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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

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

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18  •  Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

PUUTAVARAN HINNAT
JA TARJOUSERÄT

www.ypajanpuutuote.fi
puh. 0500 821 258

Vakuutus toisesta yhtiöstä siirtyville ilman terveysselvitystä 65 
ikävuoteen asti, laaja palveluverkosto ja maksu OP-bonuksilla. 
Siinä hyviä syitä valita Pohjolan hoitokuluvakuutus. Ja päällim-
mäisenä tietenkin tämä tarjous: uusi vakuutus vuodeksi puoleen 
hintaan etuasiakkaalle. Lisätietoja osoitteessa pohjola.fi

Hoitokuluvakuutus nyt vuodeksi -50 %

Ypäjä, Kurjentie 
Kurjenmäessä sij. yksikerr. 
talo, jossa tasokkaat ma-
teriaalit. Valk. tiiliverhous, 
lattiat parkettia ja laat-
taa. Oh+k+2mh+tkh+psh/
khh+s+wc+a t+va r+ te r, 
110/150 m2. Rak. v. 1983. 
Paljon remontoitu 2000-luv. 
Kohde erinomaisessa kun-
nossa! T. 1.100 m2. 
H. 142.000 €.

Ypäjä, Muuntajantie
Kunnanvirastoa vastap. sij. 
Sallilan Sähkölaitoksen rak. 
kolmen huoneiston rivitalo-
kiinteistö. 2 x 3h+k+psh+s ja 
1h+wc sekä kolme autotallia 
ja varastot. Kaksi asuinhuo-
neistoa ovat 90 m2 ja toimis-
tohuon. 35 m2. Kok. ala 305 
m2. Rak. 1976. T. 3.015 m2.
H. 168.000 €.

www.oikotie.fi 
Matti Järvinen LKV

Ypäjä, 040 594 8877

Kiitos
Kuukausi sitten kiitin aivan toisenlaisissa merkeis-
sä iloisena pitkän uran päätteeksi kaikkia eri tavalla 
muistaneita. Nyt kiitoksessa on paksut tummat reu-
nukset. Meidän perheessä on samanlainen tunnelma 
kuin Raamatun Jobilla joka menetti kaiken ja loppu-
jen lopuksi Job joutui toteamaan (vanha käännös) sen 
jälkeen kun hän oli repäissyt vaatteensa ja rukoillen 
heittäytynyt maahan: ”Alastonna minä tulin äitini 
kohdusta ja alastonna sinne palajan. Herra antoi, 
Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi.”  Kerrotaan 
että Job ei puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Sen 
sijaan olen laittanut kysymyksilläni Jumalan tilille.

Perheeni puolesta kiitän kaikkia tavalla tai toisella 
meitä muistaneita suuressa menetyksessä.

Risto Ahti

Muistapa äitiä lahjakortilla!
Hieronta, IPH, fysikaalinen hoito, Rosen-menetelmä,

sekä uutena Lympha Touch- nestekiertoa edistävä käsittely
 myös lihaskireyksiin, arpikudoksiin, niveljäykkyyksiin

Tmi Fysioterapeutti Satu Vaarula
p. 0400 430 088

www.hyvinvoi.net

ÄITIENPÄIVÄ-
LOUNAS

su 13.5. 
klo 12.00 ja 14.00

Maistuvaa Paijalaista lähiruokaa
Varaukset 9.5. mennessä 
050 569 6945  tai info@paija.fi

TERVETULOA!

KULJETUKSET YPÄJÄLLÄ
Taksipalvelu J Liuski Ky

Taksi ja invataksipalvelut
P. 0500-305 308
KELA invakuljetukset
P. 044-561 6177
Tilausbussit 17–48 paikkaa
P. 050-363 6624

Tuottajayhteisöjen järjestämä

Keräysauto ottaa ilmaiseksi vastaan 
kotitalouksien vanhoja sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita. Keräykseen kelpaavat televisiot, 
tietokoneet, pesukoneet, liedet, jääkaapit, valaisimet, 
energiansäästölamput, loisteputket, puhelimet sekä 
muut sähköllä, akulla tai paristoilla toimivat laitteet. 
Keräämme myös autonakut ja muut lyijyakut.  

Auto pysähtyy seuraavasti:
•  Ypäjä 28.5.2012  klo 18-19.00   

Paloaseman piha (Annantie 2)
Laitteita vastaanotetaan vain auton pysähdysaikana. 

Lisätiedot arkisin klo 9.00-15.00  GSM 040 593 5292 
www.kierratys.info

Kiitos
hyvät ystävät ja työtoverit, kanssanne vietetyistä mieleen painuvista hetkistä. 
Kiitos myös Ypäjän kunnalle, vuodesta 1973 lähtien, jolloin ensi kerran 
astuin palokunnan harjoituksiin. Kiitos myös ihanille mummoille ja  
papoille, joille toimitin päivittäin apetta palvelukeskuksen keittiöltä. Paljon 
tarinoitanne kuulin ja paljon taisi vielä jäädä kerrottavaa seuraajallenikin. 
Minä jatkan eläkepäivien viettämistä.

Pekka Virtanen

Satakunnantie 18, 32200 Loimaa. Puhelimet: 050-3114691 
(kanslia), 0500-765804 (rehtori)
Loimaan seudun musiikkiopisto antaa opetusta Ypäjäläisille.
Musiikkiopiston kaikille linjoille voi ilmoittautua voi ajalla 
16.4.-16.5. puhelimitse numeroon 050-3114691 (opistojen 
kanslia), lisätietoja toiminnasta
www.loimaanseudunmusiikkiopisto.fi. Musiikkiopiston perus-
asteen uusien oppilaiden valintapäivät pidetään 21.–23.5. mu-
siikkiopistolla (osoite: Satakunnantie 18, Loimaa).
Vapaaoppilaspaikkoja ja maksualennuksia voi hakea kansliasta 
tai verkkosivustolta saatavalla lomakkeella 14.9. mennessä.
Musiikkiopiston kevätkonsertti on  
Loimaan Heimolinnassa ke16.5. kello 18.

Rehtori
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Wäärin käsityksiä

Kanta-Hämeen 
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Tervehdys ypäjäläiset!

Ypäjän kunta palkitsi kunnanvaltuuston kokouksen 10.4. jäl-
keen kaksi kansainvälisesti menestynyttä ypäjäläisurheilijaa. 
19-vuotias Salla Koskela käynnisti kansainvälisen uransa 
voittamalla Ukrainassa helmikuussa pidetyissä nuorten hiih-
tosuunnistuksen MM-kisoissa henkilökohtaisen pronssimita-
lin sprintissä sekä joukkuepronssin viestissä. Tytti Pelkonen 
sai samoin kaksi pronssimitalia veteraanien hiihdon MM-
kisoissa Saksan Oberwiesenthalissa maaliskuussa N45-sar-
jassa 15 ja 30 kilometrin perinteisen hiihtotyylin matkoilla.  

Ypäjän Hevosystäväin-
seuran kesäkausi alkoi 
yhdistyksen vuosikokouk-
sen merkeissä. Edellisen 
vuoden menestyjiä pal-
kittiin sekä suunniteltiin 
tulevan kesän tempauksia. 
Paikallisraveilla aloitettiin 
Hevosopiston urheilualu-
een ulkokausi huhtikuun 
toiseksi viimeisenä sun-
nuntaina.

Seuran vuosikokouksessa käy-
tiin läpi sääntömääräiset asi-
at sekä perinteisesti palkittiin 
edellisen vuoden parhaiten me-
nestyneet hevoset. Vuoden He-
voseksi 2011 valittiin Marja-
Leena Paavilaisen kasvattama 
sekä Paavilaisen, Lehmuston 
ja Lundströmin omistama suo-
menhevosori Karttuva. Vuoden 
tulokkaaksi valittiin Hevosopis-
to Oy:n lämminveriruuna Tim-
bal Lake ja ratsastajansa Miia 
Myllymäki. Parivaljakko teki 
viime vuonna montessa eli ra-
viratsastuksessa hienon kilpai-
lukauden ja nousi suomalaisten 
monteratsukoiden parhaimmis-
toon. Lisäksi Terhi Haukivaa-
ran ja Esa Heikkisen huippu-
tamma Marimin palkittiin vii-
me vuoden keväällä juoksemas-
taan SE-tuloksesta 1.22,8. Seura 
on perinteisesti palkinnut myös 
hevoskasvattajia. Vuonna 2011 
syntyneiden varsojen kasvattajat 
Annika ja Simo Kallio, Marja-
Leena Paavilainen sekä Lassi 
Lehmusto ja Juha Lundström 
saivat riimut ja menestyksen toi-
votukset.

Kesäsuunnitelmista keskei-
seksi nousi taas Kuninkuusra-
vit, tänä vuonna Mikkelissä 21. 
–22. heinäkuuta. Tapahtumasta 
tulee todella suuri, sillä samana 

viikonloppuna Mikkelin radalla 
ajetaan myös kansainvälinen St 
Michel -ajo. Kuninkuusravien 
päälähtöihin toivotaan viime 
vuosien tapaan pääsevän seuran 
jäsenten hevosia – ja lupaavalta 
tilanne näyttääkin. Tämän het-
ken kuningatarkilpailun rankin-
gissa on listoilla peräti kolme 
ypäjäläistammaa. Seura hankkii 
taas Kuninkuusraveihin täh-
täävän vuosipaidan, joka tulee 
myyntiin heinäkuun alkupuolel-
la. Lisäksi seura tulee osallistu-
maan yhteistyössä Hevosopiston 
kanssa kumpanakin kuninkuus-
ravipäivänä näyttävän, osin eng-
lanninkielisen avajaisnäytöksen 
toteutukseen – Kuninkuusraveis-
ta tulee tänä vuonna kansainväli-
nen tapahtuma.

Kevään lämpimin päivä 
kruunasi paikallisravit 

Jokakeväiset paikallisravit 
Ypäjällä saatiin ajaa loistavas-
sa säässä, ja rata oli hienossa 
kunnossa – kiitos ratamestari 
Tero Koposen huolellisen työn. 
Lähtöjä hevosille oli kymmenen 
ja poneille kaksi, lähes kaikis-
sa lähdöissä täydet 12 hevosta. 
Yleisöä paikalla oli runsaat 300 
henkeä. Lauri Malisen ja Taisto 
Nurmion Oktaavia voitti suo-
menhevosten kovimman lähdön 
ajalla 1.27,5 – Oktaavian kaksi 
vuotta vanha voimassaoleva ra-
taennätys 1.26,9 ei siis rikkoon-
tunut. Ypäjän Siittolanmäen 
muutkin kasvatit menestyivät 
hyvin Hevosopiston opiskelijoi-
den ajamina.

Tulokset:
Ponilähtö, A-ponit
1. Toffo Lady – Iina Vuori
2. Velhorannan Viivi – Kirsi Sa-
lonen
3. Uutelan Cinderella – Janni 
Vuori

Ponilähtö, B-ponit
1. Zenita Dar – Marjukka Mah-
lamäki
2. Absurd Asa – Oona Virtanen
3. Bigga Belissa – Jenni Tammi
Lähtö 1, suomenhevoset
1. Hissun Viima – Hannu Korpi
2. Kömin Virva – Jussi Miettinen
3. Ukkometso – Heli Kantonen-
Heikkilä 
Lähtö 2, lämminveriset
1. Mad Rosalie – Arto Hammar
2. Mystification – Pekka Ruusu-
nen

3. Sparrow – Etta Pakkanen
Lähtö 3, suomenhevoset, mon-
te
1. Pilssi – Virpi Kuossari
2. Miraliinu – Laura Palo
3. Jaanen Valo – Mirva Husu
Lähtö 4, suomenhevoset
1. Soppari – Hannu Kamppuri
2. Kaihokatse – Ville Herttua
3. Valvi – Sara Lahtinen 
Lähtö 5, lämminveriset
1. Sundsvik Showman – Maarit 
Vainiomäki
2. Faramir – Toivo Niemi

Hevosystäväinseura avasi kesäkauden Siittolanmäellä

Oktaavia ja Kari Venäläinen voittaa paikallisravien kovimman lähdön. 

Ypäjän musiikkiteatterin kesän 
2012 ensi-iltaan on kolme kuu-
kautta. Harjoitukset, puvustuk-
sen suunnittelu ja kohtausten 
rakentaminen ovat jo täydes-
sä käynnissä. Ypäjällä irrotel-
laan tänä kesänä huolettoman 
1920-luvun tyyliin, kun muse-
onmäen valloittaa Sandy Wil-
sonin hilpeä musikaali The Boy 
Friend. 

Ensi-ilta on 17.7.2012 ja lu-
vassa on yhteensä 18 näytöstä. 

Musikaalin tapahtumat sijoit-
tuvat tyttökoulu Villa Capriceen, 
jossa valmistaudutaan suuriin 
tanssiaisiin. 

Kuten arvata saattaa, koulun 
nuorten neitojen ajatukset eivät 
askartele opiskeluiden parissa 
vaan tulevissa riennoissa – ja 
mahdollisissa poikaystävissä! 
Kuhinaa ja kihinää riittää, sillä 
onhan ennen iltaa suunniteltava 
pukeutumista, punottava juonia 
ja vilvoiteltava tunteita Nizzan 
rantahietikolla.

