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Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977
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OSTETAAN

Rivitalokolmio/kaksio
Ypäjän keskustasta
Puh. 044 294 0344

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Tapahtumia Hevosopistolla
KESÄLLÄ 2014
6. – 8.5.
George Morris, estevalmennus
7. - 8.5.
Kansainväliset ravipäivät opiskelijoille ja yleisölle
9. 5.	Islanninhevosten WR-kilpailut, ravirata + ovaalirata
23. – 25.5. Estekisat ulkona, Team Eurohorses
24. – 25.5. Kasvattajapäivät, ratsuhevoset, Suomen Hippos
30. 5. – 1.6.	Gaedingur WR -kisat ovaaliradalla + raviradalla
Hevosvalokuvausleiri
5. – 8.6. 	41. FINNDERBY, este-, koulu- ja kenttäratsastus, lännenratsastus ja valjakkoajo Kansainvälisiä luokkia,
este- ja kenttäratsastuksen SM, reiningin SM
9. – 15.6.	Kisaviikko, koulu, este, kenttä, ponit, juniorit ja seniorit
25. – 29.6. YHO:n ja Suomen Hippoksen ravileiri
29.6. – 4.7. Poniravit
22. – 24.8. 	Nuorten Hevosten Festivaali, EBEF-kasvattajapäivät
4. – 7.9.
Suomenratsujen Kuninkaalliset
12.9.
Hevoshuutokauppa, Staranita Oy
14.9.
Harjoitusravit, YHO ja Ypäjän hevosystäväinseura

Lue lisää Hevosopiston tapahtumista osoitteessa
www.hevosopisto.fi

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksen
Omalla kylällä -hankkeen (01.02. - 31.12.2013) valokuvauskilpailun satoa
Aiheena ”Mikä kylässäsi on sinulle tärkeintä”.

”Sunset” kuva Sara Markkula, 19 v.
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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Diakoniatyö

Y päjän seurakunnan
toimintaa toukokuussa

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
42. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.

to 1.5.

su 4.5.	klo 10 Sanajumalanpalvelus; Erkki Vappula ja Kaija Saukkola, mukana Kaiken
Kansan lauluryhmä. Riparilaisten opetus (kanttorin tunti)
ke 7.5.

klo 10 Ei diakoniapäivystystä!
klo 18.00 Isoskoulutus

to 8.5.

klo 11 Kultaisen iän kerho
Ei diakoniapäivystystä!
klo 18 Kirkkokuoro

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

Ei diakoniapäivystystä!

Ypäjän seurakunnan
puhelintiedot

su 11.5.

klo 10 Messu; Erkki Vappula ja Tapio Laurila

ti 13.5.

klo 17 Kaiken Kansan lauluryhmä
klo 18.30 Lauluilta kaikille

ke 14.5.

Ei diakoniapäivystystä!
klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet;
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
klo 18 Siionin kannel -lauluilta

to 15.5.

Ei diakoniapäivystystä!

su 18.5. 	klo 10 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kauko Hyytiäinen. Forssan seudun Invalidien kirkkopyhä, kirkkokahvit seurakuntakodilla.
ma 19.5.

klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous

ti 20.5.

klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylässä

ke 21.5.

klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys

to 22.5.

klo 11 Kultaisen iän kerho
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18 Päiväkerhon kevätjuhla, perhekirkko

Kirkkoherranvirasto, Sisko Sivula
Kirkkoherra Vesa Rasta
Taloustoimisto, Katja Mäkelä
Kanttori Kaija Saukkola
Srk-mestari Maurits Hietamäki
Diakoni Hanna Rinne
Nuorisotyö, Isto Iipola
Päiväkerho, Laila Moisander
Siivooja-vahtimestari Heli Parkkila

(02) 767 3108
040 804 9251
040 148 4092
040 146 5274
050 560 3368
040 553 6362
040 148 4108
040 804 9252
040 804 9254

Hautausmaalla työskentelee kesällä 2014
Pirjo Kivenkorva
Laila Moisander
Heli Parkkila
Leena Kettunen

Ville Rämö
Toni Ratas, kesäkuu
Annika Vieraankivi, heinäkuu

Päiväkerhotiedote
Syksyn 2014 päiväkerhoon ilmoittautuminen on
22.5. mennessä päiväkerhoon.
Kerhoon ilmoittautumiskaavakkeita saa päiväkerhosta tai huhtikuun Ypäjäläisestä, jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus. Kevään päiväkerhot päättyvät
22.5. mennessä perhekirkkoon.

su 25.5.

klo 10 Messu; Erkki Vappula ja Kaija Saukkola

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

ti 27.5.

klo 17 Kaiken Kansan lauluryhmä
klo 18.30 Lauluilta kaikille

Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 10 %

ke 28.5.

Ei diakoniapäivystystä!
klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet;
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
klo 18 Kouluun lähtevien siunaus kirkossa

to 29.5.

Ei diakoniapäivystystä!

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

Diakoniatoimistossa päivystys toukokuussa
vain ke 21.5. ja to 22.5. Muulloin voit soittaa
ja sopia tapaamisajan.
Huom! Hanna koulutuksessa 7. – 9.5.
ja lomalla 26.5. – 2.6.
Diakoni Hanna Rinne, puh. 040 553 6362,
s-posti: hanna.rinne@evl.fi.
Huom! Muuttunut sähköpostiosoite.

Perhekirkko on 22.5.2014.
klo 18.00 Ypäjän kirkossa.
Lapsilla on lauluesityksiä.
Kaikki esikouluun lähtevät siunataan alttarilla ja heille annetaan
rukoustaulut muistoksi seurakunnasta. Kirkon jälkeen seurakuntakodilla on mehu/
kahvi- ja jäätelötarjoilu.

ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Kesäkuun Ypäjäläinen ilmestyy
sunnuntaina 1.6.2014. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 23.5.2014
klo 12.00 mennessä.
Heinä-elokuun Ypäjäläinen
ilmestyy 3.7.2014.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

Suvivirsi soikoon!

On se taas niin vaikeeta kun
kulttuurimme peruskiviä horjutetaan. Korkeasti palkatut
virkamiehet keskustelevat suvivirrestä, lähinnä sen laulamisen oikeutuksesta kevätjuhlissa. Menkääpä tekemään aloite
minareettimölyn kieltämisestä
vaikka islamilaisten maiden
lomakohteissa. Mitähän siitä
seuraisi? Sakot? Kivittäminen?
Ainakin hillitön äläkkä.

Oma kulttuuri
Missä on kansan oikeus perinteisiin ja juuriin? Maassa
maan tavalla? Tokihan Suomeen tulleet maahanmuuttajat ovat oikeutettuja omiin
traditioihinsa, mikäli ne eivät
loukkaa Suomen lakia. Suomalaisten enemmistö taas ei
näytä olevan oikeutettu omaan
uskoonsa tai perinteeseensäkään. Olemme liian varovaisia
tai juuristamme etääntyneitä.
Häpeilemmekö kristillistä kulttuuriperimäämme ja Jeesusta
Kristusta jaloa? Maallistuminen on edennyt hurjaa vauhtia.
Kuitenkin kirkolliset toimitukset ja tietyt tavat, joihin myös
Suvivirsi kuuluu, ovat kuitenkin selkäytimissämme. Jos
jonkun elämä on mennyt pilalle koulun joulu- tai kevätjuhlissa lauletun virren takia,

niin harmi! Epäilen kuitenkin
että valtaosa Herran kansaa on
näistä ”kulttimenoista” hengissä selvinnyt, ehkä kokenut
jopa liikutuksen ja ilon hetkiä.
Ypäjäläiset ovat osallistuneet
keskusteluun, muutamat jopa
toivoneet kannanottoa suvivirren ja suomalaisen kulttuurin
puolesta, typeryyttä vastaan.
Kyllä tämä asia on itseänikin
korvennut että yhteiskunnan
voimavaroja joudutaan käyttämään moiseen keinotekoiseen
prosessiin. Jos joku ajattelee
eri tavoin, vapaus siihenkin,
mutta eikö mentäisi jossain
asioissa ”enemmistön perinteen” mukaan? Poikkeuksiakin
kunnioittaen!

Neutraalius
Jos kaiken pitäisi olla ehdottoman uskontoneutraali,a ei
voitaisi toteuttaa juuri mitään
juhlia tai juhlapäiviä. Tietty
reserviläisen näkökulmasta
tärkeät sotilaalliset kunnianosoitukset (& KÄÄK! isänmaavirret!) pitäisi neutrilinjalla poistaa. Paraatit ja juhlallisuudet ilman sotilaallista
järjestystä ja juhlavuutta sekä
marssimusiikkia olisivat hölpönpöppöä. Joulupukkikin on
alkujaan eräästä piispa Nikolauksesta luotu hahmo eli kristil-

listä alkuperää. Pääsiäismunat
ja tiput edustavat uutta elämä
Kristuksessa, eli miten niiden
kanssa? Noidatkin edustavat
uskonnollista paholaiskulttia
eli eivät ole tippaakaan neutraaleja (muutenkaan en tykkää noitsuista!), eli pois vaan!
Entäs laskiainen? Kristilliseen
paastoon laskeutuminen. Ei
käy! Juhannus viittaa Johannes
Kastajaan. Sekään ei mahtuisi
neutraaliuden raameihin. Helluntai ja helatorstai: Kristuksen
taivaaseen astumisen ja Pyhän
Hengen juhlat. Silkkaa hihhulointia eli pois. Uusi vuosi Jeesuksen nimipäivänä olisi myös
kyseenalainen? Pyhäinpäivä/
(halloweenkin) vainajien muistopäivä, johon liittyy kristillisiä sisältöjä tai jälkimmäisessä
nykymuodossakin yliluonnollisia viittauksia! NOUP! Adventit ja jouluateriat, pikkujoulut sekä työpaikkojen joululahjat tietenkin pois. koska
nehän loukkaavat uskonnottomia ja useita maahanmuuttajia,
merkkejä Jeesuksen saamista
lahjoista kun ovat! Entäs miksi
jouluun valmistaudutaan, jos
sillä ei saa olla mitään uskonnollista merkitystä.

