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Autokoulu Ypäjällä
Aloitus ti 7.6.2011 klo 19.00, Potku

On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.
Varsanojantie 83,  YHO:n ruokalan alakerta, ”Potku” 

Forssan Autokoulu Oy
03-422 2222 (toimisto), Kimmo 050 913 0776,

Jouni 040 776 1223, Matti 0500 487 001.

Ypäjän Kirjanpito Oy
Toimisto siirtyy kesäaikaan 1.6.2011 

Avoinna: ma–to klo 9.00–15.00
  pe       suljettu

Kasvinsuljelu-
ruisKutuKsia

hinattavalla  
Amazonen ruiskulla

050 505 0888

Finnderby 
presented by 
Agrimarket 

17.–19.6.2011
Kuntalaiset voivat noutaa oman 
pääsylippunsa veloituksetta 
Finnderby-tapahtumaan Ypäjän 
Osuuspankista 1.6. alkaen ja tä-
nä vuonna pääsylipulla pääsee 
tapahtumaan jokaisena päivänä 
pe-su! Lippuja on rajoitetusti. 
Tervetuloa Finnderbyyn 2011!

Arctic Milk AIDOSTI SUOMALAINEN          www.arcticmilk.fi     

Arctic Milk Oy Ypäjältä myy juustojaan seuraavissa myntipisteissä:
 
Levomäen Lihapuoti                         Humppilan Lasitehtaan ST1 
Turuntie 19, LOIMAA                       Lasitehtaantie 5                               
Valintatalon yhteydessä.                     HUMPPILA                            

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

AVOINNA ma–pe klo 10–18 tai sopimuksen mukaan,
lauantaisin sopimuksen mukaan.

Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448
Tolmintie 4, YPÄJÄ
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PARIS

 Leikkaa talteen!

OleN lOmAllA
11.–18.6.

Puutavaran höyläystä
SIIRTOHÖYLÄLLÄ 

Valmistamme myös myyntiin

TYNNYRISAUNOJA
Siirtohöylä Puntala

Valkeakoski 
P. 0400 237 696

www.pihasauna.fi
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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

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Peltityöt
Pasi
Ypäjä

040 872 3653

Ypäjälle heinä–elokuuksi  
työhön tuleva 

naisfarmaseutti 

Haluaa VuOkrata
vaatimattoman asunnOn

P. 050 599 6255 tai 
apteekki (02) 767 3150
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

Kesäkuun 2011  
jumalanpalveluselämä

Jumalanpalvelus 5.6. on päivällä kello 
12.00, huom. aika! Virret toukokuun listas-
sa. Kirkossa on pappina Risto Ahti.

Kesäjuhla Ypäjänkylän rukoushuoneella 
tiistaina 7.6. klo 19.00.

Helluntai 12.6. klo 10.00. On suvi ja hel-
luntai ja luonto kauneimmillaan. Vietetään 
ehtoolliskirkkoa. Virret: 122, 125, 121: 1-3, 
124, 117: 1-, ehtoollisvirsi 229, 119: 7-8.

Konfirmaatio ja messu sunnuntaina 19.6. 
alkaen kirkossa jo klo 9.30. Kaikki rippikou-
lulaiset ja isoset tulevat kirkkoon jo aikai-
semmin klo 9 ja albat päälle ja yhteinen va-
lokuvaus (tällä kertaa Loimaalta Kuva-Paavo 
on valokuvaajana). Klo 9.30 oppilaat tulevat 
kirkkoon ristikulkueena ja messu alkaa. Mes-
su on normaali vaikka evankeliumi luetaan 
saarnatuolista ja saarna, jonka jälkeen tulee 
virsi 511. Sen aikana pappi menee alttarille 
ja alkaa konfirmaatio-osuus, jossa on myös 
uskontunnustus. Nuorten siunaamiseen voi-
vat osallistua kummit, joita kutsutaan pai-
kalle yhdessä vetäjien ja isosten kanssa siu-
naamaan oma rippilapsi. Vielä tulee konfir-
maatiolaulu ja sitten nuoret poistuvat omille 
paikoilleen. Tämän jälkeen tulee lukupulpe-
tista kuulutukset ja yleinen esirukous (kirk-
koherran kirjoittama), jonka nuoret ja vetäjät 
lukevat. Vasta sitten tulee kolehtivirsi, ja ko-
lehti osoitetaan oman seurakunnan nuoriso-
työlle. Sitten ehtoollisosuus ja Hanna Hakala 
avustaa. Loppuvirren jälkeen on todistusten 
jako ja siunauksen toivotus nuorille. Kukat 
annetaan nuorille ulkona, ja nuoret ovat kir-
kon portailla. Tekstit ovat normaalissa pai-
kassa ennen kolmatta virttä, ja isoset lukevat 
ne. Hanna ja J-P Heino suorittavat lukijoiden 
valinnan. Samoin esirukouksen lukijat, kol-
me. Tekstit vievät ajatukset päivän aiheeseen 
Kolminaisuuden päivä Tekstit: Saarnaajan 
kirja 8: 16–17 ja efesolaiskirje 4: 1-16 Teks-
tien väliin tulee välisoitto kanttorilta. Virret: 
512, 135, 125, (samalla saarnavirsi) 511, 326 
kolehtivirtenä. Ehtoollisen aikana useita vir-
siä sillä nuorten jälkeen kutsutaan kaikkia 
muita ehtoolliselle 517, 516, 507. Päätösvir-
tenä on 514. Antakoon Taivaan Isä siunauk-
sensa vuoden suurimpaan kirkkopyhään.

Tiistaina 21.6. päivällä klo 13 pihakirkko 
palvelutalon keinualueella. Perinteisesti on 
ollut myös Mannisten suvijuhla illalla. Seu-
raa kirkollisia.

Juhannusaattona 24.6. on hartaus ja li-
punnosto klo 18 srk-kodin edustalla. Kirkon-
kellot kutsuvat kansaa juhannuksen viettoon.

Juhannuskirkko 25.6. klo 10 kirkossa. 
Tervetuloa kaikki mukaan koivuilla koristel-
tuun kirkkoon laulamaan suvivirttä. Virret: 
571: 1-4, 126, 122, 572, 574: 1-, 462. Ja pe-
rinteinen juhannuksen pihakirkko on Murs-
kalla kymppitien varrella klo 12.00. Tilaisuu-
della on aina ollut suuri suosionsa. Suvisia 
virsiä siellä lauletaan ja mukava on ollut kes-
kikesän tunnelma.

Messu 26.6. kello 10 kirkossa. Tervetuloa 
suviseen ehtoolliskirkkoon. Tämä on ollut 
samalla kesävieraiden ja kesämökkiläisten 
päivä. Perinteisesti ovat kirkkokahvit tarjon-
neet Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset. 
Päivän aiheena ovat Katoavat ja katoamat-
tomat aarteet. Jumala on armollinen Isä. Eh-
toollinen on tarjolla. Virret: 183: 1-3, 359: 
6, 573, 399: 1-3, 319: 1-, 178 ja päätösvirsi 
261: 10–11. Kaikissa virsissä puhutaan aar-
teista. Jos aarre puuttuu, tule hakemaan kirja 
sakastista. Tämä ei koske ehtoollisvirttä. Ter-
vetuloa kaikki kirkkovieraat srk-kodille kah-
vittelemaan ja seurustelemaan.