Aivan ilman kommelluksia 
ja väärinkäsityksiä tanssiaispäi-
västä ei tietenkään selvitä. Hel-
mojen heilahdellessa ja iloisen 
charlestonin soidessa selviää 
kuka saakaan kenet, vai saako 
kukaan?

Harvakseltaan Suomessa esi-
tetty The Boy Friend sai ensi-il-
tansa vuonna 1953 Lontoossa ja 
jo seuraavana vuonna se nähtiin 
myös USA:ssa, jossa Broadway-
debyyttinsä musikaalin näytteli-
jäkaartissa teki Julie Andrews. 
Musikaali versioitiin elokuvaksi 
vuonna 1971 tähtinään muun 
muassa Twiggy.

Ypäjällä The Boy Friendin 
ohjaa Hannele Martikainen. Mu-
siikinjohtajana toimii Kari Mä-
kiranta, koreografioista vastaa 
Kati Kotilainen. 

Ilakoivan 1920-luvun puvus-
tuksen loihtii puvustaja Pirit-
ta Kämi-Conway, lavastuksen 
puolestaan suunnittelee Sampsa 
Jaakkola. Tiimi apujoukkoineen 
on tuttu jo muun muassa Titanic-
musikaalin luotsaamisesta kesäl-
lä 2010.

Menon ja meiningin katso-
jien silmien eteen loihtii jälleen 
Ypäjän musiikkiteatterin reilut 
puolen sataa harrastajanäytteli-
jää ja -musikanttia. Yli 25 vuotta 
toiminut teatteri panostaa paitsi 
laadukkaaseen ohjelmatarjon-
taan, myös katsojien viihtyvyy-
teen: 500-paikkainen katsomo 
on katettu, väliaikatarjoilu pelaa 
ja käytössä on sisävessat.

Kesäisen kepeä musikaali 

The Boy Friend 
Ypäjän musiikkiteatterilla

Syksyllä pihaan tuli tappuri eli 
puimakone. Aukusti-pappa toimi 
syöttäjänä. Zetorin kiilahihnan 
kautta otettiin voima. Röpsötys 
täytti tienoon. Pojankollit saivat 
olla ruumenpoikina, jota torvi 
syötti ruumenkasaan vintin yli-
sille. Hiki siinä virtasi ja kutina 
oli kova vielä illalla.

Nuoruusaikana kun leikkuu-
puimurit tulivat hevossittolaan, 
sain olla säkkipoikana. Sain 
silloin ajaa Valmettiakin ensi 
kerran, kun säkkejä vietiin kui-
vuriin. Kuivuri oli suuri ja kum-
mallinen laitos. Yötä myöden 
sitä joku oli vahtimassa. Kuivu-
rivahdiksi oli halukkaita. Yleen-
sä vahti sammui ennemmin unen 
puutteeseen kuin viinan.

Me pojat pääsimme hevoso-
siittolan heinäpelloille oikein ai-
kuisten töihin. Peltoja oli hehtaa-
ritolkulla. Me saimme työkäskyn 
pehtoorilta, että heiniä seipäille. 
Palkka oli 10 penniä seiväs ja se 
olikin iso raha silloin. Siinä kun 
sata seivästä hangolla seivästi 
niin markka nauroi. Illalla ruu-
mis oli kuin lekalla lyöty ja repo-
rankana matrassi kutsui. 

Heinät rahdattiin hevosil-
la latoihin ja tehtävänämme oli 
sotkeminen. Kuivaa tuo oli, että 

pölisi, mutta niin vaan aikuiset 
miehet kasan päällä imivät pilli-
klubia hiukan kädellä suojaten. 
Taisi siinä pari latoakin palaa, 
että vaarallista oli tuo tupakan-
poltto jo silloin. 

Eräänä iltana katselimme pi-
halla niskat kenossa kun Juri Ga-
garin pyyhkäisi yli Vostokillaan. 
Näimme pienen valon pilkah-
duksen taivaankaarella.

Rautatietyöläiset lakkoilivat, 
mutta Kekkonen karjaisi, että 
muuten ”junat lähtee” niin lähti-
vät: Vaikka sama meille leväläi-
sille vaikka eivät olisi lähteneet.
_ _ _

Tuo edellä ollut juttu on osio 
toukokuun 17. päivänä ilmesty-
västä kirjastani. Kirjan nimi on 
Romanin puolikas. Kirjan jul-
kaisutilaisuus on Kirja Outletissa 
Forssassa tuona päivänä. Haas-
tattelijana on Eira Merilä. Kir-
jassa on kaksi kolmasosaa omaa 
elämänkertaa ja yksi kolmasosa 
yli 20 vuoden aikana kirjoitta-
mistani kolumneista ja pakinois-
ta nimellä Wäärin käsityksiä. 
Kirjassa on monen monta sivua 
myös Ypäjän elämää. Tulkaa pai-
kalle. Ainakin ypäjäläisille myyn 
kirjaa alennettuun hintaan.

Keijo Wääri

Otteita toukokuussa ilmestyvästä kirjastani

TAPPURI

Ensimmäiseksi esittelen muu-
tamalla sanalla itseni ja miksi 
kirjoitan tähän Turvallisuus-
nurkkaan. Olen Kanta-Hämeen 
poliisilaitoksella tutkinnanjoh-
tajana vaativissa ja vakavissa 
rikosjutuissa. Kauniin kuntanne 
alueella tapahtuvat tuollaiset rö-
tökset kuuluvat ryhmäni tutkit-
tavaksi. Poliisilaitoksen tiedotta-
minen on aika paljon myös mi-
nun tietokoneistettua käsialaani. 
Kirjoittelen muutenkin paljon ja 
kuvailen itseäni valmiita sano-
ja järjesteleväksi komisarioksi, 
joskus jopa runoilevaksi.

Miksi minä nyt kirjoitan? Sii-
tä voisi muotoilla pienen proo-
satarinan.

Huhtikuun ensimmäinen päi-
vä havaittiin Forssan poliisiase-
malta lähtevän isot jalanjäljet. 
Jäljet olivat niin isot, että vain 
lumikengillä täytti ne. Jälkiä 
seurattiin ja ne päätyivät Lep-
pälahden Markun pirttiin. Vali-
tettavasti, poliisivoimien ja kan-
salaisten kannalta, tämä ei ollut 
aprillipila, sillä Markku siellä 
nautiskeli ansaitusta ensimmäi-
sestä eläkepäivästä. Muutama 
päivä sitten Markku pirautti 
minulle ja kysyi, että voisinko 
kirjoitella tähän laajalevikkiseen 
aviisiin. Moneen muuhun asi-
aankin Markku on minua pyytä-
nyt, mutta niistä olen toistaiseksi 
kieltäytynyt. Nyt pyyntö oli sel-
lainen, että olin heti valmis yrit-
tämään. Tunnen huonosti aluet-
tanne, mutta lupaan tutustua. 
Onneksi tunnen Markun, että 
voin kysellä sisäpiirin tietoa. Ei-
hän tässä auta muu, kuin aloittaa 
saapasteleminen isojen jälkien 
tekstien perässä.

Aloitin itseni kartalle sijoit-
tamisen, Ypäjän tämän vuoden 
rikostilastoihin tutustumalla. 
Viitisenkymmentä rikosilmoi-
tukseksi kirjattua paragraafien 
rikkomista löytyi. Puolet niistä 
liittyi liikenteeseen. Poliisi on 
varmuudella nähty seudulla, 
muutenkin kuin lehtien arkisto-
kuvissa. Sen todistanee liiken-
teestä poimitut liian kiireiset 
kuskit. Viistoista kertaa on mak-

sukehotus tällaisista kirjoitettu. 
Kolareita on kopsahdellut kuusi 
kertaa ja hirvieläimet kohdan-
neet auton yhtä usein. Nyrkit 
ovat kylillä pysyneet hyvin tas-
kussa, sillä vain yksi pahoinpi-
tely on kirjattu. Pitkäkyntisiä 
on liikuskellut jo alkukevään 
aikana, sillä viisi kertaa on 
omaisuutta viety viekkaudella. 
Joidenkin silmiin ei sovi kaunis 
ja soma, he rikkoivat kuusi ker-
taa toisen omaa. Rattijuoppokin 
on kerran löydetty tien päältä. 
Tuskin kaikki raittiina ajelevat, 
vaan selityksenä voi olla harvi-
naistuva luonnonvara eli poliisin 
vähentyvä näkyminen. Kaiken 
kaikkiaan vaikuttaa siltä, että 
olette lainkuuliaisia. 

Kesän visertelijät ilmoitta-
vat suven tulosta ja silloin kyliä 
kiertelemään ilmestyvät arvo-
kasta ja kiiltävää havittelevat 
muuttolinnut, jotka eivät ole ha-
rakoita. Viime kesien ilmiö ovat 
olleet kiertelevät varkaat, jotka 
eivät lomia pidä, vaan ryhtyvät 
toisten lomaillessa hommiin 
oikein urakalla. Jotkut tulevat 
kaukaa rajan takaa ja toiset ovat 
ihan kotomaamme kasvatteja. 
Olen itse maalla kasvanut ja 
heinäseipäällä opetettu, ainoan 
talon iso poika. Siksi tiedän ja 
uskon edelleen yhteisöllisyy-
teen. Naapurin taloa voi seurata 
varsinkin silloin, kun naapuri 
lomailee jossain päin Suomea 
tai sinivalkoisten siipien lennät-
tämä. Se ei ole kyttäystä, vaan 
välittämistä. Jokainen voi pitää 
torppansa asutun näköisenä lo-
mansa aikana, vaikkapa pyytä-
mällä naapurin ruohonleikkuu-
seen ja postilaatikon tyhjennyk-
seen. Mikäli näette rötöstelijän, 
kertokaa siitä meille. Näkevät 
silmät, kuulevat korvat ja pu-
huva suu auttavat rikostutkijaa 
eniten.

Tässäpä aloittelu. Minuun 
voi ottaa yhteyttä vaikka mei-
lillä: ilkka.iivari@poliisi.fi. Saa 
kutsua käymäänkin. Nautiskel-
tavaa kesään toivottelen.

Ilkka Iivari
komisario
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Näpistys-projekti lähti käyntiin 
viime syksynä, kun FSTKY:n 
psykiatrisen sairaanhoitajan 
Jaana Ojanperän kanssa mietim-
me, millä muilla keinoin kuin 
vain luennoimalla lapsille ja 
nuorille voisi esittää laillisuus-
kasvatukseen liittyviä asioita. 
Laillisuuskasvatus oli sittem-
min Kanta-Hämeessä lopete-
tun koulupoliisitoiminnan yksi 
keskeisimpiä toimintamuotoja. 
Idea Näpistys-näytelmästä alkoi 
nopeasti saada tuulta purjeisiin 
ja kun vielä koulut ilmoittivat 
kiinnostuksensa näytelmää koh-
taan, meillä olikin enää vain 
yksi mahdollisuus – toteuttaa 
käytännössä Näpistys-näytelmä. 
Näytelmä toteutettiin alusta lop-
puun asti vapaaehtoisten kanssa 
talkoovoimin. Eri yhteistyötaho-
jen kanssa saatiin neuvotelluksi 

käyttöön tilat ja tarvittavat lait-
teet. Myös EU kiinnostui pro-
jektista siinä määrin, että rahoitti 
projektista tehtävän DVD:n.

Näpistys-näytelmän kohde-
ryhmänä olivat alakoulujen 5-6 
luokan oppilaat. Tavoitteena oli 
kertoa lapsille se, mitä tapah-
tuu, kun hölmöillään. Kysymys 
ei ole anastetun patukan rahal-
lisesta arvosta vaan siitä, että 
kysymyksessä on rikos, joka 
pahimmassa tapauksessa vaikut-
taa kauas tulevaisuuteen. Mikäli 
yksikin näytelmää katsomassa 
ollut oppilas heräsi miettimään 
tätä asiaa, saavutimme tavoit-
teemme.

Nyt kun kuukausia kestänyt 
projekti on saatu kunnialla vie-
tyä läpi, voinkin vain omasta ja 
Jaanan puolesta kiittää kaikkia 
mukana olleita, niin katsojia, 

näyttelijöitä, ohjaaja Thomsso-
nin Tanjaa kuin kaikkia muita-
kin asiaan vaikuttaneita tahoja 
pyyteettömästä työstä ja tärkeän 
viestin eteenpäin viemisestä.

Outi Leppäjoki,  
rikosylikonstaapeli

Nuoriso-ohjaajan 
kynästä… 
Oli hienoa olla mukana tässä 
projektissa ja sydäntäni erityi-
sesti lämmitti se, että Ypäjältä 
lähdettiin täysin rinnoin kat-

somaan näytelmää. Näpistys-
näytelmä esitettiin 18.4.2012 
urheilutalo Feeniksillä, kaikki-
aan yleisöä oli noin 400 nuorta. 
Esitys oli tarkoitettu seutukun-
nan kaikille 5-6 -luokkalaisille 
ja parhaiten paikalla oli oman 
kuntamme oppilaat! Joten, suuri 
KIITOS opettajille ja oppilaille, 
hienoa, että olitte paikalla! 