Kalenteri?
Ilman kristillisiä perinteitä

Vuoden 1964 rippikoululaisten
kokoontuminen
Vuonna 1964 ripille päässeet! Tervetuloa muistelemaan 50
vuoden takaista rippikouluaikaa sunnuntaina 17.8.2014.
Tilaisuus aloitetaan osallistumalla jumalanpalvelukseen
Ypäjän kirkossa klo 10.00. Kirkonmenojen jälkeen laskemme kukat sankarihaudalle ja käymme uudistamassa rippikuvan kirkon portailla. Kokoontumista jatketaan seurakuntakodilla kahvin ja seurustelun merkeissä.
Tervetuloa! Puolisot ja kyytimiehet mukaan. Kutsu koskee
myös vuonna 1964 muualla ripille päässeitä ypäjäläisiä. Katso ilmoittautumisohjeet ja luettelo vuoden 1964 rippikoululaisista Ypäjäläisen kesäkuun numerosta.
Matti Toivola
0400 369 385
kalenterin juhlapäivät voisi
järjestään poistaa. Jäljelle voi
jäädä ehkä vappu, tuo viinanjuontikeskeinen bakkanaali.
Muuten melkein kaikki vapaapäivätkin sitten voinee poistaa,
ellei niillä ole merkitystä. Miksi maksetaan hirveitä pyhätyökorvauksia ihmisille, joille
kristilliset juhlapäivät eivät mitään merkitse? Olisihan se kai
reilua, että tunnustuksettomat
työntekijät voisivat tehdä päivän kuin päivän tai yön samalla palkalla kuin arkipäivänä.
Jospa eri uskontojen kannattajat saisivat henkilökohtaisia
myönnytyksiä työvuoroihin?
Voisi lisätä kirkkoon ym. uskontokuntiin kuulumista aikas
tavalla? Uskonnosta riisuttuja

yhteiskuntia on kokeiltu ja kokeillaan eri puolilla maailmaa.
Muistatko Neuvostoliiton, onx
siitä kauan? Entäpä mitä sanomme ateistisesta Kiinasta,
jossa kristittyjen vainojen keskellä jylläävät maailman suurimmat kristilliset herätykset!
Ateismikokeilujen seurauksena ei itäisen suuren naapurimaamme kansan moraali ole
ainakaan noussut. Kristillinen
etiikka elämänarvoineen on
siis tärkeä oppiaine. Jos koulut
siitä luopuvat, kansakin rapautuu. Pidettäisiinkö siis kiinni
ajatuksesta: ”Maassa maan tavalla?” On ollut ilo nähdä Ypäjän lapset ja nuoret kirkkohetkissä ja päivänavauksissa!
Vesa Rasta
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Hartaita Hetkisiä Siunattu lahja
Paastonaika oli ja meni, mutta
palaan vielä hetkeksi luopumisen teemaan. Olipa kerran
nuori nainen. Hän oli köyhästä
perheestä, mutta teki kovasti
töitä opintojensa eteen. Suurena haaveena neidolla oli ryhtyä
muusikoksi tai kirjailijaksi.
Niinpä opintojensa ohessa hän
soitti säännöllisesti ja kehittyikin hiljalleen taitavaksi säestäjäksi. Samoin hän kirjoitti paljon. Hän jopa sai paikallislehden julkaisemaan joitain hänen
tekstejään.
Mutta sitten kaikki muuttui. Neito päätyi Intian maalle
kaukaiseen Aasiaan. Vierailullaan Intiassa hän näki paljon köyhyyttä. Kaduilla eli
perheitä, joilla ei ollut omaa
edes pientä koppia tai hökkeliä asumuksenaan, saati oikeaa
asuntoa. Monet perheet elivät löytämänsä muovin päällä
ruokaillen – tai alla sadetta ja

kylmyyttä vastaan suojautuen.
Ruoka laitettiin avotulella, silloin kun sitä sattui jostain saamaan, eikä päivän toimeentulosta ollut koskaan varmuutta.
Tuo ääretön köyhyys liikutti
neitokaista niin suuresti, että
hän päätyi luopumaan paitsi
pienestä omaisuudestaan myös
haaveistaan. Hän asettui Kolkataan ja perusti sinne rahoillaan järjestön ja pienen auttamiskeskuksen noiden köyhien
perheiden avuksi. Hän uurasti
kovasti auttaakseen perheitä
ja teki kovasti töitä saadakseen aikaan muutosta parempaan. Erityisen huolissaan hän
oli slummin lapsista ja heidän
tulevaisuudestaan. Keskuksessa alettiinkin pian pitää slummin lapsille koulua vapaaehtoisvoimin. Hiljalleen keskus
kasvoi ja alkoi saada lahjoituksia muiltakin, joita köyhyys oli
liikuttanut.

Nyt, 65 vuotta myöhemmin, tuo auttamiskeskus – ja
5 muuta keskusta, jotka tuon
järjestön ympärille on perustettu – toimii edelleen aktiivisesti
Kolkatan slummissa, edelleen
pääosin vapaaehtoisvoimin ja
lahjoitusten varassa. Näin Äiti
Teresan aikanaan antama pieni
rahasumma kantaa hedelmää
edelleen ja siitä riittää.
En halua missään tapauksessa vähätellä Äiti Teresan
mahtavaa elämäntyötä ja valtavaa uhrausta köyhien hyväksi. Eikä pyrkimykseni ole sen
paremmin esittää, että sinun tai
minun olisi tehtävä noin suurta henkilökohtaista uhrausta
ollaksemme kelvollisia. Sen
sijaan haluan, että muistat seuraavan kerran lahjoittaessasi,
että lahjasi on toivottu ja menee tarpeeseen. Annat lahjasi
sitten Yhteisvastuulle, UFF:lle,
tai mille tahansa auttavalle

järjestölle tai organisaatiolle,
voit luottaa siihen, että lahjasi
kasvaa ja tekee hedelmää. On
lahjasi sitten missä tahansa
muodossa, rahana tai vanhoina vaatteina, tai ystävällisenä
kannustuksen sanana, se on
siunattu. Ja siunattu olet myös
sinä, lahjan antaja.
Isto Iipola

muita ripariklassikkoja. Yleisöäkin lähti mukavasti liikkeelle. Pekka tuli juuri Afrikasta ja jännittävät jutut eivät
mieheltä loppuneet kesken.
1980-luvun alusta Suomea ja
maailmaa kiertänyt gospeljyrä
soitteli pirteästi kitaraa ja lauloi loistavalla tatsilla.
Kirkkokonsertti oli monipuolinen sekoitus uutta ja vanhaa. Lavalla nähtiin myös yllätysvieraita.

Äänestää voivat 16-vuotiaatkin, joten mahdollisuus vaikuttaa kirkon asioihin on annettu
entistä nuoremmille. Ehdolle
voi asettua 18-vuotias konfirmoitu kirkon jäsen omassa
kotiseurakunnassaan. Vaalilistan voi perustaa kuka tahansa
ehdokkuuskelpoinen seurakuntalainen. Kun siis täytät 16
v viimeistään 9.11., niin saat
äänestää, myös ennakkoäänes-

Ypäjän vaalit
Ypäjällä on järjestetty kolme
kertaa ns. ”sopuvaalit”. Seurakuntaan on siis toimitettu vain
yksi vaalilista, jossa on ollut
tarvittava määrä ehdokkaita.
Ehdokasasetteluun voi osallistua jokainen keräämällä oman
ehdokaslistansa. Seurakunnan
työntekijät eivätkä nykyiset
luottamushenkilöt tai poliittiset puolueet voi rajoittaa vaalilistojen määrää. Mikäli olet
kiinnostunut vaikuttamaan asioihin, juuri sinulla on oikeus
osallistua kirkollisiin vaaleihin
ehdokkaana tai jopa vaalilistan perustajana. Toivotaan että
kirkollisvaalit koskettavat juuri sinua, joka oikeasti haluat
vaikuttaa, äänestää ja asettua
ehdolle. Älä valita vaan vaikuta!!!
Vesa Rasta

Näyttely poimii paloja pitkästä 1950-luvusta

Lavalla Pekan kanssa duetoi Jaana Pöllänen.

Liikuntaprojekti Ypäjän Urhot
on toiminut lokakuusta maaliskuuhun. Miesporukalla ja
Merja Kivimäen ohjauksella
on edetty. Kommentit ryhmän
toiminnasta ovat olleet kiitteleviä. Yhdessä on hikoiltu,
syöty ja mietitty elämää kokonaisvaltaisesti. Allekirjoittanut
on myös taapertanut mukana.
Torstai-illan kokoontumista on
tottunut odottamaan. Nyt kun
ryhmä ei enää kokoonnukaan,
on meillä mielet haikeina. Mitä tehdä torstai-iltana?

Tavoitteellisuus

nen jumppaaminen, mieluiten
Creedence Clearwater Revivalin (CCR) tahdissa, on Matille
mieleen. Myös yhteiset ruokahetket ja hyvä porukka ovat
motivoineet Mattia ja useita
muitakin äijiä tekemään asioita, joita muuten ei ehkä tulisi
tehtyä? Kokkaaminen yhdessä
on herättänyt riemua. Ruokailloissa on ollut loistavia kokkaushetkiä. Terveellinenkin ruoka voi olla hyvää. Ohjaajamme
Merja sanoi, että kun eräs työkaveri oli kateellisena? todennut että kyllä tuossa porukassa
varmaankin viihtyy. Viihdytty
on todella!

Tässä kuvassa on monelle uusi/unohdettu käsite:
TERVEELLINEN SALAATTI!!!!!!

Jatkoa?

Äijät vauhdissa ”selätinten” päällä.

Kunnossa Kaiken Ikää -projektin apurahoja saavat yhdistykset ja yhteisöt hakea. Me Ypäjän äijät olemme miettineet,
että jatkoa kyllä pitäisi saada
viimeistään syksyllä. Sama taho ei voi saada projektirahaa
kahta peräkkäistä kertaa, joten
heitän haasteen yhdistyksille ja
muille yhteisöille hakea apurahaa, jotta Ypäjän äijäkunto
kehittyisi parempaan suuntaan.
Kiitos Ypäjän äijät veljeydestä,
kiitos Merja tsemppaamisesta
ja omistautumisesta asialle! Ei
sanota hyvästejä Urhoille vielä, vaan jatketaan & koetetaan
liikkua kesälläkin...
Vesa Rasta

Kommentteja
Matti Pyykkö kertoo Ypäjän
Urhojen olevan parasta mitä
maa päällään kantaa. Yhtei-

tyksessä. Ehdolle saa asettua
9.11. mennessä 18 vuotta täyttävä konfirmoitu seurakunnan
jäsen.

Maat, metsät, tehtaat

Urhoilua

Ryhmämme toiminnassa on
ollut tavoitteena käynnistää
yli 40-vuotiaita miehiä liikkumaan, vaikka liikunta olisi jäänyt taka-alalle viime aikoina.
Meininki on ollut tavoitteista
huolimatta varsin letkeä. Merjan ohjauksessa on ollut todellista tekemisen meininkiä,
mutta myös hillintää turhaa
hosumista vastaan ja sykkeiden
tarkkailua kohtuutta ajatellen
sekä mahdollisten liikuntavammojen ennaltaehkäisyä. Jumpat
on tehty sopiviksi erilaisen peruskunnon omaaville. Yhdessä
on koettu hieno matka.