Tiistaina 28.6. klo 18 pihakirkko Tamme-
lassa Caissaniemessä. Siellä on siihen aikaan 
myös nuorten leiritoimintaa.

Torstaina 30.6. se perinteinen ja suosit-
tu Nostalgiaehtoo Palikkalassa Raiskion-
kulmalla Alli Toivosella alkaen kahvilla klo 
18.30 ja itse ohjelma klo 19.

Sunnuntaina 3.7. ollaan kirkossa klo 10. 
Ja Risto on nyt myös pappina. Tämäkin on 
ehtoolliskirkko ja kaikissa virsissä on suvi-
sana. Jos ei ole, niin taas on Risto luvannut 
jotakin antaa. Mutta uskon että suvisesti tä-
mä keskikesän messu sujuu ja itsekin tämän 
pyhän jälkeen Risto haluaa suvisille laitumil-
le ja nähdään sitten 17.7. pidettävillä evan-
keliumijuhlilla Ypäjällä. Pankaapas tuo juhla 
nyt mieleen ja yhdistyksestä tulee silloin pa-
piksi Kalevi Tanskanen ja myös Sami Paaja-
nen on luvannut olla mukana. Mutta nyt sit-
ten virret: 498, 101: 3, 569, 571: 1-4, 574: 1, 
ehtoollisvirsinä 424 ja 122 ja päätösvirsi 73: 
6-7. Päivän aiheena on kutsu Jumalan valta-
kuntaan.

Sunnuntaina 3.7. kansanlaulukirkko-pi-
hakirkko Hyrsyn Kankarinmäen museotalol-
la alkaen kahvilla klo 18.30 ja itse tilaisuus 
klo 19. Tapio Laurila tuo monisteet tulles-
saan. 

Kirkko on auki arkisin hautausmaan 
työntekijöiden työaikana. Pyydä heitä avaa-
maan ovi. Ja viikonloppuna vain tilaisuuksi-
en aikaan voi päästä katsomaan kirkkoa. Ta-
kapöydällä on vieraskirja ja esitteitä. Tutustu 
myös eteisessä olevaan vanhan kirkon enti-
söityyn komeaan oveen, joka jokunen vuosi 
sitten asennettiin paikoilleen. Oven on enti-
söinyt Jenni Mäntynen, jolla on Mannisissa 
verstas, jossa hän vanhoja kärryjä ja muuta 
hienolla tavalla entisöi. Oven lahjoitti Osmo 
Jaakkola, jonka varastossa ovi on ollut yli 
sadan vuoden ajan. Ovi on peräisin ainakin 
vuodelta 1798, mutta lienee paljon vanhem-
pi. Muista myös lähetyskynttelikkö. Kun 
tulet kirkkoon, niin tullessasi voit sytyttää 
kynttilän ja antaa haluamasi summa lähetys-
työlle. Takaosassa on kynttilöitä ja tuo lukittu 
lipas ja parin kolmen metrin päässä on tuo 
kynttelikköpöytä.

Asiat kokosi 
Risto Ahti

Eräänä vuonna olin taas kerran 
Äkäslompolossa Kolarissa, ja 
yllätyksekseni pidettiin Pyhän 
Laurin Kappelissa konsertti Ti-
mo K. Mukan runoista. Muistin 
1960-luvun kohut tuosta Pellon 
miehestä, jolle paheksujia riitti. 
Keväisin olen tuossa kappelissa 
ollut jokaisena vuotena tunturi-
pappina ja monenmoiseen kon-
serttiin osallistunut. Kappeli oli 
Kai Hyttisen konsertissa ääriään 
myöten täynnä ja kuulin että 
vielä samana ehtoona oli pakko 
järjestää ylimääräinen konsertti 
halukkaille. Illasta muodostui 
syvällinen kirkkohetki, saarnaa 
parhaimmillaan.

Iloisin mielin kävelin ma-
japaikkaani ja taas kerran opin 
sen, että tulevaisuutta on vai-
kea ennakoida. Elämä on löy-

töretkeä. Kukaan ei olisi voinut 
1960-luvulla ennustaa, että täy-
delle kirkkosalille uudella vuosi-
tuhannella Timo K. Mukka pitää 
”saarnan”. Elämässä päästään 
eteenpäin kun pyydetään an-
teeksi ja myös annetaan. Silloin 
ympäröi ihmistä taivaallinen 
tunnelma. Tässä kaikenlaisten 
onnettomuuksien maailmassa si-
tä tunnelmaa tarvitsemme.

Tänä vuonna on vapauden 
kaipuu Välimeren islamilaisissa 
valtioissa kirvoittanut ihmiset 
kaduille marssimaan. Eipä olisi 
asiaa vielä vuosi sitten uskonut. 
Ja kun aikanaan ensimmäistä 
kesää vietin Ypäjällä, puhuttiin 
ja touhuttiin suurista ratsastus-
kilpailuista. Silloisena Lions-
klubin jäsenenä pääsin myös jär-
jestyshommiin kentälle. Varsin 

hiljaista oli ihmisten tulo ken-
tälle, ja ajattelin, että kuihtuvat 
aikanaan niin hevosmiesten into 
että katsojien tulo Finnderbyyn. 
Mutta toisin kävi: nykyisin 
noissa tapahtumissa on suuren 
kilpailutapahtuman henkeä ja 
väkeä ja myyjiä riittää pilvin pi-
mein.

Ihmisillä pitää olla ideoita ja 
visioita, mahdottomiakin. Ne 
saatavat aikanaan toteutua, ku-
ten käynee (ehkä ja jos) Hump-
pilan suuren lentokentän haave 
tulevaisuudessa. Tosin kopeissa 
mainittiin että lentokenttä sopii 
paremmin Humppilan keskus-
taan, koska siellä on jo pankki 
ja kauppa valmiina. Kovan lumi-
sen talven jälkeen kesä tarjonnee 
kaikille paradokseja.

Risto Ahti

Paradoksit elämän piristäjinä

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

Heinäkuun Ypäjäläinen 
ilmestyy sunnuntaina 3.7.2011 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
27.6.2011  klo 12 mennessä.

Heinäkuun Ypäjäläinen ilmestyy 
3.7.2011.

Kirkkoherranvirasto on avoinna koko kesän ajan normaalisti
maanantai, keskiviikko, torstai klo 9–12

Päivitetyt yhteystiedot
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 040 146 5274
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki 050 560 3368
Nuorisotyönohjaaja-sijainen, Jukka-Pekka Heino 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

Ypäjän seurakunnan 
kuulumisia

Puistotyöntekijöinä hautaus-
maalla kesällä 2011 työskente-
levät Pirjo Kivenkorva, Katja-
Leena Kettunen, Tuula Ratas ja 
Laila Moisander.

Kirkkoneuvoston kokoukses-
sa 18.4.2011 arvottiin nuoret ke-
sätyöntekijät. Arpa osui seuraa-
ville: Katja Hovilainen ja Juho 
Perävainio.