Ja kiitos kaikille näytelmän 
mahdollistaville tahoille, oli ki-
vaa olla hetkellisesti äiti. ;)

Kati Saukkonen,  
nuoriso-ohjaaja

Näpistys-projekti

Jaana Ojanperä ja Outi Leppäjoki, taustalla Näpistys-näytel-
män lavastusta.

Ypäjän heporantalaiset sekä esikoululaiset kiittävät Jyrki 
Lehtiötä paloturvallisuusinfosta. 

Hevosystäväinseura avasi kesäkauden Siittolanmäellä

Oktaavia ja Kari Venäläinen voittaa paikallisravien kovimman lähdön. 

Esa Heikkinen, Marja-Leena Paavilainen ja Miia Myllymäki 
palkittiin viime vuoden menestyksistään.

Siittolanmäki 75 v -logo. 

3. Curly Cat – Taneli Säde
Lähtö 6, suomenhevoset
1. Oktaavia – Kari Venäläinen
2. I.P.Piirto – Jorma Ruokonen
3. Jäävin Toivo – Juha-Pekka 
Koivu
Lähtö 7, lämminveriset
1. Oscar Magia – Hannu Korpi
2. Ypäjä Universal – Niina Kos-
kinen
3. Ypäjä Victoria – Jenni Mäen-
pää
Lähtö 8, suomenhevoset
1. Rottinki – Arto Hammar

2. Salaman Vire – Riina Ranta-
nen
3. Juutuu – Pekka Ruusunen
Lähtö 9, lämminveriset
1. Nicolas Roxx – Jenni Kaija
2. Sunshine Eowyn – Malin 
Kullberg
3. Tobias Kähö – Annika Hell-
sberg
Lähtö 10, suomenhevoset
1. Tähden Kipinä – Timo Keto
2. Pistoliekki – Hannu Korpi
3. Ekotti – Tapio Katainen

 

Siittolanmäki 75 vuotta
Maaliskuussa vuonna 1937 

Ypäjälle perustettiin Suomen 
valtion hevossiittola. Siitä asti 
ovat paikkakuntalaiset kutsuneet 
siittolan paikkaa Siittolanmäek-
si. Mäelle siittola perustettiin; 
paikka oli sopiva hevoskasva-
tukseen sekä maastoltaan että 
maaperältään. Siittolaa ei tänä 
päivänä enää pyöritä valtio, mut-
ta Hevosopisto jatkaa nyt hyvik-
si osoittautuneiden, tunnettujen 
Siittolan hevossukujen kasvatus-
ta sekä juoksija- että ratsujalos-
tussuunnalla. 

Siittolan merkkivuotta muis-
tetaan monien tapahtumien yh-
teydessä, vaikkei suuria juhlia 
olekaan tarkoitus järjestää. Mm. 
jokavuotisen Suomenratsujen 
Kuninkaalliset -tapahtuman 
yhteydessä elo-syyskuun vaih-
teessa pidetään kansainvälinen 

seminaari, jossa esitellään Siit-
tolan historiaa ja nykypäivää 
sekä suomenhevosen kehitystä 
ja nykyisiä käyttömuotoja ulko-
maisille kutsuvieraille. Tilaisuus 
on avoin kaikille suomenhevo-
sesta ja paikallisesta kulttuurista 
kiinnostuneille. Suomenratsujen 
Kuninkaalliset järjestetään tänä 
vuonna 30.8.–2.9. Siittolanmäen 
urheilualueella.        

PL         

Loimi-Hämeen Jätehuollon pe-
rinteinen Ongelmajätetempaus 
starttaa toukokuun puolivälissä 
uudella nimellä. Ongelmajäte-
tempaus tunnetaan jatkossa Eko-
tekotempauksena. Nimenmuu-
toksen taustalla on uusi jätelaki, 
jossa ei enää tunneta ongelma-
jätteen käsitettä.

”Ongelmajätteen nimi on jat-
kossa virallisesti vaarallinen jä-
te. Niinpä keräyksen nimikin piti 
muuttaa. Mikään muu ei sitten 
olekaan muuttunut, Ekotekotem-
paus kerää jatkossakin talteen 
kaikki kodin ja maatilan vaa-
ralliset jätteet kuten öljyt, akut, 
energiansäästölamput, loisteput-
ket, maalit, paristot ja niin edel-
leen. Myös valtaosa vanhoista 
tutuista keräyspaikoista säilyy 
ennallaan”, Loimi-Hämeen Jäte-
huolto Oy:n työnjohtaja Tommi 
Savo kertoo.

Viime vuonna Ongelmajäte-
tempauksessa saatiin talteen yli 
160 tonnia vaarallisia jätteitä. 
Määrä on noin kolmannes kai-
kista vuoden aikana kerätyistä 
vaarallisista jätteistä. Kotitalo-
uksien vaarallisia jätteitä voi 
tuoda maksutta LHJ:n jäte-
asemille ja vaarallisen jätteen 
keräyspisteisiin ympäri vuoden. 
Vaarallisen jätteen keräyspisteet 
löytyvät osoitteesta www.kier-
rätys.info. Paristot voi palaut-
taa niitä myyviin kauppoihin ja 
lääkkeet apteekkiin. Yritysten 
vaarallisten jätteiden keräys on 
pääosin maksullista.

Tempaus starttaa 
Forssasta 14.5.

Vuoden 2012 Ekotekotem-
pauksen ensimmäinen pysäkki 
on Forssan Savijoella, entisellä 
Suonpään kaupalla. Kaikkiaan 
tempaus pysähtyy noin sadalla 
pisteellä LHJ:n 15 omistaja-
kunnan alueella. Kaikista tem-
pauspysäkeistä ilmoitetaan pai-
kallisissa lehdissä hyvissä ajoin 
etukäteen. Täydellinen lista tem-
pauspysäkeistä julkaistaan myös 
jokaiseen kotiin kevään aikana 
jaettavassa LHJ:n Ämpäri Ym-
päri -tiedotuslehdessä sekä inter-
netissä osoitteessa www.lhj.fi.

LHJ mukana valta-
kunnallisessa kampanjassa 
vaarallisten jätteiden 
talteen saamiseksi

Valtakunnan tasolla vähin-
tään 500 000 vaarallisen jätteen 
tuojaa aktivoituu tänäkin kevää-
nä touko-kesäkuussa ja suuntaa 
kohti kuntien ja tuottajayhteisö-
jen vaarallisen jätteen keräys-
paikkoja.

Useat ihmiset kokevat vaa-
rallisen jätteen tuomisen kerä-
ykseen tärkeäksi ja keväisin ak-
tiivisuus kasvaa tälläkin saralla. 
Osa kuluttajista ja yrityksistä ei 
kuitenkaan tiedä miten toimia 
tai ei muusta syystä tuo vaaral-
lisia jätteitä keräykseen. Kerä-
ykseen tuomisen tehostamiseksi 
Jätelaitosyhdistys (JLY) kokosi 
valtakunnallisen ”Pieni mutta 
vaarallinen” -kampanjan, joka 
on suunnattu kuluttajille ja pk-
yrityksille. Kuluttajakampanja 
alkaa 2.4. ja jatkuu eri paikka-
kunnilla keräysautokierroksien 
aikataulujen mukaisesti.

Kampanjassa on mukana 28 
kuntien jätelaitosta ja -yhtiötä 
Lapista eteläisimpään Suomeen 
asti, useita vesihuoltolaitoksia, 
paristojen ja kannettavien akku-
jen keräyksestä vastaava tuotta-
jayhteisö Recser Oy ja ajoneu-
voakkuja keräävä tuottajayhteisö 
Akkukierrätys Pb Oy. Omilla il-
moituskanavillaan mukana ovat 
lisäksi Apteekkariliitto, Yliopis-
ton Apteekki ja Pfizer Oy.

Kampanja pyrkii herättä-
mään ihmisiä kiinnittämään 
huomiota vaarallisiin jätteisiin 
ja kannustamaan niiden oikeaan 
lajitteluun ja palauttamiseen. 
Kampanja näkyy muun muassa 
netissä, radiossa ja apteekeissa. 
Pk-yrityksille on tuotettu tiivis 
opas kuudelle eri 

Ekotekotempauksen keräysau-
to Ypäjällä tiistaina 22.5.2012:
17–17.30 Ypäjänkylän Seurain-
talon piha, Ypäjänkyläntie 842
18.15–19.15 Ypäjän paloase-
man piha, Annantie 2
19.30–20.00 Forssantie, Palik-
kalan levähdysalue

Ekotekotempaus kerää taas  
vaaralliset jätteet nurkista

Hevosopiston toiminnasta ku-
vataan kesän ja syksyn aikana 
20-osainen dokumentaarinen tv-
sarja, jonka päähenkilöinä näh-
dään koulussa opiskelevia nuoria 
ja koulun opettajia. Näkökulma 
on nuorten elämässä. Tulokset 
nähdään YLE TV2:lla vuoden 
2013 alkupuolella. Ohjelman 
tuottaa Susamuru.

Sarja kuvaa Hevosopiston ar-
kea ja nuorten elämää aidosti ja 
rehellisesti. Tilanteet ja tapahtu-
mat tullaan esittämään sellaisi-
na kuin ne todellisuudessa ovat.  
Kaiken tekemisen keskiössä on 
hevonen. Sarjassa nähdään nuor-
ten päähenkilöiden iloja, suruja, 
kasvukipuja ja onnistumisen het-
kiä, mutta nähdään myös muita 
henkilöitä, hevosia ja kiinnosta-
via tapahtumia. 

Hevosopistolla opiskelee 
lähemmäs 300 nuorta.  Opiske-
lijoita saapuu Ypäjälle ympäri 
maata ja monenlaisista taustois-
ta. Koulun arki on mielenkiin-
toista, mutta myös kovaa työtä. 
Opiskelijoiden unelmat kohtaa-
vat lannanhajuisen todellisuuden 
viimeistään silloin, kun aamu-
tallivuoroon on noustava ennen 
kuutta aamulla. Huonekin on 
jaettava kämppäkaverin kanssa, 
joten ristiriidoiltakaan ei aina 
vältytä. 

Opiskeluun mahtuu myös ai-
nutlaatuisia hevosiin liittyviä ti-
laisuuksia. Muitakin kohokohtia 
on, tempauksista tanssiaisiin. 

Tuotantoyhtiö Susamuru jul-
kaisee mm. Hippos-lehteä ja on 
toteuttanut aiemmin mm. sarjan 
”Ysiluokka”.

Dokumentaarinen tv-sarja 
Hevosopistolta – keskiössä nuoret 

opiskelijat ja hevonen  
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Loimaan evankelisen kansanopiston ja Toveriliiton
kaikille avoin

KESÄRETKI KARJALAAN
17.–20.7.2012

Värtsilä – Ruskeala – Kolatselkä – Petroskoi – Kizhin saari.
Matkan hinta: 350 euroa  

Toveriliiton tilille FI98 5238 3620 0110 87.
50 euroa kerätään autossa.

Mukaan mahtuu 30 matkalaista, kuljettajana Matti Mikkola.
Ilmoittautumiset 31.5.2012 mennessä puh. 050 448 8470  

tai (02) 762 7217  tai  sähköposti toimisto@leko.fi

Huvittelemaan  
LINNANMÄELLE

lauantaina 26.5.2012!!!
AIKATAULU:
10.30  Jokioisten S-market
10.50  Ypäjän matkahuolto 
11.15  Humppilan seurojentalo
13-19  Paikanpäällä Lintsillä 
 Takaisin noin 21

Reissun hinta 10 €
(sis. kuljetuksen)
Alle 12-vuotiaille  
huoltaja mukaan! 

Lisätietoa  
rannekkeista:  

www.linnanmaki.fi

Sitovat  
ilmoittautumiset 

11.5.2012  
mennessä:

Jokioinen: 
Henriikka  
”Piiku”  

Korteniemi 
0505925867

Ypäjä: 
Kati Saukkonen 
0505747732

Ypäjän SPR:n osasto
MYY HERNEKEITTOA

10.5.12 kello15 –> seurakuntakodin pihassa!
Hinta 3 e/kippo paikanpäällä syötynä (sis. leipä, juoma).
Mukaan vietynä 5 e/litra, omaan astiaan.

TERVETULOA!
Punaisen Ristin viikko 7.–13.5.

