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Autokoulu  Ypäjällä
Aloitus ti 23.8.2011 klo 19.00, Potku

On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.

Varsanojantie 83, YHO:n ruokalan alakerta.
Katso: www.forssanautokoulu.fi

Forssan Autokoulu Oy
03-422 2222 (toimisto)

  

Hippokisat 
Ypäjän urheilukentällä 

perjantaina 
26.8.2010 klo 18.00 

Sarjat ja lajit  
(tytöt ja pojat kilpailevat omissa sarjoissaan): 

2007 synt. ja nuoremmat 40 m 
2006 – 2005 synt.  40 m, pallonheitto 
2004 – 2003 synt.  60 m, pituus 
2002 – 2001 synt.  100 m, pituus 
2000 – 1999 synt.  100 m, pituus 
 
Kaikki osallistujat palkitaan! 

Ilmoittaudu viimeistään torstaina 25.8. 
käymällä pankissa, puhelimitse 02-7637 580 
tai sähköpostilla ypajan@op.fi (ilmoita nimi, 
syntymävuosi ja lajit). Kilpailunumeron saat 
pankista tai kisapaikalta perjantaina klo 17 – 17.30. 
Toimitsijatehtäviä hoitaa Ypäjän Yllätys. 

Tervetuloa hippoilemaan ja kannustamaan 
koko perhe! 

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

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Aito hiusten
teippipidennys
tai tuuhennus.

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

VUOKRATAAN TAI OSTETAAN
TALO + PIHARAKENNUS,

josta voi tehdä tallin, ja laidun-
maata. Työssäkäyvälle naiselle.

040-506 1061

Multakasa loppui keväällä kesken...
Nyt sitä taas on!

Ypäjän Puutuote Oy
0500 821 258

Maan muokkausta
Amazone Catros -muokkai-
mella, työleveys 5 m.

Hannu Lehtinen
p. 041 432 3823

TAKSIPALVELU
Inge Kankare

1+8 -paikkainen taksi
– tilaus- ja sopimusajot
– pyörätuolikuljetukset
– paarikuljetukset
– DVD, karaoke

Puh. 040 844 1144

Pertunpäivät ja

2011
Ohjelma sivulla 8

Kiitos
muistamisesta

Erkki 80 v.
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

Elokuun  
kirkonmenot 2011

Kirkastussunnuntai 7.8. klo 10 messu, ja 
pyhä on samalla kesän kohokohta. Takana 
ovat keskikesän päivät ja edessä kesän kyp-
syminen täyteyteensä. Pian korjataan jo sa-
toa. Lauletaan virret, jotka saapuivat päivän 
papilta: 301, 727, 151: 8-11 (evankeliumi ja 
saarna yhteen) ja kolehtivirsi 263: 1-, 225 
ehtoollisvirtenä ja 335: 2-3 päätöksenä. Uusi 
kanttori Kaija Saukkola aloittaa työnsä Ypä-
jällä. Myöhemmin syyskuussa on hänen vir-
kaan siunaamisensa.

Koululaiskirkko (Kartanon koulu) per-
jantaina 12.8. klo 14.00. Tervetuloa myös 
aikuiset mukaan. Virret: 489, 135, 506, 511, 
517, 509. Aina vain aikaisemmaksi menee 
tuo koulujen aloitus.

Sanankirkko 14.8. klo 10 kirkossa. Ai-
neena on totuus ja harha. Virret: 402: 1-4, 
126, 364 on saarnavirtenä ja sitten saarna. 
361: 1-, 193: 5-6. Nyt on Risto paikalla.

Pertunpäivien aikaan sen aattona per-
jantaina 19.8. iltatilaisuus hautausmaalla 
vanhan kirkon paikalla klo 18.00. Huom. ai-
ka. Myös mielenkiintoista arvontaa kaikkien 
kesken.

Lauantaina 20.8. on iltamusiikkitilaisuus 
kirkossa klo 20.00-20.30. Uusi kanttori Kai-
ja Saukkola laulaa ja Tapio Laurila säestää 
uruilla ja pianolla. Voit pistäytyä hetkeki tai 
olla koko ajan hiljentymässä.

Pertunmessu sunnuntaina 21.8. klo 10. 
Tämä on samalla 50 vuotta sitten 1961 ri-
pille päässeitten kokoontuminen. Katso eril-
listä juttua Ypäjäläisestä. Päivän aiheena on 
uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. 
Eräs parhaimmista aiheista, mitä messussa 
voi olla. Virret: 484, 135, 211, 512, 525: 1-, 
ehtoollisen aikana 229 ja 230, päätösvirsi 
345. Kirkon jälkeen 50 vuotta sitten ripille 
päässeet kokoontuvat seurakuntakodille kah-
ville ja muistelemaan menneitä.

Sunnuntaina 28.8 klo 9.30 on uusien rip-
pikoululaisten ilmoittautuminen kirkossa. Se 
on jo perinne ja klo 10 alkaa sanan kirkko. 
Päivän aiheena on Etsikkoaikoja. Eiköhän se 
rippikouluaikakin ole sellaista etsikon aikaa. 
Virret: 311, 332, 455: 1-4, 458, 324: 1-, 462. 
Virret ovat hyvin suvisia ja vievät ajatuksem-
me kuluneeseen kesään. Mutta elämä jatkuu 
ja syksy tarjoaa paljon mielenkiintoista.

Ja edelleen tiedoksi: Pihakirkko Varsano-
jalla Marja ja Heikki Mäenpäässä torstaina 
11.8. klo 19. Tottahan toki sateella ollaan si-
sällä. Sunnuntaina 14.8. klo 19 lähetys- ja 
kansanopistoehtoo Ypäjänkylän rukoushuo-
neella. Ja ehtoollishartaudet Palvelutalolla 
tiistaina 16.8. klo 12.30 Ruustinna ja klo 13 
hoivakoti. Uusi kanttori paikalla. Ja Risto 
toivoo paljon laulavaisia mukaan.

Risto Ahti

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

39. 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 1.2.2011 alkaen
30 e / vuosikerta

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 ja pe klo 9.00–10.00
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Syyskuun Ypäjäläinen 
ilmestyy torstaina 1.9.2011 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
25.8.2011  klo 12 mennessä.

Lokakuun Ypäjäläinen ilmestyy 
2.10.2011.

Ypäjän seurakunnan yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto on avoinna kesän ajan normaalisti

maanantai, keskiviikko, torstai klo 9–12
Kirkkoherra, Risto Ahti (02) 767 7259
Kirkkoherranvirasto, Sisko Sivula (02) 767 3108
Taloustoimisto, Pirkko Itä (02) 767 3368
Diakoni, Hanna Hakala 040 553 6362
Kanttori, Kaija Saukkola 040 146 5274
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki 050 560 3368
Nuorisotyönohjaaja-sijainen 040 148 4108
Päiväkerho, lastenohjaaja, Laila Moisander 050 304 3926
Srk-koti, siivooja-vahtimestari, Liisa Hietamäki 040 769 5930

Seurakunnan sähköposti: ypaja.srk@evl.fi
Sähköposti suoraan henkilölle: etunimi.sukunimi@evl.fi

Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

Uusi rippikoulu alkaa sunnuntai-
na elokuun 28. päivänä, jolloin 
tullaan kirkkoon klo 9.30 ja ta-
pahtuu ilmoittautuminen. Näin 
ollen ottakaapa kynä mukaan. 
Puolituntisen jälkeen osallistu-
taan yhteiseen jumalanpalveluk-
seen. Suurin osa rippikouluun 
tulevista on kahdeksasluokkalai-
sia eli vuonna 1997 syntyneitä. 
Nuoria ovat mutta eipä hätää. 
Jos juoksukilpailu järjestettäi-
siin, niin hyvin pärjäisin, enkä 
viimeisenä maaliin tulisi. Rip-
pikoulussa tietysti opiskellaan 
mutta kyllä siellä juostaankin 
ja kaikenlaista hauskaa kilpaa 
ja leikkiä tulee olemaan, aina-
kin leireillä, joita tulee olemaan 
tämän vuoden tyyliin niin So-
merolla viikonloppuleiri tou-
kokuussa 4.–6.5. ja kesäkuussa 
kesäleiri 4.–10.6.2012 Anjalan-

koskella Saaramaalla Hietoin-
rannassa. Muitakin paikkoja on 
ollut etsinnässä ja jos löytyy niin 
tällöin rippisleiriaika voi olla 
toinen. Kesäkuun 17. päivänä 
pidetään sitten tuo juhlallinen 
ripille pääsy eli konfirmaatio 
kirkossa. Huom. Juhannus on 
23.6. lauantaina. Todettakoon 
että tänä vuonna syyskuun en-
simmäisenä lauantaina 3.9 klo 9 
alkaen ollaan seurakuntakodilla 
ja oppitunteja pitävät Risto Ahti, 
diakoni Hanna Hakala ja nuori-
so-ohjus. Jokainen rippikouluun 
tuleva hankkikoon sopivan suu-
ruisen muistiinpanovihkon ja 
tietysti kynät ja kumit. Muu ma-
teriaali tulee seurakunnalta. Tuo-
na lauantaina 3.9. saat taskuun 
sopivan rippis-infovihkosen, 
johon kerätään merkintöjä rip-
pikouluvuoden aikana. Oppilaan 

tulisi käydä viidessä jumalanpal-
veluksessa ja kuudessa muussa 
tilaisuudessa (esimerkiksi nuor-
ten ilta, jokin kirkollinen toimi-
tus tai tilaisuus jossakin kylä-
kunnassa).

Tottahan toki voi rippikoulun 
käydä myös muualla kuten Viva-
mossa tai vaikkapa Karkun opis-
tolla tai Mellilän Mustajärvellä. 
Muitakin paikkoja on olemassa. 
Niihin pitää vain itse ilmoittau-
tua. Karkun opiston puhelinnu-
mero (03) 513 4151. Evanke-
liumiyhdistyksen Varsinais-Suo-
men piirin numero on 0400 770 
798 (hoitelee mm Mustajärven 
keskusta Mellilässä). Vivamon 
numero Lohjalla Kansan Raa-
mattuseura 020 768 1760. Kan-
sanlähetyksen (Hausjärvi Rytty-
lä) numero 0197 7920.

Risto Ahti

Rippikouluun ilmoittautuminen
Tapahtuma 28.8 klo 9.30 kirkossa

Pertunpäivän aikoihin sunnun-
taina 21.8. kokoontuvat 50 vuot-
ta sitten rippikoulun käyneet. Il-
moittautumiset 15.8. mennessä 
kirkkoherranvirastoon.

Tervetuloa sunnuntaina 21.8. 
klo 10 messuun kirkkoon ja sit-
ten muistelot seurakuntakodilla. 
Nyt on vuorossa vuonna 1961 
rippikoulun käyneet nuoret. Sys-
teemi on se että aluksi tullaan 
kirkkoon ja sehän lienee nytkin 
Pertunpäivien aikaa. Vanhan 
tavan mukaan jo ennen klo 10 
kuullaan iloista puheensorinaa 
kirkkosalissa, kunnes urkusoitto 
sen pulinan hiljentää.

Perinteisesti vanhat rippi-
koululaiset käyvät laskemassa 
kukkavihkonsa sankaripatsaalle. 
Aina on joku ilmaantunut sen 
hankkijaksi ja hän sitten muu-
tamat sentit kerää osanottajilta 
seurakuntakodilla. Joskus on 
siellä patsaalla ollut oikein pu-
hekin. Sen jälkeen kokoonnutaan 
seurakuntakodille, jossa on aluk-
si tarjoilua. Jotakin pientä suo-
laista emäntä laittaa. Tästä tarjot-

tavasta on kerätty kustannuksina 
viitisen euroa. Se selviää kahvi-
pöydässä tuo summa. Tarjoamis-
ten takia on ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon elokuul-
la ja viimeistään maanantaina 
15.8. klo 9–12 jolloin virastossa 
ollaan. Toki voi aikaisemmin 
ja mieluummin hyvissä ajoin 
ilmoittautua virastoon puhelin 
(02) 767 3108 ja virasto avoin-
na maanantai ja keskiviikko ja 
torstai klo 9–12. Aina voi ruo-
kavalionsakin ilmoittaa. Muista-
kaa ottaa valokuvia ja muutakin 
muistoa vuodelta 1961 mukaan 
ja iloinen mieli sekä tietysti puo-
liso tai kyytimies mukaan.

Ohjelmassa on aina ollut 
myös esittelykierros niin että 
rippikoululainen sanoo ainakin 
nimensä ja nykyisen paikka-
kuntansa, mutta toki voi muuta 
kertoa halunsa mukaan. Aina 
on löytynyt joku joka johtaa 
tuota kierrosta. Risto-pappi käy 
seurakunta-kodilla heti kahvitte-
lun jälkeen ja sanoo pari sanaa, 
mutta sitten ovat muistelijat jää-

neet keskenään rupattelemaan ja 
kertomaan itsestään. Pertunpäi-
vän ohjelmiin on yleensä ehditty 
mukaan. Kirkonkirjan mukaan 
seuraavat kävivät rippikoulun 
vuonna 1961. 