Kirkkovaltuuston kokoukses-
sa 9.5.2011 valittiin yksimieli-
sesti Ypäjän seurakunnan uusi 
kanttori Kaija Saukkola . Odot-
telemme tuomiokapitulin käsitte-
lyä ja, jos hyvin käy, uusi kantto-
ri voisi aloittaa jo elokuun alusta.

Kirkkoherranvirastosta voi ti-
lata virkatodistuksia, sukuselvi-
tyksiä, hakea kuulutuksia, varata 
toimitusaikoja esim. kasteisiin, 
vihkimisiin, siunauksiin, kysyä 

hautapaikoista ja tehdä sopimuk-
sia hautojen kesähoidoista, varata 
seurakuntakotia eri tilaisuuksiin, 
ilmoittautua tilaisuuksiin, yms. 

Taloustoimisto sijaitsee kirk-
koherranviraston yhteydessä. Ta-
loustoimistossa hoidetaan seura-
kunnan käytännön asioita. Kirk-
koneuvoston, kirkkovaltuuston 
sekä erilaisten työryhmien asioi-
den valmistelu esityslistoineen ja 
pöytäkirjojen laadinta sekä pää-
tösten toimeenpano hoidetaan ta-
loustoimistossa. Taloustoimiston 
tehtäviin kuuluvat myös kirjan-
pito, palkkahallinto, rahatoimi ja 
erilaiset hankintatoimeen liitty-
vät asiat. 

Diakonian, nuorisotyön ja 
päiväkerhon tulevasta toiminnas-
ta tiedotetaan erikseen Ypäjäläi-
sen sivuilla.

Päiväkerhotiedote
Päiväkerhon väki kiittää menneestä vuodesta  

kaikkia yhteistyötä kanssamme tehneitä tahoja. 
Päiväkerhot siirtyvät kesätauolle. 

Kerhot jatkuvat syksyllä, josta tarkemmat tiedot 
elokuun Ypäjäläisessä.
Hyvää kesää kaikille!

Ypäjän seurakunnan  
diakoniatyö
Kesäkuu 2011
Diakoniatoimiston kesäkuun päivystys
ke ja pe klo 9–10. Huom! Diakoniatoimisto 
kiinni ma 6.6. – pe 10.6, tuolloin päivystys vain 
puhelimitse. Juhannusaattona pe 24.6. ei päivystystä.
Diakonin yhteystiedot puh. 040 553 6362, 
                                   s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan 
muulloinkin tai pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän 
tulla luoksesi. Diakonin kanssa voit keskustella luotta-
muksellisesti mieltäsi painavista asioista, suruista ja 
murheista. Tai voit tulla ihan vain tervehtimään tai kysy-
mään, jos sinulla on asiaa diakoniatyöstä.

DIAKONIATYÖSSÄ TAPAHTUU
Työttömien ruokailussa kesätauko. Kiitos keittiöporukal-
le hyvin sujuneesta kevätkaudesta! Syksyllä jatketaan. 
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita voi tulla ha-
kemaan päivystysaikoina.
Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa torstaina 16.6. 
klo 12. Hakala.
Kesäinen perhepyhäkoulu Ypäjänkylän rukoushuo-
neella ti 21.6. klo 10. Perhepyhäkouluun ovat tervetullei-
ta lapset ja vanhemmat, isovanhemmat, kummit tai hoi-
totädit lapsineen koko Ypäjän alueelta. Heino, Hakala.
Amazing  Grace -polkupyörävaellus Lounais-Hämees-
sä tiistaina 28.6.2011. Matkan aikana tehtäviä parin 
kanssa, kirkkohetkiä ym. mukavaa yhdessäoloa. Matkan 
pituus n. 100 km. Etsi itsellesi pari ja ilmoittaudu mu-
kaan. Tapahtumaan voi osallistua myös ilman kilpailua, 
siis vain pyöräilyyn ja kirkkohetkiin. Tapahtuman hinta on 
5,- / hlö. Ilmoittautumiset 17.6 mennessä Jokioisten 
srk:n nuorisotyönohjaaja Heikki Lähdekorvelle, etunimi.
sukunimi@evl.fi. Tiedustelut Heikiltä sähköpostilla tai 
puh. 050 415 1774 
Yhteisvastuu-keräys 2011 on päättynyt toukokuun  
lopussa. Ypäjän seurakunnan keräyksen puhdas tuotto 
oli 2257,56 euroa, josta 225,76 euroa jää Ypäjälle. Kiitos 
kaikille Yhteisvastuuseen osallistuneille!

Auringon paistetta ja enkeleitä kesään toivottaa  
diakoni-Hanna
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Vasara ja nauloja
Loppukatselmus

Talvisen paperien pyörityksen 
jälkeen on rakentaminen pääs-
syt käyntiin.

Nykyisin rakennusluvan 
hakeminen vaatii kohtuullisen 
nipun paperia, riippuen luon-
nollisesti hankkeesta ja lupa-
tyypistä.  Ja tarvitaan myös ne 
naapurin kuulemiset. Asiaan 
löytyy monenlaista selvitystä 
ja perustelua, mutta hankkees-
ta tulee tiedottaa kiinteistön 
rajanaapureille, oli siellä sitten 
pelkkää metsää, peltoa, tietä 
tmv. 

Aina on syytä tiedustel-
la lupatarvetta rakennusval-
vonnasta hyvissä ajoin ennen 
rakennushankkeeseen ryhty-
mistä. Lähtökohtaisesti lähes 
kaikki rakentaminen vaatii 
jonkinlaisen luvan ja siihen 
asiakirjanipun. Asiakirjoista 
ilmenee hankkeen laajuus ja 
vaikutukset ympäristöön, jois-
ta määräytyy lupatyyppikin. 
Lupatyyppejä on toimenpide-
ilmoitus, toimenpidelupa ja 
rakennuslupa. Luvassa määri-
tellään tarvittavien mm. lupa-
ehdot, työnjohtajien vaatimuk-
set, täydentävät suunnitelmat 
ja viranomaisen katselmukset.

Käyttöönottokatselmus on 
erityisen tärkeä, kun raken-
nus aiotaan ottaa käyttöön 
osin keskeneräisenä. Usein 
näin tehdäänkin. Jos raken-
nus otetaan luvatta, ilman ra-
kennusvalvontaviranomaisen 
hyväksyttyä käyttöönottokat-
selmusta, mikään vakuutus ei 
korvaa, jos rakennukselle tai 
sen käyttäjälle tapahtuu jotakin 
tai jopa ilmenee myöhemmin 
seurauksia sen käytöstä johtu-
en. Rakennushanke on käyt-
töönottokatselmukseen asti ra-
kennustyömaana ja siellä pätee 
silloin aivan eri lainalaisuudet.