Nuorten kädentaitoviikko
4.–8.6.2012 ma-pe klo 10–14
Paperimassatöitä ja huovutusta 
Ypäjällä, Vanha-Pappila
kurssinumero 110474
Tehdään käsintehtyä paperia ja erilaisia paperimassa-
töitä sekä huovutetaan koruja  ja koristejuttuja.
Maalausta ja tuunausta 
Humppilassa, Kauppila
kurssinumero 110473
Tutustutaan kuvataidetekniikoihin, mm. akvarelli- ja 
akryylimaalaukseen, valmistetaan paperia, tuunataan 
eri materiaaleja ja nautitaan yhdessä taiteilusta.
Keramiikkaa 
Jokioisilla, Kivipaja
kurssinumero 110472
Muotoillaan savesta käsin rakentamalla erilaisia töitä, 
poltetaan ja lasitetaan ne. Huom! Eri aikataulu, kurssi-
päivät: 4.-6.6. sekä 13. ja 15.6.
Aloita kesä hauskalla harrastuksella! Kurssin hinta: 
25€ + osa materiaaleista.
Ilmoittautuminen pe 25.5.2012 mennessä

 Jokiläänin kansalaisopisto 
p. (03) 4182 7402   www.jokioinen.fi   

Kuntien nuorisotoimet ja Opistolaisyhdistys

Mannisten kyläkerho 
kokoontuu tiistaina 8.5. klo 18.00  

Hanna ja Jyrki Laineella, Vellinkimäentie 54.
TERVETULOA

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
järjestää perinteisen

KESÄRETKEN
lauantaina 14.7.2012 Hämeenlinnaan
Lähtö klo 9.00 Piilikankaalta Pekolan bussilla. Klo 10.00 
opastettu kiertoajelu (mm. keskiaikainen kirkko). Klo 11.00 
lähdemme Hopealinjan risteilylle Hämeenlinnan satamasta. 
Risteilyn aikana juodaan pullakahvit. Klo 12.45 laiva saapuu 
Lepaalle. Lepaan kartanolla nautimme lounaan runsaasta buf-
fet-pöydästä. Puutarha- ja viinimyymälästä voi tehdä ostok-
sia. Uutuutena mahdollisuus viininmaistajaisiin asiantuntijan 
opastuksella. (9 €/aik) lounaan jälkeen. 
Klo 15.00 siirrymme vapaavalintaisesti
1. Aulangon puistometsään, joka on tunnettu kauniista luon-
nostaan, näkötornista, karhuluolasta ym. Noin 3 tuntia aikaa 
omatoimiseen tutustumiseen.
2. Aulangon kylpylään uimaan ja virkistäytymään (3 tuntia) li-
sämaksusta. 

Ilmoittautumiset  Eliisalle 044 561 6965 (50 mahtuu mukaan).

Hinnat: 65 /aik, 35 €/lapset 4–17 v, alle 4 v ilmaiseksi. 
Hinta sisältää:
• bussikyydit (kyläyhdistys maksaa)
• kahvin + pullan risteilyllä
• lounasruokailun (buffet-pöytä)
• opastetun risteilyn Hämeenlinna-Lepaa
• kiertoajelun Hämeenlinnassa
• puistometsään tutustumisen
Lisämaksusta: 
•  viininmaistajaiset (Lepaan viinitilan omia viinejä) 9 €/aik. 

(jos 10 osallistuu)
•  Aulangon kylpylä: aik. 15 €, 4-14 v. 9,50 €, opiskelijat ja elä-

keläiset 8,50 €, perhe 2 aikuista ja 2 lasta 44 €. Uintiaika 3 
tuntia.

Huom. Maksut retkestä 15.6. mennessä kyläyhdistyksen tilille 
553902-412848. Lisämaksulliset (viininmaistajaiset, kylpylä) 
maksetaan paikan päällä.
Tervetuloa mukaan koko perhe!

Kuusjoenkulman kyläyhdisty

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

TUPAILTA
keskiviikkona 9.5.2012 kello 18 

Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä. Ilkka Teperi 
esittää diakuvia Karjalasta.
Tervetuloa katselemaan ja haastelemaan!
Erkin kyykkä 50 v. kilpailu 20.5.2012 Talsoilan ken-
tällä Forssassa, aikataulu Seutu-Sanomissa.  Joukol-
la kannustamaan lähialueen joukkueita.
Vainajien muistojuhla ja kirkon 160-vuotisjuh-
la 10.6.2012 Muolaassa klo 13.30 ja Kyyrölässä klo 
12.00. Ohjelmassa musiikkia, historiikki, puhe ja har-
taus sekä Ehtoollinen. Muolaassa ohjattu kävelyretki 
hautausmaa-alueella klo 12.00. 
Karjalan Liiton kesäjuhlat 15.–17.5.2012 Lahdessa. 
Tavoitteena yhteiskuljetus sunnuntaina 17.6. pääjuh-
laan.

KIITOS TUESTANNE: 
SPR, MLL, LC Ypäjä ja LC Ypäjä Kate 
pyöräilykypärähankinnassa.

T. Ypäjän ekaluokkalaiset  

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura 
tarjoaa jäsenilleen seuraavia palveluja vuonna 2012

Kesantomurskain 14 €/ha Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Kultivaattori 12 €/ha S Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Lautasmuokkain,  
     Multiva 15 €/ ha Samu Heikkilä, 045 633 9847
Lantakärry 
     Junkkari  3,5 €/kuorma Samu Heikkilä, 045 633 9847
Lietekärry 4,0 €/kuorma Matti Alanko, 767 3907, 050 347 9045

Lajittelu 15 €/tonni Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Lajittelu, 
     erikoiskasvit 18 €/tonni Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Peittaus 42€/tonni  Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Maanäytekaira maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa hyvissä 
ajoin.

Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 22 %.
Klapikone, PilkeMaster  40 €/päivä  Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Klapikone, SuperPilke 35 €/päivä Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081

Klapikonehintoihin sisältyy alv 23 %

Kiitos
kevätnäyttelyyn tutustuneille ja toteutukseen osallistuneille!

”Ilo oppia yhdessä”
Jokiläänin kansalaisopisto

Näyttelypaikkakyselyyn vastanneiden kesken arvotun työ-
kausimaksun lukuvuodelle 2012–2013 voitti Tuula Tuura, 
onnea voittajalle!

Ypäjän Riistamiehet ry.
Kilpailuohjelma /  kivääri:

Peurakilpailu (3-osainen hirviammunnan sarjakilpailu)
28.6.2012 torstaina, ilmoitt. klo 17.30–19.00 
5.7.2012 torstaina, ilmoitt. klo 17.30–19.00 
12.7.2012 torstaina, ilmoitt. klo 17.30–19.00
Riistanhoitoyhdistyksen kilpailu
28.7.2012 lauantaina
Hirvi 4+6 laukausta, ilmoitt. klo 10.00–12.00
Hirvi 10 laukausta liikkuvaan kuvioon
Seuran kilpailut
25.8.2012 lauantaina jahtiseurueiden välinen, 5x2 
laukausta, klo 9.00–11.00
30.8.2012 torstaina pokaalikilpailu klo 17.30–19.00
Kivääriharjoitukset
tiistai- ja torstai-iltaisin alkaen klo 17.30–19.00 (ei he-
latorstaina)
Elokuussa vain torstaisin
Haulikkoharjoitukset
keskiviikkoiltaisin klo 18.00–19.00
Toivotaan runsasta osallistumista

Ampumajaostot
Hirvenammuntakokeita Ypäjän radalla lauantaina 
4.8., 18.8, ja 1.9. klo 9.00–11.00
Katso näyttövuorot kotisivuilta www.yrm.fi
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan  
toimintaa:

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

40. 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 9 %

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
Perttulantie 10
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
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Kesä-heinäkuun Ypäjäläinen 
ilmestyy sunnuntaina 3.6.2012 
Lehteen tarkoitettu aineisto on 
toimitettava kunnantalolle  
28.5.2012  klo 15 mennessä.

Elokuun Ypäjäläinen ilmestyy 
2.8.2012.

Pieni iltatuutitus armeijassa

Ypäjän seurakunta
Kirkkoherranvirasto on avoinna maa-
nantai, keskiviikko, torstai klo 9–12
Kirkkoherranvirastossa myynnissä 
Ypäjän kirkon kuvilla olevia adresse-
ja 10 eur/kpl sekä Ypäjän seurakun-
nan vaiheita -kirjaa 25 eur/kpl.

Yhteystiedot
Kirkkoherra, Vesa Rasta  
 (vesa.v.rasta@evl.fi) .........................(02) 7677 259
Kirkkoherranvirasto, Sisko Sivula ......(02) 7673 108
Taloustoimisto, Pirkko Itä ...................(02) 7673 368
Diakoni, Hanna Hakala .........................040 5536 362
Kanttori, Kaija Saukkola ......................040 1465 274
Kirkko, srk-mestari, 
 Maurits Hietamäki ...........................050 5603 368
Nuorisotyönohjaaja / lastenohjaaja-sijainen, 
 Jukka-Pekka Heino ............................040 1484 108
Päiväkerho, lastenohjaaja,  
 Laila Moisander ................................050 3043 926
Srk-koti, vahtimestari,  
 Liisa Hietamäki .................................040 7695 930

Seurakunnan sähköposti: ypaja.srk@evl.fi
Sähköposti suoraan henkilölle: etunimi.sukunimi@evl.fi 
Huom! kirkkoherra: vesa.v.rasta@evl.fi
Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

Puistotyöntekijöinä hautausmaalla kesällä 2012 työs-
kentelevät:  Pirjo Kivenkorva, Katja-Leena Kettunen,  
Ville Leinonen ja Laila Moisander.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 18.4.2012 arvottiin nuo-
ret kesätyöntekijät. Arpa osui seuraaville: 
Kesäkuu:  Joni Salmi (ainoa poikahakija),  

varalle Rosa Paija 
Heinäkuu:  Karoliina Sillsten,  

varalle Aino-Kaisa Kannisto

ke 2.5. klo 11.30 keskiviikkoruokailu. 
ke 2.5. Hartaudet Palvelukeskuksessa (Vesa), 
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 
14.10 Lukkari.
to 3.5. klo 15–16.00 Diakoniapäivystys.
to 3.5. klo Lähetysvastuuryhmän kokous srk-
kodilla.
to 3.5. klo 17.00 Kaiken Kansan lauluryhmä 
srk-kodilla.
to 3.5. klo 18.15 Kirkkokuoro srk-kodilla.
pe-su 4.-6.5. Rippikoululaiset Siikjärvellä.
su 6.5. klo 10 sanajumalanpalvelus, Rasta ja 
Saukkola.
ke 9.5. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys.
ke 9.5. klo 11.30 keskiviikkoruokailu.
to 10.5. klo 15–16.00 Diakoniapäivystys.
to 10.5. klo 17.00 Kaiken Kansan lauluryh-
mä srk-kodilla.
to 10.5. klo 18.15 Kirkkokuoro srk-kodilla.
su 13.5. klo 10 Kirkkoherra Vesa Rastan vir-
kaanasettaminen ja Piispan messu. Virkaan-
asettajana Piispa Matti Repo. Mukana kirk-
kokuoro. Kirkkokahvit srk-kodilla.
ke 16.5. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys.
ke 16.5. klo 11.30 keskiviikkoruokailu.
ke 16.5. Hartaudet Palvelukeskuksessa 
(Hanna + Kaija), klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 
Ruustinna, klo 14.10 Lukkari.
to 17.5. klo 10 messu, Rasta ja Saukkola.
su 20.5. klo 10 sanajumalanpalvelus, Rasta, 
Laurila. Ypäjän sotaveteraanien naisjaosto 
tarjoaa kirkkokahvit srk-kodilla.

ti 22.5. klo 9.15–10.45 Kirkon esittely perhe-
päivähoito ryhmille.
ti 22.5. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kir-
jastossa.
ke 23.5. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys.
ke 23.5. klo 11.30 keskiviikkoruokailu.
to 24.5. klo 11–13 Kultaisen iän kerho, ke-
vätjuhla srk-kodilla, mahdollisuus ruokailla 
5 e hintaan.
to 24.5. klo 15–16.00 Diakoniapäivystys.
to 24.5. klo 18 Päiväkerhon kevätkirkko. 
Esikouluun lähtevät siunataan alttarilla. Kir-
kon jälkeen srk-kodilla jäätelö-, mehu- ja 
kahvitarjoilu.

Syksyn 2012 päiväkerhoon ilmoittautumi-
nen 24.5.2012 mennessä. Kerhoon ilmoittau-
tumiskaavakkeita saa kerhosta tai huhtikuun 
Ypäjäläisestä, jo kerhoa käyviltä riittää sanal-
linen ilmoitus päiväkerhoon.
to 24.5. klo 18 Kylvön siunaaminen Ypäjän-
kylän seurainhuoneella.
su 27.5. klo 10 messu, Rasta ja Saukkola.
ma 28.5. klo 14–18 Keva-kerho tekee retken 
rovastikunnalliseen kehitysvammaisten ke-
vätpäivään Forssan Klemelään.
ke 30.5. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys.
ke 30.5. klo 11.30 keskiviikkoruokailu.
to 31.5. klo klo 15–16.00 Diakoniapäivystys.
to 31.5. klo 18 Kouluun lähtevien siunaami-
nen kirkossa.
to 31.5. klo 19 Kirkkovaltuuston kokous.
la 2.6. klo 9.15 Koululaisten kevätkirkko.

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys 
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16. 
Huom! Päivystystä  
EI 2.5., 10.5. eikä 17.5.
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan 
muulloinkin tai pyytää kotikäynnille, soitathan niin tie-
dän tulla luoksesi. Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot 
puh. 040 553 6362, s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti 
mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista. Tai 
voit tulla ihan vain tervehtimään tai kysymään, jos si-
nulla on asiaa diakoniatyöstä.
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeista on 
jäljellä kaikkia tuotteita. Niitä voi tulla hakemaan päi-
vystysaikoina tai voi soittaa ja sovitaan aika. Muista 
ottaa oma kassi mukaan!
Diakoniatyön tapahtumat löydät Ypäjän srk:n toimin-
taa -palstalta.