Vuonna 1961 oli konfir-
maatiopäivä sunnuntai 11.6. Ja 
useimmat ovat syntyneet 1945. 
Merkillistä on se että muualla 
rippikoulun käyneitä en tuos-
ta kirjasta löytänyt mutta hekin 
ovat tervetulleita mukaan. Tytöt 
vuonna 1961: Eteläkoski Sinikka 
Perttulasta, Hyrsylä Lea Palikka-
lasta, Kaartinen Terttu Ypäjänky-
lästä, Kaven Eila ja Lässämäki 
Riitta-Liisa Perttulasta. Mäke-
läinen Marja-Leena ja Palonen 
Terttu Ypäjänkylästä, Mäkilä 
Lahja Palikkalasta, Perälä Raija 
ja Postila Lea Perttulasta, samoin 
kuin Rämö Pirjo, Syrjä Arja ja 
Tuura Eeva. Anneli Railankos-
ki Mannisista, Seppänen Helga 
Levältä sekä Taalikka Maire 
Kartanonkylästä ja Tuomisto Ii-
ris Ypäjänkylästä. Ja vielä Vanne 
Hilkka Mannisista ja Virtanen 

Marja-Leena Levältä ja Ypäjän-
kylästä Ylösmäki Aira ja Virta-
nen Eeva.

Poikia oli seuraavasti: Kar-
tanonkylästä Fält Eero, Heinä-
nen Matti, Sipponen Raimo. 
Levältä Heikkilä Veikko, Laine 
Jorma, Siivola Arto, Sillanpää 
Erkki, Suvanto Heikki, Suvan-
to Teuvo, Toivonen Tauno ja 
Vastamäki Rauno. Palikkalasta 
Heinonen Pekka, Laurila Ismo, 
Ypäjänkylästä Jaanu Taisto, Pa-
loposki Matti, Ratas Jaakko, 
Roine Risto, Salo Vilho, Suokas 
Martti, Uusitalo Heikki ja Vuo-
rinen Pentti. Perttulasta Kedon-
perä Kauko, Safonoff Markku, 
Lahdesmäki Mauri, Mannisis-
ta Laiho Pekka, Selin Juhani. 
Löytyi 26 ja toivottavasti siinä 
ovat kaikki. Olen maininnut jo-
kaisen ensimmäisellä nimellä ja 
nyt voi olla että joku tunnetaan 
paremmin toisella nimellä. Op-
pikoulujen rippikouluja 1961 en 
löytänyt. Ne ovat jossakin muu-
alla merkitty tai sitten suoraan 
kirkonkirjaan, joita siihen aikaan 

käytettiin ennen kuin perheleh-
det joskus 1965 tulivat käyttöön. 
Kirkonkirjat ovat kylittäin ja 
taloittain, eikä siis aakkosjär-
jestyksessä. Tervetuloa muistel-
maan puolisonsa ja ystävänsä 
ja kuskinsa kanssa. Kyllä seu-
rakuntakodille mahtuu. Pankaas 
sana nyt kiertämään ja kaikki 
mukaan.

Sähköpostia sain kesän alka-
essa Ilkka Syrjälältä. Hän oli lu-
eskellut noita nimiä ja totesi että 
ainakin Forssan ammattikoulusta 
pääsi 14 poikaa ripille Forssan 
kirkossa. Ehkä enemmänkin, 
mutta seuraavat hän minulle 
mainitsi: Hokka Osmo, Järvinen 
Risto, Laine Mauri, Lammela 
Hannu, Lempinen Risto, Luuk-
kala Tauno, Paljakka Aarre. Ja 
vielä Rantala Timo, Ruokonen 
Esko, Simola Veijo, Syrjälä Ilk-
ka, Toivonen Mauri, Uusitalo 
Reino ja Vuori Jorma. Hän kertoi 
että oli mukavaa lukea nimiä ja 
muistella vanhoja koulukave-
reita. Nyt vain kaikki muistele-
maan.                          Risto Ahti

Vuonna 1961 ripille päässeet:

Tänä vuonna on uutta ohjel-
mistoa ruskamatkalla 16.–23. 
9. Aluksi ollaan Kainuussa: 
Kuhmo ja edelleen Suomussal-
mi Raattee – Koillismaa – Itä-
Lappi Salla (uusi kylpyläho-
telli) ja tietysti tutut Kittilä ja 
Ylläs Äkäslompolo. Esitteet ja 
ilmoittautumiset Matka-Pojat, 
Turku, p. 010 232 3103. Bus-
si kulkee tietysti tuttua reittiä 
Somero – Forssa – Jokioinen 

– Ypäjä – Loimaa. Tällä reis-
sulla Risto ja Unto ovat vielä 
vetojuhtina ja viime vuoteen 
nähden bussissa istumista on 
vähemmän, mutta nähtävyyk-
sissä ja luonnossa olemista 
enemmän.  JOKUNEN PAIK-
KA ON VAPAANA. Ilmoittau-
tumiset 12.8. mennessä. Terve-
tuloa mukaan.

Risto Ahti

RUSKAMATKA LAPPIIN 16.–23. 9

Ypäjän seurakunnan  
diakoniatyö 
Elokuu 2011 
Diakoniatoimiston elokuun päivystys  
ke ja pe klo 9–10.
Diakonin yhteystiedot puh. 040 553 6362
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muul-
loinkin tai pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän tulla 
luoksesi. Diakonin kanssa voit keskustella luottamukselli-
sesti mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista. Tai 
voit tulla ihan vain tervehtimään tai kysymään, jos sinulla 
on asiaa diakoniatyöstä.

Diakoniatyössä tapahtuu
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita voi tulla ha-
kemaan päivystysaikoina.
Kesäaamun Raamattu- ja rukoushetki torstaisin klo 9 
srk-kodilla elokuun ajan.
Hartaudet  Palvelukeskuksessa pidetään elokuussa 
keskiviikkona 10.8. ja 24.8. klo 13.00 Hoivalla ja klo 
13.30 Ruustinnassa.
Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa tiistaina 23.8. klo 12. 
Kultaisen iän kerhon syyskausi alkaa to 1.9. klo 11  
srk-kodilla. Kerhossa mahdollisuus ruokailla 4 € hintaan. 
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat ”kerholaiset”!
Taivaan Isän siunausta elokuuhun toivottaa 

diakoni-Hanna
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Palvelin armeijassa Turun ka-
sarmilla, Heikkilän kasarmilla 
sekä Helsingissä Kaartin kun-
niakkaan komeassa kasarmissa. 
Sotilasmuistiooni tein päivä-
kirjaa ja kirjoittelin kuulemiani 
ajatuksia ja aforismeja. Niinpä 
heti alkajaisiksi kirjoitin: ”Kun 
tämän kirjani täyteen saan lau-
luista ja muistelmista. Piilotan 
sen kaapin taa, pois pöydältä 
näkyvistä.” Ja vuosikymmeniä 
se oli näkymättömissä. Ja he-
ti löytyy huokaus: ”Kyllä tämä 
loppuaika jo menee”, sanoi alo-
kas, kun toista päivää armeijas-
sa oli. Ja kolmantena aamuna: 
”Onpa harvassa rappusia”, sa-
noi alokas, kun yläpetiltä puto-
si. Onneksi minä sain alapetin, 
mutta muistaakseni turkulainen 
yläpetikaveri pudota mätkähti 
kerran alas. Alokashousujen saa-
minen hieman nauratti, sillä olen 
kirjoittanut vihkooni: ”Tuleeko, 
herra vääpeli, näihin housuihin 
muitakin”, sanoi alokas, kun lii-
an suuret housut sai puettavak-
seen. Joka tapauksessa saappais-
ta olen kirjoittanut ekapäivänä: 
”Kuulutte komentooni”, sanoi 
alokas kun numeroa 50 saappaat 
sai. Mutta lomaa ei siihen aikaan 
tahtonut ainakaan alokasaikana 
saamaan, sillä harmikseni olen 
kirjoittanut. ”Ei ole kielletty 
suuria ajattelemasta”, sanoi vää-
peli, kun alokas lomaa kysyi.

Millainen on päiväkirjani 
mukaan armeijan alokas. Se on 
huudolla säikytetty, vyöllä köy-
tetty, mantteliin kääritty, kypä-
rällä katettu, vanikalla (näkkilei-
vällä) täytetty, kiväärillä tuettu 
ja täyttä ymmärrystä vailla ole-
va valtion täyshoitolainen. Jopa 
yleiskoneeseen olen verrannut 
alokasparkaa. Alokas Ahti – uusi 
yleiskone. Könsy koo, konsu lee 
-yleiskone: pesee, puunaa, kiil-
lottaa, tiskaa, prässää, silittää. 
Tämän yleiskoneen kunnossa-
pitoon riittää kolmesti päivässä 
armeijan vanikkaa: ajoissa nuk-
kumaan ja aamulla tuimasti ra-
vistettava käyttöä varten.

Morsiamet kyllä armeijassa 
mieleen tulivat. ”Älä tärise mor-
sian”, sanoi alokas, kun ensim-
mäistä kertaa kiväärillä ampui. 
Eräänä kertana oli kaappi- ja 
siisteystarkastus. Suuria herro-
ja, joilla kaksi jämää kaulassa, 
saapui tupaan. ”Herra aliker-
santti. Alokas Ahdin alavuode ja 
alakaappi.” Ja siihen tuli nopea 
vastaus: ”Vuode on kuin karhun 

makaus ja kaappi läjäys. Kor-
jatkaa. Meinaako alokas luoda 
ihmisen, kun on tomua kaapin 
päällä. Puhdistakaa hammashar-
jalla. Toimikaa.”

Olihan niitä oppituntejakin 
alokkaille. Olen kirjaani kirjoit-
tanut oppituntikohtauksia. Kap-
teeni: ”Miten voidaan vihollinen 
parhaiten pettää?” Siihen alokas: 
”Pannaan vartioturkki väärin 
päin päälle ja sidotaan kenttä-
pullo jalkojen väliin, niin vihol-
linen luulee silloin pässiksi.” Ja 
sitten kersantin kysymykseen, 
mitä teette, jos vaikka vääpeli 
putoaisi kaivoon. Siiten alokas 
vastaa: ”Herra kersantti, minä 
seuraisin tiukasti katseellani.”

Löytyypä vielä erikoinen var-
vasilmoitus, kun kovan päivän 
marssin jälkeen alikessu saapui 
tupaan katsomaan, että kaikki jo 
varmasti nukkuvat. Taisi minulla 
olla jalat hieman peiton ulko-
puolella, koska olen kirjoitta-
nut: ”Herra alikersantti. Alokas 
Ahdin palvelus- ja ulosmeno-
varpaat järjestäytyvät tarkastus-
tanne varten. Vahvuus on kaksi 
plus kahdeksan. Ilmoituksen 
tekee alokas Ahdin oikean jalan 
isovarvas.” Siihen alikersant-
ti vastaa: ”Komppania, asento. 
Vasemmalta jonossa peiton alle, 
mars, mars.” Ja niin pääsi Ahti 
kokonaisena uneksimaan seu-
raavan päivän komennoista ja 
kiväärin putsauksista.

Juttuja löytyy lisääkin. Vää-
peli ihmettelee, että luuleeko 
alokas, että täällä armeijassa 
saa kiljua mielin määrin. Tähän 
hämmentynyt alokas: ”Herra 
vääpeli, luulin että täällä saa 
vain maitoa, vanikkaa ja kuori-
perunoita.”

Siinä se meni kesä alokkaa-
na Turun kasarmilla. Lyhyt on 
Pohjolan yö, kun aamulla herä-
tys huudettiin, kirjoitin eräänä 
päivänä. Ja löytyypä vielä ru-
nonpoikanen nimeltä Kasarmin 
yö. ”Nukkuu kaikki peiton alla, 
kuorsaus vain kajahtaa. Päi-
vystäjän nenään tuttu tuoksu 
hajahtaa ja seinäkello toimis-
tohuoneen vierellä kumahtaa. 
Nukkuu kaikki hiljaa, uneksien 
armaastaan. Hernekeiton kun-
niaksi joskus laukaistaan.” Joku 
16 hengen alokastuvassa epäili, 
että mitenkä tuo Risto joskus 
perheensä elättää, kun noin hem-
peästi runoilee.

Risto Ahti

Armeijakaskuja 
alokasajalta

Maaliskuun viimeisenä lauan-
taina 26.3. siunattiin haudan 
lepoon Elvi Maria Rajala. Sinä 
päivänä elettiin viimeistä talvi-
päivää, sillä jo seuraavana päi-
vänä Marianpäivänä siirryttiin 
kesäaikaan. Elvi oli 81-vuotias 
ja hän oli syntynyt Muolaassa 
4.2.1930, joten ensimmäisel-
le evakkotaipaleelle talvisodan 
alkaessa hän joutui lähtemään 
9-vuotiaana. Päämääräksi oli 
määrätty Pälkäne. Pariksi vuo-
deksi hän pääsi palaamaan jat-
kosodan aikana rakkaaseen 
Muolaan pitäjään, mutta edessä 
oli uusi evakkotaival, ja nyt El-
vi oli jo 14-vuotias. Oppikoulua 
hän kävi Hämeenlinnan tyttö-
lyseossa ja Forssan yhteiskou-
lussa, josta hän kirjoitti yliop-
pilaaksi vuonna 1950. Ypäjän 
Saarikkoon hän muutti perhei-
neen asutustilalle vuonna 1947. 
Ylioppilastutkinnon jälkeen hän 
toimi kansakoulunopettajana 
Kihniössä Satakunnassa.