Usein kun käyttöönottokat-
selmus on suoritettu, unohtuu 
rakennuttajalta rakennushank-
keen valmistuttua tilata loppu-
katselmus. Käytännössä hanke 
on keskeneräinen niin kauan 
kuin loppukatselmus on suo-
rittamatta. Tähän mennessä 
olemme patistelleet rakennut-
tajia tilaamaan loppukatselmus 

hyvissä ajoin ennen raken-
nusluvan vanhentumista. Ra-
kennusluvan voimassaoloaika 
on 5 vuotta, ja toimenpidelu-
van ja -ilmoituksen 3 vuotta. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan rakennuttajan/omista-
jan velvollisuus on tilata lop-
pukatselmus. Rakennuttajalla 
tarkoitetaan pääsääntöisesti 
rakennuksen ja/tai kiinteistön 
omistajaa. 

Nyt jatkossa heinäkuus-
ta 2011 eteenpäin etenemme 
loppukatselmuksenkin suh-
teen maankäyttö- rakennuslain 
mukaisesti. Rakennuttaja vas-
taa, että hänen rakennuksiinsa 
loppukatselmus on suoritettu 
ajallaan, emme siis enää muis-
tuttele ja patistele asian suh-
teen. Loppukatselmusta ei siis 
voi suorittaa vanhentuneeseen 
lupaan. Jos em. rakennuslu-
van määräaika menee umpeen, 
velvoittaa maankäyttö- ja ra-
kennuslaki hakemaan uuden 
rakennusluvan hankkeeseen. 
Siitä alkaa sitten luvanha-
kuprosessi uudelleen ja lupa 
myönnetään, mikäli oikeudel-
liset edellytykset luvan myön-
tämiseksi täyttyvät.

Ne luvanhakijat, rakennut-
tajat, vastaavat työnjohtajat, 
jotka tuntevat piston sydä-
messään että loppukatselmus 
on suorittamatta, rakennus on 
valmis, määräaika umpeutu-
massa, tilatkaa kiireesti raken-
nusvalvonnasta aika loppukat-
selmukselle. 

Ne joiden lupa on jopa hil-
jan vanhentunut ja ilmoitettu 
hankkeen valmistuvan silloin 
ja silloin. Tämän menettelyta-
pamuutoksen (lainmukaiseksi) 
johdosta ne, joiden lupa on hil-
jan vanhentunut, on loppukat-
selmus tilattava ehdottomasti 
viimeistään kesäkuun aikana, 
jotta uudelta luvan haulta väl-
tytään. Heinäkuusta eteenpäin 
on voimassa maankäyttö- ja 
rakennuslain mukainen menet-
tely. 

Rakentavin terveisin,
Jukka Laaksonen  
rakennustarkastaja

1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Ojanen, Markku: Minä ja muut: itsetuntemuk-
sen kirja

4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
Sjöblom, Tom: Tuulten saarella: matka kelt-
tien ja kertojien Irlantiin
New York

5 Luonnontieteet. Matematiikka.  
Lääketiede
Harju, Juhana: Luusto lujaksi elämäntavoilla
Ingvar, Martin: Älykäs painonhallinta
Pollan, Michael: Oikean ruoan ohjeet

6. Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja met-
sätalous. Kotitalous. Liiketalous
Sloan, Annie: Maalaa ja tuunaa vanhoja huo-
nekaluja
Koskimies, Tiina: Kaunokainen ja ilonpisara: 
kotipihojemme kukkien kulttuurihistoriaa

7 Taiteet. Liikunta
Virtanen, Pekka: Ypäjän Musiikkiteatteri 
1985–2010: 25 vuotta
Suuri toivelaulukirja: 20: Juhlaosa
Urheilun vuosikirja 2011

86-89 Kirjallisuustiede. Kielitiede. Kielet
Honkasalo, Laura: Kotikutoista: itsetekemi-
sen ihanuudesta

9 Historia, elämäkerrat
Lidman, Satu: Häpeä!: nöyryyttämisen ja hä-
peämisen jäljillä
Abuelaish, Izzeldin: En suostu vihaamaan: 
palestiinalaislääkärinä Gazassa ja Israelissa
Dosa, David: Hoivakodin kissa Oscar
Isaacson, Rupert: Hevospoika: isän ja pojan 
yhteinen matka
Johnson Sirleaf, Ellen: Tästä tytöstä tulee jo-
takin: Liberian presidentin elämä
Kuegler, Sabine: Elämän viidakossa

Lindfors, Hugo: Asekätkijän vankilapäiväkirja
Stack, Megan: Kaikki tässä kylässä valehte-
levat: naisreportterina maailman sotanäyttä-
möillä

84 Aikuisten kertomakirjallisuus 
(D=dekkari, SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, 
S=sota, E=erä)
Bagge, Tapani: Sininen aave (D)
Bauer, Belinda: Hautanummi (D)
Child, Lee: Henkensä kaupalla (D)
Evanovich, Janet: Kuudestilaukeava (D)
Forsgren, Carita: Jänistanssi (D)
Heikkilä, Jukka: Karthago
Heikkinen, Seppo: Mansikkakarnevaalit
Iggulden, Conn: Valloittaja: Hopeinen valta-
kunta
Iivari, Annakaisa: Tyttöministeri
James, Peter: Kuolema katsoo kohti (D)
Kepler, Lars: Paganini ja paholainen (D)
Maasalo, Paulus: Roudan alla (D)
Morton, Kate: Paluu Rivertoniin (R)
Nuotio, Eppu: Loppu (D)
Ora, Janne: Tähtien suojatti
Payne, Eila: Karjalan tyttö ja särkyneet unel-
mat
Peltomaa, Marianne: ja minä irrotan sinusta 
kaiken kuonan (D)
Petterson, Per: Kirottu ajan katoava virta
Pratchett, Terry: Hirmurykmentti (SF)
Rissanen, Pirjo: Äitienpäivä (R)
Ropponen, Markku: Kuhala ja vanginvartijan 
mandoliini
Rovira, Alex: Lopullinen vastaus (D)
Saarto, Timo: Vaitelias poika (D)
Sepetys, Ruta: Harmaata valoa
Theorin, Johan: Verikallio (D)
Toro, Guillermo del: Lankeemus: toinen kirja (D)
Tuuri, Antti: Matkoilla Euroopassa: matkaker-
tomuksia
Tuuri, Hanna: Orapihlajapiiri
Untinen-Auel, Jean M.: Maalattujen  
luolien maa (R)

Waris, Helena: Sudenlapset (SF)

84 Nuorten kertomakirjallisuus (SF=scifi/
fantasia, H=hevos, NA=aikuistuville nuorille, 
K=kauhu)
Aho, Tuulia: Urpukas (SF)
Etsijät: novelleja nuorille
Falls, Kat: Veden alla (SF)
Hunter, Erin: Vaarallinen polku (SF)
Hörönaurut: 2000 koululaisvitsiä
Kelly, Jacqueline: Luonnonlapsi Calpurnia 
Tate
Kohonen, Laila: Kumisevan kiven arvoitus
Prinz, Yvonne: Vinyyliprinsessa (NA)
Reger, Rob: Kumpi ja kummempi (NA)
Romppainen, Päivi: Vilma ja lampurin koirat
Steen, Hanna van der: Ennustus (SF)

84 Lasten kertomakirjallisuus
Parvela, Timo: Maukka, Väykkä ja suuri seik-
kailu
Widmark, Martin: Frankensteinin kummajai-
nen