Ensi syksynä järjestetään kirkollisvaalit. Valtakunnalliset
mainoskampanjat ovat käynnissä. Seurakuntien tulisi ainakin olla seurakuntalaisten
käsissä. Äänestämällä voi vaikuttaa, ja kun on äänestänyt,
on myös mielestäni enemmän
oikeutta valittaa asioista. Mihin kirkko suuntautuu, on siis
teidän käsissänne hyvät kirkon jäsenet! Vaalit järjestetään
9.11.2014 eli isänpäivänä.
Ennakkoäänestyspäivät ovat
27.–31.10.

Kuka voi osallistua

Pekka Simojoki Ypäjällä
Kartanon koululla ja Ypäjän
kirkossa saatiin kuulla suomalaisen musiikin elävää legendaa Pekka Simojokea. Pekan sanoma kosketti. Saimme
kuulla Afrikan AIDS-orvoista
ja Jumalan toiminnasta kansainvälisen miehen suusta. Vakavien kertomuksien lomaan
mahtui huumoria. Koululaisetkin konkari sai mukaansa kun
Kartanon koululla laulettiin
yhdessä Evankeliumi-biisiä ja

KIRKOLLISVAALEIHIN

Suomen maatalousmuseo Sarassa on 22.4.2014 lähtien nähtävillä pitkästä 1950-luvusta
kertova Maat, metsät, tehtaat
-näyttely.
Moni muistaa kuinka
1950-luvulla Suomi toipui sodasta, vaurastui ja alkoi myös
hitaasti uudistua. Maaseudulle
raivattiin pientiloja, joet täyttyivät keväisin tukkilautoista
ja tehtaita laajennettiin, jotta
sotakorvaukset saatiin ajallaan
maksettua. Pitkä vuosikymmen alkoi sotien päättymisestä
ja jatkui aina 1960-luvun murroksiin saakka.
Enemmistö suomalaisista
asui vielä maalla. Maaseutu
oli täynnä ihmisiä ja palvelut
olivat monipuolisia. Suuret
ikäluokat olivat leikki- ja kouluiässä, lapsia oli kaikkialla.
Aikakautta leimasivat jälleenrakennus, puute, kova työnteko
ja säädyllinen elämä.
Näyttely kertoo suomalaisen yhteiskunnan muutoksista muun muassa arjen, kodin,
koulunkäynnin ja työnteon näkökulmista. Samalla käännetään näkyville nostalgian taak-

se jääviä, tummempia sävyjä
saavia puolia. Tulevaisuususkon ja kehityksen rinnalla kerrotaan esimerkiksi moraalikoodistosta ja sotatraumoista.
Maat, metsät, tehtaat -näyttelyssä voi ihastella kotitalouksien avuksi tullutta pulsaattoripesukonetta tai Valmet 20
-traktoria, joka suunniteltiin
kotimaiseksi työjuhdaksi pelloille ja metsiin. Tutustua voi
myös mm. metsätyöläisten käsiä täristäneeseen moottorisahaan tai 1950-luvun oppikirjoihin. Vanhemmat näyttelykävijät pääsevät muistelunurkassa
kertomaan omia muistojaan,
lapset kiipeämään leikkiautoon. Runsas kuvitus ja filmit
elävöittävät näyttelyä.
Näyttely on toteutettu yhdessä Työväenmuseo Werstaan
ja Lusto – Suomen metsämuseon kanssa ja sen tiimoilta on
tehty yhteistyötä Onnen maa?
-tutkimushankkeen kanssa.
Näyttelyn toteutukseen on saatu tukea Koneen Säätiöltä.
Maat, metsät, tehtaat -näyttely
on esillä Suomen maatalousmuseo Sarassa 15.11.2014 asti.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistyksen Tarinatupa kokoontui helmikuussa jo sadanteen istuntoon kakkukahvien merkeissä. Tarinatuvan vetäjinä on vuosien myötä toimineet Ilkka Teperi, Antti
Hossi ja nykyisin Lauri Heikkilä. Keskusteluaiheet ovat paljolti
liittyneet Ypäjän ja ypäjäläisten historiaan.
Teksti ja kuva Mirjami Kaunela
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Nurkkakuntalainen

Seutukiusattu
Juhlahumu on karissut, ja jostakin syystä pääsiäisen aikakin
on ollut yhtä pitkääperjantaita.
Hetken aikaa minulla oli
se tunne, että olin ansainnut
syntymäpäivääni liittyneen
myönteisen huomion. Vielä,
kun Forssan Lehden päätoimittajan tuomat kauniit kukkaset loistivat parhaalla paikalla
pöydällemme ja sanat lämmittivät mieltä, lehden toimittaja
palautti minut maan pinnalle
kolumnissaan vain pari päivää juhlien jälkeen. Pitääkö
minun todella hävetä itseäni? Täytyykö minun todella
muuttaa paikkakunnalta, jotta
toimittaja voisi harkita muuttoa vaimoineen ja hevosineen
Ypäjälle?
Tänä vuonna seudun väkiluku väheni 81:lla henkilöllä.
Ainoana kuntana Ypäjällä väkiluku kasvoi. Muissa kunnissa vähennystä oli vähintään 11,
mutta Ypäjän kasvu oli 10 henkilöä. Teemme kaikkemme, että Ypäjän väestökehitys pysyy
samansuuntaisena.
Negatiivisia juttuja riittää
varman siihen saakka, kunnes
alan kuntaliitosmyönteiseksi.
Nyt etsitään kaikin tavoin keinoja horjuttaa ypäjäläistä yhtenäisyyttä itsenäisyyden puolustamisessa.
Valtuustokokouksen jälkeisenä aamuna huomasin vaimoni olevan poissa ennen kello
puoli kuutta. Näin hänen hahmonsa Kymppitien postilaatikolla hakemassa paikallista
riippumatonta julkaisua.
Lehden sisältö oli ennalta
arvattavaa. 32 vuotta kirjastossa töissä ollutta vaimoani loukkasi valtuuston kokouksesta
kertonut uutinen, jossa meidät
oli leimattu vehkeilijöiksi. Pirjo-Riitta Palonen oli sankari,
joka oli noussut kaikkea pahaa
vastaan. Palonen on kuitenkin
ollut itse hyväksymässä sivistyslautakunnassa tehtyjä päätöksiä ja siten myös vastuussa
siitä miten kirjastoa on hoidettu. On selvää, että päätöksissä on haettu kunnalle parasta
ratkaisua. Samat vaatimukset
lilliputtikunnan ja suurkuntien
välillä tuntuvat kohtuuttomilta.
Koska sanktioita ei ole ollut,
olisi kuvitellut että järki olisi
voittanut, ja pieni kunta olisi
voinut odottaa keskittämisiä
tuhlaamatta varoja korkeisiin
virkoihin. Nyt kun kunnanjohtajien pallitkin horjuvat, olisi
kuvitellut, että myös olisi ollut
tarpeellista miettiä, tarvitaanko
joka kylään maisteri jakamaan
kyläläisille hengen hedelmää.
Tulevaisuutta kun ohjataan siihen suuntaan, että pienet kylät
palveluineen hiipuvat pikkuhiljaa.
Olen pahoillani, jos kunnanvaltuutettu Palonen on
loukkaantunut ja tuntenut minun piikitelleen häntä. En ollut
häntä maininnut nimeltä, kun
aikaisemmin olin valtuustossa

toivonut, että Ypäjän kunnan
edustaja osallistuisi Forssan
ammatti-instituutin hallituksen
kokouksiin. Ympäristökunnista patistettiin Ypäjää osallistumaan muiden kuntien rinnalla.
Myös kuntayhtymän hallituksen forssalainen puheenjohtaja Eino Järvinen oli puuttunut
asiaan tuloksetta. Kuitenkin
neljän vuoden ajan Ypäjän hallitustuoli oli tyhjänä. Nyt tuolilla istuu Juha Mäenpää, joka
on hoitanut luottamustehtäväänsä asianmukaisella vakavuudella.
Samassa lehdessä oli vielä Keijo Wäärin pakina, jossa
hän tapansa mukaan jälleen
plagioi onnahdellen Ilkka Konosen aikaisemmin julkaistua
pakinaa gallialaisesta kylästä.
Alkuperäinen kolumni oli hyvä ja hauskakin.
Kaikesta huolimatta elämä
jatkuu ja ehkä siinä gallialaisessa hengessä. Pienen kunnan
tulee puhaltaa yhteen hiileen.
Päällikkövirat eivät ole tätä
päivää. Takahuoneissa johtavat
päälliköt eivät edistä asiakaspalvelua.
Meillä on oltava visio tulevasta. Uskon, että hevosalaan
liittyvät asiat kantavat meitä
pitkälle tulevaisuuteen. Hevosmäen hevoset eri toimijoineen
eivät ole itsestään selvyys.
Meidän tulee koota voimamme
yhteistyöhön eri tahojen kanssa entistä tiiviimmin. Meillä
on mahdollisuus tuoda hyvinvointia hevosten kautta niillekin, jotka eivät suoraan ole hevosten kanssa tekemisissä. On
myöskin paljon asioita, joita
meidän tulee tehdä vielä enemmän yhdessä toisten kuntien
kanssa. Mutta nyt, kun pakkoliitospaineet ovat jäämässä
sivuun, on kuntien kiinnitettävä huomiota jokaisen kunnan
omaan elinvoimaan, Forssankin. Omilla vahvuuksillamme
me muodostamme kuntien
verkoston, jolla pärjätään kilpailussa hyvinvoinnista. Nyt ei
tarvita kuntien saattohoito-ohjelmia, vaan toiveikas strategia
tulevasta. Forssan kaupunginjohtaja Sami Sulkko kertoi kokouksessamme Jokioisilla, että
yhteistyömuodot on katsottu jo
loppuun. Jäljellä on vain kuntaliitosselvityksen tekeminen.
Ypäjä on mukana kuntien välisen yhteistyön lisäämisessä,
mutta suurkuntasopimuksen
kyhääminen tässä tilanteessa
on tarpeeton.
Nyt jos koskaan meidän tulee olla yhteinen tiimi. Meidän
tulee nähdä, milloin meihin
yritetään vaikuttaa ulkopuolelta vahingoittamismielessä.
Seurataan luonnon heräämistä ja odotetaan lehtien puhkeamista. Toivottavasti koittaa
myös aika, jolloin ei tarvitse
pelätä postilaatikosta avautuvaa lehteä.
Markku Leppälahti 60 v

Kotiapupalvelua edullisesti
sisällä ja ulkona. Kysy.
Reijo Pitkonen (Y-tunnus 2563773-7)
050 345 9463

Messuilua ja muuta
Esityskausi lähestyy huimaa
vauhtia. Paljon on työtä tehtävä ennen sitä. Laulut ja
tanssit on kaiveltava muistin
lokeroista, lavasteet kunnostettava, roolivaatteet huollettava, kahvilatoiminta järjestettävä ja pääsyliput myytävä
– noin nyt muutamia mainitakseni. Ja jotta tämä viimeiseksikin mainittu toteutuisi,
on teatteria ja esitystämme
markkinoitava.
Markkinointi aloitettiin
jo joulukuussa teatterin kotisivujen uudistuksella ja
esitteen tekemisellä. Hämeenlinnan Verkatehtaalla
markkinoimme esitystämme
tammikuun alussa. Sen jälkeen on markkinointitiimissä
mm. lähetelty markkinointikirjeitä ja lehdistötiedotteita,
uudistettu julisteet ja autotarrat, ylläpidetty blogia ja
Facebook -sivua, tehty lehtimarkkinointisuunnitelmaa ja
lehti-ilmoituksia, sekä teetetty tuubihuiveja.