Naimisiin  
Aaro Rajalan kanssa

Elvi Maria, omaa sukua 
Kuisma, vihittiin 25.3.1951 
Aaro Johannes Rajalan kanssa. 
Osoitteeksi tuli nuorelle rouval-
le Hyrsynkulmantie 171, vaikka 
siihen aikaan ei vielä numeroin-
tia käytetty. Pelkkä Palikkala 
riitti ja posti kulki. Yhden vuo-
den hän toimi uuden kotikylänsä 
Palikkalan kansakoulun opetta-
jana. Sitten oli innolla toimittava 
emäntänä ja perheenäitinä, sillä 
perheeseen syntyivät pojat Juk-
ka Aaro ja Pekka Ilmari. Elvi 
Rajala tunnetaan kirjoittajana. 
Hän tuotantoon kuuluvat yk-
si romaani ja kaksi runokirjaa 
sekä lukuisa määrä pakinoita 
ja runoja, joita olemme saaneet 
lukea monista lehdistä ja an-
tologioista. Itsekin olen jopa 
arvostelun kirjoittanut yhdestä 
hän runokirjastaan Ypäjäläiseen. 
Elvi Rajala lausui paljon runo-
ja erilaisissa juhlatilaisuuksis-
sa myös Ypäjän ulkopuolella. 
Muistan miten vuosien aikana 
Elvi oli ilman muuta yhtenä lau-
sujana mukana: ei juhlaa ilman 

Elviä. Ja ensimmäisen tutustu-
misen oikein kunnolla suoritin 
Elvi Rajalaan huhtikuussa 1974 
kun vietettiin hänen puolisonsa 
Aaron 50-vuotisjuhlia. Silloinen 
kanttori Tapio Laurila otti minut 
kyytiinsä ja sanoi, että nyt aje-
taan Palikkalaan onnittelemaan 
monissa kuoroissa laulavaa Ra-
jalan isäntää. Siellä viivyimme 
tuntikaupalla. Siihen aikaan El-
vi oli myös kirkkovaltuustossa 
mukana ja jossakin kokouksessa 
Elvi kysyi suoraan papilta, että 
aikooko hän käydä Kuusjoella, 
jonne rakennetaan Tuottajien tu-
pa. Empimättä vastasin että käy-
dään, ja siitä alkoi vuosikausia 
kestävä perinne pitää tilaisuus, 
joka nykyisin tunnetaan nimellä 
Mansikkajubileum. Lukematto-
missa kirkkokuoron tilaisuuksis-
sa, missä Aaro lauloi, oli yhtenä 
kuulijana myös Elvi ja useimmi-
ten oli myös runokirja mukana.

Innokas kirjastolauta-
kunnan puheenjohtaja

Jossakin vaiheessa Elvi Raja-
la oli myös kirjastolautakunnan 
puheenjohtaja, toki myös jä-
sen. Tiedän sen siksi, että myös 
puolisoni Liisa Ahti oli kirjas-
tolautakunnassa, ja kerran oli 
kokouskin pappilassa, jossa Elvi 
johti puhetta. Se taisi olla sitä 
aikaa, kun kahvipöydässä mei-
dän Liisa ehdotti oveen omaa 
luukkua, jonne voi jättää palau-
tettavat kirjat vaikka kirjasto ei 
ole auki. Sellainen käytäntö on 
jo jokaiselle tuttu asia. Ja erään 
kokouksen jälkeen kuulin vai-
moltani, että nyt se palautus-
luukku on tulossa. Opin sen että 
Elvi Rajalalle kirjastoasiat olivat 
kovasti läheisiä. Elvi Rajala te-
ki pitkän työrupeaman Suomen 
Gallupin haastattelijana. Muis-
taakseni olen itsekin ollut Elvin 
gallupissa mukana ja sen jälkeen 
en ole koskaan päässyt gallu-
peihin. Monissa järjestöissä hän 
oli mukana. Ja vuonna 1978 hän 
oli presidentin valitsijamieseh-
dokkaana. Nykyisin presidentti 
valitaan suoralla kansan äänes-
tyksellä johon voidaan tarvita 
kaksikin kierrosta, mutta ennen 

vanhaan presidentin valitsivat 
valitsijamiehet, jotka olivat kan-
san valitsemia äänestyksellä.

Elvi valittiin  
Ypäjän Kertuksi 2007

Siitä on nyt neljä vuotta kun 
Elvi valittiin Ypäjän Kertuksi 
yhdessä Pertun kanssa, ja pian 
saamme tietää uusimman Per-
tun ja Kertun. Muistan tämän 
juhlahetken tarkoin sillä itse 
olin laittamassa seppelettä Elvin 
päähän. Olin ollut Perttuna 2006 
ja Taina Hokka Kerttuna. Ja nyt 
sitten kukitettiin uudet sankarit 
ja miehenä sain laittaa kukka-
seppeleen Elvin päähän. Elvi teki 
myös radio-ohjelmia Hämeen ra-
dioon. Joskus 20 vuotta sitten oli 
Hämeen radiossa Kirkon vartti, 
ja muistan miten Elvi teki pie-
nellä ”mankkarilla” muutaman 
haastattelun Ypäjällä. Itse olin 
kohteen jopa kolmekin kertaa. 
Ja kunnanvaltuuston kokouksen 
asemakaavamuutoksen muis-
tan erittäin hyvin joskus vuonna 
1983. Ennen kuin uusi seura-
kuntakotimme voitiin rakentaa 
nykyiselle paikalle, piti kaava 
saada muutetuksi niin, että osa 
hautausmaahan varatusta maasta 
menikin Seurakuntakodille. Mo-
net epäilivät hautausmaan riit-
tävyyttä ja toiset ehkä melua ja 
liikettäkin kun uusi rakennus tu-
lee hautausmaan laidalle kirkon 
viereen. Toinen vaihtoehto oli tu-
levalle rakennukselle tien toisella 
puolella nykyisten Sepänpirttien 
ja -tupien alueelle. Srk-kodin ra-
kentamispäätös ja rahoitus olivat 
jo selvillä ja paikka vielä puuttui. 
Olin itsekin kokouksessa kunnan 
talolla ja valtuusto äänesti julki-
sesti, niin että jokainen sai sanoa 
ääneen jaa tai ei. Etukäteen aa-
visteltiin, että äänestyksestä tulee 
tasainen. Kannatin kovasti mie-
lessäni tuota muutosta kaavaan 
eli jaa-vaihtoehtoa. Kuuntelin 
hiljaa melkoisen lehteriyleisön 
keskellä äänestystä. Kun tuli 
Elvi Rajalan vuoro sanoa mie-
lipiteensä, niin hän kannatti ny-
kyistä srk-kodin paikkaa ja sanoi 
jaa. Lehterillä kuului kohahdus, 
ja tulkitsin asian niin että jot-

kut odottivat Elvin sanovan ”ei” 
kaavan muutokselle. Olimme 
menneet yhdessä Elvin kanssa 
kunnantalolle sattumoisin ja El-
vi oli kysynyt mielipidettäni ja 
sanoin että vanhusten on helppo 
tulla srk-kodille ja kenenkään ei 
tarvitse pelätä liikennettä ja tien 
ylitystä. Ja kyllä sen tuhkaukset 
ja uurnahautauksetkin lisäänty-
vä, ja samalla kysyin, että saanko 
tulla joku päivä tekemään juttua 
Elvistä Ypäjäläiseen uuden runo-
kirjan takia. ”Tule vain ja mielel-
lään päivällä, niin saat samalla 
hernekeittoa kun miehetkin tu-
levat syömään.” Rajalassa tapa-
sin silloin tällöin ruokapöydässä 
myös vieraita työntekijöitä ja 
luomujutuista keskusteltiin. Olen 
jälkeenpäin miettinyt, että ratkai-
siko Elvi Rajalan ääni nykyisen 
srk-kodin paikan, sillä äänestys 
meni melko tasan. Vain yhdessä 
äänellä voitti kaavan muutos ja 
minullekin tuttu Hannu Perho 
äänesti tyhjää. Pienestä oli kiinni 
nykyisen Seurakuntakodin tontti. 
Melko pian tuon äänestyksen jäl-
keen sain kuulla Mikko Kannis-
tolta, että kerrostaloja on tulossa 
pappilan eteen tien toiselle puo-
lelle ja Kallenpolku alkoi täyttyä 
rakennuksista ja srk-kotia raken-
nettiin 1984 suurella innolla.

Elvi Rajala korosti koulutuk-
sen ja sivistyksen merkitystä. 
Rajalassa oli varsinkin 1970-lu-
vulla useita saksan- ja englan-
ninkielisiä vaihto-oppilaita, 
jotka kehittivät erityisesti nuo-
remman polven kielitaitoa. Jopa 
epävirallisiakin vierailijoita Elvi 
onnistui saamaan kotiinsa, ensin 
pari saksalaispoikaa Itämerenlai-
valta ja jopa japanilaisen liftaa-
van nuoren miehen kymppitiel-
tä. Itsekin Elvi matkusteli melko 
paljon: Unkari, Norja, Gotlanti 
ja Neuvostoliitto. Hän kävi Aa-
ron kanssa myöhemmin myös 
Maltalla ja Sotshissa.

Runojen ystävä, Karjalan ra-
kastaja, maaseudun ylistäjä ja 
talon emäntä ja perheen äiti on 
siirtynyt ajasta iäisyyteen ja jät-
tänyt jälkeensä ainutkertaisen 
jäljen.

Risto Ahti

Hän oli osallistuja ja vaikuttajayksilö Ypäjällä

ELVI RAJALA

Talvisodan veteraani ja myös jatkosodan kokenut

ERKKI UUTELA
Erkki Mikael Uutela syntyi 
12.5.1917 siihen ikäryhmään, 
joka kenties koki kaikkein ras-
kaimmin sodat. Hänet siunattiin 
haudan lepoon sunnuntaina 10.4 
messun jälkeen. Syynä oli myös 
se että edellisenä päivänä ajelin 
Lapista Ylläkseltä tunturipapin 
hommista kotiin. Matka 960 
km taittui ihan mukavasti eikä 
unesta ja väsymyksestä ollut tie-
toakaan monivaiheisen viikon 
jälkeen. Siihen sisältyi useita 
konsertteja, joista mielenkiintoi-
sin oli Korsuorkesterin hartaus-
konsertti, jossa kerroin myös tu-
levan talvisodan veteraanin hau-
tajaisista Ypäjällä. Toki tuttavani 
Petri Laaksosen konsertti kuuluu 
vakioviikkooni ja messun ja 
useampien kotahartauksien li-
säksi myös muita konsertteja ja 
kirkkonäytelmä Nilssan Jussan 
uskosta. Näine hyvineni matka-
sin kotiin ja muistelin mielessäni 
Ypäjän vanhinta miestä Varsa-
nojalla asunutta Erkki Uutelaa 
ja hänen jo 16.6.2004 kuollutta 
aviopuolisoa Lyyli Alina os. In-
toa.

Erkki Uutela syntyi Man-

nisissa maalaistaloon. Lapsi-
katraaseen kuului neljä poikaa 
joilla kaikilla oli yksi sisar. Sota-
aika koetteli Uutelaa raskaasti, 
sillä talosta kaatui kaksi poikaa 
ja lisäksi vielä vävymies ja he-
vonen. Panssarivaunun kuljet-
taja Erkki Uutelankin henki oli 
vähällä mennä kohtalokkaana 
päivänä 20.4.1942. Hyökkäyk-
seen mentäessä vedettiin pitkää 
tikkua siitä, mikä hyökkäysvau-
nuista ajaa ensimmäisenä. Erkki 
huokaisi helpotuksesta kun pääsi 
ajamaan toisena. Mutta jostakin 
syystä ensimmäinen vaunu ajoi 
tien poskeen ja Erkki olikin en-
simmäinen. Hetken päästä oli 
edessä venäläinen piiskatykki. 
Se selviää, kumpi ampuu ensim-
mäisenä, ja molemmat ampui-
vat ohi. Mutta sitten venäläinen 
tankki osui ja Uutela sai siruja 
päähänsä ja korvan taakse. Se 
osuma tuli sivustalta, sanoi so-
tahistoriaa paljon tutkinut Mau-
rits Hietamäki hautajaispäivän 
iltana, kun tavattiin ja hän oli 
menossa hautaa peittämään 
humppilalaisen kaivuri Kaupin 
kanssa. Kuitenkin Uutela pystyi 

pökertymisensä jälkeen kään-
tämään vaunun takaisinpäin. 
Mutta sairaalareissu siitä tuli ja 
kun vielä varjostuma keuhkois-
ta löytyi, niin lopulta tuli matka 
kaverinsa kanssa syksyllä 1942 
Saksaan Burg Waldsteinin ritari-
linnaan Tsekkoslovakian rajalla. 
Siellä aikaa kului viisi kuukaut-
ta ja Erkki halusi takaisin Suo-
meen, kun Saksan sota näytti 
kääntyvän tappion suuntaan.

Talvi ja jatkosodan pans-
sariveteraani Erkki Uutela sai 
kuljettaa vaunussaan kenraali 
Ruben Lagusta Petroskoin eli 
Äänislinnan valtausparaatissa 
1941. Asevelvollisuutensa hän 
suoritti Poltinaholla Hämeenlin-
nassa 1938 ja armeijan jälkeen 
sai olla siviilissä pari viikkoa, 
kun käsky kävi takaisin. Talvi-
sodassa oli hyökkäysvaunuista 
puutetta ja siksi hän meni talvi-
sotaan vasta tammikuussa. Tal-
visodassa hän sai tuhottua pari-
kin vihollisen panssarivaunua. 
Veteraanina Erkki ei ihannoi so-
taa, minkä hän toi selvästi esille. 
Hän puhui sukupolvensa kas-
vattina ryssistä, vaikka toisaalta 

hän kunnioitti Neuvostoliiton 
sotilaita. Ja toisaalta hänellä oli 
vertailumahdollisuus: olot Neu-
vostoliitossa ja Saksassa olivat 
hyvin erilaiset kuin on päivä ja 
yö toisistaan erillään. Saksassa 
kaikki olivat järjestyksessä ja 
Neuvostoliitossa enimmäkseen 
retuperällä.