DVD-levyjä (aikuiset A, nuoret N, lapset L)
Tähtikaraoke: Paula Koivuniemi (A)
Latin aerobic workout (A)
CJ7: Karvakaveri avaruudesta (N)
Evoluutio (A)
Extreme Ghostbusters: Ensimmäinen osa hir-
vittävän hyvästä ykköskaudesta (L)
Harry Potter ja kuoleman varjelukset: osa 1 
(N)
Harry Potter ja puoliverinen prinssi (N)
Isänmaan toivot (A)
Kabuli Kid (A)
Perhe on painajainen (A)
Peppi Pitkätossu sirkuksessa (L)

Täydelliset uutuusluettelot löytyvät osoitteesta:
www.ypaja.fi/fi/palvelut/kirjasto/uutuusluettelot
Aineistotietokanta: www.lounakirjastot.fi
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Toukokuun 12 päivä suuntasi Kartanon koulun oppilaista 
muodostettu Salibandyjoukkue Forssaan koulujenväliseen 
turnaukseen. Ilmassa oli suurta urheilujuhlan tuntua. Vaikka 
pelipaita välillä ”kiristi” kainaloista haitaten peliä, suoriutui-
vat Ypäjän pojat hienosti neljännelle sijalle. Pojat kokosivat 
itse joukkueen ja pelaaja ketjut. Joukkueen yhteishenki oli 
loistava. Mukavaa oli myös huomata kuinka omatoimisia 
pojat olivat. Liikunnanohjaajan tehtäväksi jäikin vain toimi-
minen huoltajana. Hyvä pojat!

Kymmenen viime vuoden 
aikana maanviljelijän työ-
tuntiansio on jäänyt 3,4:ään 
euroon. Myös yrittäjätulo on 
pienentynyt suoraviivaisesti, 
laskee MTT:n uusi Maatalou-
den kokonaislaskentajärjestel-
mä. Maatalouden tuotot ovat 
jääneet keskimäärin vuosittain 
noin 1,1 mrd. euroa tuotanto-
kustannuksia alhaisemmiksi.

2000-luvulla maa- ja puu-
tarhatalouden vuotuinen yrittä-
jätulo on ollut noin 1,05 mrd. 
euroa vuoden 2010 hintatasos-
sa. Kun tästä vähennetään 566 
milj. euron suuruinen oman 
pääoman korkovaatimuskus-
tannus, on maanviljelijöille 
jäänyt työansiota noin 481 
milj. euroa vuodessa.

Työtuntia kohti tämä tekee 
noin 3,4 euroa. – Käytännössä 
maanviljelijät tuottavat raaka-
aineet Suomen elintarvikesek-
torille lähes talkootyönä, sanoo 
laskentatoimen päällikkö Arto 
Latukka MTT:stä.

Tulokset perustuvat MTT:n 
uuteen Maatalouden kokonais-
laskenta -järjestelmään. Se ku-
vaa Suomen kaikkien 63 000 
maatalous- ja puutarhayrityk-
sen yhteenlaskettuja tuloksia ja 
perustuu MTT:n kannattavuus-
kirjanpitoaineistoon.

Tuotot ja tuet  
eivät kata  
kustannuksia

Vuoden 2010 ennakkotu-
losten mukaan maa- ja puutar-
hatalouden tuotot olivat noin 
5,9 mrd. euroa, josta maata-

loustukia oli 2,1 mrd. euroa. 
Tuet sisältävät myös investoin-
tiavustuksista vuodelle 2010 
jaksottuvat erät. Tukien osuus 
on ollut koko 2000-luvun noin 
35 prosenttia tuotoista.

Viime vuonna maa- ja puu-
tarhatalouden tuotantokustan-
nukset olivat noin 7,2 mrd. 
euroa. Suurin kustannuserä 
oli 2,1 mrd. euron tarvikekus-
tannus, joka oli 30 prosenttia 
tuotantokustannuksesta. Yrit-
täjäperheen työpanoksesta ai-
heutui 1,52 mrd. euron palk-
kavaatimuskustannus, ja pois-
tokustannukset olivat yhteensä 
1,05 mrd. euroa.

Maa- ja puutarhatalouden 
kannattavuutta kuvaava tuot-
tojen ja tuotantokustannusten 
erotuksena saatava yrittäjän-
voitto oli negatiivinen, -1,23 
mrd. euroa.

Yrittäjätulo  
pienentynyt

Maa- ja puutarhatalouden 
yrittäjätulo kuvaa yrittäjäper-
heen työlle ja omalle pääomal-
le saatavaa korvausta. Tätä 
laskettaessa yrittäjäperheen 
työstä ja omasta pääomasta 
aiheutuvat kustannukset jäte-
tään vähentämättä. Yrittäjätulo 
oli vuoden 2010 ennustetulos-
ten mukaan 901 milj. euroa. 
Vuoden 2010 hintatasossa tar-
kasteltuna tulos jäi vuosikym-
menen kolmanneksi heikoim-
maksi vuosien 2008 ja 2009 
jälkeen. Yrittäjätulo on pienen-
tynyt koko 2000-luvun varsin 
suoraviivaisesti. 

Yrittäjäperheen tekemästä 
noin 109 milj. työtunnista ai-
heutuu 14 euron tuntihinnalla 
1,52 mrd. euron palkkavaati-
muskustannus sekä 12 mrd. 
euron omasta pääomasta 5 pro-
sentin korolla 607 milj. euron 
korkovaatimuskustannus. Näi-
den summasta 901 milj. euron 
yrittäjätulo kattaa 42 prosent-
tia, eli kannattavuuskerroin on 
0,42. Työtuntiansio on 2,7 eu-
roa vuonna 2010.

Maa- ja puutarhatalouteen 
sijoitetulle omalle pääomal-
le jäävä korvaus saadaan, kun 
yrittäjätulosta vähennetään 
täysimääräisenä 1,52 mrd. eu-
ron palkkavaatimus. Vuonna 
2010 oman pääoman tuotto-
prosentti painui miinukselle, 
noin -5 prosenttiin. Myös ko-
konaispääoman tuottoprosentti 
oli negatiivinen, -2,9 prosent-
tia.

Yritykset pysyvät 
pystyssä ulkopuolisella 
rahoituksella

Maa- ja puutarhatalouden 
kokonaispääomaa oli vuonna 
2010 noin 16,7 mrd. euroa, 
mistä 80 prosenttia sitoutui 
viljelysmaahan, koneisiin, ra-
kennuksiin ja salaojituksiin. 
Kokonaispääomasta yrittäjän 
omaa pääomaa oli 12,0 mrd. 
euroa, eli omavaraisuusaste 
oli 72 prosenttia. - Hyvää ra-
hoitusrakennetta ylläpitää met-
sätaloudesta ja palkkatyöstä 
saatava pääoma ja investoin-
tiavustukset sekä yrittäjätulon 
jättäminen maatalousyrityk-

seen, kertoo Latukka. Myös 
investoinneista pidättäytymällä 
ylläpidetään rahoitusrakennet-
ta.