Kirkkoherra Vesa Rastan
virkaanasettaminen ja  

piispan messu
SUNNUNTAINA  
13.5.2012 kello 10

Virkaanasettamisen toimittaa Tampereen
hiippakunnan piispa Matti Repo

Tilaisuus alkaa piispan messulla kirkossa
jatkuen kirkkokahvilla seurakuntakodilla

Toivotamme kaikki tervetulleeksi tilaisuuteen!
Ypäjän seurakunta

YPÄJÄN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖ
Kesän 2012 Rippileirit & Konfirmaatio

4.5. – 6.5.2012    Siikjärvellä ns.harjoitusrippileiri. 
Perjantaina 4.5. lähtö on kouluruokailun jälkeen eli klo 12 
(tarkempaa infoa leiristä lähetetty postitse kotiin)

13.6. – 19.6.2012  Rippileiri Kuhmoisissa, Velisjärven 
leirikeskuksessa. 

8.7.2012 Konfirmaatio 

Kaartin pataljoonassa oli sodan 
kauhut kokenut mies vääpelinä. 
Häntä vierastettiin ja vihattiin ja 
nykyisin sellainen tyyppi olisi 
iltalehtien palstoilla. Hänellä oli 
särkyä jaloissa ja jos jälkeen-
päin yritän muistella, niin hän 
oli ollut kesän 1944 ankarissa 
taisteluissa ja rauhan tultua jää-
nyt armeijan palvelukseen. Ka-
sarmielämä oli hänen kotinsa ja 
elämänsä. Joskusiltahartauden 
jälkeen hän uskoutui minulle ja 
kertoi jalkasäryistään. Armei-
ja-aikana en tuntenut talvi- ja 
jatkosodan vaiheita ja taiste-
lupaikkoja niin kuin nykyisin 
tunnen paljon sotakirjallisuutta 
lukeneena. Uskon että hän ko-
ki Tali-Ihantalan taistelut, jotka 
olivat Pohjois-Euroopan suurim-
mat panssaritaistelut. Häntä su-
retti se, että miehet huononevat 
sitä mukaa kuin elintaso nousee. 
Hän ilmeisesti käytti särkylääk-
keitä ja ehkä myös miestä vä-
kevämpää. Iltapuhuttelut ennen 
ruokailua saattoivat olla meistä 
nuorista sotureista masentavia. 
Seuraavan varsin tyypillisen 
puhuttelun olen kirjoittanut he-
ti päiväkirjaani ja sen nimeksi 
voisi antaa Vääpelin pieni ilta-
tuutitus, sillä d-kirjainta hän ei 
tuntenut.

”Älkää tuutittautuko siihen 
uskoon, että tulette lomia saa-
maan. Sillä lomat ovat palkkio 
hyvästä palveluksesta ja siihen 
te ette pysty. Hyvät saavat, mut-
ta muut jäävät ilman. Tänäänkin 
oli toimistossa 104 anomusta. 
Anomuksia te kyllä pystytte 
kirjoittamaan, mutta ette pysty 
palvelemaan hyvin. Hävetkää. 
Tälläkö te rakennatte suomalai-
sen sotilaan mainetta ja kunni-
aa. Minä luulin teitä miehiksi, 
mutta te olette kaikkea muuta. 
Olkaa suoraselkäisiä (ääni nou-
see kovasti). Muistakaa, että tä-
tä harmaata pukua kantoivat jo 
isänne. Menkää siis itseenne ja 

tutkikaa omaa olotilaanne ja teh-
kää oikeat johtopäätökset. Mutta 
lomia ette tule saamaan. Ruokai-
lunjälkeen komppania aloittaa 
suursiivouksen. Ja se siivous on 
tehtävä huolella. KOMPPANIA. 
Asento. Ruokalassa käyneet 
miehet poistukoon rivistä ja he-
ti siivoamaan. Täyttäkää oikein. 
Asento. Käännös oikeaan (p)äin. 
Oi’kealta ruokalan eteen mars. 
Muut lepo. Kuka siellä kädet 
housun taskussa seisoo? Kirjuri, 
vetäkää heti punaista. PULINAT  
POIS. Mars ruokalaan, ja sitten 
alkaa suursiivous. Älkää tuutit-
tautuko siihen, että pääsette hel-
polla siivouksesta. Pulinat pois.

Vääpeli on aivan punainen 
raivosta. Menen syömään ja kun 
palaan niin alkaa mahdoton sii-
vous ja puunaus. Sitten kuulen 
äänen: korpraali Ahti, heti toi-
mistoon. Saan tehdä rauhassa 
iltahartauden tekstin ja vääpeli 
voivottelee särkevää jalkaansa ja 
nykyajan huonoa miesainesta.

Päiväkirjani mukaan sinä vii-
konloppuna ei monikaan päässyt 
lomalle. Kirjoitan päiväkirjaani 
LOMAJENKAN, jollaisia sanoja 
en ole sen jälkeen missään kuul-
lut. Ehkä joku muu on kuullut.

Lomalle nyt lähden, 
 rahapulan tähden. 
Ehkä löydän rahapussin tieltä. 
Päivärahan nostan, 
 rommipullon ostan, 
joka nostaa miehen ylös pilvihin.
Pilvellä mä soudan, tyttöseni noudan, 
pienen pikkaraisen, 
 joka pojan naisen.
Kerron hälle siellä, kuinka sotatiellä 
muistan häntä aina maahan 
 mennessäin.
Aamulla kun herään,  
 kamppeet yhteen kerään. 
Kuiskaan hälle hiljaa, 
 kuule pikku Lilja: 
Kolme sanaa sulle: 
 anna rahaa mulle, 
että pääsen inttiin takaisin.” 

Vihdoin iltahartauden aika   
lähestyy ja vääpeli pyytää minua 
katsomaan etukäteen, millainen 
on mieliala komppaniassa. Kuu-
lemma sodan aikana venäläisten 
vakoilijoiden yhtenä tehtävänä 
oli tutkia suomalaisten mieli-
ala. Jos se on sittenkin rohkea ja 
toiveikas, niin se on huono asia. 
Mutta jos mieliala on epätoivoi-
nen ja väsynyt, niin hyvä juttu 
vihollisen kannalta. Ja siihen 
sanoinkin vääpelille, että Martti 
Luther sanoi, että itse pääpaho-
lainenkin pitää alakuloisista ja 
masentuneista ihmisistä, sillä 
heitä on mukava kiusata ja piiki-
tellä. Iloinen ja rohkea ihminen 
ei helpolla lannistu. Tunsin ylpe-
yttä siitä, että vastenmielinen ja 
pelätty vääpeli on minulle eräitä 
asioita uskonut. Menin tiedus-
telemaan ja sanoin että taitavat 
olla valmiina iltahartauteen, to-
tesin, vaikka ärräpäitä kuulin ja 
Suomea kehuttiin hyväksi urhei-
lumaaksi, sanoi kaartilainen kun 
yhdeksättä kertaa kasarmin ym-
päri juoksi. Taisi olla rangaistus 
huonosta kämppäsiivouksesta. 
Tämä tarina on aikanaan ollut 
täyttä totta. Palvelin Katajano-
kalla kuuluisassa merikasarmis-
sa, joka nykyisin on ollut pit-
kään ulkoasiainministeriönä. 

Kerran pääsin tutustumaan 
komeaan taloon tuttavani EU-
asioissa työskentelevän opas-
tuksella. Tämä helsinkiläinen 
hoiteli maatalousasioita. Ja kun 
kysyin miksi hän helsinkiläise-
nä on päässyt maatalousjuttuja 
junailemaan, niin mies vastasi: 
”Etkös muista että kävin teillä 
lapsena naapurista ja tutustuin 
jopa teidän hevosiin.” Kaveri oli 
ns. Helsinki-lapsia sodan jälkeen 
Somerolla. Ja kun oli tarpeeksi 
katsellut naapurin maatalous-
hommia Riston johdolla, niin 
olipas hän pätevä jopa Brysse-
liin.

Risto Ahti
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IHMINEN
Sinä, ihminen, olet nyt hautausmaan portilla.
PUU seisoo paikoillaan – juuret syvällä maassa.
Se ravistaa lehtensä joka vuosi.
Ja taas keväällä se saa lehtensä takaisin. 
Ihminen, olet matkalla aina. 
Menossa kauppaan tai kotiisi.  
Mutta olet menossa kuitenkin. 
Kaikki lehdet kannat mukanasi. 
Ja kaiken muunkin tavaran ja roinan. 
Vasta viimeisen polun päässä ne lehdet varisevat. 
Sellainen on ihminen.
Puu opettaa meitä: juuret syvällä ja  
lehdet varistetaan ja taas hankitaan uudet. 
Voisimmeko me ihmiset oppia puusta jotakin? 
Vai sanommeko me: ”En päässyt puusta pitkään.” 
Ajatuksiani muuttotouhun keskellä maaliskuussa.  
Ja kyllä se muutto kovasta työstä käy. 
Iloisia löytöretkiä kevääseen.

Risto Ahti

Gustaf Oskar Holmberg oli 
pappina Ypäjällä sata vuotta 
sitten vuosisadan molemmin 
puolin. Paljon vielä 1970-luvul-
la muistan että puhuttiin Holm-
bergin ajasta, jonka aikana Ypä-
jän seurakuntakin itsenäistyi. 
Holmbergin pappilassa oli peräti 
seitsemän lasta, kolme poikaa 
ja neljä tyttöä. Kuuluisin lap-
sista oli professori Uno Harva, 
joka syntyi 31.8.1882 ja kuoli 
13.8.1949. Hän kuoli Turun yli-
opiston sosiologian professorina 
oltuaan sitä ennen dosenttina 
Helsingin yliopistossa sekä Hel-
singin ruotsalaisen lyseon us-
konnon ja filosofian lehtorina. 
Muistaakseni olen 1960-luvulla 
jossakin filosofian tentissä myös 
suorittanut Harvan kirjan poh-
jalta tentin ja kirja oli lyhyt ja 
ytimekäs selvitys filosofian tär-
keimmistä aatteista. Kuuluisa oli 
myös Uno Harvan poika Martti 
Harva, joka eli vanhaksi jossa-
kin Pernajan lähellä, mistä sain 
hänen lapsiltaan muistelmavih-
kosen koskien Ypäjän pappilan 
tapahtumia ja paljon muuta sa-
dan vuoden takaa.

”Ketkäs ne tuolla Loimijoes-
sa polskuttavat? Ne ovat pappi-
lan maisterit.” Näin kylällä kut-
suttiin koulua käyviä pappilan 
poikia joskus pitkälti yli sata 
vuotta sitten 1800-luvun lopulla. 
Itse pappi Holmberg osasi juttu-
ja kertoa ja poika pisti vielä pa-
remmaksi. Nyt julkaistavat jutut 
ovat Martti Harvan Papalta eli 
Uno Harvalta. Uno Harva kävi 
jopa Venäjällä ja oleskeli siellä 
pitkään jopa Siperiaa myöten ja 
tutustui suomensukuisiin kan-
soihin, jotka vielä ennen vallan-
kumousta elivät luonnontilassa. 
Jopa Amerikan matka oli siihen 
aikaan harvinainen. Yleensä 
mentiin siirtolaisiksi ja jäätiin 
Amerikkaan vuosiksi. Hauska 
juttu oli ruokailu Amerikassa 
paljon ennen Suomen itsenäis-
tymistä. Merimiesruokalassa 
tarjottiin soppaa siten että lauta-
set olivat kiinnitetyt lusikoineen 
pöytään kiinni. Tarjoilija kulki 
ympäri huonetta ruiskun kanssa, 
josta hän ruiskutti jokaisen lau-
taselle soppa-annoksen. Samalla 
vaadittiin maksu syöjältä. Mo-

ni rahaton yritti ahmia ruokaa 
nopeasti suuhunsa ja tarjoilija 
odotti maksua käsi ojossa. Ellei 
maksua tullut ajoissa, tarjoilija 
veti jäljellä olevan sopan takai-
sin ruiskuun. Varkain syömistä 
vaikeutti se, että soppa pidettiin 
tulikuumana.

Vanhoja sanontoja ja elämän 
viisauksia Uno Harvan muis-
telmissa on runsaasti ja seuraa-
vat liittyvät kiinteästi Ypäjään. 
Otteet ovat kirjasesta ”Papalta 
kuultua Ypäjän pappilasta ja 
vähän muualtakin”. Ja ennen 
Uno Harvan kaskuja ja juttuja, 
pitäkääpä ystävät lippu korke-
alla siellä Ypäjällä. Lisää tari-
naa tulen kyllä kirjoittelemaan 
Ypäjästä hieman nuoremmalta 
ajalta. Tulihan sitä monenmoi-
sen kanslistin ja talouspäälli-
kön kanssa oltua, jopa saman 
rakennuksen sisäpuolella. Ja 
voitin virkavuosissa nipin napin 
kuuluisan Oskari Holmbergin. 
Todettakoon että vappuna 1880 
Holmberg tuli papiksi Ypäjälle 
ja hän kuoli 23.6.1917 Ypäjän 
pappilassa. Hänet siunattiin hau-
dan lepoon 2.7.1917 ja kerrotaan 
jopa kuuden papin olleen hänen 
hautajaisissaan, ja kirkko oli ää-
riään myöten täynnä.