Yksi markkinointitoimenpiteemme toteutui 12. päivä
huhtikuuta, kun teatterimme
osallistui Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
järjestettäviin Supermessuihin. Kolmekymmenpäinen
joukkomme esiintyi pariin
otteeseen Kotimaan Matkailumessujen päälavalla. Valmistautuminen messuille jäi
hiukan vähänlaiseksi, koska
tiivis harjoituskautemme kesän näytöksiä varten on vasta aluillaan. Esiintymisemme meni kuitenkin kaikista
alkukankeuksista huolimatta
ihan hienosti, ja tunnelma
esiintyjien keskuudessa oli
iloinen. Oman jännittävän
lisän esiintymiseemme toi
normimiehityksen vajavaisuus. Osassa lauluja soolon
lauloikin messuilla joku muu
kuin teatterin lavalla kesällä.
Virtasen Pekan Tevjen roolia
messuilla paikkasi hienosti
Mikko Malin, ja Seppo Lukanderin teurastaja Lazar

Wolfia Klemelän Samuli. Itse
lauloin Kasurisen Riinaa sijaistaen Tevjen tyttären Tzeitelin osuuksia. Hienosti saimme laulun sujumaan harjoitellessamme sitä ensi kertaa
yhdessä hetkeä ennen esitystä. Itselläni ei ole juurikaan
kokemusta laulamisesta julkisesti yksin tai noin pienessä
ryhmässä, saati laulamisesta
äänentoiston kanssa. Se aiheuttikin minulle lisäjännitystä,
kun en laulaessani kuullut
lainkaan omaa ääntäni. Ja
olihan se jännitys muutenkin
lähes käsin kosketeltavissa.
Hyvää palautetta teatterimme kuitenkin sai. Toivon,
että esiintymisemme messuilla ei ainakaan toiminut
yleisön karkottajana, vaan
sen sijaan innostaa ihmiset
Tampereen seudultakin varaamaan lippuja runsain mitoin ja tulemaan kesän alussa
meitä katsomaan ja kuulemaan.
Tanja Altti

Siivousvälineet heiluivat ja makkara
maistui teatterilla talkoissa.
Kuvat: Arttu Lukander

kirjoittajina ja kuvaajina toimivat musiikkiteatterilaiset itse:
iloinen joukko harrastajanäyttelijöitä, -muusikoita ja muita
talkoolaisia.
Ypäjäläinen julkaisee blogin
parhaita paloja juttusarjana,
joten nyt myös he, jotka eivät
käytä nettiä, pääsevät osalliseksi näistä tunnelmallisista ja
tunteikkaista kirjoituksista.
Kesäkuussa 2014 Ypäjän
Musiikkiteatteri esittää yleisön
pyynnöstä uusintana maailmankuulun musikaalin Viulunsoittaja katolla.

Tunnelmapaloja
teatterilta
Oheinen teatterin markkinointitoimista kertova kirjoitus on
luettavissa kokonaisuudessaan
Ypäjän Musiikkiteatterin Plarin takaa -blogissa osoitteessa
http://ypajanmusiikkiteatteri.
blogspot.fi/. Jutun kuvat ovat
teatterin siivoustalkoista huhtikuu alusta ja niitäkin löytyy
blogista lisää.
Blogista voi lukea tuoreimmat kuulumiset Ypäjän
Musiikkiteatterilta. Blogin

Finnderbyssä kolmen lajin SM-kisat,
uutuutena Golf & Ride

Ypäjän jokakesäinen must, Finnderby presented by Agrimarket
järjestetään tällä kertaa 5. – 8.
kesäkuuta. Ohjelmassa on este-,
kenttä-, koulu- ja lännenratsastusta ja tietysti myös viihdettä.
Uusinta uutta on golffareiden ja
ratsastajien yhteinen Golf & Ride -kilpailu. Oheisohjelmaakin
on runsaasti.
– Pääosassa on urheilu sentteineen ja sekunteineen, mutta
vahva rooli on myös viihtymisellä, määrittelee kilpailun johtaja Petri Meller 41. Finnderbyn
sisällön.
– Eri lajien SM-kisat ovat
vastaus Ratsastajainliiton tarpeeseen. Saamme ne kaikki järjestettyä hyvissä olosuhteissa, samoin
kuin kansainväliset koululuokat,
jotka taas vastaavat suomalaisten ratsastajien tarpeisiin. Heille
tarjoamme harjoittelumahdollisuuden kansainvälisellä tasolla
ja hyvissä olosuhteissa, ja osalle
tämä on mahdollisuus hankkia
kvaalituloksia EM-kisoihin, sanoo Meller.
Esteratsastuksessa ratkotaan
junioreiden, nuorten ja senioreiden SM. Osakilpailut ovat torstaina, perjantaina ja sunnuntaina.
Perinteinen, vaativa Finnderbyluokka ratsastetaan lauantaina.
Kansainvälisiä koululuokkia
on kaikille ikäryhmille ja nuorille hevosille. Koulukisa käydään
torstaista sunnuntaihin. Ns. Big
Tourin luokista Intermediate II

ratsastetaan torstaina, Grand Prix
lauantaina ja GP Special sunnuntaina. Small Tourin Prix St
Georges ajoittuu torstaihin, Intermediate I lauantaihin ja Intermediate Kür sunnuntaihin.
Senioreiden ja nuorten kenttäkilpailun SM:n koulukokeet ovat
perjantaina, maastokokeet lauantaina ja estekokeet sunnuntaina.
Mannerheimin kenttäkilpailu
ratkaistaan senioreiden SM:n
yhteydessä. Lännenratsastuskisa
on kaksipäiväinen. Lauantaina
Hevosopiston Vanhassa maneesissa ratsastetaan reiningin SM:n
semifinaali ja kansainvälinen
luokka. SM ratkeaa sunnuntain
finaalissa.

Golf & Ride ja muuta
viihdyttävää
– Golf & Ride on uusi juttu, johon golffarit ovat lähteneet innokkaasti mukaan. Joukkueessa
on aina 2 golffaria ja 1 ratsastaja,
jonka golffarit valitsevat ”huutokaupassa”. Golf-kisa käydään
perjantaina, ja ratsastusosio on
lauantaina 120 cm:n luokassa.
Ratsukot niin sanotusti huutokaupataan perjantai-iltana illallisilla. Mukaan pääsee golf-joukkueita vastaava määrä ratsastajia,
maksimissaan heitä voi olla 36.
Kehitämme Finnderbyä myös
koko perheen viihtymistä ajatellen. Oheisohjelmaakin on tarkoituksella paljon, jatkaa Meller.

– Urheilualueella on ravintolapalveluja, ja expoon odotamme
paljon näytteilleasettajia. Meillä
on ohjelmalava, järjestämme taas
vuoden tauon jälkeen opastettuja
kierroksia Hevosopiston vanhalla tallialueella, ja hevosurheilumuseokin pitää ovensa auki,
luettelee kilpailusihteeri Pauliina
Pöntinen.
– Kanien estekisa oli viime
vuonna aivan uskomattoman
suosittu, eli sitäkin nähdään lauantaina. Viikonlopun aikana Hevostaitoliitto järjestää omia esityksiään, ja lännenratsastajilla on
oma näytös. Alueella liikkuvat
myös Turun ratsastava poliisi ja
jyhkeä Koffin valjakko.
Perjantai-iltana järjestetään
urheilualueen terassilla illallinen, jonka yhteydessä golffarit
valitsevat joukkueensa ratsastajan. Illalliselle voivat osallistua
muutkin kuin luokkaan ilmoittautuneet ratsastajat.
Lauantain iltaohjelmalla on
uusi konsepti.
– Illanvietosta huolehtii ravintola Villa Emilia: keskelle kylää
on tulossa erilaista ohjelmaa ja
tarjoilupisteitä, joista huolehtimassa on myös muita lähiseudun
yrittäjiä, kertoo Pöntinen.

Ypäjäläisille 500 lippua
Finnderbyyn
Perinteiseen tapaan Hevosopisto
muistaa oman kylän väkeä il-

maisilla pääsylipuilla. Ypäjäläisille ja kesäasukkaille annetaan
500 lauantaipäivän vapaalippua.
Lipun voi noutaa Ypäjän Osuuspankista 19. – 30.5.

Ypäjän kärkikisat
jatkuvat läpi
ulkokauden
Finnderbyn jälkeen ypäjäläisillä on päivä aikaa hengähtää, tai
käytännössä valmistella seuraavaa rutistusta. Heti tiistaina 10.6.
käynnistyy perinteinen Kisaviikko, joka tuo kuuden päivän aikana Ypäjälle satoja ratsukoita.
– Kaksi päivää kenttäratsastusta, ja sen jälkeen neljä päivää
este- ja koululuokkia poniratsukoille, junioreille ja senioreille,
luettelee Pauliina Pöntinen.
Elokuun 22. – 24. Ypäjällä
järjestetään Nuorten Hevosten Festivaali ja sen yhteydessä
EBEF-show. Syksy käynnistyy
4. – 7.9. järjestettävillä Suomenratsujen Kuninkaallisilla ja Ypäjän ulkokausi päättyy harjoitusraveihin 12. syyskuuta.
Lippuhinnat, edulliset ennakkoliput ja muuta tietoa Finnderbystä ja muista Ypäjän tapahtumista on osoitteessa www.hevosopisto.fi.
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Tunnelmia kansalaisopiston
kevätnäyttelystä

Opiston kevätnäyttely Jokioisten Tietotalolla 2014.