Hyvästä omavaraisuusas-
teesta huolimatta noin 4,7 mrd. 
euron suuruisen vieraan pää-
oman suhde kokonaistuottoon 
eli suhteellinen velkaisuus 
nousee 79 prosenttiin, mikä 
nostaa rahoitusriskiä.

Kokonais- 
laskennasta 
ajantasainen kuva

Uudessa kokonaislasken-
nassa saadaan ehyt, monipuo-
linen ja ajantasainen kuva Suo-
men maa- ja puutarhatalouden 
taloudellisesta tilanteesta.

Tulokset ovat nähtävissä 
MTT:n Taloustohtori-verkko-
sivustolla uudessa Maatalou-
den kokonaislaskenta -verk-
kopalvelussa (www.mtt.fi/ta-
loustohtori (http://www.mtt.fi/
taloustohtori)). Oikaistuun

tulos- ja taselaskelmaan 
perustuva suoriteperusteinen 
Maatalouden kokonaislasken-
ta korvaa MTT:ssä tähän asti 
vuosittain tuotetun kassaperus-
teisen kokonaislaskelman.

Maanviljelijät tuottavat  
ruuan talkootyönä
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Päätimme perustaa mediaryh-
män ypäjäläisistä nuorista joilla 
on intoa ja kiinnostusta  uraan. 
Ryhmään tulikin monta inno-
kasta nuorta ja jatkossa varmas-
ti saamme lukea monia hienoja 
juttuja nuorten tapahtumista ja 

toiminnoista. Tässä ensimmäi-
nen juttu joka kertoo Haavin 
pidennetystä torstaista ennen 
pääsiäistä. Ja meillä kaikilla oli 
nii-in mukavaa… 

Terveisin,  Kati Saukkonen,  
nuoriso-ohjaaja

Hauskaa Haavissa
21. huhtikuuta vietettiin Nuori-
sotila Haavissa piiitkää torstaita. 
Poikkeuksellisesti tämä 13–18 
-vuotiaille suunnattu Haavi-ilta 
kesti kuudesta jopa yhteentoista 
asti. Illan tarkoituksena oli syö-
dä pitsaa ja katsoa elokuva. 

Vähän ennen seitsemää Os-
valdo Hernandez toi meille 
pitsaa. Kartanon koulun van-
hempainyhdistys oli pyytänyt 
Osvaldoa tulemaan Haaviin 
opettamaan pitsan teossa. Van-
hempainyhdistys myös maksoi 
pitsassa käytetyt aineet. Pitsan 
teolle ei kuitenkaan ollut aikaa, 
joten Osvaldo oli tehnyt kinkku-
ananaspitsat ja salaatin valmiiksi 
työpaikallaan. Sitten ei muuta 
tarvinnut kuin herkutella! Kokki 
Osvaldo sanoi idean olleen hyvä 

ja hän lupaa tulla Haaviin uudes-
taan, kun on paremmin aikaa ja 
silloin voi kaikki halukkaat ope-
tella tekemään herkullista pitsaa. 
Osvaldo sanoi hänellä olleen ki-
vaa ja osa nuoristakin oli tuttuja. 
Nuorille tuntui pitsa maistuvan, 
joten kiitokset vanhempainyh-
distykselle ja Osvaldolle!

Pitsan syönnin jälkeen uu-
distettiin ja selkeytettiin Haavin 
säännöt. Viikolla syntymäpäi-
viä viettäneille Haavikävijöille 
Neealle ja Nennalle laulettiin ja 
kakkua riitti kaikille. Sitten oli-
kin aika valita katsottava eloku-
va. Kaikilla oli omat toiveensa 
ja esimerkiksi Heta Ahonen olisi 
halunnut nähdä Inception -elo-
kuvan ja Antti Alanko Sherlock 
Holmesin. Elokuvia olivat Haa-
veilijat saaneet tuoda mukanaan 
ja voittajaksi äänestettiin South 
Park -elokuva. Elokuvaa ei vain 
heti saatu pyörimään teknisten 
ongelmien vuoksi, mutta lopulta 
elokuva katsottiin ja popcorneja 
popsittiin.

Illan aikana haastattelimme 
muutamia Haaveilijoita, jotka 
kertoivat omia mielipiteitään 
Haavista ja tästä illasta. Selvisi 

muun muassa, että moni tulee 
Haaviin kavereiden takia ja ki-
vointa on se kavereiden kanssa 
oleminen. Monen mielestä bil-
jardipöytä on yksi Haaviin par-
haimmista asioista. Tätä mieltä 
muun muassa Antti Alanko, Aa-
peli Toivola ja Toni Ratas olivat. 
Pitsa oli Saana Ojalan ja monen 
muun mielestä parasta tässä tor-
stai-illassa. Haastattelemistam-
me moni sanoi käyvänsä Haa-
vissa ainakin kerran viikossa. 
Heta Ahosen mielestä Haavissa 
saisi käydä enemmän ihmisiä. 
Toni Rataksen mielestä Haavi on 
perfekto eikä puutteita löydy.

Haavissa oli hyvä tunnelma 
ja paljon porukkaakin tämä eri-
tyinen Haavi-ilta toi paikalle.

Nuoriso-ohjaaja  
Kati Saukkonen

Uusi nuoriso-ohjaaja Kati 
Saukkonen toivoo, että Ypäjällä 
näkyisi enemmän nuorten toi-
veet ja hän yrittääkin kuunnella 
nuoria parhaansa mukaan. Katin 

mielestä Ypäjän pieni koko on 
hyvä asia, mutta samalla myös 
huono asia. Kati tuli Ypäjälle 
kaksi vuotta sitten Hevosopis-
tolle töihin tallimestariksi ja 
hevosenhoitajaksi. Kun kunnan 
nuoriso-ohjaajan paikka avautui, 
hän päätti ottaa haasteen vas-
taan sillä oli jo Helsingissä ollut 
nuorisotyöntekijänä ja on siihen 
kouluttautunut. ”Minusta on 
hienoa tehdä töitä ypäjäläisten 
oma-aloitteisten ja kantaaottavi-
en nuorten kanssa.”

Toimittajat
Veera Sulantola ja 

Ella Honkanen

Liian vahva meikki ei ole hyvä. 
Ihonpuhdistus on tärkeää. Ke-
sän trendimeikki on nude. Hyvä 
itsetunto on tärkeä oli meikkiä 
tai ei. Näistä asioista oli puhetta 
tyttöjen illassa ja tietenkin myös 
paljon muusta. Hiljaista hetkeä 
ei edes ollut!

Mikä tyttöjen ilta? Tyttöjen 
ilta oli tarkoitettu vain tytöille 
ja se oli maksuton. Keskiviikko-
na 18.5 kello 18 saapui Haaviin 
tyttöjen iltaa viettämään reilut 
kymmenen yläasteikäistä tyttöä. 
Tyttöjen illan järjesti nuoriso-
toimi eli nuoriso-ohjaaja Kati 
Saukkonen.