Tässä tarinoita  
vanhan ajan Ypäjältä:

Juna oli niin uusi asia, ettei-
vät kaikki olleet sillä vielä itse 
matkustaneet, ehkeivät edes sitä 
nähneet. Jokainen halusi kui-
tenkin esiintyä aikaansa seuraa-
vana. Niinpä kuuli sanottavan: 
”Juna tulee ko statsona piippa.” 
Oikeastaanhan juna meni kun 
asemapäällikkö vihelsi.

Joku ypäjäläinen oli ollut 
punakapinan jälkeen vankilassa 
vedellä ja leivällä. Papalle hän 
kertoi jälkeenpäin, että sillä oli 
se hyvä puoli, että hän pääsi täl-
lä kuurilla vatsakatarristaan.

”Sarvettomat härjät ja hän-
nättömät hevoset onko ne kau-
niita katsella.” Niin lauloi mii-
lunpolttajan poika astellessaan 
kankaalla ilta-auringon valossa 
miilulta kotia kohti.

Kansa ei aina erottanut p:tä 
ja b:tä toisistaan. Usein luultiin, 
että b oli sama kuin p, mutta hie-

nompi. Sitä sanottiin herrasväen 
p:ksi. Tästä syystä luullakseni 
hautakivissäkin joskus käytettiin 
b:tä p:n asemesta.

Ypäjällä sanottiin, kun jotakin 
pidettiin ihmeellisenä: ”Ihmeestä 
se ihminen nimensäkin on saa-
nut.”

Erään avioliiton viileneviä 
suhteita kuvattiin seuraavasti: 
”Kyllä he vielä ovat samoissa 
leivissä, mutta jo eri särpimissä.”

Kun Pappa innoissaan selitti 
tallin ovenpielessä seisoskele-
ville miehille jotakin oppimaan-
sa viisautta, kaivelivat miehet 
nenäänsä ja katsoivat etäisyy-
teen. Kun hän hädin tuskin oli 
lopettanut, oli reaktio: ”Kyllä 
ihminen on viisas, mutta kyllä 
hevonen on viisaampi. Vie kak-
sivuotias ihminen mettään, niin 
sinne se jää, mutta vie kaksivuo-
tias hevonen mettään, niin kyllä 
se kotiin löytää.

Pappilan väentupaan tuli 
mies, joka esitteli maksua vas-
taan ihmeellistä konetta. Kun 
otti laitteeseen kuuluvan kuulok-
keen korvalleen, kuului merkil-
listä, naurua muistuttavaa ään-
tä. Kuulijat olivat ihmeissään 
huudahdellen: ”Kone nauraa, 
kone nauraa!”

Kun joku palkollisista piti 
papusoppaa (= hernekeittoa) 
laihanpuoleisena, hän sitä lu-
sikoidessaan sanoi: ”Jos papu 
suuhun tulee, niin tulkko!”

Syötyään itsensä kylläiseksi 
miesten oli tapana sanoa: ”Mää 
pääsin jo.”

Ensin on syötävä kovaa lei-
pää kunnes leuat väsyy ja vasta 
sitten on siirryttävä pehmeäm-
piin ruokiin. Ypäjän kansanvii-
sautta.

Jos pappilan lapset valittivat, 
että ruoka on kuumaa, sanottiin 
heille: ”Onhan sulIa pohjatuuli 
nenän alla.”

Sanonta Ypäjällä: ”Pian se 
käy kun mummu haudataan.”

Papan alkuperältään 
tuntemattomia kaskuja

Leipuri oli joutunut oikeu-
den eteen vastaamaan siitä, että 
leivästä löytyi torakka. Todis-
tuskappale oli asetettu pöydälle 
syytetyn ja tuomarin väliin. Juttu 

päättyi siihen, että leipuri nap-
pasi torakan suuhunsa sanoen: 
”Rusinahan se oli”.

Kustavissa kierteli kauppias, 
joka myi lutikan myrkkyä, jon-
kinlaista punaista pulveria, liekö 
tiiliskivestä jauhettua. Lutikat 
olivat siihen aikaan todellinen 
vitsaus. Muijat ostivat myrkkyä, 
ja panivat sitä puusänkyjen ja 
muiden mööpelien rakoihin. 
Kun he jälkeenpäin tapasivat 
kauppiaan, olivat he vihaisia, 
sillä myrkky ei ollut vaikuttanut 
yhtään mitään. He haukkuivat 
myyjää huijariksi. Myyjä, ky-
syi silloin: ”Panitteko varmasti 
myrkyn niiden suuhun?” Siihen 
emännät vastasivat: ”Kyllähän 
sen silloin jo muutenkin tap-
pais.” Siihen kauppias: ”Kyl se-
ki vaa laatuus käy.”

Potilas valitteli sairasvuoteel-
laan, kun lääkäri istui pöydän 
ääressä ruokailemassa: ”Voi voi 
ko se puree ja leikkaa, voi voi ko 
se puree ja leikkaa.” Nuuka ih-
minen valitteli sitä, miten lääkäri 
pisteli poskeensa talon antimia. 
Lääkäri vastasi yksikantaan: ”Se 
on sen taudin tapa.”

Miehen vaimo oli kuollut, ja 
hän oli kutsunut ryyppykaverin-
sa surujuhlaan. Kesken kaiken 
arkkuun jo nostettu emäntä al-
kaa nostaa päätään, ja sanoo: 
”En mää viäl kuollu ol, en mää 
viäl kuollu ol!” Silloin isäntä 
protestoi: ”Ol vait, kyl lääkäri 
sen paremmin tietää.”

Mies on pappilassa käy-
mässä. Rovasti on tarjonnut 
hänelle ryypyn. Kun tuli toisen 
ryypyn aika, huomautti rovasti: 
”Tietääkö isäntä, että viina on 
hitaasti tappavaa myrkkyä?” 
Siihen mies vastaa: ”Ei tässä 
mitään kiirettä olekaan.” 

Toinen ryyppyjuttu, jonka 
alkuperää en varmuudella tie-
dä, kertoo suunnilleen samasta 
tilanteesta. Tässä tapauksessa 
pastori kysyy viinakarahvi kä-
dessä: ”Tietääkö isäntä, että 
jokainen ryyppy on naula teidän 
ruumisarkkuunne?” Tähän mies 
vastaa: ”Kun nyt pastorilla on 
vasara kädessä, niin lyökää yksi 
naula lisää.”

Terveisin 
Risto Ahti

Kaskuja Ypäjältä sadan vuoden takaa

A vot sano ryssä ja  
taas pussas
Sain käsiini yöpöydälle kirjan, 
joka sisältää keskikannakselaisia 
sanontoja. Tekstin laatijana on 
edesmennyt maanmittaushalli-
tuksen pääjohtaja Lauri Kantee, 
jonka olen tavannut vuosia sitten 
muolaalaisten juhlissa niin So-
merolla kuin Ypäjällä. Hän oli 
kerännyt suuret määrät sanan-
parsia ja sanontoja. Sananparsi 
on sukkeluus ja tokaisu, jossa 
lyhyesti ja ytimekkäästi kiteyte-
tään totuus. Lyödään asia ikään 
kuin naulan kantaan, johon ei 
sitten ole mitään lisättävää. Kir-
jan takakannessa todetaan että 
kova timantti taittaa voimak-
kaasti valoa ja samalla tavalla 
napakka sanonta valaisee kirk-
kaasti jo unohtunutta elämänpii-
riä. Kirjan on toimittanut Jaak-
ko Okker, Suomen kuvalehden 
kulttuuripalkinnon saaja ja mai-
neikas lehtimies, jonka itsekin 
tunnen. Olen lapsena ollut jopa 
Jaakko Okkerin häissä Somerol-
la kotikylässäni Lautelassa, Räy-
hän talossa, josta mieleeni ovat 
jääneet erinomaiset pidot sekä 
keskelle pihaa rakennettu tans-
silava. Ypäjällä Ypäjänkylässä 
on Okker nuorena miehenä asu-
nut ja tietääkseni hän oli inno-
kas pesäpalloilija. Pesäpallo oli 
sotien jälkeen nuorten harrastus 
pitkään ja pesäpallosta edelleen 

Loimaa tunnetaan muualla Suo-
messa vaikka korkeimmalla sar-
jatasolla enää ollakaan. Hauska-
na juttuna olen kuullut että kun 
nuori Jaakko Okker oli Ypäjän 
Yllätyksen urheilupuvussa niin 
katsojat näkivät hänen selässään 
ainoastaan sanan ”lätys”, sillä 
kainaloon jäivät kirjaimet ”Yl”. 
Mutta tämä ”lätys” osoittautui 
hyväksi pelaajaksi.

Kaikille tuttuja sanontoja
Sananparret ja sanonnat ja 

tokaisut on kirjassa esitelty aak-
kosjärjestyksessä. Niinpä aloite-
taan aamusta ja ajasta, akasta ja 
askeleesta. Ja lopetetaan äkäseen 
ja varsinkin älä-sanalla alkaviin 
lukuisiin sanontoihin. Kirjaa 
lukiessa totesin että monet sa-
nonnat ovat minullekin tuttuja 
jo lapsuudesta Somerolta. Näin 
ollen jotkut sananparret tunne-
taan kautta koko Suomen, toki 
aina omalla murteella sanottuna. 
Sitten on joukko paikkakuntaan 
liittyviä sanontoja, joita ei muu-
alla tunneta tai ei ainakaan kovin 
laajasti. Aamuhetki kullan kallis 
-sanonta tunnetaan Suomessa 
sekä sanonta aamu on iltaa vii-
saampi. Muolaalaisittain: aamu 
on iltaa viisaampi. Tarkoittaa 
sitä että ongelma ratkeaa parem-
min nukutun yön jälkeen. Niin-
pä hyvä yöuni onkin hienoimpia 
lahjoja mitä ihminen elämässään 

saa, ja aamulla on kaikki toisin.

Akka on kallis mööpel
Siinäpä uusi sanonta minulle, 

samoin kuin anna olla akan jär-
ves, kyl se siel oppii uimaa. Mi-
kä tarkoittaa suomennettuna sitä, 
että jos on pakko, niin ihminen 
kyllä selviytyy. Jos joku yrittää 
sitkeästi jotain vaikeata asiaa, 
niin hän ”aijjaa ko käärmettä 
pyssyy”. Sanonta tunnetaan jopa 
Pohjanmaalla. Vaikeana aikana 
voidaan lohduttavana lausah-
duksena käyttää tokaisua: ”Aika 
aikaa kutakii.” Perusypäjäläi-
nenkin tuntee sanonnan, että ai-
kaisin myllyyn ja myöhään kirk-
koon niin pääsee nopeasti pois. 
Karjalaisittain: ”Aikasee myllyy 
ja myöhää kirkkoo, ni pääsöö 
vällee pois.” Menemällä aikaisin 
myllyyn ja myöhään kirkkoon 
säästää aikaa. Ja kun kunnolla 
kuritetaan niin sanotaan: ”Antaa 
oikee isä käest.” Ja monesti olen 
kuullut karjalaisilta sanonnan 
”anha olla” eli jätä tekemättä. 
Ja kun haluttiin moittia huonos-
ti tehtävänsä tehnyttä ihmistä tai 
lastakin niin Karjalassa sanot-
tiin: ”Appuu on hiirepojastkii; 
jyvän syöp ja kaks paskantaa.”

Pannoot hynttyyt yhtee
Avioliittoon menevistä sanot-

tiin juuri tuolla tavoin. Täällä-
päin Suomea monia asiaa pan-

naan tehden, syöden, juoden ja 
niin edelleen. Pannoota on Kar-
jalassakin yllin kyllin. Pannaa 
hattu kiertämää (kerätään koleh-
ti). Pannaa pillit pussii (lopete-
taan työ). Pannoo hihat heilimaa 
(tekee työtä ripeästi). Pannoo 
kampoihi (vastustaa). Pannoo 
korva taaks (panee muistiin). 
Pannoo kääet kynnyspäitä myöte 
ristii (on hyvin kiitollinen). Pan-
noo litkat (ryyppy kaupanteon 
jälkeen). Pannoo mänemää (tuh-
laa). Pannoo paikallee (moittii 
kovasti). Pannoo päähän pensaa-
se (ei halua tunnustaa tosiasioi-
ta). Pannoo sanat suuhu (neuvoo 
toista puhumaan haluamallaan 
tavalla). Pannoo suitset suuhun 
(taltuttaa). Pannoot kaha (omis-
taja ja työntekijä jakavat työn 
tuloksen tasan keskenään).