Toimelias kevätnäyttelyviikonloppu on takanapäin. Lukuvuosi teemana ”Uutta ja
Vanhaa käsi kädessä” on saatu
päätökseen. Näyttelyssä uutta
oli toimintapiste, jossa myös
muut kuin kädentaidon kurssit
pääsivät esittäytymään. Yleisöllä oli mahdollisuus osal-

listua mm. kakkukoristeiden
tekemiseen, poppanan kutomiseen, hopeaketjun valmistamiseen jne. Uutuutena oli myös
Opettajien jamit. Toteutuksesta
vastasivat musiikin opettajat
Iris Sirel-Aarnio ja Timo Määttä. Lisäksi perjantaina esitettiin
yleisön pyynnöstä kosketta-

va näytelmä ”Älä jätä minua,
äiti!” uudelleen. Lauantain
ohjelmaan kuului viihdeorkesteri Joviaalin konsertti, joka
olikin nautinnollista kuultavaa.
Saman päivän illalla kävi vielä
Pop/Rock -bändi esiintymässä
Tietotalolla. Sunnuntaina Opettajien jamien jälkeen saimme

Wäärin käsityksiä
Kesä alkaa vapusta
Valpuri on taas käsitelty. Monella varmaan vielä pikku kenonen
vaivaa, mutta seitsemän viikon
päästä onkin seuraavat madontapot. Totta ennen jussiakin Altian
ovi voi käydä. Moni ypäjäläinen
varmaan nautti vapusta Karrinpuomin terassilla.
Kuusikymmenluvulla samalla paikalla sijaitsi Osuusliike
Vallan baari. Siellä tuli istuskeltua monetkin vaput. Soitettiin grammarista Beatlesia ja
Be-Bob-A-Lulaa. Ypäjän likat
kävelivät Vallan ja Jokiläänin
väliä minihameissaan, ampiaispesäkampauksissaan. Me emme niistä välttäneet. Meillä oli
suuremmat suunnitelmat. Olimme Jallusta lukeneet, että Tabe
Slioor tuli yleensä huvilalleen
Tammelaan jo vappuna. Tabehan oli se kuuluisa mannekiini,
jolle Helsingin kaupunginjohtaja
Erik von Frenckell oli huvilan
Tammelasta antanut. Tabe oli
Frenckellin rakastajatar, ainakin
salaa. Tosin Tabe jossakin lehtihaastatteluissa oli sanonut, että
suhde kaupunginjohtaja Frenckellin kanssa on ollut hänen elämänsä suurin munaus. Frenckell
oli tämän kuultuaan vastannut,
että Tabe taas on ollut hänen
muniensa suurin elämys. Tabea
tapaamaan oli halu ja sen päätimme toteuttaa oitis.
Eräänä vappuna Väinö päräytti pappatunturilla baarin pihaan. Asetteli mopon varovasti
baarin seinustalle ja kaivoi tupakkalaatikosta Kerho kakkosen
holkkiin. Väinön askel oli vakaa,
mutta vähän vajavainen. Jo ennen rappuja turvalleen pöksähti.
Nokka veressä istui rapulle ja
kaiveli povaria. Ei mennyt Kossupullo rikki. Otimme Väinöä
kainaloista ja talutimme sisään.
Hän jo kaatumisesta vähän selvittyään tilasi kahvin. Selin baarityttöön kaatoi kahvin joukkoon
pullosta plöröt. Antoi meillekin
maistiasia. Mukavasti vatsassa
lämmitti. Istuttiin siinä tuntikaupalla. Juotiin monta kahviplöröä. Humalluttiin, niinkuin vappuna on tapana. Jo alkoi Väiskin

silmä lurpsia. Puhe sammalsi.
Yritti riitaakin. Päätettiin tilata
taksi sille. Haapanen tuli jonkun
ajan kuluttua. Revimme Väinön
raatona taksiin. Kotiin, sanoimme Haapaselle. Vaimo on vastaanottokomiteana.
Kossu hiipi hiuksiin. Päätimme toteuttaa unelman. Pistimme
Karin ostamaan narsisseja. Kauriinojan kukkakauppa, kas kummaa, oli auki vappupäivänäkin.
Hyppäsimme Okslahden linjaautoon. Vähän laulatti. Auto pysähtyi joka maitokopilla. Hermoja poltteli. Varsanoja, Vaulammi,
Jokioinen ja viimein Forssa.
Kampesimme itsemme ulos tyhjästä autosta asemalla. Kaukaa
kuului torvisoittoa. Pian ilmestyi
Puistolinnan takaa esiin joltinenkin määrä punalippuja. Rivistö
askelsi ryhdikkäänä pitkin Torikatua. Jokunen rivistön jäsen
ei osannut kääntää suuntaansa
Torikadulta torille vaan käveli
suoraan avonaisesta ovesta Kultajyvään. Siirsimme kehomme
väkijoukkoon torille. Pyöreät
ilmapallot heiluivat kovassa tuulessa. Vappuhuiskat heiluivat.
Osalla joukkiosta oli teurastajalakki päässään. Väki viritti laulun ”Tää on viimeinen taisto, rintamaamme yhtykää”. Osa rivissä
pyyhki silmäkulmiaan.
Vanhahko nainen astui rivistön eteen. Ypäjäläinen kansanedustaja Lyyli Aalto aloitti:
Tänään vietämme toveri Leninin syntymäpäivää. Lyyli kietoi
puuhkaansa tiukemmalle vaikka
lumisade oli lakannut ja jatkoi.
Työväenliike on syntynyt työväenluokan taistelusta, tietoisuudesta ja tarpeesta muuttumiseen.
SKDL kuuluu sen vallankumoukselliseen osaan. Sen toiminta ja ohjeet perustuvat Marxin,
Engelsin ja Leninin sekä heidän
innoittamansa yhteiskunnallisen
taistelun perinteeseen.
Puhe jatkui pari tuntia, ja välillä taputettiin pitkään. Väärä
puolue sanoi Kari. Olin samaa
mieltä. Vähän jo janotti. Kultajyvään oli jono. Päätimme siirtyä
Moskovaan kaikesta huolimatta.

Sinne pääsi sisään. Portsari ei
kysynyt papereita. Vedimme pari Jallukolaa. Ravintola oli vielä
tyhjä. Aikamme kuluksi pidettiin
tietokilpailu. Helader kysyi, että
mikä oli Suomen ensimmäinen
euroviisu ja kuka esitti. Tiesin
heti. Laila Kinnunen ja valoa ikkunassa. Pistin vielä lisäksi, että
sijoittui jaetulle kymmenennelle
sijalle. Minä kysyin, että milloin
Kekkonen oli presidenttinä. Vastaus tuli kuin hyllyltä. Vuonna
56–81.
Ajattelin kysyä jotakin vappuun liittyvää: Mikä on nekrofiilin lelukauppa. Kari mietti ja asiantuntijana vastasi: Bodyshop.
Karin pää oli jo täynnä vappua.
Kerroin hänelle tarinan hevosesta, Tamma Vapusta. Tamma oli
oppinut pysähtymään jokaiselle maitolaiturille. Lopulta kun
maitolaiturit oli purettu, niin
tamma pysähtyi vanhasta muistista edelleen samaan paikkaan.
Moskova alkoi pikku hiljaa täyttyä. Ilmapallot poksahtelivat ja
huiskat heiluivat. Porukka oli
nauttinut jonkin määrän Kosmonauttia. Mekin olimme jo melkoisessa myötäisessä.

kuunnella opiskelijoiden hienoja musiikkiesityksiä. Vanhan tavan mukaisesti näyttely
päättyi päätöstilaisuuteen ja
päävoittojen arvontaan.
Kiitos kaikille viikonlopun
tapahtumissa käyneille ja tapahtumien onnistuneesta toteutuksesta vastanneille!
Kun vahvistusta oli saatu
mielestämme riittävästi, heiluimme takaisin linja-autoasemalle. Tammelan Taabelaan
sanoimme kuskille. Kuski tiesi.
Saaren kansanpuiston ohitettuamme tiesimme olevamme
lähellä. Hyppäsimme autosta.
Metsäinen tie johti järvenrantahuvilaan. Portti oli lukittu. Äkkiä huvilasta säntäsi ulos kaksi
vihaista susikoiraa. Haukunta
täytti tienoon. Koirien perästä
tuli ulos sellainen näky, jota emme vieläkään voi unohtaa. Tabe,
minkkiturkissa, jossa oli hyvin
avonainen decoltee. Hymyili ja
kysyi: Mistä pojat ovat tulleet
ja mitä asiaa? Ypäjältä vastasimme yhteen ääneen ja haluaisimme ojentaa nämä vappunarsissit
ihailemallemme naiselle, jonka
halusimme myös nähdä livenä.
Jos nyt kuitenkin menisitte takaisin sinne hevospitäjään. Eriksetä saattaa olla hyvin vihainen
ja mustasukkainen. Silmämme
muljahtelivat kohti hänen etumustaan ihastuksesta. Yritimme
viivytellä keksimällä asiaa, mutta lähtö tuli rakettina, kun oven
raosta vilahti haulikon piippu!
Seuraavana päivänä Vallan
baarissa rehvastelimme muille
pojille, että olimme tavanneet
Tabe Slioorin. Eivät uskoneet
vaikka kuinka intimme. Saa
nähdä uskovatko tämän tarinan
lukijat?
Keijo Wääri

Kansallisen Veteraanipäivän vietto 27.4.2014 Ypäjällä alkoi
seppeleenlaskulla Sotaanlähdön muistomerkille Pertunmäellä. Juhla jatkui Kansallisen Veteraanipäivän messulla Ypäjän
kirkossa ja kirkkokahvitilaisuudella seurakuntakodilla. Kansallisen Veteraanipäivän teemana vuonna 2014 oli ”Kiitollisina kohti tulevaisuutta”.

Risto Rantanen Vuoden
Metsästäjä Etelä-Hämeessä
Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piirikokous pidettiin 3.4.2014 Hämeenlinnassa.
Piirikokouksessa ypäjäläinen Risto Rantanen nimettiin
Vuoden 2014 Metsästäjäksi
Etelä-Hämeessä. Rantanen on
ns. pitkän linjan metsästäjä,
joka metsästämisen lisäksi on
voimakkaasti tehnyt riistanhoitotyötä oman seuransa Ypäjän
Riistamiesten puheenjohtajana, osallistunut kenneltoimintaan sekä toiminut paikallisen
riistanhoitoyhdistyksen johtokunnassa.
Piirikokous valitsi piirin puheenjohtajaksi edelleen jokioislaisen Jorma Hacklinin sekä

hallitukseensa Lounais-Hämeestä tammelalaisen Heikki
Sillanpään, urjalalaisen Ahti
Lukkaroisen sekä somerolaisen Jorma Launiaisen.
Vuosikokous vahvisti myös
vuoden 2014 talousarvion sekä toimintasuunnitelman, jossa painopisteenä on erilaiset
koulutustapahtumat. Erityisesti
nuorten koulutus on etusijalla
ja piirin alueella järjestetään
Metsoleirin lisäksi Mini-Metsoleirejä 6-12 -vuotiaille. Ampumaurheilu on piirin alueella
hyvin keskeisellä sijalla, sillä
piiri oli vuonna 2013 SM-kesäkisoissa haulikkolajeissa liiton 16 piiristä paras.