Mitä tyttöjen illassa tehtiin? 
Tyttöjen iltana dippailtiin kas-
viksia. Tarkoituksena oli myös 
katsoa elokuva, mutta aikaa ei 
jäänyt siihen. PÄÄPOINTTI il-
tana oli kauneudenhoito ja ihon-
hoito! Paikalla kertomassa ja 
opastamassa näissä asioissa oli 
kosmetologi  Niina Kuivamäki.

Niina kertoi opiskelleensa 
Uudenmaan kosmetologikoulus-
sa. Kati oli pyytänyt Niinaa tule-
maan paikalle ja Niina tietenkin 
suostui, koska kaikki meikkauk-
seen ja ihonhoitoon liityvä kiin-
nostaa häntä. Niina sanoi hänellä 
olleen kivaa ja tytöt olivat innos-
tuneita ja kiinnostuneita.

Tyttöjen ilta alkoi Niinan pu-
heenvuorolla ja ensimmäiseksi 

hän sanoi jännittävänsä edessä-
oloa. Ilta lähti kuitenkin heti rul-
laamaan hyvin. Niina jakoi pie-
net kosteusvoidenäytteet tytöille 
ja sen jälkeen seurasi kasvojen 
pesu. Meikilliset ja meikittömät-
kin kasvot piti pestä. Ainakin 
osa tytöistä kauhistui aluksi, kun 
meikeistä piti luopua. Kun kas-
vot oli pesty, rasvattiin kasvot 
ja Niina opasti mitä seuraavaksi 
tehtäisiin. 

Tytöt muodostivat parit ja 
parit meikkasivat toisensa. Prin-
sessoja syntyi monta! Tytöillä 
oli mukana omat meikit ja meik-
kejä oli myös lainattavana. Niina 
näytti mallia meikkaamisessa ja 
häneltä sai kysyä askarruttavia 
asioita. Tosiaan kysymyksiä esi-
tettiin paljon ihonhoitoon sekä 
meikkaukseen liittyen ja kaikki 
varmasti oppivat ainakin jotain 
uutta.

Iltaan osallistuneet tytöt saa-
vat 20 prosentin alennuksen 
Niinan hoidoista, joita hän teke 
kotonaan. Ilta sujui kyllä hyvin, 
mutta monen mielestä aikaa oli 
liian vähän. Kolme tuntia meni-
vät nopeasti. Hauskaa oli ihan 
vaan tyttöjen kesken, toivotta-
vasti tällainen järjestetään myös 
uudestaan!

Toimittajat 
Veera ja Ella

Girls just wanna 
have fun!

 Tyttöjen ilta Haavissa

Toukorock
Olimme ystävieni kanssa Hump-
pilassa Humppilan seuraintalol-
la järjestetyssä Toukorockissa. 
Pidimme paikan ilmapiiristä ja 
hengestä. Väkeä viihdyttävä mu-
siikki oli nuorten bändien omia 
sävellyksiä ja muiden hieman 
tunnetuimpien bändien coverbii-
sejä. Tapahtumassa tapasi paljon 
tuttuja ja tutustui uusiin kasvoi-
hin.

Lavalla soitti yhteensä kah-
deksan eri bändiä: The Ran-
doms, Kuhalan musakerhon 
bändi, Suhdeluku, Synatrica, 
Red Blueward, Projectory, Sha-
dowblind ja Emmi Hakala & Jo-
ni Kuisti Duo. Bändit olivat hy-
vin valmistuneita, mutta pientä 

jännitystä oli jokaisella hieman 
pinnassa. Monella bändillä, ku-
ten Emmi Hakala & Joni Kuisti 
Duo:lla oli ensimmäinen kun-
non keikka yleisölle. Bändeillä 
oli erilaisia tarinoita siitä, miten 
ovat päätyneet samaan bändiin 
ja soittelemaan yhdessä. 

The Randoms:it perustivat 
bändin musiikinopettajan Kaija 
Komppaisen halusta. Kahteen 
bändiin kiinnyimme kovasti: 
Synatricaan ja Shadowblindiin. 
Vaikka Shadowblindin keikkaa 
emme nähneetkään, bändin pojat 
vaikuttivat silti hyvin avoimilta 

ja mukavilta hevipojilta. Synat-
rica soitti Ramssteinin tunnettuja 
biisejä ja antoi musiikille aivan 
oman vivahteensa. Forssasta 
tulleen bändin, Red Bluewardin 
solisti kertoi kokemuksistaan 
Idolssissa. Hän kertoi, että Idols-
sissa tuomarit dissasivat hänen 

laulutaitojaan. Toukorockin tuo-
marit antoivat rakentavaa kri-
tiikkiä, jonka osasi ottaa hyvin 
vastaan. Red Bluewardin pojista 
80 prosenttia on sinkkuja, joten 
tytöt, silmät auki! Toukorockin 
tuomarit (Markus Salomaa ja 
Mark Bertenyi), kaksi mukavan-

Red Blueward. 

oloista mieshenkilöä kertoivat, 
että on tärkeää olla mukana ja tu-
kena nuorison musiikkitoimissa. 
He ovat itse tehneet musiikkia 
paljon elämänsä aikana, ja ovat 
ylpeitä nuorista, jotka nykypäi-
vänäkin näyttävät vielä mielen-
kiintonsa musiikkia kohtaan. 

Loppujenlopuksi olimme hy-
vin tyytyväisiä, että pääsimme 
Toukorockiin. Nautimme musii-
kista ja tutkiskelimme bändien 
historiaa ja nykyaikaa. Pakko 
myöntää, että minuakin jännitti 
puhua karskin oloisille hevi- ja 
rockihmisille, mutta kaikki vai-
kuttivatkin hyvin positiivisilta 
ja tulivat hyvin juttuun ihmis-
ten kanssa. Bändit saivat hyvin 
ihmiset mukaan fiilikseen ja 
nauttivat selvästi esiintymisestä. 
Tapahtuma oli hieno ja bändit 
upeita, kiitos Toukorock!

Teksti: Neea Suonpää 
Kuvat: Henrika Viljas 

Tuomarit  
Markus Salomaa  
ja Mark Bertenyi.

Suhdeluku.

 Projectory.

 Shadowblind.
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Me Kartanon koulun yhdeksäs-
luokkalaiset haluamme kiittää 
Ypäjän kuntaa mukavan teatte-
rireissun kustantamisesta. Mat-
kustimme bussilla Turkuun, 
Linnateatteriin katsomaan ko-
mediaesitystä: Mieletön Turun 
historia. Matka sujui ilman on-
gelmia ja teatteriin päästiin hy-
vissä ajoin ennen näytöksen al-
kamista.

Kaikille löytyi paikka ravin-
tolateatterin pöydistä, oli se sit-
ten baarijakkara tai ruokapöydän 
tuoli. Ennen esityksen alkamista 
varmistettiin, että jokaisen mat-
kapuhelin oli suljettuna.

Satu Rasilan käsikirjoitta-
man ja Mikko Koukin ohjaaman 
esityksen alkaessa klo 13.00 la-
valle astuivat näyttelijät Valtteri 
Roiha, Jenni Hakala ja Miska 
Kaukonen.  Näyttelijät aloittivat 
esittelemällä itsensä ja kertomal-
la, mitä näytöksessä tulee tapah-
tumaan. Varsinainen esitys alkoi 
Turun synnyn esittämisellä, joka 
tapahtui lähes Rooman tapaan, 
mutta paljon oudommin.

