkiläi-
selle henkilökohtainen paketti. 

Soitto toiminnanjohtajalle Sirpa 
Mäkelälle kuitenkin paljasti, että 
tehtävä mahdoton, jäseniä yh-
distyksellä kun on yli 230! Siinä 
puhelimessa hetken tuumailtu-
amme Sirpan ehdotti, josko lah-
joittaisimme villasukkia Mie-
likin Forssan toimistolle, jossa 
vierailijat ottavat aina tullessaan 
kengät pois. Näin me sitten toi-
mimme ja tässä sinulle lyhykäi-
syydessään tarina, kuinka Kult-
tuuri Puomi sai mahdollisuuden 
lämmittää lähimmäisen varpaita. 
Ja siitä miten yhteistyö ja yhteen 
hiileen puhaltaminen mahdollis-
taa paljon. Lämmin kiitos kai-
kille Ypäjäläisille, jotka sukkia 
kutoi ja keräsi minulle eteenpäin 
annettavaksi.

KIITOS!
Virve Saarikoski

Mielikkiläisille villasukkia

Veteraanituvalla sukkia ottamassa vastaan (vasemmalta) Toimi Itä, pj. 
Pentti Immonen, Ulla Salmi, Päivi Mansikkamäki sekä Kultturi Puomilta 
Juha Ilmanen.

Loppiaisen 6.1. ZUMBA® Kartanon koululla klo 12-13.30, 10€
Ilmoittaudu etukäteen, satun.liikuntapalvelut@gmail.com.
KEVÄÄN 2016 JUMPAT Kartanon koululla alk. ke 13.1.
klo 18.45 KUNTOJUMPPA ja klo 19.45 ZUMBA® 
Tervetuloa mukaan vasta-alkajat ja konkarit! 
Kertamaksu 8€, 5x-kortti 34€, 10x-kortti 58€ 
INBODY 770 -KEHONKOOSTUMUSMITTAUS & JUMPPAPÄIVÄ
Kartanon koululla lauantaina 30.1. klo 10-13
www.satunliikuntapalvelut.fi, 040 534 5582 / Satu Mononen

Ypäjällä alkaa maaliskuussa 
Mestarikasvattajat-kimppa, joka 
edistää kotimaista hevoskasva-
tusta, osallistuu hevosalan kou-
lutuksen kehittämiseen ja lisää 
yhteistyötä alan järjestöjen ja op-
pilaitosten välillä.

Lions Club Ypäjä/Kate osal-
listuu joukkorahoitteiseen hank-
keeseen ja tarjoaa kahdelle ypä-
jäläiselle hevoskasvatuksesta 
kiinnostuneelle näköalapaikan 
uuden oppimiseen ja vanhojen 
tietojen syventämiseen. 

– Klubimme haluaa osallistua 
hankkeeseen ja tukea samalla 
Ypäjälle tärkeän elinkeinon ke-
hittymistä, toteaa klubin presi-
dentti Eija Kara.

Ohjelma käynnistyy 12.maa-
liskuuta seminaarilla Ypäjällä, ja 
se jatkuu aina vuoteen 2018 asti. 
Kumppanina ovat Hevosopiston 
lisäksi myös Ylä-Savon ammat-
tiopisto Kiuruvedeltä sekä Hä-
meen ja Pohjois-Savon hevosja-
lostusliitot sekä Suomen Hippos.

– Kimppavuosien aikana 
seurataan hevoskasvatustyötä 
siitoshevosten valinnasta aina 
syntyvien varsojen opetukseen 
ja myyntiin saakka. Kimppa on 
vuokrannut hankkeeseen neljä 
tammaa. Niistä kaksi, Riding 
Lady ja Siirius, sijoitetaan He-
vosopiston siittolatalliin, kertoo 
kimpan edustajiston puheenjoh-
taja Päivi Laine.

Kimppavuosien aikana saa 
oppia esimerkiksi hevosten li-
sääntymisestä, tamman hoidosta 
ja varsasta sekä hevosten kasvat-
tamiseen liittyvästä päätöksente-
osta. Tamma- ja varsa-asioiden 
lisäksi kerrotaan muun muassa 

sopimuksista, asiakkaille tiedot-
tamisesta ja kasvatustoiminnan 
suunnittelusta. Tiedotteiden asia-
sisältö nojaa samaan asiantunte-
mukseen, jota käytetään tallimes-
tarin erikoisammattitutkintoon 
valmistavassa koulutuksessa.