XXXIII Loimijokisoutu

Soutu järjestetään
perjantaina 23.5.2014
Haastesoutu alkaa kello 18.00 ja
Leijonasoutu kello 19.00.
Molempien soutujen lähtö ja maali on
Ypäjän keskustassa Kurjensillalla,
joten tapahtumaa on helppo seurata.

We Serve

Puffetti!
Arvonta hyvillä palkinnoilla!
Järjestäjinä Lions Club Ypäjä ja
Lions Club Ypäjä Kate

TUKKITALKOOT
Ypäjänkylän seuraintalon remontin tukemiseksi. Toimitathan tukit 15.6. mennessä Lammelan Hannun sahalle Katinhäntään.
Tukkien vastaanotosta voit sopia Riston (puh. 046 556
9765) tai Hannun (puh. 040 046 4881) kanssa.
Kiitos tuestasi!
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

Toukokuun toimintaa

Naistenpiiri tiistaina 13.5. kello 14.00 Veteraanituvalla.
Kirjoittajapiiri perjantaina 16.5. kello 14.00 Liisa Eramon luona.
Mölkkyä pelataan taas keskiviikkoisin aina sään salliessa Rajatie 3:n pihalla kello 13.00 alkaen.
Kesäretki Porvooseen tiistaina 17.6.2014. Oppaanamme Porvoossa on Loimaalaissyntyinen pastori
Aino Mäki-Punto. Ensimmäinen kohteemme on Porvoon Tuomiokirkko, missä pienimuotoinen ohjelma,
urkukonsertti, puhe ja kirkon esittely Aino Mäki-Punto.
Tutustuminen vanhaan kaupunkiin, jossa myös ruokailemme ravintola Hanna Mariassa. Lähellä sijaitsee Brunbergin suklaatehdas, jonka myymälästä voi
käydä ostamassa kotiin tuliaiset. Ehkä käymme myös
ihailemassa kansallisrunoilijamme J.L. Runebergin
komeaa hautamuistomerkkiä. Matkan hinta 40 euroa
kootaan autossa. Lähtö tapahtuu klo 8.30 Seurakuntakodin pihalta. Tarkempi matkareitti kesäkuun Ypäjäläisessä, kun tiedämme, mistä on lähtijöitä. Ilmoittautumiset MirjamilIe 0400 797 739.
Teatterimatka Pyynikille, Pirunpelto, torstaina
17.7.2014 kello 18.00 alkavaan näytökseen. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset Helenalle 0400 465 095
mahdollisimman pian, paikkoja rajoitetusti.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
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Toukokuu / 2014

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
De Mello, Anthony: Yhden minuutin filosofiaa
4 Maantiede. Matkat.
Kansatiede
Rämö, Matti: Polkupyörällä
Andalusian vuorilta Afrikkaan
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Lignell, Raakel: Raxun rinnalla: kohti pysyvää painonhallintaa
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous.
Heil, Carsten: Moottoripyörät:
valmistajat, mallit, tekniikka
Kankaanrakentajan opas: Mallikerta-lehden kudontakurssi
Sainio, Caitlin: 100 virkattua
pitsikukkaa
Vuolle-Apiala, Risto: Hirsityöt
Hassinen, Kirsti: Omat kanat,
omat munat: pihakanalan pe-

rustaminen
Pietiläinen, Ilona: Hurmaava
huvila
7 Taiteet. Liikunta
Leppänen, Helena: Muumilaakso Arabiassa
Teerijoki, Hanna: Golf: osa 1:
Puhdas osuma rautamailoilla
9 Historia
Pekkalainen, Tuulikki: Lapset
sodasssa 1918
Juurikkala, Kaija: Äitikirja
Rämö, Hannu: Muolaan Rämöjen sukuselvitystä 1600-luvulta
alkaen
80 – 83 Kaunokirjalliset
sekasisältöiset teokset.
Runot. Näytelmät
Askola, Irja: Pyhän kanssa piilosilla
Mäkimattila, Kyösti: Suuntatähti: runoja ja sanoja
84 Kertomakirjallisuus
(D=dekkari, E= eräkirjat,
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus,

S=sota, NOV=novellit)
Atkinson, Kate: Elämä elämältä
Autere, Terttu: Kuka murhasikaan rouva Holmin? (D)
Cleeves, Ann: Viiltoja (D)
Forsyth, Frederick: Tappolista
(D)
Hiekkapelto, Kati: Suojattomat
(D)
Hiidensalo, Venla: Karhunpesä
Huotarinen, Veikko: Rakkaani
on muistisairas
James, Peter: Kuolema kulkee
kulisseissa (D)
Jungstedt, Mari: Neljäs uhri (D)
Kelly, Cathy: Mehiläiskuningatar (R)
Leon, Donna: Pedon palkka (D)
Lipasti, Roope: Halkaisukirvesmies: elämä ja vähäisemmät
teot
Ora, Janne: Kadotetun lumo
Pöyliö, Sari: Pölynimurikauppias : ja muita äitien erehdyksiä
(NOV)
Rissanen, Pirjo: Sun ystäväsi
armaasi (R)
Ropponen, Markku: Kuhala ja

tuomitut (D)
Salvatore, R.A.: Verivihollinen
(SF)
Sanders, Lawrence: Etsivä Cone (D)
Smith, Wilbur: River god
Sund, Erik Axl: Varistyttö (D)
Tartt, Donna: Tilhi
Vartiainen, Petri: Isäasentoja
85 Sarjakuvat
Ankalliskirjallisuuden klassikot: 4: Moby Dick - melkoinen
valas ja muita tarinoita
Jansson, Tove: Muumit: sarjakuvaklassikot : VII
Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus
House, Catherine: Kristinusko
Din Suma: Islam
Haigh, Gerald: Sikhiläisyys
West, Jane A. C.: Buddhalaisuus
West, Jane A. C.: Hindulaisuus
West, Jane A. C.: Juutalaisuus
Crexells, Cristina: Isälle
Crexells, Cristina: Kasvit

Jokiläänin kansalaisopiston

”Muistojen harmonikka VII”
Humppilan Työväentalo to 8.5.
Kahvitarjoilu 18.00 alkaen, ohjelma 18.30
Harmonikkamusiikkia, yhteislaulua, tanssia, arvontaa…
Tähtiesiintyjänä

nelinkertainen Suomen Pelimannimestari

Nuorten kädentaitokaruselli
2.–6.6.2014 ma–pe klo 10–13

Kurssi on tarkoitettu 9-15-vuotiaille
kädentaidoista kiinnostuneille nuorille. Viikon aikana tutustutaan monipuolisesti eri maalaustekniikoihin ja
keramiikan valmistukseen. Tänä kesänä teemana on Eläimellistä menoa!

Crexells, Cristina: Siemenet
Crexells, Cristina: Ystävälle
Crexells, Cristina: Äidille
Llimos, Anna: Joulu
Llimos, Anna: Koristehelmet
Llimos, Anna: Askartelusavi
Llimos, Anna: Kierrätysmateriaalit
Llimos, Anna: Kivet ja pikkuesineet
Llimos, Anna: Metallit
Llimos, Anna: Muovailuvaha
Llimos, Anna: Muovi
Llimos, Anna: Pahvi
Llimos, Anna: Paperi
Llimos, Anna: Paperimassa
Llimos, Anna: Puu ja korkki
Llimos, Anna: Tekstiilit
Karasma, Katri: Ihmejuttuja ja
tavattomia tarinoita: lasten- ja
nuortenkirjallisuuden maailma
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus (H=hevoskirja,
SF=scifi ja fantasia, K=kauhu,
NA=nuorille aikuisille)
Autio, Maria: Varjopuutarha
(NA)

Bryant, Ann: Kilpailevat jättiläiset
Daugherty, C.J.: Night school :
2: Yön perintö (NA)
Ezer, Sini: Aavikkohaukka (SF)
Guillain, Adam: Arthur-kuninkaan miekka
Irwin, Kate: Anssin pakoretki
Jalo, Merja: Jesse pääsiäiskoira
Kallioniemi, Tuula: Karoliina ja
oikukas uni
Lehtinen, Tuija: Saimi ja Selma: salainen ihailija
Lewis, Jill: Miskan kookospähkinä
Nuotio, Eppu: Venla T:n rakkaudet (NA)
Philip, Gillian: Tulimieli (SF)
Sparks, Jake: Akseli voittaa kisan
Vikström-Jokela, Monica: Kuningas Tollo ja Alavian asukit
Lisäksi uusia lasten kuvakirjoja, äänikirjoja, cd- ja dvdlevyjä!
www.lounakirjastot.fi

Touhupäivä Jäärämetsässä
Ypäjäläisille 5–9 -vuotiaille lapsille
sunnuntaina 8.6 klo 10–15
Päivän hinta 20 € sisältää keittoaterian
Tuotto käytetään seuraintalon remonttiin.
Sitovat ilmoittautumiset 31.5. mennessä
045 184 4618 / Miska
Rongantie 130, Ypäjänkylä,
www.jaarametsa.fi

Jokioinen,
Kivipaja kurssinumero 110472
Humppila,
Kauppila kurssinumero 110473
Kurssit ovat samansisältöiset.
Kurssin hinta: 29 € (sis. materiaalit)
Aloita kesä hauskalla harrastuksella!
Ilmoittautuminen 2.–26.5.2014
Jokiläänin kansalaisopisto,
03 4182 7402
www.jokioinen.fi/kansalaisopisto
Kuntien nuorisotoimet ja Opistolaisyhdistys

Glen Qvarnström
Tanssit tahdittaa Jokiläänin kansalaisopiston
Viihdeorkesteri JoViaali
Ohjelma 8 € (sis. kahvin ja pullan)
Tapahtuman järjestävät:
Forssan seudun harmonikkayhdistys ry, Jokiläänin
kansalaisopisto, TY:n naiset ja Humppilan OP

YHTEISLAULUILTA / KARAOKEILTA

Tuottajain tuvalla 18.6.2014 klo 19.00 alkaen.
Juontajana Jussi Suominen.
Ensin yhteislaulua, väliajalla kahvitarjoilu,
jonka jälkeen karaokea pitkälle yöhön.
Lämpimästi tervetuloa!
P:S. Saunakin lämpiää!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

KEVÄTKIRPPIS

Ypäjänkylän seuraintalolla
lauantaina 17.5.2014 klo 14–16.