Juhannushäät pidettiin 24.6. 
1943, jolloin Erkki meni naimi-
siin Jokioisilla syntyneen Lyyli 
Alinan kanssa. Tilan nimeksi tuli 
Intola, ja sehän sopi hyvin kun 
vaimo oli syntyjään Into. Avio-
liitosta syntyi Sirpa Kastehelmi, 
jonka aikanaan opin tuntemaan 
ahkerana Ypäjän musiikkiteatte-
rin jäsenenä. Ja kun Sirpa meni 
naimisiin Erkki Kirkkolan kans-
sa, niin talossa oli peräti kaksi 
Erkkiä. Vanhempaa Erkki vete-
raania kutsuttiin sittemmin vaa-
riksi erotuksena nuoremmasta 
Erkistä. Veteraanit hupenevat 
ja kohta he alkavat olla harvi-
naisuuksia. Mutta veteraanien 
perinnön vaaliminen saa jatkua, 
sillä isänmaan historia pitää tun-
tea jotta jaksaisi arvostaa Suo-
menmaata.                 Risto Ahti

Päiväkerhotiedote
Tervetuloa seurakunnan päiväkerhoon. Vielä voi ilmoittautua kerhoon. 
Syksyn 2011 kerhot alkavat viikolla 35, maanantaina 29.8. alkaen. 
Kerhoon ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumiskaavake, joita saa 
päiväkerhosta ja srk;n virastosta.
KERHOAJAT 

Maanantai klo   9.00–12.00   5-vuotiaat
Tiistai klo   9.00–11.00   4-vuotiaat
Keskiviikko klo   9.00–11.00   3-vuotiaat
 klo 12.00–15.00   5-vuotiaat
Torstai klo   9.00–11.00   4-vuotiaat

Kerhossa vietetään yhdessä:
– hartaushetki
– luovaa toimintaa 
   (piirtämistä, askartelua, liikuntaa, laulua, leikkiä yms.)
– eväshetki
– vapaata leikkiä
– satu- tai lorutuokio
– loppupiiri

Mukaan kerhoon tarvitaan?
– Kerhoreppu /-kassi
– sisätossut (tossuihin on hyvä laittaa lapsen nimi)
– eväät: pieni välipala, juoma on laitettava muovipulloon tai pillimehu
– kerhovihko (vihko annetaan kerhosta uusille kerholaisille,  
   kerhoa käyneet jatkavat jo saatuun vihkoon )

Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta 050 304 3926  
maanantai 22.8. lähtien klo 9–15. 

Päiväkerhossa avoimet ovet Ypäjän Yössä klo 18–20.  
Tervetuloa tutustumaan kerhoon silloin.
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KLONKS!, kolahti postilaati-
kosta meille molemmille kirje, 
jossa ilmoitettiin että meidät 
on valittu vapaa-aikatoimeen 
kesätöihin. Työt alkoivat 20.6. 
kunnantalolla. Ensimmäisellä 
viikolla siivosimme Katin toi-
mistoa ja suunnittelimme leirejä 
Katin sekä J-P:n kanssa. Lop-
puviikosta keräsimme tavarat 
kasaan ja torstaina veimme ne 
Caissaniemeen. 

Nuorten  
Seikkailuleiri

Maanantaina tulimme töihin 
11.00. Söimme muutamat me-
hujäät ja odottelimme leiriläisiä 
saapuvan seurakuntatalon pihal-
le. Kun kello läheni kahtatoista, 
pakkasimme leiriläisten tavarat 
bussiin ja otimme suunnan kohti 
Caissaniemeä. Perillä autoimme 
nuoria telttojen kokoamisessa, 
jonka jälkeen nostimme lipun 
salkoon perinteiseen tapaan, 
leirin kunniaksi. Kahvin jälkeen 
kävimme leiriläisten kanssa 
säännöt läpi, sekä nimet, keitä 
me ohjaajat edes olemme. Vielä 
samana päivänä leiriläiset jaet-
tiin ryhmiin sekä suoritimme lei-
rikasteen.

Tiistaina leiriläiset jatkoivat 
heimoaiheisten tsydeemien ny-
kertelyä, sekä iltapäivällä Loi-
maan Prättä-Jousista tuli pari 
edustajaa opettamaan nuorille 
jousiammuntaa. Keskiviikkona 
leiriläiset tekivät heimotunnuk-
seensa yhteneväiset viirit. Me 
nuoremmat ohjaajat pidimme 
leiriläisille Survivorin tapaista 
meininkiä, jossa heimot kiersi-
vät eri rasteilla ja pisteitä annet-
tiin tehtävän oikeinsuorittamisen 
sekä ryhmähengen perusteella.

Torstaina leikimme erilaisia 
pelejä sekä iltapäivällä aloimme 
suunnitella näytelmää iltaa var-
ten. Vanhemmat saapuivat kuu-
den aikoihin, jolloin näytelmät 
esitettiin. Kahvin ja esitysten 
jälkeen nuorilla ja vanhemmilla 

oli noin tunnin verran aikaa hen-
gailla ja uida yhdessä. Kahdek-
salta annoimme vanhemmille 
lähtöpassit ja itse hyppäsimme 
kaikki vuorollamme ”hain” kyy-
tiin. Pelastuslaitos vei kolme 
leiriläistä kerrallaan poukaman 
taakse laavulle, jossa pidimme 
Beach Partyt. Koska hain mat-
kaan mahtui kolme kerrallaan, 
otimme Janin kolmanneksi pyö-
räksi. Keskellä järveä hai heitti 
meidät selästään, mutta me vain 
nauroimme koko asiaa. Perillä 
kuuntelimme hyvää musaa sekä 
grillasimme makkaraa ja vaahto-
karkkeja. Illan päätteeksi käve-
limme takaisin leirialueelle.

Perjantaina heräsimme hie-
man ennen yhdeksää, sillä lei-
riläiset saivat nukkua tunnin 
pidempään. Söimme aamupalan 
ja autoimme leiriläisiä telttojen 
purkamisessa. Lounaan jälkeen 
siivosimme leiriläisten voimin 
yhteiset tilat ja menimme ran-
nalle venaamaan bussia.

Koko viikon lämpötila oli 
lähemmäs kolmeakymmentä ja 
joskus tuntui, että olisi voinut 
olla viileämpää. Muistutimme 
leiriläisiä kuitenkin pitämään 
jonkinnäköisen päähineen pääs-
sä ja juomaan paljon.

Nuorten Draamaleiri
Maanantaina tulimme töihin 

jälleen 11.00. Kaksi leiriläistä 
tuli Caissaniemeen omalla kyy-
dillä ja loput seitsemän bussilla. 
Perillä autoimme jälleen leiriläi-
siä telttojen kokoamisessa, joka 
sujui nopeammin leiriläisten vä-
hyyden takia.

Olimme jo ennalta sopineet 
Katin kanssa, että me molem-
mat teemme koko viikon yhdes-
sä puutarhahommia. Saimme jo 
samana päivänä Touko-Poukolta 
(lempinimi, jolla Joukoa leik-
kisästi kutsuimme) ohjeet, mitä 
Caissaniemessä pitäisi tehdä. 
Aloitimme haravoimisella, jon-
ka ohella keräsimme myös risuja 
pois metsiköstä. Siinä ohella J-P 
kaatoi muutaman puun ja putsasi 
puskista koko kalastusrannan.

Emme ehtineet leiriläisten 
touhuja paljoakaan seuraamaan 
työn lomasta, mutta tiistaina ker-
roimme nuorille hieman järjes-
telmäkameroista, jonka jälkeen 
kaikki saivat ottaa kuvia van-
hemmille näytettävään valoku-
vanäyttelyyn. Leiriläiset innos-
tuivat kuvaamisesta ja otokset 
onnistuivatkin mainiosti. 

Loppuviikosta kärräsimme 
hiekkaa rantapolkua varten, se-
kä kannoimme kaksi tuolia po-
lun varrelle. Katin ”satumetsän” 
toteutus jäi vielä kesken, mutta 

toivottavasti se saadaan valmiik-
si seuraavien kymmenen vuoden 
aikana. Koko viikon ajan pidim-
me tietysti mielessä Touko-Pou-
kon ylimääräisen lakipykälän, 
”Muistakaa pitää taukoja”.

Jälleen torstaina vanhemmat 
tulivat käymään, jolloin leiri-
läiset esittivät vanhemmille itse 
suunnittelemansa näytelmät ja 
tanssit. Näytelmissä nuorten pi-
ti käyttää aikaisemmin leirikas-
teessa saamiaan tavaroita, joita 
oli mm. tennari, miekka, silmä-
lasit sekä mopinpää. Jälleen kah-
deksan aikoihin pelastuslaitos 
saapui moottoriveneen kanssa. 
Viime kerrasta viisastuneena 
”hai” kiinnitettiin pidemmällä 
köydellä veneen perään. Tällä 
kertaa me emme kaatuneet, eikä 
myöskään kukaan leiriläisistä.

Perjantaina leiriläiset saivat 
nukkua pidempään. Aamuherä-
tyksen jälkeen nostimme lipun, 
söimme aamupalan ja menimme 
auttamaan leiriläisiä telttojen 
purkamisessa. Yhteiset tilat sii-
vosimme siistiin kuntoon, ennen 
kuin lähdimme.

Lasten Taikaleiri
Viimeinen työviikkomme 

alkoi jälleen 11.00. Muutama 
leiriläinen oli jo tuohon aikaan 
odottamassa bussia seurakunta-
talon pihalla. Kun olimme pe-
rillä Caissaniemessä, autoimme 
lapsia kokoamaan teltat. Kah-
vin jälkeen leiriläiset jaettiin 
ryhmiin. Illemmalla järjestim-
me lapsille leirikasteen, jonka 
ohessa ryhmäläiset keräilivät 
lappusia, joista sitten muodostui 
jokaisen ryhmän nimi. Yöllä he-
räsimme molemmat ukkosen jy-
rinään ja kaikki leiriläiset tulivat 
sisälle nukkumaan rankkasateen 
takia.

Tiistaina aamupalan jälkeen 
Merja Kivimäki tuli pitämään 
lapsille kaksituntisen liikunta-
session, jossa me nuoremmat 
isoset olimme myös mukana. 
Hiki tuli ja kaikilla oli hauskaa! 
Illalla paistoimme lättyjä ja val-
voimme uimista.

Keskiviikkona leiripaikalle 
saapui taikuri Miika Ahlqvist, 
joka näytti lapsille muutaman 
taikatempun. Pienen tauon jäl-
keen leiriläiset saivat myös itse 
opetella tulitikku-temppua sekä 
taitella ilmapallosta oman koi-
ran. Iltapäivällä lapset rakensi-
vat joukkueittain hiekkalinnat 
ja lopuksi menimme vesisotaa, 
ohjaajat vs. leiriläiset. Vesisodan 
jälkeen leiriläiset ”kastoivat” 
uudet isoset Julian ja Jennin. 
Loppuillan vietimme rannalla 
makkaraa ja vaahtokarkkeja syö-
den.

Torstaina osa leiriläisistä he-
räsi tuntia aikaisemmin, vaikka 
herätys oli viimeisenä päivänä 
jälleen yhdeksältä. Normaaliin 
tapaan nostimme lipun viimeistä 
kertaa tänä kesänä. Aamupalan 
jälkeen purimme teltat kovalla 
tohinalla ja siivosimme lopuksi 
vielä yhteiset tilat kuntoon. Lei-
riläiset lähtivät bussilla, mutta 
me tulimme myöhemmin Jou-
nin kyydillä ja veimme tavaroita 
yläasteelle, Haaviin sekä seu-
rakuntatalolle. Ja näin saimme 
kesätyömme vapaa-aikatoimessa 
päätökseen.

Kirjoittajat:  
Sara Markkula & Joeli Rastas

Kesätöissä vapaa-aikatoimella

Puutarharyhmä täydessä vauhdissa.

Iloiset leiriläiset.

Taikuri Miika Ahlqvist opettaa leiriläisille taikoja.

Vedellä sotimista.

Hevosalan toimijoiden laajassa 
yhteistyössä tuotettu uudistu-
nut ja päivittynyt pieni tehotie-
topaketti on tarkoitettu kaikille 
hevosista kiinnostuneille, pää-
huomiossa ovat ensimmäisen 
hevosen tai ponin hankkimista 
harkitsevat ja hankinnan juuri 
tehneet. Oppaassa käydään tii-
viisti läpi erilaisia aiheita he-
vosen omistamiseen liittyen. 
Otsikoituina ovat mm. hevosen 
käyttäytyminen ja käsittely, 
kauppa ja vuokraus, hoito ja 
ruokinta, hevosen pitopaikka, 
eläinsuojelu sekä myös hevo-
sesta luopuminen jne. Jatko-
vinkkeinä on linkkejä sekä kir-
jallisuusluettelo.