Asiantuntijaluentoja järjes-
tetään vuosina 2016–2018 neljä 
kertaa vuodessa. Puhujiksi kut-
sutaan Suomen johtavia asian-
tuntijoita kertomaan esimerkiksi 
siitoshevosten ruokinnasta, var-
somisesta, varsallisen tamman 
ja pikkuvarsan hoidosta, varsan 
vieroittamisesta ja varsanopetuk-
sesta.

Tapaamisissa puolestaan pe-
rehdytään kasvatustyön arkeen ja 
hevosten elämään käytännössä. 
Osa tapaamisista sijoittuu hevos-
alan tapahtumien yhteyteen.  Li-
sää tietoa löydät Mestarikasvatta-
jien verkkosivuilta (www.mesta-
rikasvattajat.fi). Siellä esitellään 
myös kimpan hevoset.

Mestarikasvattajat-kimpan 
toiminnan valmistelu oli osa 
tallimestarin erikoisammattitut-
kintoon valmistavan koulutuk-
sen kehittämishanketta vuosina 
2014–2015. Hanketta tuki Ope-
tushallitus.

Jos kiinnostuit kouluttautu-
misesta, voit lähettää Päivi Lai-
neelle (paivi.laine@hevosopisto.
fi) vapaamuotoisen hakemuksen. 
Kerro siinä hevostaitojesi tasos-
ta, tulevaisuuden suunnitelmis-
tasi ja siitä miksi juuri sinä olisit 
oikea ihminen mukaan Mestari-
kasvattajiin.

Lähetäthän hakemuksesi säh-
köpostilla 7. helmikuuta 2016 
mennessä.

Haluatko hevosten 
mestarikasvattajaksi?
LC Ypäjä/Kate etsii kahta kiinnostunutta
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Liikuntatapahtumia

Halutaan lainata kopiointia varten tai otetaan vastaan 
lahjoituksina vanhoja valokuva-albumeja ja valokuvia. 
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
Pj. Maurits Hietamäki
puh. 040 550 9856

LoKoKo:n koripallokerho  
2007–09 syntyneille
Koripalloilua jatketaan perjantaisin 8.1 alkaen PERT-
TULAN koululla klo 16–17. Kevätkauden kausimaksu 
on 55 €. Sama kausimaksu oikeuttaa myös Ypäjän 
Yllätyksen salibandykerhoon, jolloin viikkoon saadaan 
ainakin kaksi laadukasta liikuntakertaa. 
Koripallosta vastaa Heikki Perho, 041 504 6923.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Tammikuun toimintaa

Vuoden ensimmäinen kokoontuminen tiistai-
na 12.1. klo 13 Veteraanituvalla (hallitus kokoontuu 
12.30).  Tervetuloa pohtimaan kevätkauden ohjelmaa.
Tarinatupa perjantaina 22.1. klo 13 Veteraanituvalla.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Sydämellinen kiitos
LC Ypäjä/Katen
joulumyyjäisiin
osallistuneille.

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta 2016!

”Rakastaa shoppailua? 
Kysyy eksyessään tietä? 
Vaihtaa sukat joka päivä? 

On ehkä mies – mutta 
ei LUOLAMIES!”

JHL Ypäjän osasto järjestää teatterimatkan
Tampereelle katsomaan esitystä

LUOLAMIES
lauantaina 6. helmikuuta klo 19.00.
Ilm. Leenalle, 041 434 5703, iltaisin viim. 10.1.2016.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys järjestää
KORINPUNONTAKURSSIN
alk. la 23.1.2016 klo 13–16 
Tuottajain tuvalla. 
Materiaalina Juhla Mokka- ym. 
kahvipussit. Omia kahvipusseja
voi ottaa mukaan, mutta ei välttämättä tarvita. Kyläyh-
distyksellä on runsaasti materiaalia. Ohjattuja askar-
telukertoja on toiveiden mukaan 2-3. Hinta: 5 e/osal-
listuja/kerta. Hintaan sisältyy kahvi/mehu + suolainen 
tai makea kahvileipä.
P.S. Ota mukaan pyykkipoikia (tarvitaan korin kokoa-
misessa).
Tervetuloa mukaan askartelemaan!
Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen ja Piilikankaan 
Pingviinien järjestämät AVANTOSAUNAT jatkuvat 
entiseen tapaan huhtikuun loppuun joka sunnuntai 
ja keskiviikko klo 18–21. Hinta 5 €/henkilö (huom. 
ei perhealennuksia). Hintaan sisältyy kuuma mehu ja 
piparit. Tervetuloa uudet ja vanhat uimarit!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys 