Varaathan pöytäsi viimeistään
15.5. mennessä, pöytävuokra 3 €,
pöytävaraukset Pirkolta puh 050 468 2588.
Puffetista makoisat kahvit ja kastettavat.

Tervetuloa tekemään onnistuneita ostoksia ja
nauttimaan hyvästä seurasta.

YHTEISLAULUTUOKIO

Ypäjänkylän seuraintalolla lauantaina
17.5.2014 klo 15–16.

Yhteislaulutuokion laulattajana
Keijo Leppänen, säestäjänä Tytti Pelkonen.

Tilaisuudet järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

MANNISTEN KYLÄKERHO

kokoontuu tiistaina 6.5. klo 18 Eeva ja Matti Heikkilän luona, Käpälintie 31, Ypäjä.
Tervetuloa!

Lassilantien

VUOSIKOKOUS

Turo Järvelällä perjantaina 16.5.2014 klo 19.00.

Hoitokunta

Ypäjän Eteläiset Maa- ja
kotitalousnaiset

VOIMAA METSÄSTÄ

Lähde keskiviikkona 11.6. klo 19.00 Helena Niinimaalle, os. Aronkorventie 125.
Osallistumme samalla vuoden teemakampanjaan PUUN HALAUKSEN SUOMEN ENNÄTYS.
H-hetki klo 20.00. Lauletaan metsälauluja ja paistetaan makkaraa. Ota kaveri mukaan ja omat makkarat
sekä reipas ulkoilumieli.
Kaikki halukkaat mukaan. Tervetuloa.!

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

TOUKOKUUN TOIMINTAA

TUPAILTA Seuraintalolla perjantaina
16.5. klo 18.00. Illan aikana lakataan
servettiä kippojen tai kukkaruukun kylkeen. Ota oma kippo tai ruukku mukaan. Emäntinä
Sirkka ja Pirkko L. Tervetuloa.
METSÄRETKI torstaina 29.5. klo 12.00. Kokoonnutaan koulun pihalle, eväät mukaan. Tervetuloa.

Toukokuu / 2014
Varsanojan-Uiton yksityistiekunnan

KOKOUS

sunnuntaina 25.5.2014 klo 13.00 Anne ja Reijo Leinolla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä tieosakkaan hoitokunnalle toimittamat kirjelmät.
Hoitokunta

Ypäjän Riistamiehet ry:n
näyttövuorot
vuoden 2014 kivääriammuntojen
kilpailuissa ja harjoituksissa
Ilmoittautumiset harjoituksiin klo 17.30–19.00
06.05. 17.30- Heikkilä Erkki, Honkanen Tomi
08.05. 17.30- Rantanen Antti, Nurminen Jani
13.05. 17.30- Tuura Antti, Haapanen Asseri
15.05. 17.30- Niinimaa Timo, Suominen Jari
20.05. 17.30- Uusitalo Esko, Mäkilä Teemu
22.05. 17.30- Kankaanpää Seppo, Kannisto Ari
27.05. 17.30- Seppänen Ville, Hakamäki Paavo
03.06. 17.30- Rantanen Tuomas, Mäkilä Jaakko
05.06 . 17.30- Rämö Jouni, Haapanen Aliisa
10.06. 17.30- Mäkeläinen Tiina, Henttinen Auvo
12.06. 17.30- Mäkilä Tero, Laine Markus
17.06. 17.30- Moisander Kalevi, Vaha Kalle
19.06. 17.30- Suominen Väinö, Heikkilä Heikki
24.06. 17.30- Salo Mikko, Petrell Pertti
26.06. 17.30- Kalmi Hannu, Reiman Tero
01.07. 17.30- Reiman Miikka, Kallus Meelis
03.07. 17.30- Seppänen Pekka, Ruponen Jaakko
08.07. 17.30- Salmi Sauli, Lehtinen Jussi
10.07. 17.30- Helenius Esa, Marttila Aki
15.07. 17.30- Hirvonen Petri, Korpela Kalevi
17.07. 17.30- Pietilä Jussi, Erkkilä Marko
22.07. 17.30- Toivonen Sakari, Hänninen Hannu
24.07. 17.30- Kuusinen Taisto, Mäkelä Sami
29.07. 17.30- Mäkirinta Pekka, Mäkeläinen Esko
31.07. 17.30- Sillsten Jari, Laine Taneli
05.08. 17.30- Niinimaa Juha, Hyvönen Heikki
07.08. 16.30- Mäkilä Jouni, Tuura Tomi, Mäkelä Markku
19.00
12.08. 17.30- Niinimaa Aleksi, Tuura Markku
14.08. 17.30- Salmi Veli-Matti, Vahtera Ville, Kantee Eino
19.08. 17.30- Heinonen Jarmo, Laine Taneli...
21.08 09.00- Tuura Ilpo, Suominen Viivi
12.00
26.08 17.30- Niinimaa Arttu, Paunila Pentti
28.08 17.30- Sipilä Tapani, Mäkilä Taru, Laine Kalle
Toimintakuntoiset radiopuhelimet mukaan. Jokainen huolehtii,
että oma vuoro tulee tehtyä. Vuoroja voi vaihtaa kun hommaa
sijaisen.
Kokouksen päätös: näyttövuoron laiminlyönnistä 20 € maksu seuralle.
Ampumajaosto

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry järjestää
seuraavat keräykset kesällä 2014

Metallinkeräys
Lannoitesäkkien keräys
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KALASTUSKUNNAT TIEDOTTAA
Kalastuslupien hinnat entiset
Katiska, rysä ja pitkäsiima 2 € = 1 pyydysmerkki
Verkko 4 € = 2 pyydysmerkkiä
Virveli 4 €
Lupia saa Osuuspankista

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän paikallisyhdistyksen

Ypäjällä viljankäsittelylaitoksen pihalla, os. Uotilantie
(Uotilantietä n. 350 m ajettua pikkutie oikealla päättyy pihaan.)
Metalli lavalle ja säkit lavan jälkeen oikealle ojan viereen. Metallinkeräys kestää syyskuun loppuun (lava jo paikalla) ja säkkikeräys on
ajalla ma 12.05. - su 13.07.
Jokioisilla jätevedenpuhdistamon pihalla, os. Vaulammintie 45.
Metalli lavalle ja säkit entiseen paikkaan. Metallinkeräys kestää lokakuun loppuun (lava jo paikalla). Lannoitesäkkejä kerätään ajalla
ma 12.05. - su 13.07.
Ennen tuomista, katso tarkemmat keräysohjeet kotisivuiltamme
www.jokioinen-ypaja.4h.fi.
Kysy tarvittaessa p. 050 400 1113 /Satu tai jok-yp4h@suomi24.fi.
Pidä ympäristö siistinä. Tuotu metallitavara jätetään lavalle, ei sen
viereen. Roskapussit, huonekalut, patjat ym. jäte ei kuulu tänne.
Metallinkeräys on osa yhdistyksen varainhankintaa, jonka tuotto käytetään paikalliseen nuorisotyöhön. Tue tuomalla, älä viemällä!

torstaina 29.5.2014 kello 19.00
Hyrsynkulman lavalla (Ypäjä, Kaahintie 66)
Kylvöt siunaa kirkkoherra Vesa Rasta ja kanttori huolehtii musiikkipuolesta.
Ottakaa virsikirjat mukaan.
Huom! Siisvoustalkoot lavalla keskiviikkona
28.5.2014 kello 18.00.
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Kuusjoenkulman
kyläyhdistyksen

sääntömääräinen

KESÄRETKI

KEVÄTKOKOUS

pidetään tiistaina 20.5.2014 kello 19.00 Veteraanituvalla. Käsiteltävät asiat:

lauantaina 12.7.2014 Uuteenkaupunkiin ”Päivä saaristossa” -teemalla.

MLL hallitus

Matka sisältää brigantiini MaryAnnin risteilyn kohti Katanpään linnakesaarta (kesto 2,5 tuntia). Matkalla nautitaan lohikeittolounas (vaihtoehto kasviskeitto; ilmoita
ilmoittautuessa etukäteen Elisalle). Kahvi/mehu ja pulla
saarella sisältyvät hintaan. Laivalla A-oikeudet.

– Sääntömuutos
– Muut sääntömääräiset asiat
Tervetuloa!

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n

Lähtö aamulla noin klo 7:n maissa Piilikankaalta (varsinainen aikataulu kesäkuun Ypäjäläisessä). Paluu Piilikankaalle illalla noin 20.30.

Ilmoittaudu mukaan Eliisa 044 561 6965. Hinta n. 65 €
aikuiset, n. 25 € 4-16 v.).

TUPAILTAPÄIVÄ

perjantaina 30.5.2014 klo 14.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA!

Liikuntatapahtumia

Hevikit toimii Ypäjällä!
Hevikit kokoontuu torstaisin
Veteraanituvalla klo 13-15.
!

imintaan
mukaan to
Tervetuloa

Kevään viimeinen kokoontumiskerta on 22.5.
ja toiminta jatkuu taas kesätauon jälkeen 7.8.
www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

20 v					20 v
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
täyttää 20 vuotta

ja haluaa viettää juhlaa kanssanne
Veteraanituvalla sunnuntaina 18.5.2014
kello 14 – 18 välisenä aikana
Tilaisuudessa kahvitarjoilua ja dia-esityksiä
vanhoista ypäjäläisistä ja muistakin kohteista
Olette kaikki tervetulleita!

20 v					20 v
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

(katso keräysohjeet www.jokioinen-ypaja.4h.fi)
Keräyspaikat ja aikataulu:

Kylvöjen siunaus

Ypäjän Riistamiehet ry
Kilpailuohjelma / kivääri 2014
Riistanhoitoyhdistyksen kilpailut
Hirvi 4+6 laukausta
torstaina 7.8.2014, ilmoitt. klo 16.30–19.00
Hirvi 10 laukausta liikkuvaan kuvioon 75 m
torstaina14.8.2014, ilmoitt. klo 16.30–19.00

Seuran kilpailut
Pokaalikilpailu
torstaina 28.8.2014 klo 17.30
Jahtiseurueiden välinen kilpailu 5x2 laukausta
lauantaina 6.9.2014 alkaen klo 9.00

Kivääriharjoitukset
tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17.30

Hirvenammuntakokeita Ypäjän radalla

lauantaina 2.8., 16.8., ja 30.9. klo 10.00–12.00
Ampumajaosto

LIIKUNTAKERHO
keskiviikkoisin 7.-28.5.2014
klo 17.15–18.00
3-5-vuotiaille tytöille ja pojille
Perttulan koulun liikuntasalissa
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

Osallistumismaksu: jäsenet 20 € / 4 kertaa
muut 25 € / 4 kertaa
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
tai 050 522 6282
Liikuntakerhossa harjoitellaan kehonhallintaa
ja perusliikuntataitoja, opitaan yhdessäoloa
ja koetaan onnistumisen elämyksiä leikin
kautta. Lapsille mukaan sisäliikuntavarusteet.