Maksutoman 32-sivuisen 
oppaan voi maksutta ladata ja 
tulostaa: www.hippolis.fi/he-
vosenomistajanopas (pdf, 2,3 
Mt). Opasta on maksutta saa-
tavissa Hippolis – Hevosalan 
osaamiskeskuksen, Suomen 
Ratsastajainliiton, Suomen 
Hippoksen, Suomen Hevo-
senomistajien Keskusliiton 
sekä Hevosopiston toimistoil-
ta. Syksystä lähtien opasta saa 
myös Suomen Eläinsuojelu-
yhdistyksen, Ratsastajainliiton 
aluejaostojen sekä Hevosjalos-
tusliittojen toimistoilta kautta 
maan, niin kauan kun painosta 
riittää.

Hevosenomistajan 
opas uudistui 

Ypäjän uusi kanttori Kaija 
Saukkola ja Tapio Laurila pi-
tävät Ypäjän kirkossa kesäisen 
iltamusiikkitilaisuuden kaunii-
den sävelten parissa. Näin voi 
tulla hetkeksi kuuntelemaan 

uuden kanttorin laulua. Urku- 
ja piano-osuudet ovat Tapio 
Laurilan sormista.
Kesäinen iltamusiikki Ypäjän 
kirkossa lauantaina 20.8. klo 
20.00–20.30.

Saukkolalla ja Laurilalla  
iltamusiikkitilaisuus

Kesä jatkuu poikkeukselli-
sen lämpimänä ja ihmiset ovat 
vilkkaasti liikenteessä. Myös 
seuraelämä tuntuu olevan vil-
kasta lämpimien iltojen myötä. 
Kesä on ollut poliisille kiirei-
nen. On ollut kolareita, pa-
hoinpitelyitä, tappokin ja mo-
nenlaista riitaa ihmisten kes-
ken. Poliisi joutuu enimmäk-
seen ikävien asioiden kanssa 
tekemisiin. Tietysti joskus 
joku haluaa kertoa kuinka hy-
vin hänellä menee. Silloinkin 
laskuhumala tekee tehtävänsä 
ja normalisoi tilanteen sitten 
myöhemmin.

Joskus pistää ihmettele-
mään, miten pienistä asioista 
ihmiset jaksavat keskenään 
kiistellä. Jostakin rajasta saa-
tetaan kinata vuosia ilman mi-
tään ratkaisua, vaikka kyseessä 
on vain muutama sentti maas-
tossa.  Mokoma kiista saattaa 
sitten myrkyttää leppoisan 
mökkeilyn ja tai luontevat naa-
puruussuhteet.

Liikenteessä käyttäydym-
me välillä omituisesti. Toisen 
huomioon ottaminen on liiken-
teessä yleensä minimissä. Osa 
autoilijoista ottaa liikenteessä 
riskejä, joita muutoin ei mis-
sään tapauksessa ottaisi. Ag-
gressiivinen autoilija hämmen-
tää liikennettä ja saa aikaan 
ylimääräistä sähköä. Erityisti-
lanteita syntyy helposti ja siten 
onnettomuuden vaara kasvaa. 
Poliisi ei osu aina paikalle, kun 
liikenteessä tapahtuu. Ylino-
peusvalvonnalla pyritään kui-
tenkin saamaan kiinni ne, jotka 
ylinopeutta ajavina todennä-
köisesti syyllistyvät esim. tur-
hiin ohituksiin ja aiheuttavat 
siten vaaratilanteita.

On tärkeää saada liikentees-
sä kiinni ne, jotka ovat siellä 
riskitekijöinä. En tiedä kuinka 
kyseiset henkilöt tulevat naa-
pureittensa kanssa toimeen, 

mutta liikenteessä he ovat 
pommeja ja kanssaihmisilleen 
uhkana.

Ymmärrän monen autoilijan 
toivottomuuden tuntemukset, 
kun rikkeentekijät eivät näytä 
jäävän kiinni. Jo pelkästään 
työmatkoillani näen autoili-
joita, joiden kortti tulisi ottaa 
pois. Samankaltaisista rik-
keistä teemme käräjäjuttuja ja 
kuljettajille annetaan ajokielto. 
Kotimatkalla voi reagoida vain 
erityisen törkeisiin tapauksiin, 
jos aikoo kotiin ehtiä. Muuta-
man ypäjäläisenkin kohdalla 
alkaa kuitenkin olla mitta täyn-
nä. Niin että ajellaan hissuk-
seen, vaikka kuinka olisi kireä 
aikataulu töihin tai kotiin.

Liikenteessä kuten muussa-
kin elämässä olisi tärkeää, ettei 
provosoiduttaisi toisen tekemi-
sistä. Tiellä saa ajaa normaali-
nopeuttakin eikä perässä pus-
kurissa kiinni ajavan painos-
tukseen pidä alistua. Ajakoon 
ohi, kyllä kuski jossakin vai-
heessa kiinni jää. Jos tilanne 
liikenteessä on ollut erityisen 
vaarallinen, asiasta voi soittaa 
myös hätänumeroon, jolloin 
poliisipartio voi tarkistaa kul-
jettajan kunnon.

Me heilumme täällä rajalli-
sen ajan, joten aikaa on turha 
tuhlata joutaviin riitoihin. Sat-
sataan vaikka puutarhan hoi-
toon, kun kuulemma mikään ei 
ole sen tärkeämpää.

Toivotaan, että ilkivallante-
kijät jättävät Ypäjänkylän ui-
mapaikan rauhaan, jotta siellä 
olisi turvallista nauttia lammen 
viileydestä. Paikallisista teki-
jöistä on tullut vinkkejä, joihin 
palaamme. Pitää muistaa, että 
korvausvelvollisuus on myös 
alaikäisillä.

Hyvää loppukesää!
Markku Leppälahti

rikosylikonstaapeli

Kanta-Hämeen-
pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka
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11–14 -vuotiaille 
suunnattua nuorten 
seikkailuleiriä vietettiin 
Caissaniemessä 27.6–1.7.
Maanantaina alkoi leiri. Nuoret 
saapuivat tietenkin innoissaan 
leiriä odottaen seurakuntatalolle 
ja bussi kohti Caissaniemeä läh-
ti kahdeltatoista. Caissaniemeen 
saapuessa pystytettiin ensimmäi-
seksi teltat. Leirikaste tapahtui 
maanantaina. Monien mielestä 
leirikasteen olisi pitänyt olla 
yöllä, mutta kyllä tämäkin kiva 
oli. Ensiksi kierrettiin rasteja 
ryhmissä ja sitten kirjaimellises-
ti kastuttiin kun rastit päättyivät 
saareen. Caissaniemen lähellä 
olevaan pikkuiseen saareen kä-
veltiin pelastusliivit päällä ja 
köydestä kiinni pitäen. Maanan-
taina nuoret myös jaettiin ryh-
miin eli heimoihin. Kaikilla ryh-
millä oli omat hauskat nimensä 
ja oma tunnusväri, joka näkyi 
huivissa.

Tiistaina kaikki heimon jä-
senet tekivät itselleen puukau-
lakorun joka oli ryhmän kanssa 
kuitenkin yhtenevä. Ryhmät sai-
vat naamaansa upeat sotamaa-
laukset. Ohjelmassa oli myös 
aarteenmetsästystä ja jousiam-
muntaa.

Keskiviikko alkoi askarrel-
len. Heimojen jäsenet tekivät 
viirit. Heimot tekivät myös yh-
teiset hienot toteemit askartelu-
massasta. Sää oli mahtava myös 
keskiviikkona, jopa liiankin kuu-
ma ja hiostava. Olisi voinut olla 
viileämpääkin, kun ulkona oli 
ohjelmaa. Tosiaan myöhemmin 
askartelun ja lounaan jälkeen 
rannalla oli rasteja.  Rasteista 
pidettiin kovasti.  Rastien voit-
tajaheimoksi selviytyi parhaiten 

rasteista suoriutunut ja parhaiten 
yhdessä ryhmänä toiminut ryh-
mä, joka oli Höpläkynsi.

Torstaina leikittiin ja pelail-
tiin lenttistä. Vanhemmat, sisa-
rukset ja isovanhemmat olivat 
tervetulleita käymään torstai-
iltana. Nuoret esittivät ryhmissä 
vieraille pieniä näytelmiä, jot-
ka olivat aikaisemmin päivällä 
valmistelleet. Perheiden lähdön 

jälkeen alkoi monien mielestä 
leirin kohokohta. Pelastuslaitok-
selta saimme pari vierasta Cais-
saniemeen. He lähtivät kuljetta-
maan meitä ”banaanilla” lähei-
sen rannan laavulle. Banaani siis 
laitettiin moottoriveneen perään 
ja kyytiin mahtui kolme. Kul-
jettamisessa meni kauan aikaa, 
mutta kaikki sujui turvallisesti. 
Banaanin kyydissä olo oli paras-

ta. Tätä mieltä lähes kaikki oli-
vat. Laavulla vietettiin ”Beach 
Partyja”. Paisteltiin siis makka-
raa ja vaahtokarkkeja, kuunnel-
tiin musiikkia ja pidettiin haus-
kaa rennolla meiningillä.

Perjantaina herättiin vasta 
puoli yhdeksältä, koska torstai-
na laavulla meni aika myöhään. 
Normaalisti herätys olisi ollut 
kahdeksalta. Perjantaina ei oh-
jelmassa oikeastaan ollut muuta 
kuin siivous ja kotiinlähtö.

Leiriläisiä haastatellessa 
kuulin, että leiri oli ollut kiva. 
Ketään ei ainakaan sanonut että 
olisi ollut tylsää ja että leiri olisi 
ollut typerä. Kaikki kyllä pitivät 
leiristä. Muutoksia oltaisiin ha-
luttu ohjelmaan, leirikasteeseen 
ja Caissaniemen leirikeskuk-
seen. Kysyttäessä, mikä oli pa-
rasta, banaanilla laavulle karkaa-
minen nousi selvästi ykköseksi. 
Sääkin suosi koko leirin ajan 
nimittäin auringonpaisteesta ei 
ollut pulaa. Seikkailuleiri sujui 
mainiosti ja juuri niinkuin piti-
kin, seikkailuhengessä!

Veera Sulantola

Seikkaillaan!

Antero Kallion sotamaalaus 
sekä värjätty huivi.

Caissaniemeen nousi pieni telttakylä. Heimojen väliset kilpailut.

Leirikaste.

Suomalaisen maatalouden ra-
kennemuutos jatkuu. Tiken eli 
Maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskuksen mukaan 
maatalous työllistää nyt kolman-
neksen vähemmän ihmisiä kuin 
vuonna 2000. Samassa ajassa 
maatalous- ja puutarhayritysten 
määrä on laskenut viidenneksen.

Maataloustöitä teki vuonna 
2010 kaikkiaan 125 300 hen-
keä. Muutos ei kieli suoraan 
tilojen työmäärän vähenemi-
sestä. Maataloustöihin käytetty 
aika on vähentynyt vain 13 %. 
Eniten työllistivät lypsykarjati-
lat.

– Lypsykarjatilan hoitaja 
käytti maataloustöihin keski-
määrin 255 päivää vuodessa 
eli lähes kaksi kertaa enemmän 
kuin keskiverto maatalouden pa-
rissa työskentelevä, kertoo pro-
jektitutkija Pasi Mattila Tikestä.

Maa- ja puutarhatalouden 
osuus alan työtä tekevien koko-
naistyömäärästä onkin suurin 
karjatalousvaltaisilla alueilla. 
Viljatilojen hoito vaati keski-
määrin kolmanneksen niillä 
työskentelevien työajasta.

Maatilaa hoitaa keski-
määrin kolme vuotta  
iäkkäämpi viljelijä  
kuin vuonna 2000

Keskiverto suomalainen vil-
jelijä on 51-vuotias eli kolme 
vuotta vanhempi kuin vuonna 
2000. Nuorimmat viljelijät työs-
kentelevät sikatiloilla. Myös 
lypsykarjatiloja hoitaa keski-
määrin alle 50-vuotias viljelijä.

– Sukupolvenvaihdoksia ei 
tehdä tällä hetkellä tiloilla eri-
tyisen tiuhaan. Viimeisten viiden 
vuoden aikana sukupolvenvaih-
doksen on tehnyt 10 % tiloista, 
Mattila toteaa.

Suomalainen tila on ollut ny-
kyisen omistajansa hallussa kes-
kimäärin reilut 20 vuotta.

Kolmannes maatalouden pa-
rissa työskentelevistä on naisia. 
Heitä tapaa todennäköisimmin 
hevostiloilla. Naisia on paljon 
myös puutarhatalouden töissä. 
Lukumäärältään eniten naisia 
työskentelee viljatiloilla.

Noin puolella maatalous- ja 
puutarhayritysten työvoimasta 
on alaan liittyvä koulutus. Ylei-
simmin maatalousalan tutkin-
non ovat hankkineet karjatilojen 
toiminnasta vastaavat viljelijät. 
Tästä tekevät kuitenkin poikke-
uksen lammas-, vuohi- ja hevos-
tilat. Niiden hoitaminen on ollut 
ainakin aluksi usein harrastus, 
mistä syystä niiden pitäjät eivät 
ole välttämättä hankkineet alan 
koulutusta.

Tilaluku puolittunut  
20 vuodessa

Maatalous- ja puutarhayritys-
ten määrä on laskenut kymme-
nessä vuodessa viidenneksellä 
63 874:ään. Vuodesta 1990 ti-
laluku on puolittunut. Enää kol-
mannes tiloista toimii kotieläin-
talouden parissa. Vielä 10 vuotta 
sitten puolet tiloista ilmoitti ko-
tieläintalouden päätuotantosuun-
nakseen. 