Kissa vei kielen
Se tarkoittaa sitä että lapsi 

muuttui sanattomaksi. Toki kis-
sa-alkuisia sananparsia löytyy 
useitakin Kanteen kirjasta. Mo-
net niistä kaikkialla tunnettuja. 
Kissa ellää kiitoksel. Kissaha 
kiitoksekipijä on. Kissa ilo on 
hiire itku. Niinhän se on, että jos 
ei ole häviäjiä, niin ei ole voit-
tajiakaan. Voitonmakuun päässyt 
tarvitsee niitä jotka on hävin-
neet, muuten ei voiton juhlia 
tule. Kissa ko pessöö silmiää, ni 
tulloo vieraita. Kissal on yheksä 
henkee eli kissa selviää usko-
mattomista tilanteista. Ja nou-
sukkaan rehentelystä sanotaan 
että kissast ko tulloo karhu ni 

se se vast mörisöö. Tai miten on 
kun kissat naivat naapurist, koi-
rat omast kyläst. Mutta koirista 
ei ole kuin yksi sanonta joka al-
kaa koirasanalla: koirat kussoot 
kintuil. Tarkoittaa täysin raha-
tonta ihmistä. ja laihasta kahvis-
ta sanotaan että kohv on keitetty 
väljää vettee. Ja kyllä Somerol-
lakin jo aikanaan sanottiin että 
komento takaisin eli peruutan 
sanani eli kannakselaisittain: ko-
mento takasii.

Ja vielä tekemisestä. Tekeväl 
sattuu (tekevälle tulee virheitä-
kin). Tekköö hyvän päivän (ter-
vehtii) Tekköö kiitoksen (pappi 
kuuluttaa kirkossa kuolleeksi; 
Länsi-Suomessakin puhutaan 
kuolleen kiitoksesta, kun joku 
henkilö kuulutetaan kuolleeksi 
saarnan jälkeen). Tekköö kirjat 
(testamentti tehdään). Tekköö 
kupit (sekoittaa viinaa kuumaan 
kahviin tai veteen). Tekköö näö 
vuoks (tekee vain sen verran että 
se näyttäisi paremmalta). Ja mai-
nostaminen on tekköö reklaamii. 
Ja joka vastustelee niin hän tek-
köö tennää. Ja kun tulee mutka 
matkaan, niin silloin ei mene 
kaikki suunnitelmien mukaan.

Jumalas on juoksu määrä
Se tarkoittaa sitä että ihmi-

sen eliniän pituuden määrää Ju-
mala. Pahinta on se, kun luulee 
olevansa kukko tunkiolla, mutta 
huomaakin olevansa täysin voi-
maton. Jumala-alkuisia sanon-
toja on joka puolella Suomea. 
Monet niistä ovat kaikkialla tun-

nettuja omalla murteella. Juma-
lan hylkäämä paikka (syrjäinen 
ja ankea paikkakunta). Jumalal 
on onne ohjat, luojal lyky av-
vaimet. Jumala mylly jauhaa 
hittaast mut varmast. Ja se pitää 
kyllä paikkansa. Jumala taivaas, 
kapteen laivas. Ja elämä menee 
hyvin eteenpäin kun tämä vii-
saus muistetaan. Talvena 2005 
vesi oli ykkösuutinen pitkään. 
Lähes kaikki suomalaiset oppi-
vat tsunami-sanan, kun koettiin 
tuo hirvittävä hyökyaalto-on-
nettomuus, jossa paljon suo-
malaisiakin menehtyi ja Sauli 
Niinistö joutui kiipeämään pal-
muun. Mökkinaapuristani Lap-
pajärveltä menehtyi kokonainen 
perhe tuossa pitkään puhutussa 
Kaukoidän onnettomuudessa. 
Joka kesä kastellessani vaimon 
sukulaisten hautoja Lappajärvel-
lä muistan tuota perhettä, jonka 
hauta on aivan vierellä. Tuon 
katastrofin jälkeen Ypäjällä sa-
nottiin monen suusta pienestäkin 
vastoinkäymisestä, että tulipa 
nyt minulle aikamoinen tsunami, 
hyökyaalto. Ja vesi pelastaa ja 
vesi tappaa. Muistan löytäneeni 
Turun saaristosta eräällä seu-
rakuntaretkellä vanhan kyltin, 
jossa opastettiin laivaan meni-
jöitä. Laivaa lähtee jos meri suo, 
Jumala antaa ja kapteeni päättää. 
Jos tämän unohtaa niin hän juok-
soo ko päätö kana eli juoksee 
hätäisesti sinne ja tänne. Toivon 
että kukaan lukijoista ei juokso 
pää kolmanten jalkan tai juokse 
ko tul hännä al.Risto Ahti

Herkullisia sanontoja

Tapanin myrskytuhojen selvitte-
lyssä on mennyt koko talvi ja al-
kukevät. Urakka ei vieläkään ole 
ohi. Tiedossa olevia tuhokohteita 
on vielä myymättä ja korjaamat-
ta, uusiakin löytyy koko ajan. 
Kaikki metsänomistajat eivät ole 
vielä ehtineet tarkastamaan met-
siään. Yhdistyksen toimihenkilöt 
ovat laittaneet kaikki voimava-
ransa peliin metsänomistajien 
auttamiseksi puukaupassa ja kor-
juussa. Valitettavasti puukaupan 
teko on välillä ollut takkuista 
ja vahinkotapausten lukumäärä 
on ollut niin suuri, että ns. nor-
maaliin toimintaan suunnitellut 
voimavarat eivät riitä. Edelleen 
kannattaa kaikille ostajille tarjota 
myrskypuita sitkeästi. 

Puiden korjuuaikaa tukin säi-
lymisen näkökulmasta arvellaan 
olevan Juhannuksen tietämiin. 
Säilymiseen vaikuttavat esimer-
kiksi säilyneet juuriyhteydet ja 
sääolosuhteet. Myöhemminkin 
korjattu tukki kelpaa hyvin ko-
titarvekäyttöön. Ympäröivälle 
puustolle isommat tuulikaato-
määrät alkavat aiheuttaa riskiä 
männyllä kesäkuun lopun jälkeen 
ja kuusella heinäkuun lopun jäl-
keen. 

Vakuutusarvioiden teko ve-
nyy suuren määrän takia pitkälle 
loppukesään. Niitä tehdään koko 

ajan, mutta normaalista poike-
ten Tapani-myrskyn tuhomotteja 
ei ole ollut mahdollista kerä-
tä maastosta kuin pieniltä osin 
valtavan pinta-alan ja vielä suu-
remman runkoluvun takia. Kuu-
tiotietoja kertyy korjuiden kautta 
ja loput tiedot yritetään selvittää 
maastosta. Kaikki arviot tehdään, 
mutta suuresta määrästä johtuen 
viivettä aiheutuu.

Uuttakin metsää 
kasvamaan

Myrskytuhoista huolimatta on 
katsottava eteenpäin. Metsänvil-
jelytyöt aloitetaan Vapun jälkeen. 
Uutta metsää kaadetun tilalle 
yhdistyksen toimialueella istute-
taan ja kylvetään kolmisensataa 
hehtaaria. Tätä urakkaa suorit-
taa toistakymmentä metsuria ja 
lukuisa määrä metsänomistajia. 
Tänä keväänä ei vielä juurikaan 
uudisteta myrskyn kaatamia alu-
eita. Niiden kimppuun päästään 
tulevana syksynä ja seuraavana 
keväänä. Myrskytuhoalueiden 
uudistamiseen on tietyin ehdoin 
saatavissa valtion tukea ja mah-
dollisesti apua vakuutuksesta. 
Ota uudistusasioihin ja taimitila-
uksiin liittyen yhteyttä metsän-
hoitoyhdistyksen neuvojaan. 

Jari Neero, Metsänhoito-
yhdistys Loimaan seutu

Metsänviljelytöitä ja myrskypuita

Risto Ahti
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Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

TOUKOKUUN TOIMINTAA
PYÖRÄILY alkaa maanantaina 7.5. klo 
18.00. Lähtöpaikkana Pikku Annen Savi. 
Tervetuloa! 

LENTOPALLO alkaa keskiviikkona 16.5. klo 19.00 
Katinhännän kentällä. Tervetuloa!
KYLVÖJEN SIUNAUS Seuraintalolla 24.5. klo 19.00. 
Tervetuloa!
Tulossa KESÄRETKI lauantaina 16.6. ja suuntana 
Fiskarsin ruukki. Matkaan lähdetään n. klo 8 ja ensim-
mäinen pysähdys on Salon torilla, jossa vietämme ai-
kaa 1,5 h. Sen jälkeen kohti Kylpylä/Hotelli Päiväkum-
pua jossa nautimme lounaan noutopöydästä. Siitä jat-
kamme kohti päämäärää eli Fiskarsin ruukkia. Sitovat 
ilmoittautumiset 25.5. mennessä, puh. 0400 783 925 
/ Hanna. Osallistujia oltava vähintään 20 henkilöä, 
jotta matka toteutuu. Hinta n. 50 € jäsen ja n. 60 € 
ei jäsen. Kesäkuun ypäjäläisessä ilmoitamme, toteu-
tuuko matka ja tilinumeron, mihin voi maksaa matkan.  
Tervetuloa!

Lähde mukaan JHL-729:
KESÄRETKELLE TALLINNAAN
lauantaina-sunnuntaina 7.-8.7.2012
Oma vastuu.  Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 
Pirjo-Riitalle 15.5.2012 mennessä.
Tervetuloa!

Hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Toukokuun toimintaa
Tarinatupa Veteraanituvalla tiistaina 8.5. klo 13. 
Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina 
15.5. klo 16. Viimeinen kokoontuminen ennen kesä-
taukoa. 
Kirjoittajapiiri kokoontuu Liisa Eramolla maanantai-
na 21.5. klo 14.
Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 22.5. klo 14.
Mölkkypeli keskiviikkoisin klo 13 Rajatie 3:n piha-
alueella.

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys

Ypäjän  
Vasemmistoliitto ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 10.5.2012 klo 19.00 Veteraanitu-
valla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
sekä syksyn 2012 kunnallisvaaleihin liittyviä asioita.
Jäsenet tervetuloa kokoukseen. Kahvitarjoilu.

Johtokunta

Savikon tien kokous
tiistaina 15.5.2012 klo 19.00 Uolevi Oksasella,  
 Savikontie 48. 
Valitaan hoitokunta.

Hoitokunta

Ypäjän Metallityöväen a.o. 158

OSASTON JÄSENET:
Kiinnostuneille jäsenille osasto tarjoaa lipun Ypäjän 
musiikkiteatterin esittämään musikaaliin 
The Boy Friend
torstaina 19.7. klo 19.00 näytökseen.
Halukkaat voivat ilmoittautua 15.5. mennessä puh. 
040 563 1647 / Lähde miel. klo 17.00–20.00 välisenä 
aikana.

Päivölän yksityistien

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 27.5.2012 klo 13.00 Olli Halmisella, 
Äestie 7, Forssa.

Hoitokunta

Keskusta järjestää neuvoa-antavan
jäsenäänestyksen 
puolueen puheenjohtajan valinnasta. 
JÄSENÄÄNESTYS YPÄJÄLLÄ

paikka Veteraanitupa
aika sunnuntai 27.5.2012 klo 11.00 – 18.00
Äänestää voivat kaikki vähintään 15 vuotta täyttäneet 
ja puolueeseen viimeistään 31.3.2012 liittyneet Kes-
kustan Ypäjän paikallisyhdistysten jäsenet.  

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö

Käpälin yksityistien

VUOSIKOKOUS
pidetään Veteraanituvalla sunnuntaina 27.5.2012 klo 
19.00.

Hoitokunta

Ypäjän Sotaveteraanit,
Naisjaosto ja  
kannattajajäsenet

Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiirin kesävirkistys-
päivä pidetään Viestirykmentissä Riihimäellä torstai-
na 31.5.2012. Lähtö aamulla seurakuntakodilta ja pa-
luu iltapäivällä. Varustus ulkoiluun sopiva. Ilmoittautu-
miset viimeistään toukokuun 20. päivänä Harrille puh. 
0500 741 494.
Seudulliseen kirkkopäivään Hämeenlinnassa 7.5. 
ilmoittautuneille tiedoksi, että lähdemme seurakunta-
kodilta klo 8.20.

Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa 
metsänomistajan omaan asiantuntijaan!
Yhteystiedot:
Toimisto       02-7636 740
Jari Neero      040-5842 145
Heimo Aaltonen     0400-534 571
Antti Koskinen   0400-122 912
Jaakko Kuorilehto     040-5463 767
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mhy.fi

Kalastuskunnat tiedottaa
Kalastuslupien hinnat entiset:
Katiska, rysä ja pitkäsiima 2 € (1 pyydysmerkki)
Verkko 4 € (2 pyydysmerkkiä)
Virvelilupa 4 €
Kesällä istutetaan kuhanpoikasia.