DANCEMIX
keskiviikkoisin 7.5.–25.6.2014
(poikkeus: tunteja ei ole 4.6.)
klo 16.15–17.00
9-16-vuotiaille tytöille ja pojille
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

Osallistumismaksu:
jäsenet 30 € / 7 kertaa, muut 50 € / 7 kertaa
Ilmoittautumiset:
henna.linnala@hotmail.com tai 050 522 6282
Dancemix-tunneilla kokeillaan eri tanssityylejä
helppojen tanssisarjojen muodossa. Jokainen bailaa
omalla tyylillään, ja tärkeintä on hyvä meininki!
Teemme myös pieniä improvisaatioharjoituksia,
joissa saa päästää oman luovuuden valloilleen!
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KESÄN LIIKUNTATAPAHTUMIA
UKK-KÄVELYTESTI

Loimaalla Hirvihovin urheilukentällä tiistaina 6.5.2014
klo 16.00 – 19.30 Testitapahtuma järjestetään yhdessä Loimaan liikuntapalveluiden kanssa. Ypäjäläiset
lähtekää testaamaan kuntoanne! Paikalla on Ypäjän
kunnan liikunnanohjaaja Merja Kivimäki testaamassa
ja antamassa palautetta.
•••

TALVEN KUNTOKAUSI PÄÄTTYY 30.4.

Palauta kuntokorttisi Yhteispalvelu pisteeseen ja nouda samalla uusi kuntokortti. Osallistujien kesken arvonta!
•••

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2014–2015
SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42

ma 11.8. – la 20.12.2014
ma 13.10. – su 19.10.2014

KEVÄTLUKUKAUSI
ma 5.1. – la 30.5.2015
talviloma vko 8
ma 16.2. – su 22.2.2015
pääsiäisloma
pe 3.4. – ma 6.4.2015
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
Esikoulun työ- ja loma-ajat ovat samat kuin koulujen
lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä.

UIMAAN JA KUNTOSALILLE

tiistaina 20.5.2014 Someron Loiskeeseen. Ensin menemme porukalle kuntosalille hikoilemaan jonka jälkeen uintia ja vesijumppa. Lähtö Ypäjältä klo 11.15
ja paluu n. klo 16.00. Hinta 10 e / hlö. sisältää kuljetuksen, salin, uinnin ja vesijumpan. Ilmoittaudu 13.5.
mennessä Merjalle puh. 050 433 9002 / textari tai
merja.kivimaki@ypaja.fi.
•••

PESÄPALLOILUA

Pertunkaaren kentällä torstaisin 15.5. – 3.7.2014 klo
17 – 18.30.
•••

FUTISKERHO

Pertunkaaren kentällä futiskoulun jatkona 4 – 10 v pelaajille torstaisin 29.5. – 26.6.2014 klo 17 – 18.
Huom. Kerhot (pesäpallo / futis) peruuntuvat, jos kahtena kertana peräkkäin on alle 10 osallistujaa.
•••

PESISKOULU

kesällä Pertunkaaren kentällä
2.6. – 16.6.2014 klo 10 – 11.30.
Kesä tulee ja sen myötä starttaa
jälleen LP Junioreiden pesiskoulu. Sinä 2002 – 2008 syntynyt tyttö
tai poika, olet tervetullut mukaan iloiseen joukkoon
harrastamaan pesäpalloa. Pesiskoulut käynnistyvät
maanantaina 2.6. ja jatkuvat 18.6. asti: 2.6., 3.6., 4.6.,
5.6., 9.6., 10.6., 11.6., 12.6. ja 16.6. (1,5 h / kerta).
Huom! Ypäjän pesiskoulu toteutetaan, jos ryhmään ilmoittautuu 10 koululaista.
Kaikille yhteiset päivämäärät:
17.6. klo 11 – 16 Loimaan Pesis-stadionilla Game Day
eli lopputurnaus 18.6. koulun päättäjäiset LP Ykköspesisjoukkueen ottelun Loimaa-Tampere yhteydessä
PESISKOULUPAKETIN HINTA: 40 €
Pesiskoulupaketti sisältää:
• ohjatut harjoitukset ajalla 2.6. – 16.6.2014,
1,5 h / kerta
• lopputurnauksen 17.6.2014
• vapaan pääsyn koululaiselle ja kahdelle huoltajalle
18.6.2014 LP-Tampere Ykköspesisotteluun
• välineet harjoituksiin LP Junioreilta
• pesispassin (sis. vakuutuksen), jolla pääsee ilmaiseksi superpesisotteluihin
• pesiskoulutuotteen
ILMOITTAUTUMINEN:
• täyttämällä lomake tai puh. 040 522 6308
Pesiskoulun rehtori
• ilmoittautumiset viimeistään
20.5.2014!
Pesiskoulu järjestetään yhteistyössä Ypäjän kunnan liikuntapalveluiden kanssa.

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa

Levän ja Perttulan kouluilla klo 9.00 – 11.00
Ypäjänkylän koululla klo 8.30 – 11.30
Koulutulokkaat ruokailevat koulussa.
Esikoulu jatkuu tutustumisen jälkeen. Esikoulun jälkeinen kyyditys toimii normaalisti, mutta tutustumispäivään kunta ei järjestä kuljetusta.
Sivistyslautakunta

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 15.5.2014
Lähtö Ypäjän torilta 15.5.2014 klo 10.00 ja paluu Forssasta
noin klo 12.30.

Avoin päiväkoti toukokuussa -14
Pe 23.5. retki Kanniston kotieläintilalle AlastarolIe.

Lähtö seurakuntatalolta klo 9.30, takaisin bussi lähtee
noin kello 13.00.
Avoin päiväkoti maksaa kyydin, itse maksetaan
sisäänpääsy 5 €. Mahdollisuus sopparuokailuun
(8 € aikuinen / 3 € lapsi) tai omat eväät
(ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä).

Mukaan otetaan myös ei-kerholaisia jos tilaa riittää.
IImoittautumiset 7.5. mennessä
Tiina Turkkila
ma–to (eskari)
p. 7626 5255.
Mukavaa kesää t: Tiina, sivistyslautakunta & srk

LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA
2.6. – 27.6.2014

Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi ajaa
kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja
tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Hossintie 2, 32100 Ypäjä
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla
”ypäjän kirjasto”.

Aukioloajat

Ypäjän keskustan leikkikentällä arkipäivisin klo 9–12
sekä Ypäjänkylän koulun piha-alueella klo 13–15.30.
Toiminta on tarkoitettu 3–8-vuotiaille lapsille (1. kouluvuoden käyneille).
Osallistumismaksua ei peritä. Omat eväät mukaan.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja puh. 050 574
7744 / (02) 7626 5224.
Sivistyslautakunta

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,
toukokuussa 10.5.
Poikkeuksia juhlapyhien aukioloissa:
keskiviikkona 28.5. avoinna kello 11–14, helatorstaina
29.5. suljettu

Tarjouspyyntö Ypäjän kunnan koulukuljetuksista

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301

Ypäjän kunnan sivistyslautakunta pyytää liikennöitsijöiltä tarjousta esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksista lukuvuodelle 2014–2015 ja enintään kolmen
vuoden optiokaudelle.
Tarkemmat kilpailutukseen liittyvät tiedot ja asiakirjat
ovat saatavilla osoitteesta http://www.ypaja.fi.
Tarjousasiakirjat ovat myös noudettavissa Ypäjän
kunnan palvelupisteestä osoitteesta: Kunnantalo,
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Tarjoukset tulee jättää viimeistään 23.5.2014 klo
15.00 mennessä.
Sivistyslautakunta

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSET

kunnossapitoa ja perusparantamista varten on toimitettava tekniselle osastolle keskiviikkoon 19.5.2014
klo 15.00 mennessä. Samalla tulee toimittaa tiedot
muutoksista tiekunnan toimielimissä, yhteystiedoissa
yms. sekä tarvittavat liitteet.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston yhteispalvelupisteestä ja internetistä osoitteesta
www.ypaja.fi (> Palvelut > Tekniset palvelu > Tekniset palvelut > Liikenneväylät > Hakemuslomake).
Lisätietoja teknisestä toimesta, p. (02) 7626 5241.
Ypäjällä 26.3.2014
Tekninen lautakunta

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta
Ypäjänkylän lainausasemalla

ke 14.5.2014 klo 10.30–11.30

ke 21.5.2014 klo 10.30–11.30

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito

Tervetuloa!

Tiistai 6.5.2014

Ypäjän kunta järjestää

NORDIC WALKING
SAUVAKÄVELYOHJAUSTA

keskiviikkona 14.5.2014 klo 14 – 16
Ypäjän Pertunkaaren pururadalla.
Huom! Ota omat kävelysauvat mukaan. Säävaraus.
•••

ENSIMMÄISELLE LUOKALLE TULEVIEN
OPPILAIDEN KOULUUN TUTUSTUMISPÄIVÄ ON

Tervetuloa!

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Aukioloajat

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
joka kuukauden yhtenä lauantaina klo 10–13, toukokuussa 10.5.

LASTEN TAIDEKURSSI KIRJASTOSSA

Taidegraafikko/kuvataiteilijat Niina Laitonen ja Ekaterina Smyslova järjestävät taidekurssin, 4 kertaa, yhteensä 8 tuntia viikoilla 20 ja 21. Kurssin hinta on 40€
(+ mahdolliset materiaalikulut). Lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeita kirjastosta!

PERTUN PÄIVÄ -PALAVERI

Pertun päiviä vietetään 22.–24.8. Kolmas suunnittelupalaveri kirjastossa tiistaina 6.5. kello 16.00. Tule
mukaan tekemään Pertun päivistä mieleisesi!

NÄYTTELY

Toukokuun näyttelyssä Anne Järvisen maalauksia.

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 25.5. kello 17–19
pääkirjaston näyttelytilassa. Luetaan Hannu Mäkelän
teoksia, tervetuloa!

SATUTUNTI

Toukokuussa satuja luetaan Ypäjänkylän lainausasemalla lauantaina 10.5. kello 10.30,
pääkirjastossa maanantaina 26.5. kello 10.00.
Tervetuloa mukaan!

DIGITOINTIPISTE KIRJASTOSSA
TOUKOKUUSSA

Louna-kirjastojen kiertävä digitointilaite Ypäjällä toukokuun loppuun. Voit siirtää VHS-videot DVD-levylle.
Varaa opastus- ja digitointiaikasi, laitteiden käyttö on
maksutonta (levyt pitää hankkia itse).
TERVETULOA KIRJASTOON!