Osa aiemmista karjatiloista 
on lopettanut ja osa keskittynyt 
kasvinviljelyyn, mikä näkyy vil-
jatilojen osuuden kasvuna. He-
vostalouden merkitys on kasva-
nut. Sitä päätuotantosuuntanaan 
harjoittavien tilojen lukumäärä 
on hieman noussut ja osuus kai-
kista tiloista on lähes kolman-
neksen suurempi kuin vuonna 
2000. 
Tutustu tilastoon www.maatalo-
ustilastot.fi -sivustolla.

Vuoden 2011 Ongelmajätetem-
paus päättyi 15.6. Oripäähän. 
Ongelmajätetempaus jäi viimei-
seksi, sillä jatkossa Loimi-Hä-
meen Jätehuolto Oy:n toimialu-
eella kiertävä vaarallisten jättei-
den (aiemmin ongelmajätteiden) 
keräyskampanja tunnetaan ni-
mellä Ekotekotempaus.

Ongelmajätetempauksella on 
saatu vuodesta toiseen talteen 
suuri määrä vaarallista jätettä, 
niin myös tänä vuonna. Esimer-
kiksi jäteöljyä ja vanhoja akku-
ja saatiin tänä vuonna talteen 
yli 60 tonnia ja maaliakin yli 
15 tonnia. Tempauksen pysäh-
dyspaikat ovat pysyneet vuosia 
lähes muuttumattomina, samoin 

keräyksen järjestämisajankohta. 
Niinpä LHJ:n toimialueen asuk-
kaat ovat oppineet tuntemaan 
tempauksen ja varautuneet jo-
kakeväiseen kiertueeseen va-
rastoimalla vaaralliset jätteensä 
vuoden aikana asianmukaisesti, 
tietäen tempauksen noutavan 
jätteet taas keväällä tutusta pai-
kasta. Useilla tempauksen py-
sähdyspaikoilla onkin totuttu 
näkemään vakioasiakkaita, jot-
ka ovat tulleet vuosien varrella 
LHJ:n henkilökunnalle tutuiksi. 
Niin LHJ:n kuin asiakkaidenkin 
hyväksi ja toimivaksi toteaman 
tempauksen tutut palvelut säily-
vät vaikka nimi vaihtuu Ekote-
kotempaukseksi. Samoin valta-

osa vanhoista pysähdyspaikoista 
jäänee käyttöön. Tempauksen 
nimimuutoksen taustalla on uu-
si jätelaki, jonka myötä termi 
ongelmajäte jää pois käytöstä ja 
korvataan termillä vaarallinen 
jäte.

Positiivista palautetta
LHJ:n työnjohtaja Tommi 

Savo kertoo viimeisen Ongelma-
jätetempauksen sujuneen odo-
tusten mukaan. Vaarallisia jät-
teitä saatiin talteen suunnilleen 
edellisvuosia vastaava määrä. 
Viime vuosina Ongelmajätetem-
pauksen kautta talteen saadun 
vaarallisen jätteen määrässä on 
ollut havaittavissa pientä laskua. 

Kyse ei kuitenkaan ole LHJ:n 
toimialueen asukkaiden huo-
limattomasta suhtautumisesta 
vaarallisiin jätteisiin, päinvas-
toin. ”Vaarallisia jätteitä ei ehkä 
haluta enää säilyttää kotinurkis-
sa keräystempausta odottamassa, 
vaan ne tuodaan suoraan LHJ:n 
jäteasemille”, Savo sanoo. Jäte-
huolto toimialana herättää toisi-
naan tunteita puolesta ja vastaan. 

Ongelmajätetempaus on kui-
tenkin kerännyt lähes pelkästään 
positiivista palautetta. ”Ihmiset 
ovat olleet erittäin tyytyväisiä 
kun vaaralliset jätteet tullaan 
hakemaan tutusta paikasta eikä 
varsinkaan isoja eriä tarvitse itse 
kuljettaa”, Savo kertoo.

Maatalous työllistää nyt 
30% vähemmän ihmisiä 

kuin vuonna 2000

LHJ:n Ongelmajätetempaus 
2011 on päättynyt

Ypäjänkylän perinnepiiriin on 
kuulunut yksi henkilö, joka vuo-
sien mittaan ei jättänyt kokoon-
tumisia väliin kuin pari kertaa, 
niilläkin kerroilla pakottavasta 
syystä. Tämä henkilö oli Kulma-
lan Pirkko. Kun piiri kesäkuun 
alussa kokoontui, jotain oli pe-
ruuttamattomasti toisin: Pirkko 
ei enää ollut joukossamme. 

Pirkko oli aktiivisesti saat-
tamassa perinnepiiriä käyntiin 
vuonna 1996. Syntyjään ypä-
jänkyläläisenä hänellä oli pal-
jon sekä omakohtaista että van-
hemmilta ihmisiltä periytynyttä 
muistitietoa kylän historiasta. 
Kun Mutkalan tytär vielä löysi 
elämänkumppanikseen Kulma-
lan pojan kotikulmilta, tietä-
mys kylän vaiheista oli vankka. 
Muistin tueksi heidän arkistois-
taan löytyi myös vanhoja asiapa-
pereita ja albumeistaan runsaasti 
valokuvia vuosikymmenien var-
relta.

Pirkon loistava ajatus oli 
piirtää ”Nopolan kaupungista” 
kartta ja kirjoittaa muistiin, keitä 
taloissa oli vuosien varrella asu-
nut. Kaikki innostuivat, ja niin 
syntyivät kirjaankin päätyneet 
kartat ja asukasluettelot kylän 
eri kulmakunnista.

Pirkko oli iloinen ja huumo-
rintajuinen, mutta hänessä oli 
myös aimo annos jämäkkää ku-
rinpitäjää. ”Mihis mei jäätiin-
kä?” hänellä oli tapana palauttaa 
ryhmä ruotuun, jos oli eksytty 
liian kauas varsinaisesta aihees-

ta. Jos oli jotain sanottavaa, 
Pirkko sai suunsa auki, mutta 
kuunteli silti myös toisia.

Pirkko oli piirin puuhanai-
nen, porukan moottori. Hän 
ideoi, järjesteli ja pani toimek-
si. Jahkailu ei kuulunut hänen 
tapoihinsa. Näyttelyitä järjestet-
täessä hän osasi muokata mitä 
hulluimman idean toteuttamis-
kelpoiseksi. Tapahtumissa Pirk-
ko otti vieraita vastaan, opasti ja 
huolehti siitä, että vieraat jättivät 
puumerkkinsä vieraskirjaan, jota 
hän täydensi lehtileikkein ja va-
lokuvin. Myös piirin kassalipas 
oli uskottu Pirkon haltuun. Ei-
vätkä piiriläisten merkkipäivät-
kään jääneet Pirkolta huomaa-
matta. Hän oli luottohenkilö.

Vaikka Pirkko ei ole enää 
fyysisesti läsnä, hänen henken-
sä on. Pirkko elää mielissämme. 
Hänen jättämänsä jälki on vahva 
ja eläväinen, kuin Pirkko itse.  

Ypäjänkylän perinnepiiri

Kulmalan Pirkkoa muistaen
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VA I N  M I E H I L L E ! ! !  

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET PE 19.8.2011 MENNESSÄ: 

Diakoni Hanna Hakala 
Soittamalla tai tekstiviestillä: 
040 5536 362 tai 
hanna.hakala@evl.fi 

Sosiaaliohjaaja Ulla Laine 
Soittamalla tai tekstiviestillä: 
050 3030 610 tai 
ulla.laine@ypaja.fi 

Haluatko mielekästä tekemistä ja  
miehekästä juttuseuraa? 
 

Tarvitsetko opastusta ja käytännön  
harjoituksia kokkaamisessa? 
 

Kaipaatko syksyn pimeisiin iltoihin  
valoa ja voimavirtaa? 
 

Kaikkea tätä ja paljon muuta on nyt  
tarjolla! 

Te r ve t u l o a  re i l u u n  p o r u k k a a n !  

Miesten ryhmä kokoontuu syksyllä 2011 seitsemän 
kertaa. Ryhmäläiset voivat itse vaikuttaa toiminnan 
sisältöön toiveidensa ja kiinnostuksensa mukaan. 
Ensimmäinen kokoontuminen on tutustumis- ja 
suunnitteluilta. Ryhmään mahtuu kahdeksan mies-
tä. Toiminta on osallistujille maksutonta. 

LASTENHOITO JÄRJESTETTY! 

Miesryhmä starttaa syyskuussa 

Aika: Parilliset tiistait klo 17-19 alkaen 6.9.2011 
Paikka: Ypäjän seurakuntakoti, Perttulantie 8 

MIESKERHON VETÄJINÄ TOIMIVAT 
JOUNI PALOPOSKI ja KAARINA KAUPPILA 

Miesryhmässä keitetään  
sosiaalista soppaa ja saadaan  

voimia vertaistoiminnasta

Sosiaali- ja diakoniatyö yhdistivät voimavaransa miesryhmätoiminnan aloittamiseksi. Mies-
ryhmän toimintaa suunnittelemassa sosiaalityöntekijä Maarit Ketola, Kaarina Kauppila, 
diakoni Hanna Hakala ja Jouni Paloposki.

Ypäjällä käynnistyy syyskuun 
alkupuolella vain miehille tar-
koitettu toiminnallinen ryhmä, 
joka on osallistujille maksuton. 
Ryhmään mahtuu kahdeksan 
miestä ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Ryhmä kokoontuu syys-, 
loka ja marraskuussa parillisina 
tiistai-iltoina, joten tapaamis-
kertoja on yhteensä seitsemän. 
Iltojen teemat vaihtelevat ja ryh-
män jäsenet voivat itse vaikuttaa 
toimintaan toiveidensa ja kiin-
nostuksensa mukaan. Ensimmäi-
sen kokoontumisen yhteydessä 
toimintaa suunnitellaan yhdessä 
ja toiveita pyritään toteuttamaan 
syksyn aikana. Ryhmään pääse-
vät kätevästi myös yksinhuol-
tajaisät, sillä lastenhoito on jär-
jestetty. Miehet saavat ”äijäillä” 
keskenään ja lapsille järjestetään 
saman katon alla omaa touhua 
ja toimintaa reippaiden isosten 
avustuksella. 

Sosiaalista soppaa
Miesryhmän kantavia tee-

moja ja peruspilareita tulevat 
olemaan miesten keskeinen sosi-
aalinen kanssakäyminen, yhdes-
sä tekeminen sekä maittavan ja 
edullisen arkiruuan valmistami-
nen. Jokaisella kokoontumisker-
ralla valmistetaan ja maistellaan 
yksinkertaista perusruokaa tai 
vähintään pientä purtavaa. Mie-
het saavat opastusta ja vinkkejä 
sekä käytännön harjoituksia ruu-
anvalmistuksessa. Mitä sinä tai-
koisit vaikkapa maitojauheesta, 

perunoista, porkkanoista, maka-
roneista ja makkarasta? Ideoita 
ryhmäläisille tarjoilee eläkkeelle 
jäänyt kotitalousopettaja Kaari-
na Kauppila. Kokkailun lisäksi 
ryhmässä voidaan esim. pelata 
pelejä, liikkua luonnossa, jär-
jestää tietokilpailu, jutella maa-
ilman menosta miesten näkö-
kulmasta ja istua iltaa vaikkapa 
nuotion äärellä. Voimaa ja virtaa 
saadaan siis keittiön antimien li-
säksi myös yhdessäolosta!

Kunnan ja seura-
kunnan yhteistyötä

Vain miehille tarkoitettua toi-
mintaa on ollut harvemmin tar-
jolla, joten nyt toivotaan miesten 
lähtevän aktiivisesti mukaan 
osallistumaan. Toiminnan järjes-
täjinä ovat Ypäjän seurakunta ja 
kunta. Ryhmän vetäjänä toimii 
Jouni Paloposki ja ruuanvalmis-
tuksen ohjaajana Kaarina Kaup-
pila. Ryhmä kokoontuu pääsään-

töisesti Ypäjän seurakuntako-
dilla, jonka mukavissa tiloissa 
myös lastenhoito järjestyy. Il-
moittautumisia ottavat vastaan 
Hanna Hakala ja Ulla Laine joko 
puhelimitse, tekstiviestillä, säh-
köpostilla tai henkilökohtaisesti. 
Yhteystiedot löytyvät oheisesta 
ilmoituksesta. Mikäli miesryh-
mä herättää kiinnostusta miesten 
keskuudessa, ryhmän muodos-
taminen jälleen ensi keväänä on 
mahdollista.

Isoisä, silloin vielä tuo Kalajoen 
kormu nuorukainen, tuli tukki-
uiton mukana Loimijokea pitkin 
Ypäjälle. Yksi sumapaikka oli 
Levällä oleva Poukkasilta. Si-
tä sumaa papan oli pakko jäädä 
purkamaan. Hyvä oli että jäi, 
koska muuten en olisi tätä kir-
joittamassa. Tuomolan tila sijait-
si aivan Poukkasillan kupeessa 
ja sieltä hän nappasi vaimokseen 
kunnollisen maalaistytön. Lempi 
leimahti ja uitto jäi. 