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry
toivottaa kaikille

Onnea ja menestystä vuodelle 2016
sekä kiittää kaikkia yksityisiä henkilöitä jotka ovat 
osallistuneet talkoisiimme, tapahtumiemme järjestä-
miseen sekä mainospostin jakeluun.
Lisäksi kiitämme yhteistyökumppaneitamme.
KIITOS

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry:n hallitus

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
kiittää jäseniään ja ystäviään  
kuluneesta vuodesta 2015 ja toivottaa kaikille Ypäjä-
läisen lukijoille Hyvää Uutta Vuotta 2016.
Kotiseutuyhdistyksen hallituksen jäsenet 2016: 
Maurits Hietämäki, puheenjohtaja, Kalle Halme, Taina 
Hokka, Antti Hossi, Eeva Kari, Heikki Kuivamäki, Tai-
na Kuivamäki, Hilkka Mäkilä ja Matti Äijälä, sihteerinä 
Pekka Moisander. 
Ota rohkeasti yhteyttä johonkin edellä mainituista ja 
lähde mukaan kotiseututyöhön.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys pyytää nykyisiä ja enti-
siä ypäjäläisiä kirjoittamaan vanhasta tai nykyises-
tä Ypäjästä, ypäjäläisestä henkilöstä, työtavois-
ta, koulumuistoista, varusmiesajasta Ypäjällä tai 
muusta Ypäjään liittyvästä.  Kirjoitukset jäävät Ko-
tiseutuyhdistyksen arkistoon ja yhdistyksen halli-
tus valitsee palkittavat kirjoitukset. Kirjoitusten pa-
lautus 29.4.2016 mennessä puheenjohtaja Maurits 
Hietamäelle tai sihteeri Pekka Moisanderille.

Ypäjän Karjalaisseura ry  
tiedottaa

Ypäjän Karjalaisseura ry kiittää jäseniään, ystävi-
ään ja yhteistyökumppaneitaan vuoden 2015 toi-
minnasta ja toivottaa kaikille Hyvää Uutta Vuotta 
2016.

Karjalaisseuran hallitus 2016: Pekka Moisander pj., 
Aino Tuura varapj., Merja Rautiainen siht., Airi Ikonen, 
Markku Paija, Lasse Paljakka, Jouni Paloposki, Matti 
Paloposki, Urho Puukka, Matti Pyykkö, Tuire Romu ja 
Mirja Tuomisto. Kaikki ovat juuristaan riippumatta ter-
vetulleita mukaan Karjalaisseuran toimintaan.
PERINTEINEN RISTEILY
Turku-Tukholma-Turku la 27.2. – su 28.2.2016 m/s Vi-
king Gracella. Matkan hinta 50 €/aik. kahden hengen 
Inside Four-hytissä, 70 €/aik. kahden hengen Seasi-
de Four-hytissä.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Merilä Oy.
Samaan aikaan Karjalan Liiton järjestämä Kalevala 
aalloilla -risteily.
Aikataulusta ja ilmoittautumisesta tarkemmin helmi-
kuun Ypäjäläisessä.

Ypäjän Karjalaisseura ry 

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry 
järjestää:

Retki matkamessuille
Helsinkiin sunnuntaina 24.1.2016

Ilmoittautuminen viimeistään 18.1.2016
kurssinumero: 000800

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
www.jokioinen.fi/kansalaisopisto

puh. 03 4182 7402

LC Ypäjän  
juhlavuoden avustukset

Lions Club Ypäjän perustamisesta tuli joulukuun 8. 
päivä kuluneeksi 50 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi jaamme 5000 € avustuksina 
ypäjäläisten nuorten toiminnan, tapahtuman, hank-
keen taikka hankinnan tukemiseen. Avustukset myön-
netään hakemusten perusteella yhdistykselle taikka 
yhteisölle.
Hakemukset, joiden liitteenä tulee olla hankesuun-
nitelma ja kustannusarvio, on toimitettava 15.1.2016 
mennessä os. LC Ypäjä, Jari Sillsten, Kurjentie 21, 
32100 YPÄJÄ taikka ypaja@lions.fi. Lisätietoja avus-
tuksesta antaa presidentti Jari Sillsten, 050 505 1550.