Ypäjän kunnan kalastuskunnat

Ypäjän Maamiesseura
vuokraa vuonna 2012  
seuraavia koneita

– Hydraulihalkaisin 20 € / pv
varaukset H. Saarikoski 040 535 2884
– Suursäkkivaaka 10 € / pv
varaukset M. Hollo 050 505 0888
– Betonimylly  30 € / pv
varaukset H. Lammela 0400 464 881
– Maatilaimuri  10 € / pv
varaukset I. Hannula 0500 429 069
– Myyräaura 15 € / pv
varaukset H. Saarikoski 040 535 2884 
– Pienpaalikeräin 20 € / pv
varaukset H. Levomäki 0400 015 589 
– Maanäytekaira  maksuton
varaukset H. Levomäki 0400 015 589

Liikuntatapahtumia

SAUVAKÄVELYÄ
JA KAIKENLAISTA
LIIKUNTAA
TOUKOKUUSSA
tiistaisin klo 9.30 – 11.00
Kolme tehokasta tiistain  
 8.5., 15.5. ja 22.5.2012.
Aloitetaan 8.5. Pertunkaaren maastossa sauvakävelyllä.
Hinta 10 e/ 3 kertaa. Ohjaa Liikunnanohjaaja Merja 
Kivimäki.
Ilmoittaudu merja.kivimaki@ypaja.fi tai 050 433 9002.

Järj. Ypäjän kunta / Liikuntapalvelut

PETANQUE PERTUNKAAREN KAUKALOSSA
Kaukaloon on tehty kaksi kenttää. Kentät ovat vapaas-
sa käytössä! Ei muuta kuin pelaamaan ja omat kuulat 
mukaan :). Liikunnanohjaaja kentällä ma 7.5. klo 10 – 
11.30 (säävaraus).

Ypäjän Sotainvalidit, puolisojäsenet, 
tukijäsenet sekä naisjaosto

TUPAILTAPÄIVÄ 
Veteraanituvalla perjantaina 1.6.2012 klo 14.00. 
TERVETULOA!
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Avoin päiväkoti
Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24) perjantaisin 

klo 9.30–11.30. Asiakasmaksu 2 €/kerta/perhe.  
Lisätietoja: Tiina Turkkila, puh. ma–to 7626 5255  

(esikoulu), perjantaisin 7626 5230 (toimintakeskus), 
Toukokuun ohjelma:
pe 11.5. Retki Kaarinan HopLoppiin, lähtö päiväkodin 
pihalta bussilla klo 9.15, takaisin lähtö klo 12.00. 
Ilmoittautuminen Tiinalle. Paikkoja  
myös ei-kerholaisille. Hinta 10 €/lapsi. 
Aurinkoista kesää!
T. Tiina
Tapaamisiin syksyllä 14.9.

Leikkikenttätoimintaa
4.6. – 29.6.2012 

Ypäjän keskustan leikkikentällä arkipäivisin klo 9–12 
sekä Ypäjänkylän koulun piha-alueella klo 13–15.30.
Toiminta on tarkoitettu 3–8 -vuotiaille lapsille (1. kou-
luvuoden käyneille). 
Osallistumismaksua ei peritä.  Omat eväät mukaan.
Lisätietoja antaa  päivähoidon johtaja  

puh. (02) 7626 5224/ 050 574 7744.
Perusturvalautakunta

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
keskiviikkona 16.5.2012 klo 10.30–11.30 

Tervetuloa!
EI MITTAUKSIA KESÄ-, HEINÄ- JA ELOKUUSSA!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 23.5.2012 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
EI MITTAUKSIA KESÄ-, HEINÄ- JA ELOKUUSSA!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

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

ASIOINTIMATKAT FORSSAAN JA LOIMAALLE
Tiistaisin Forssaan
Lähtö kello 9.30 Ypäjän torilta
Ajetaan Forssassa Citymarket, Prisma, Kartanokeskus, tori
Paluu kello 12.00 Forssasta
Matkan hinta 10 euroa/henkilö

Perjantaisin Loimaalle
Lähtö kello 9.30 Ypäjän torilta
Ajetaan Loimaalla tori, S- ja K-market
Paluu kello 12.00 Loimaalta
Matkan hinta 7 euroa/henkilö
Ilmoittautuminen edellisenä päivänä klo 14–16 välisenä aikana
Taksipalvelu J. Liuski ky / 050 363 6624 Keijo Leppänen

Ypäjän kunta järjestää 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 11.5.2012

Lähtö Ypäjän torilta 11.5.2012 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. 

Lauantaina 12.5.2012 klo 12–15

YpäjänkYlän Seurain- 
talolla tapahtuu! 
Uuden ”sählykentän” avajaiset 
ovat Kevättempauksen yhteydessä. 

Päivän aikana puuhaa kaikille. Ypäjän kunnan liikunnan-
ohjaaja ohjaa leikkimielisiä kisoja perheen pienimmille.  
Aikuisia liikkujia ei ole unohdettu. 
Tule kokeilemaan kunnan erilaisia liikuntavälineitä.  

Kevättempauksessa mm. leivonnaisten ja käsitöiden 
myyntiä sisällä/ulkona, kirppis jne.  

Tule paikanpäälle katsomaan!

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSET
Kunnossapitoa ja perusparantamista varten on toimi-
tettava tekniselle osastolle keskiviikkoon 16.5.2012 
klo 14.30 mennessä. Samalla tulee toimittaa tiedot 
muutoksista tiekunnan toimielimissä, yhteystiedoissa 
yms. sekä tarvittavat liitteet.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston pal-
velupisteestä ja internetistä osoitteesta www.ypaja.fi  
– palvelut – tekniset palvelu – tekniset palvelut – liiken-
neväylät – hakemuslomake (tekstissä).
Lisätietoja teknisestä toimesta, p. (02) 7626 5241.
Ypäjällä 14.3.2012 
Tekninen lautakunta
www.ypaja.fi

LIIKU LEIRILLÄ
 12.6 – 15.6.2012
KESIKSELLÄ Sauvon Ahtelassa vietetään leirielämää 
meren rannalla, mäntypuiden siimeksessä.  
Lisätietoja leiristä Liiku ry. (02) 515 1960 ja kuljetuk-
sesta Ypäjän kunta/liikunnanohjaaja merja.kivimaki@
ypaja.fi tai 050 433 9002.
Ypäjän kunnan liikuntapalvelut järjestää leirille linja-
autokuljetuksen Ypäjältä (srk talon pihalta). Alustava 
aikataulu: lähtö ti 12.6. klo 7.00 ja paluu pe 15.6. n. 
klo 17. Ilmoittaudu kuljetukseen!

VAUHTIA ELÄMÄÄN
Vauhtia Elämään -liikuntahankkeen 

liikuntakorttien palautus ma 14.5.2012 omalle koululle. 
Huom! Tarkista että kortissasi on tarvittavat tiedot myös 
nimi, koulu ja luokka.

Terveisin liikunnanohjaaja Merja Kivimäki Kesäleirit 2012
CAISSANIEMEN  

SUURI SEIKKAILU 
Oletko valmis seikkailemaan isolla S:llä? Nyt seikkaillaan 
suuremmin kuin koskaan! Caissaniemi kokee muodon 
muutoksen kun sinne leiriintyy suuret seikkailijat! Olitko 
mukana viime vuonna? Ei huolta, tänä vuonna meno on to-
dellakin willimpää! Onko kompassi kaivettu valmiiksi? Tie-
dätkö mille puolelle puuta muurahainen rakentaa pesänsä? 
Aurinko nousee...  mistä? Tämän leirin jälkeen tiedät! Tule 
mukaan ja vie heimosi Ypäjän suurimmaksi seikkailijaksi! 

Caissaniemessä seikkaillaan ajalla 25.-29.6.2012. Leiri 
järjestetään 9–13-vuotiaille nuorille. Leirin hinta on 50 €, 
(sisaralennuksella 40 €) Leirillä yöpyminen tapahtuu omis-
sa teltoissa tai puolijoukkueteltoissa. Caissaniemen leiri-
keskuksesta saa lisätietoja www.ypäjä.fi sivuston kautta. 
Ilmoittaudu pian ja vietä unohtumaton kesäleiri Caissanie-
messä! 

Draama vai rock´n roll? 
Eiku, molemmat! Päiväleiri YPÄJÄLLÄ! 

Näyttelijän lahjat ovat nupussaan kuin kuk-
kaset keväällä? Olo on kuin suurimmalla 

FilmiStaralla konsanaan? Tule ja puhkea kuk-
kaan!  Viikon ajan voi opetella näytelmän saloja 

ja kädentaitoja tehdään Katja Hannulan johdolla. 

Entä… Can you feel the beat? Haaveiletko 
omasta bändistä? Nyt mukaan Bändikouluun!  

Viiden päivän ajan kartanon koululla ROKKI 
SOI ja ohjaajana toimii alan ammattilainen. 
LoppuShow kuuluu leiriin mukaan, tietenkin!

Uskallatko jäädä pois kesän kovimmasta viikosta?!  Päivä-
leiri on 2.-6.7.2012 ja tarkoitettu 13–17-vuotiaille nuorille ja 
se pidetään Ypäjän keskustan 
alueella. Leirin hinta on 40 € 
sis. ruokailun. 

Leirit järjestää yhdessä Ypäjän nuorisotoimi ja Ypäjän seu-
rakunta. Tule mukaan!

Ilmoittautumislomakkeen löydät kunnan sivuilta www.ypa-
ja.fi/fi/palvelut/vapaa-aika/kesäleirit 2012. Ilmoittautumi-
sen voi tehdä suoraan netissä tai lomakkeen voi tulostaa 
ja täyttää palvelupisteessä kunnantalolla. Ilmoittautuminen 
leirille perjantaina 1.6.2012 mennessä. Leirit toteutuvat jos 
osallistujia on vähintään 15 nuorta. 

Lisätietoja voi tiedustella myös numeroista 050 574 7732 
Kati Saukkonen (nuorisotoimi) tai kati.saukkonen@ypaja.fi

KoUlUjEn TYö- jA loMA-AjAT 
lUKUVUonnA 2012–2013 

SYYSlUKUKAUSI  ti 14.8. – pe 21.12.2012
syysloma vko 42 ma 15.10. – su 21.10.2012
lauantaityöpäivä la 15.9.2012
KEVÄTlUKUKAUSI to 3.1. – la 1.6.2013
talviloma vko 8 ma 18.2. – su 24.2.2013
pääsiäisloma pe 29.03. – ma 1.4.2013

MAYDAY! 
Sinä täysi-ikäinen jalka- 
pallosta innostunut nuori!
Ypäjän kunnan Vauhtia Elämään 
-liikuntahanke etsii ohjaajaa kesän 
futiskerhoille. Työaika n. 3 h/viikko. 
Tiedustelut liikunnanohjaajalta. merja.kivimaki@ypa-
ja.fi tai 050 433 9002. Toimi nopeasti.

Ypäjän kunnan 
uimakoulu 2012
Kesän 2012 uimakoulu  
järjestetään viime vuoden tapaan
Loimaan Vesihovissa 4.6 – 8.6.2012. 
Uimakoulu on tarkoitettu uimataidottomille ja heikon uimatai-
don omaaville lapsille. Uimakoulun hinta on 25 e/lapsi. Hinta 
sisältää uimalipun (2h), opetuksen ja kuljetuksen viitenä päi-
vänä Vesihoviin.
Uimakouluun mennään päivittäin yhdessä linja-autolla (eväät 
voi ottaa mukaan). Linja-auto ajaa reitin Loimaalle Katinhän-
näntien kautta. Ilmoita paikka, mistä lapsi tulee matkalta kyy-
tiin. Huomio AIKATAULU! Ole ajoissa paikalla. Linja-auto lähtee 
Ypäjältä Seurakuntatalon pihalta klo 9.00 ja paluu n. klo 12.30. 
Uimakoulun mahtuu 28 lasta. Ilmoittaudu 4.5.2012 mennessä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:
–  Lapsen nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero (huolta-

ja), mahdollinen uimataito.
–  Lasku uimakoulusta postitetaan. Maksettu lasku vahvistaa 

paikan.
Ilmoittaudu liikunnanohjaaja merja.kivimaki@ypaja.fi, puheli-
mella 050 433 9002 tai palvelupiste (02) 762 6500.
Omatoimisia uimareita otetaan kyytiin 5 e/hlö/5 pv. Omatoimi-
uimarit maksavat itse uimalippunsa ja omatoimiuimarilla on 
oltava riittävä uimataito.
Ps.  Myös muita Loimaalle kyydin tarvitsijoita voidaan ottaa 

kyytiin, jos autossa on tilaa. Tiedustelut Merjalta.

TALVEN KUNTOKAUSI päättyi 30.4.2012!
Muista palauttaa kuntokorttisi 11.5.2012 mennessä Kun-
nantalon yhteispalvelupisteeseen.
• kuntokorttien palauttaneiden kesken arvontaa
• oma arvonta myös kuntolaatikoilla käyneiden kesken
• suoritukset 1/päivä merkitään kuntokortteihin
•  suoritukseksi kelpaa vähintään 30 min. kestävä päivä-

kohtainen liikunta (myös työmatka- ja hyötyliikunta)
•  uuden kuntokortit saat kunnan palvelupisteestä tai lii-

kunnanohjaajalta
KESÄN KUNTOKAUSI 1.5.–31.8.2012. 

Kuntokauden avaustilaisuus 15.5.2012 Jokioisilla.