Kun tukkiuitto saavutti Le-
vän, me pikkupojat olimme 
innosta kankeina. Keksit käsi-
hantaakissa saimme olla härkä-
poikina (ensikertalainen) tai hän-
nän ajossa eli rannalle jääneiden 
uittopuiden kerääjinä. Hauskinta 
meistä oli tai oikeammin sitä 
odotimme eli suma. Poukkasillan 
kohdalla joki oli niin kapea, että 
ainakin kerran viikossa syntyikin 
mahtava suma. Pohjalaiset von-
kamiehet tekivät sumapuomin 
(kyrpäpuomin). Se oli yhteen 
liitetyistä tukeista tehty tukki-
lauttaa pitävä kehä. Rakennettiin 
myös pyräs eli pieni tukkilautta, 
jolla melottiin suman sisällä tai 
vieressä.

Kun vanhojen uittomiesten 
silmä vältti, alkoi meille suma-
juoksu. Uhkarohkeata puuhaa. 
Muutaman kerran mulahdimme 
tukkien väliin ja kuolema koput-
ti. Sisulla kuitenkin ylös selvit-
tiin ja golffarit märkinä mamman 
hoiviin.  Kun sitten tukit taas 
tasaisesti ajelehtivat kohti Kur-
jenmäen siltaa oli vonkamiehillä 
ettosten aika. Istuttiin ruispellon 
päätteessä ja syötiin jätkänjuus-
toa (perunoista ja läskikäristyk-
sestä tehtyä lempiruokaa). Pol-
tettiin Klubia ja Työmiestä ja pu-

huttiin, no mistäpä muusta kuin 
naisista. Me härkäpojat istuimme 
rehvakkaina jalkopäässä. Otim-
me opiksemme.

Poukkasillan eteen kasaantu-
nut suma oli pikkupoikien mie-
lestä korkeampi kuin meijerin 
torni. Tukit olivat sulloutuneet 
niin tiukkaan konkeloon, että päi-
vä- ja yötolkulla tukkijätkät sai-
vat sarkapuserot hiestä märkänä 
niitä purkaa. Me natiaiset odo-
timme toiveikkaana molskahduk-
sia, kun joku joskus perkeleiden 
saattelemana putosi mutaiseen 
jokeen tukkien väliin. Räpiköi 
ylös ja istui kahareisin tukille. 
Mikään muu ei harmittanut kuin 
se, että keksi perskules jäi. 

Kun yksi suma taas oli puret-
tu, korkattiin Pomeranssipullo 
sen kunniaksi, istuttiin alas odot-
taen seuraavaa. Jätkillä oli Le-
vällä oma kortteeri, jossa emäntä 
valmisti heille ruokaa ja isäntä 
toisinaan lämmitti saunan. Pian 
kuuluikin monelta olkimatras-
silta kuorsaus. Tukitkin joessa 
lipuivat rauhallisena ikäänkuin 
nukkuen. Tukkijätkien lähdettyä 
seuraamaan tukkihäntiä alkoi up-
potukkien tarkkailu. Niitä riitti 
vaikka taloaineiksi asti. Uppotu-
kit ovat tunnetusti lujaa, kovaa 
laatua. Ei mitään pikakasvatet-
tua turbomäntyä. Vielä vuosia 
jälkeenkin moni ruuhi sai niistä 
vähän pinnan alla majailevista 
uppeluksista osuman.

Nyt aika on toinen. Ei ui joes-
sa tukkeja, rannoilla keksikkäitä 
tukkijätkiä. Tukkijätkien jälke-
läisiä on kyllä jo neljännessä pol-
vessa. 

Kovia jätkiä.
Keijo Wääri

Uitolla

LASTEN ja NUORTEN 

SUURKIRPPIS
lauantaina 20.8.2011 klo 10–13

Ypäjän Pertunkaaressa, Pertuntie 5
Pöytävaraukset 050 522 6282 / Henna. 

Pöytävuokra 7 €  jäsenet, 14 € muut, 2 € paikka rekille.
• Kahvio        • Ongintaa        • Kasvomaalaus

Tervetuloa hyville ostoksille!
Järj. Lounais-Hämeen MLL yhdistykset

Liikuntatapahtumia
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Hyrsynseudun kyläyhdistys
myy t-paitoja
Ypäjän Yössä lauantaina 20. elokuuta

seurakuntakodin parkkipaikalla 18–22. Tervetuloa  
ostoksille toivottaa Hyrsynseudun Kyläyhdisty ry.

Seniorit kiittävät saamistaan t-paidoista!

Yleisön pyynnöstä järjestämme

ILTAPÄIVÄTANSSIT
Hyrsyn lavalla sunnuntaina 28.8. klo 15–19. 
Musiikista vastaa

SOLISTIYHTYE JERMUT
TERVETULOA isolla joukolla tanssimaan. Liput 10 €.
Puhvetti.

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Hyrsynkulman 
kyläyhdistys tiedottaa
Kuusjoenkulman kyläyhdistys on kutsunut 

meidät yhteiseen illanviettoon Piilikankaalle lauantai-
na 13.8. klo 18.30 alkaen. Mahdollisuus saunomiseen ja 
uimiseen ja karaoken laulamiseen yksin, kaksin tai vaik-
kapa koko porukalla. Matkan teemme reipashenkisesti 
polkupyörillä.  Yhteislähtö lavalta 17.30. Matkan varrella 
on pari juomapysäkkiä. Mikäli pyöräily ei tunnu sopivalta, 
voi toki mennä autollakin.
Varaathan paluumatkalle valoa pyörään ja heijastimen, 
että meidät huomataan pimenevässä elokuun yössä.  
Ja muistakaa kypärät päähän.
Tervetuloa pyöräilemään toivottaa

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
ELÄKELIITON TOIMINTAA  
SYYSKAUDELLA

Mölkkypeliä pelataan loppukesän ajan Rajatie 3:n piha-alu-
eella keskiviikkoisin (säävaraus). Tapahtuma alkaa kello 13.
Syyskausi aloitetaan kuukausikokoontumisen merkeissä 
syyskuun alkupuolella. Syyskauden toiminnasta voit lukea 
seuraavasta Ypäjäläisestä ja myöskin Seutu-Sanomien yh-
distyspalstalta, jossa kerrotaan muidenkin yhdistysten ta-
pahtumista.
Kaikkia kutsutaan osallistumaan Pertunpäivien ja Ypäjän 
yön tapahtumiin, joista voit lukea toisaalta tästä lehdestä.

Tukihenkilökoulutus
torstai-iltaisin 6.10. – 8.12.

Rautatienkatu 10, Forssa
Forssan Seudun Mielenterveysseura on aloit-
tanut tukihenkilötoiminnan Ypäjällä. Kaipaam-
me joukkoomme arjen auttajia. Tukihenkilöinä 
toimii eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia 
ihmisiä. Tule tekemään vapaaehtoistyötä, jolla 
on merkitystä. Saat uuden harrastuksen, ystä-
viä sekä laadukasta ja ilmaista jatkokoulutusta. 
Kurssille osallistujat haastatellaan, haastatte-
lupäivät ma 26.9. ja ma 3.10. Ilmoittauduthan 
haastatteluun hyvissä ajoin.

Sinun apuasi tarvitaan. Auta antamalla aikaasi!

Lisätietoa: 
Anja Nwose, puh. 050–465 1152, 
lintukoto@surffi.net

Moisanderin sukuseura ry
Moisanderin sukuseuran sääntömääräinen 
vuosikokous ja 10-vuotissukujuhla järjes-
tetään Tampereen Suomalaisella Klubilla 
lauantaina 3.9.2011 alkaen klo 12.

Tarkempi ohjelma jäsenkirjeessä ja sukuseuran nettisivuil-
la osoitteessa suvut.genealogia.fi/moisander.

Ilmoittautumiset viimeistään 15.8.2011 Hessi Moisander 
050 561 4148 tai hessi.moisander@netti.fi.

Jokioisten-Ypäjän 
4h-yhdistys tiedottaa
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistykseen on 

monen vuoden tauon jälkeen palkattu
toukokuusta alkaen oma 4H-ohjaaja hoitamaan alu-
een asioita. Palkattu henkilö on Mari-Anne Laine. 
Tarkoitus on työllistää alueen nuoria ja järjestää heille 
harrastustoimintaa esim.4H-kerhojen puitteissa. Ypä-
jälle on kovin kaivattu kokkikerhoa, joka olisi tarkoitus 
sinne perustaa syksyn aikana. Ideoita otetaan mielel-
lään vastaan.
Kesän ajan Jokioisten Elonkierrossa on avoinna elo-
kuun loppuun asti makasiinikahvila, jossa on 4H:n 
työllistämiä nuoria töissä. Kahvila on avoinna 27.6.–
7.8. ma-pe klo 14–19.30 sekä la-su klo 13.30–19 ja 
8.–31.8. la-su klo 13.30–19. Tervetuloa kahville!

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
4H-ohjaaja Mari-Anne Laine

Puh. 050 400 1113
4h-yhdistys@jokioinen.fi

Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden

KUNTOSALIVUOROT
Palvelukeskuksessa syksyllä 2011

Alkeisryhmä l   KE   klo 13–14
Alkeisryhmä ll  MA  klo 13–14
Jatkoryhmä l   MA  ja  KE  klo 14–15
Jatkoryhmä ll  TI   ja  TO klo 14–15
Ryhmät alkavat maanantaina 22.8.2011 
Vuorot ovat ohjattuja.
Alkeisryhmäläisille henkilökohtainen ohjaus 
ennen harjoittelun alkua. 
Tiedustelut ja uusien ryhmäläisten ilmoittautumiset
puh. 050 349 4331 / Mari Krapi
TI klo 13–14 ja PE klo 14–16 ja LA klo 13–15 on mak-
suttomat vapaavuorot, joissa ei ohjausta. Tällöin jo-
kainen on itse vastuussa mahdollisista tapaturmista. 
Vapaavuoroja voi käyttää kun on käynyt tai käy oh-
jatussa ryhmässä.

Oletko kiinnostunut ilmaisutaidosta?
Alkutapaaminen Ypäjänkylän Seuraintalolle
tiistaina 16.8.2011 klo.19.00
Tervetuloa!

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Pertunpäivien mäkiautokilpailu
Jo kahtena vuonna järjestetty suuren suosion saanut, 
kaikille avoin mäkiautokilpailu järjestetään tänäkin 
vuonna Pertunpäivien aikana.  Vielä on hyvää aikaa 
rakentaa oma mäkiauto ja ilmoittautua mukaan. Leik-
kimieliseen kilpailuun ovat kaikki tervetulleita!
Mäkiauton rakentamissäännöt ovat hyvin vapaat ja 
tämän takia kilpailukalustokin on hyvin kirjavaa. Auto 
saa olla enintään kaksi metriä pitkä ja metrin leveä, 
maksimipaino saa olla 100 kiloa. Autossa tulee olla 
luotettava ja kestävä ohjausmekanismi sekä jarrut,  
joilla auto pysähtyy kävelynopeudesta neljän metrin 
matkalla. Auto tulee myös varustaa  turvakaarella, 
joka estää kuljettajan jäämisen puristuksiin, jos auto 
kääntyy ympäri. Täydelliset säännöt ovat nettisivulla 
http://makiauto.suntuubi.com/. Lähde mukaan vauh-
dikkaaseen mäkiautokilpailuun!
Mäkiautokilpailu la 20.8.2011 klo 15–16
Pertuntie 5, maali Lepolantie 2
Pertunkaaresta Ratsu-Riihen eteen
Lisätiedot, säännöt ja ilmoittautumiset 17.8.2011 mennessä:
Mika Talvisilta p. 040 7338 244 tai
mika.talvisilta@gmail.com

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset
ELOKUUN TOIMINTAA
PYÖRÄILY jatkuu maanantaisin klo 
18.00. Lähtö Pikku Annen Saven luota. 

LENTOPALLO jatkuu keskiviikkoisin klo 18.00 Katin-
hännän kentällä.  
LAULUILTA Seuraintalolla tiistaina 23.8. klo 18.30. 
Tervetuloa!

Ypäjän Riistamiehet ry:n
KESÄKOKOUS
pidetään 7.8.2011 klo 12.00 ampumaradalla. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Pienpetojen saalisilmoitukset 5.8.2011 klo 17.00 men-
nessä sihteerille.

Johtokunta
Kokouksen jälkeen jäsenten välinen haulikkomestaruus-
kilpailu.

Ampumajaosto

Ypäjän Karjalaisseura ry:n
TOIMINTAA ELOKUUSSA
Saunailta Caissaniemessä (Tanilantie 110,

 Tammela) tiistaina 9.8.2011 kello 18 alkaen. Ohjel-
massa kahvittelua, pelejä, saunomista, makkaran-
paistoa ja haastelua.
Tervetuloa joukolla mukaan.

Tervetuloa tutustumaan kyykkäpeliin Perttulan 
koulun pihalle Ypäjän Yössä. 
Tule tutustumaan pelin sääntöihin ja kokeilemaan 
käytännössä kyykkäpeliä.  
Tervetuloa! Ypäjän Karjalaisseura ry

Hei sinä työsi kehittämisestä kiinnostunut hoitaja!