Lions Club Ypäjä ry

Wanhat waloku   at talteen tulewille sukupolwille w
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Aikuissosiaalityön terveiset!
Tarvitsetko ohjausta tai neuvontaa etuuksista ja palve-
luista tai toimeentulotukihakemuksen täyttämisessä?
1.1.2016 alkaen olen tavattavissa Ypäjän kunnantalol-
la parittomilla viikoilla maanantaisin ja tiistaisin, parilli-
silla viikoilla torstaisin ja perjantaisin. 
Asiakkaita otan vastaan ajanvarauksella. Aika vara-
taan puhelinaikana, ma-ti ja to-pe klo 9-10, puh. 050 
574 7730.
Ystävällisin terveisin

sosiaaliohjaaja

Nuorisotoimi tiedottaa:
Kerhotoiminta 2016
Haavi aukeaa jälleen tiistaina 5.1.2016, jolloin kokoontuvat
sekä Tyttöjen Nuokkari että K-13 Haavi. Tervetuloa!
VANUT:
KOKOONTUVAT PERJANTAISIN

SEISKAHAAVI:
KOKOONTUU TORSTAISIN

TYTTÖJEN NUOKKARI: 

KOKOONTUU TIISTAISIN 

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Kevään toimintakausi käynnistyy perjantaina 
8.1.2016 klo 9.30 – 11.30. Tammikuun kerhot pide-
tään perjantaisin kirjastolla. Tammikuussa taiteil-
laan talvisia taideteoksia.  Liikuntaleikkejä leikitään 
22.1.2016 Peruntakaaressa klo 9-10.30. Kerhoon 
ovat tervetulleita myös isovanhemmat tai isät lasten 
kanssa. Osallistumismaksu 2 € / perhe. 
Lisätietoja: Aulikki puh: 040 840 341

Tervetuloa mukaan!

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 21.1.2016
Lähtö Ypäjän torilta 21.1.2016 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. 

KIITOS!
Kaunis kiitos LC Ypäjä, LC Ypäjä Kate, MLL Ypäjä sekä 
te lukemattomat kuntalaiset, jotka toimititte tavaraa 
joululahjakeräykseen!
Teidän ansiostanne Joulu saapui moneen kotiin! 

Sosiaaliohjaaja

Ikäihmisille ohjausta, neuvontaa ja 
apua esim. hakemusten täyttämisessä 
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavat-
tavissa Ypäjän kunnantalolla sosiaalitoimiston tiloissa 
seuraavina aikoina klo 12–15:
18.1.2016  12.4.2016
15.2.2016  23.5.2016
14.3.2016  20.6.2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

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, tammikuussa 9.1.
Poikkeavat aukioloajat tammikuussa: perjantaina
1.1. ja keskiviikkona 6.1. suljettu, 
tiistaina 5.1. aattoaukiolo kello 11–14.

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, tammi-
kuussa 9.1. 
Poikkeavat aukioloajat tammikuussa: tiistaina 5.1. 
ja keskiviikkona 6.1. suljettu.
TAMMIKUUN NÄYTTELY
Kootut teokset -palapelitauluja.
LUKUPIIRI
Tammikuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 17.1. kel-
lo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Anna 
Kortelaisen teoksia. 
AVOIN PÄIVÄKOTI KERTTULAN PERHEKERHO
Avoin päiväkoti Kerttulan perhekerho kirjaston moni-
toimitilassa perjantaisin kello 9.30–11.30. Tervetuloa 
mukaan!
Onnea vuodelle 2016!

#SUOMI 100
Yhdessä tekemällä jätämme jäljen.

Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 v. Suomen juhlavuoden kunniaksi 
järjestetään runsaasti erilaisia tapahtumia ja hankkeita. 

Nyt sinulla on mahdollisuus ehdottaa omaa hanketta liitettäväksi 
mukaan Suomi 100 -ohjelmaan ja samalla sinulla on mahdollisuus 
hakea taloudellista tukea omalle hankkeellesi. Hankkeen ei tarvit-

se olla vielä valmis, mutta tästä tilaisuudesta on hyvä aloittaa.
Tule siis keskustelemaan ja kuulemaan asiasta lisää 3.2.2016 

klo 17.30 Kirjastoon, jossa paikalla ovat vapaa-aikatoimen henkilö-
kunnan lisäksi Hämeen liiton Suomi 100 -ohjelman edustajat. 

Terveisin
Nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen 050 5747 732

KARKITON TAMMIKUU
YPÄJÄN NUORISOTOIMI HAASTAA

KAIKKI YPÄJÄLÄISET NUORET (7–29 V.)
MUKAAN KARKITTOMAAN TAMMIKUUHUN. 

OSALLISTUJIEN KESKEN 
ARVOTAAN LAHJAKORTTEJA. 

MUKAAN PÄÄSET ILMOITTAMALLA JOUKKUEESI
(2–3 HLÖÄ) NUORISO-OHJAAJA MAIJALLE 
(PE 8.1.2016 MENNESSÄ)
FACEBOOKISSA TAI SÄHKÖPOSTILLA
(MAIJA.KEMPPAINEN@YPAJA.FI)

YPÄJÄN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMI 
HAASTAA KAIKKI YPÄJÄLÄISET MUKAAN 

TIPATTOMAAN TAMMIKUUHUN.
OSALLISTUJIEN KESKEN ARVOTAAN LAHJAKORTTEJA.

MUKAAN PÄÄSET ILMOITTAMALLA YHTEYSTIETOSI JA 
JOUKKUEESI (2-3 HLÖÄ) NUORISO-OHJAAJA 
MAIJA KEMPPAISELLE  (8.1.2016 MENNESSÄ) 
(MAIJA.KEMPPAINEN@YPAJA.FI TAI 0505747732).

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN
KEVÄÄN JUMPAT 2016

Pertunkaaren peilisalissa 4.1.–30.5.2016
Maanantai klo: 16.30–17.20 TENAVAJUMPPA 2007–
2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa 
ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan 
yhdessä oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien 
kautta. Jäsen; 5 €/tunti tai 40 €/10x-kortti, Muut; 7 €/
tunti tai 60 €/10x kortti. Ohjaajana: Annika Määttänen.
Maanantai klo 18.00–19.00 KAHVAKUULA
tunnilla käytetään kahvakuulaa moni-
puolisesti osana lihaskuntoharjoitte-
lua. Tunnin teema vaihtuu 3-4 viikon
välein. Jäsen; 5 €/tunti tai 40 €/10x-kortti, 
Muut; 7 €/tunti tai 60 €/10x kortti. Ohjaa-
jana: Annika Määttänen.
Torstai klo 16.30–17.20 NAPPULAJUMPPA 2011–
2012 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa 
ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan 
yhdessä oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien 
kautta. Yhteistunteja vanhemman kanssa. Jäsen; 5 €/
tunti tai 40 €/10x-kortti, Muut; 7 €/tunti tai 60 €/10x 
kortti. Ohjaajana: Annika Määttänen.

Liikuntatoimi tiedottaa:
Urhot ja Sylvit jatkavat
Urhot ja Sylvit jatkavat Kartanon koulun 
salissa torstaisin 7.1. alkaen: 
Sylvit klo 18.00–18.45
Urhot klo 19.00–19.45
Tiedustelut liikunnanohjaajalta: 
050 433 9002, jarno.heino@ypaja.fi
Kevätkausi 45 € tai 4,5 €/krt.
Keskiviikon keilaryhmä jatkaa taas
Keilaryhmä kokoontuu keilaamaan Loimaan keilahal-
lille keskiviikkoisin 13.1. alkaen klo 13.00. Mukaan 
pääsee menemällä oikeaan paikkaan 
oikeaan aikaan. Kevätkausi 60 €.
Lisätietoja liikunnanohjaajalta: 
050 433 9002, jarno.heino@ypaja.fi

Tiistain aamujumpat jatkuvat
Tiistain aamujumpat jatkuvat tuttuun tapaan Kartanon 
koulun salissa klo 9.30–10.45 5.1. alkaen.
Kevätkausi 45 € tai 4,5 €/krt.
Lisätietoja liikunnanohjaajalta: 050 433 9002, jarno.
heino@ypaja.fi
Hevosopiston maksuton 
kuntosali käytössä jälleen
Hevosopiston kuntosali avautuu jälleen 
kuntalaisten käyttöön 5.1. alkaen. Kun-
kin toiveista riippuen tarjolla on joko 
vapaamuotoista tai ohjattua harjoittelua tiistaisin klo 
18–20 välisenä aikana. 
Lisätietoja liikunnanohjaajalta: 
050 433 9002, jarno.heino@ypaja.fi

TIPATON TAMMIKUU
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