Ypäjän kunta hakee Palvelukeskukseen

KAHTA HOITAJAA
Ypäjän palvelukeskuksessa toimii erilaisia yksiköitä 
ja palvelurakenteen muutoksen myötä työtä tehdään 
uusissa osaamistiimeissä. Toimintaperiaatteemme on 
kuntouttava hoitotyö sekä asiakkaan yksilöllinen ja 
kokonaisvaltainen kohtaaminen. Työ on kolmivuoro-
työtä. Hakijoilta odotamme kiinnostusta vanhustyöhön 
sekä kykyä kehittyä ja kehittää työtään.  Työssä vaadi-
taan hyviä tiimityöskentelytaitoja sekä vastuunottoa ja 
itsenäistä päätöksentekotaitoa. 
Hakijalta edellytämme sosiaalihuollon ammattihen-
kilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 
8 §:n mukaista tutkintoa. Hoitajan tehtäväkohtainen 
palkka on 1.901,94 €/kk. 
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Va-
littujen on pyydettäessä esitettävä myös rikosrekiste-
rilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Valituilla on 
neljän (4) kuukauden koeaika.
Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen, 
joita ei palauteta, 18.8.2011 klo 17 mennessä osoi-
tetaan Ypäjän perusturvalautakunnalle, os. Perttu-
lantie 20, 32100 YPÄJÄ.
Sähköposti: kunta@ypaja.fi ja fax: (02) 767 7214
Lisätietoja antavat vanhus- ja vammaistyönjohtaja Tai-
na Haavisto, puh. (02) 7626 5231 sekä sosiaalijohtaja 
Eila Puolamäki, puh. (02) 7626 5220.
Lisätietoja Ypäjän kunnasta löytyy osoitteesta:  
www.ypaja.fi

Ypäjällä 29.7.2011       Ypäjän perusturvalautakunta
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IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA
Pappilan päivätupa  
avoinna jälleen 
Maanantaina klo 10.00–14.00
Tiistaina klo 10.00–14.00
Ohjelmassa: kuntosaliharjoittelua, 
bingoa, leivontaa, yhdessäoloa ym.
Tervetuloa mukaan! 

Tiedustelut ja uusien ilmoittautumiset 050 349 4331/ 
Mari Krapi, tai 050 430 2690/ Pappilan päivätupa

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

perjantaina 12.8.2011 
Lähtö Ypäjän torilta 12.8.2011 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.

Ypäjän ikäihmisten 
mölkkymestaruuskilpailut 2011

Ikäihmisten mölkkymestaruuskilpailut pidetään  
Palvelukeskuksen pihalla 

ke 10.8.2011 klo 13.00. Säävaraus! 
Kilpasarjat: naisille ja miehille 60 vuotta täyttäneille 

sekä yleinen sarja Palvelukeskuksen asukkaille.
TERVETULOA!

Vanhusneuvosto, Eläkeliitto ja Ypäjän kunta

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/fi/palvelut /kirjasto
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypä-
jän kirjasto”.

KESÄAUKIOLOAJAT 1.6. – 31.8.
ma  klo 13–19
ti klo 13–19 
ke klo 12–16 
to klo 10–15 
pe klo 10–15 

Kesälauantaisin suljettu
• • • • •

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as 
puh. 050 363 0508

AUKIOLOAJAT 
ti klo 17–19
ke  klo 10–12
Kesälauantaisin suljettu

• • • • •
ELOKUUN NÄYTTELY:
8.8. alkaen Paula Oksmanin maalauksia

• • • • •
LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran su 14.8.  
klo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa. 
Kirja: Tapani Baggen ”Sininen aave”.

• • • • •
PERTUNPÄIVÄT JA YPÄJÄN YÖ 2011
Pertunpäivien ja Ypäjän Yön ohjelma löytyy  
osoitteesta
http://www.ypaja.fi/fi/palvelut/kulttuuri/pertun_paivat  

Ohjelma
   Ohjelmatietoihin voi tulla muutoksia ennen tapahtuman ajankohtaa.

Perjantai 19.8.
Klo 18.00 Iltahetki vanhan kirkon paikalla
 Järj. Ypäjän seurakunta.
Klo 20–01 Pertunpäivien avajaistanssit Paijan Areenalla (Köllintie 20).
 Orkesterina Solistiyhtye Jermut. Vapaa pääsy.

Lauantai 20.8.
Klo 10–13 Lasten ja nuorten suurkirppis liikuntahalli Pertunkaaressa 

(Urheilutie 5). Lapsille puuhaa, kahvio, makkaranmyyntiä. Lisä-
tietoja www.mll.fi/ypaja. Järj. Lounais-Hämeen MLL:n yhdis-
tykset. 

Klo 13.30 Pertunpäivän kilpailut Ypäjän urheilukentällä (Urheilutie 5)
 Kilpailu on avoin kaikille 5-13 -vuotiaille lapsille ja nuorille. La-

jeina ovat juoksu, pituushyppy, kuulantyöntö, korkeushyppy ja 
kolmiloikka. Ilmoittautuminen paikan päällä viimeistään 15 mi-
nuuttia ennen tapahtumaa. Osallistujia ei ole vakuutettu, suo-
sittelemme henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen ottamista. 
Tarkemmat tiedot Facebookissa Ypäjän Yllätyksen sivulla. Järj. 
Ypäjän Yllätys. 

Klo 15 Pertun tori Torimyyntiä torilla ja Perttulantien varressa.  
Paikkavaraukset: (02) 7626 5242.

Klo 15–16 Kaikille avoin Pertunpäivän mäkiautokilpailu
 Pertuntie, maali Lepolantie 2 (Pertunkaaresta Ratsuriihen 

eteen). Täydelliset säännöt ovat nettisivulla http://makiau-
to.suntuubi.com/. Lisätiedot, säännöt ja ilmoittautumiset 
17.8.2011 mennessä: Mika Talvisilta p. 040 733 8244 tai Mika.
talvisilta@gmail.com.

PERTTULAN KOULUN PIHA (Perttulantie 57):
Klo 16–19 Hattaranmyyntiä, katuliitumaalausta ja yhdistysten esittelyä
 Järj. Forssan Seudun Mielenterveysseura.
Klo 16–19 Kyykkäpelin esittelyä
 Järj. Ypäjän Karjalaisseura.
Klo 16–19 Talutusratsastusta
 Järj. Hevosopisto.

KIRJASTO  (Perttulantie 59):
Klo 16–19 Taiteilija Paula Oksmanin maalauksia esillä kirjaston näyt-

telytilassa (Taidenäyttely kirjastossa ajalla 8.8.–31.8.)
Klo 16–19 Poistokirjamyynti 
 Myynnissä runsaasti kauno- ja tietokirjallisuutta, sekä lehtiä, 

hinta 3 € kassi!
Klo 16.30  Taikuri Timo Tiikkainen esiintyy 
 Taikaa ilmassa! Koko perheen taikashow. Taikuri Timo Tiikkai-

nen hämmästyttää ja hauskuuttaa sekä aikuisia että lapsia 
mielenkiintoisilla tempuillaan.

Klo 17–19 Elävä kirjasto
 Minimuotoisen Elävän kirjaston kirjat ovat ihmisiä, jotka kuulu-

vat erilaisiin vähemmistöryhmiin. Voit lainata itseäsi kiinnosta-
van Elävän kirjan 20 minuutin keskusteluhetkeen. Järj. Mielen-
terveysyhdistys Mielikki.

YPÄJÄN YÖ LA 20.8. KLO 17.45 – 22
TORI  (Kurjenmäentie 2):
Klo 17.45 Ypäjän Yön avaus
 Kunnanjohtaja Vesa Ketola avaa Ypäjän Yön 
Klo 18.00  Nuorten tanssiesitys
Klo 18.30  Ypäjän Musiikkiteatterin kuoro esiintyy
 25 vuotta hyvää Ypäjän Musiikkiteatterin antia
Klo 19.00 Illan päätähti Sanna Pietiäinen orkestereineen 
Klo 20.10  Projectory-yhtye esiintyy
 Forssalainen nuorisobändi esittää progerockia
Klo 21.10  Shadowblind-yhtye esiintyy
 Humppilalainen nuorisobändi esittää rockia ja heavyrockia
Klo 21.50 Illan huipennukseksi Tulikaste-show!

MATKAHUOLTO  (Varsanojantie 2):
Klo 18–22 Sumopainia nuorille
KIRKKO  (Perttulantie 6): 
Klo 20 Urkumusiikkia kirkossa 
 Kanttori Kaija Saukkola / laulu ja kanttori Tapio Laurila / urut ja 

piano. Kesto noin puoli tuntia.

VETERAANITUPA  (Perttulantie 7):
18–22 Avoimet ovet Veteraanituvalla
 Veteraanijärjestöt esittelevät toimintaansa.
18–22  Taiteilija Katja Hannulan maalauksia esillä näyttelytila 

Tähkässä

SEURAKUNTAKOTI (Perttulantie 8): 
Klo 18–20 Avoimet ovet seurakunnan päiväkerhossa

TERVEYSASEMAN PIHA  (Perttulantie 18):
Klo 18–20 Mölkkypeli, järj. Eläkeliitto.

KUNNANTALO  (Perttulantie 20):
Klo 18–22   Karaokea teltassa, isäntänä Jari Kauppila
Klo 18–22 Pelastustoimen kaluston esittelyä
 Nostolava-auto paikalla!
Klo 18–22 Pomppulinnat, iso ja pieni
 Tule maksutta pomppimaan! Valvoja paikalla
 Vossikka-ajelua Perttulantiellä illan mittaan

Sunnuntai 21.8.
ILOINEN ILTAPÄIVÄ KOTISEUTUMUSEOLLA  (Jaakkolantie 4):
Klo 12 Sohon Torwet, puhallinmusiikkia
Klo 13  Moranderin veljesten harmonikkakonsertti
Klo 14.15 Kotiseutuyhdistys julkistaa vuoden 2010 Pertun ja Kertun

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

Matonpesupaikka
Kuntalaisten käyttöön tarkoitettu ilmainen matonpesu-
paikka on avoinna. Käynti matonpesupaikalle tapahtuu 
Toimintakeskuksen, os. Perttulantie 24 pihapiirin kautta.

Tekninen osasto

ILTATORI YPÄJÄLLÄ
Torstaisin kello 15.00–18.00. Toripaikka on maksuton.
Myyntipaikkoja koskevat tiedustelut tekniseen toimistoon, 
puh. (02) 7626 5242.

Tekninen osasto

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
LUKUVUONNA 2011–2012 

SYYSLUKUKAUSI to 11.8. – to 22.12.2011
syysloma  vko 42 ma 17.10. – su 23.10.2011
lauantaityöpäivä la 17.9.2011
KEVÄTLUKUKAUSI ma 9.1. – la 2.6.2012  
talviloma vko 8 ma 20.2. – su 26.2.2012
pääsiäisloma pe 6.4. – ma 9.4.2012
lomapäivä ma 30.4.2012 

Lukuvuosi 2011–2012
alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa

torstaina 11.8.2011
Levän, Perttulan ja Kartanon koulut alkavat klo 9.00, 

Ypäjänkylän koulu klo 8.30 ja esikoulu klo 9.15 
Ensimmäisen koulupäivän kuljetusreittiä ja -aikataulua 
voi tiedustella keskiviikkona 10.8.2011 koulutoimistosta 
(puh. 7626 5261 tai 050 574 7739) tai suoraan kuljettajal-
ta.  Lukujärjestyksen mukaiset kuljetusaikataulut jaetaan 
kouluilla ja esikoulussa ensimmäisenä koulupäivänä.

Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 
lukuvuonna 2010–2011

Syyslukukausi 11.8. – 20.12.2011 
syysloma 17. – 23.10.2011
työpäivä  pe 16.9.2011
Kevätlukukausi 9.1. – 31.5.2012 
talviloma 20. – 26.2.2012
vapaapäivä   5. ja 30.4.2012

Perusturvalautakunta

Yhteis- 
palvelupiste

Ypäjän kunnan yhteispalvelupiste on avoinna ma-ke klo 
9–15, to klo 9–17 ja pe klo 9-14.30. Puh. (02) 762 6500, 
fax (02) 767 7214, sposti kunta@ypaja.fi.  

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä  
joka kuukauden 1. maanantai klo 13–15. 

Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat yleistä neuvon-
taa julkishallinnon palveluista, esitteitä, lomakkeita ja 
opastusta eteenpäin. Yhteispalvelupisteestä saat seu-
raavat palvelut: 
Kunta: Kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä 

vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittau-
tumisten vastaanotto, vesimittarilukemakorttien 
vastaanotto, kuntokorttien jakelu- ja palautuspis-
te, palkintojen lunastuspiste sekä muu asiakas-
palvelu.

Kela:   Lomakkeet, Internet-palvelut www.kela.fi (tiedot-
teet, esitteet, lomakkeet, laskelmaohjelmat).

Työvoimatoimisto: Internet-palvelut www.mol.fi (tiedot-
teet).

Verotoimisto: Internet-palvelut www.vero.fi  
(tiedotteet, lomakkeet). 

Maistraatti: Internet-palvelut www.maistraatti.fi 
(tiedotteet, lomakkeet). 

Poliisi: Lomakkeet, Internet-palvelut www.poliisi.fi  
(tiedotteet, lomakkeet). 

YPÄJÄN PERTUNPÄIVÄT
19. – 21.8.2011

Mielenterveysyhdistys Mielikki ry. ja Forssan Seudun Mielenter-
veysseura ry. ovat vapaaehtoista  mielenterveystyötä tekeviä järjes-
töjä, jotka toimivat Forssan talousalueella. Mielikki ja Mielenterveys-
seura järjestävät tapahtumassa ohjelmaa.