Esitys eteni näyttelijöiden 
vuoroin näytellen ja kertoen Tu-
run historian vaiheista  pieninä 
sketseinä. Sketseissä seikkaili 
muun muassa tamperelainen hu-
ligaani, Turun aatelistoa ja Ruot-
sin ”kunkkeli”. Puolessa välissä 
esitystä astui voimaan väliajan 
rauhanjulistus.

Väliajan jälkeen esityksessä 
kerrottin lisää Turun lähihisto-
riasta ja lopuksi myös nopeat ja 
ivalliset Tampereen ja Helsingin 
historiat. Esitys loppui hieman 
yli kello 15 raikuviin aplodeihin 
näyttelijöille.

Teatterista poistuttiin hymys-
sä suin, ja bussikin odotti pihas-
sa. Matka kotiin päin sujui mu-
kavasti, ja Ypäjälle päästiin vä-
hän yli kello 16. Muutama pääsi 
matkan varrelta suoraan kotiin, 
mutta suurin osa tuli kuitenkin 
koululle asti. Kaikenkaikkiaan 
matkan oli mukava lisäys koulu-
rutiineihin.

Kirjoittajat: 
Eetu Salmi ja  

Juho Saastamoinen

Teatterimatka Turkuun

Sukupuolivalistusta
Ypäjän yhteiskoulun alapuo-

lella oli valtavat hevostallit ja 
usein saimme ihailla kuinka he-
voset suorittivat hevosenakteja. 
Kavenin Kosti ohjaili pesäpal-
lomailan kokoista melaa oike-
aan kohteeseen ja ori päästeli 
eläimellisiä hirnahduksia. Se oli 
meille vähäpojille ja tytöille en-
simmäisiä sukupuolivalistusop-
pitunteja.

Uskonnon opettajana oli kirk-
koherra Roivas, läpeensä usko-
vainen mies tietty. Opettamises-
ta hän ei tuon taivaallista tien-
nyt. Niinpä me iiliskotit teimme 
hänen tunneillaan ihan mitä 
halusimme. Pelasimme korttia, 
ammuimme viivottimella ku-
minpaloja papin kaljuun. Roivas 
aloitti katekismuksen kuuluste-
lun aina aakkosjärjestyksessä, 
niinpä minun ei tarvinnut lukea 
kuin alku ja loppu. Todistukses-
sa komeili kymppi, muita kymp-
pejä ei ollutkaan paitsi voimiste-
lu ja urheilu. Ainekirjoituksesta 
pamahti yhdeksän.

Pikku-Bostonia mentiin polt-
tamaan koulun viereiseen met-
sään. Jos kiinni jäätiin niin taas 
jälkistuntoa. Se tapa tulikin tu-
tuksi.

Potenssit ja pythagoraat eivät 
suostuneet uppoamaan päähän. 
Tai ehkä potenssi, mutta sekin 
myöhemmin ja se on toinen jut-
tu.

Päästötodistusta en saanut 
muiden mukana, koska käytök-
sestä napsahti ehdot. Sain ”eh-
donalaista” koska opettajat eivät 
tienneet miten niitä voisi suorit-
taa. Todistuksen sain vasta kah-
den vuoden kuluttua palatessani 
Ruotsista. Rehtori Kuivamäki 
vähän ihmetteli kun puhuin niin 
hoono soomi. Ja ihan näytteeksi 
päräytin pari sanaa Riikinruot-
siakin.

Matkahuollon 
kiukkuinen emäntä

Valta oli osuuskauppana suuri 
ainakin meidän poikien näkö-
vinkkelistä. Valta näytti valta-
valta. Isä ukkonen sen poltti ja 
me klopit sitä valtavaa Vallan 
paloa saimme kaukaa ihailla. 

Siellä paloivat niin tiksahat, 
poksahat, porsaanpotkat, piapo-
jauhot ja muut sekatavarat.

Keskustassa oli matkahuollon 
baari. Sinne koulumatkalla py-
sähdyimme aina. Baarin pitäjänä 
oli yleensä etupäässä kiukkuinen 
Taimi.

Istuimme Karin Erkin kanssa 
takapöydässä vilkuillen kahta 
asemanseudun tyttöä joiden su-
kunimi oli Pispa. Heidän äiti-
ään kutsuimme Pispaskaksi. Se 
iskuyritelmä jäi katsekontaktin 
asteelle.

Matkahuollon ulkohuussissa 
poltimme salaa pikku-Bostonia 
Erkin kanssa, kunnes Taimin 
pahasisuinen mies Tauno meidät 
löysi ja veteli korville.

Kuolinkellot
Rippikouluun kävi käskytys. 

Golffarit jaloissa taaperisimme 
kirkkoon. Kirkkoherra Arjanhei-
mo piti liperit väpättäen nimen-
huudon ja aloitti virrellä ” oi jos 
sä kerran matkamies maan” Ihan 
kuin viimeiselle tuomiolle oli-
simme menossa. Katekismusta 
vapisevin käsin pidellessämme 
rauha hiipi olemukseemme.

Meni päivä, toinen ja kol-
maskin. Kepposiin oli kuitenkin 
halu ristinuskosta täyttyneenä. 
Kiipesimme kellotorniin. Ihan 
pakko oli soittaa kelloja. Lie-
nee olleet kuolinkellot, koska 
väkeä alkoi kokoontua paikalle, 
ennenkuin pappi pahajalkaisena 
kävi niskavilloista kiinni. Lopun 
päivää saimme sitten seistä sa-
kastin nurkassa katuen syntejä. 
Ottia tuota, mutta oppiakin tuli. 
Isämeitää, uskontunnustusta ja 
kymmentäkäskyä ulkolukuna.

Viimein koitti konfirmaatio-
päivä eli ripillepääsy. Tummat 
puvut lyhyin housun lahkein 
polvistuimme alttarille ja lähes 
kaikkien poikien kengänpohjista 
näkyi hintalappu. Osa taisi her-
ran armon tykönsä tulla paljasja-
loin. Viinitilkan ja imupaperin-
möhkeän läpyskän saatuamme 
olimme naimavalmiita.

Samana päivänä olisi ollut 
Rolling Stonesin konsertti Po-
rissa ja siitäkös olimme katkeria. 
Kyllä harmitti.

Keijo Wääri

Lastuja  
60-luvun Ypäjältä

– Ikäihmiset haluavat olla oma-
toimisia ja toimintakykyisiä, 
asua turvallisesti kotona mah-
dollisimman pitkään. Ikäihmis-
ten laatusuosituksenkin mukaan 
ympärivuorokautinen hoiva ja 
huolenpito tulee tulevaisuudessa 
pääasiassa järjestää palveluasu-
misena tai omaan kotiin, sanoo 
Ypäjän kunnan vanhus- ja vam-
maistyön johtaja Taina Haavisto.

Elinajan odote pitenee. Tilas-
tokeskuksen mukaan Suomes-
sa on yli kahdeksankymppisiä 
neljännesmiljoona. Tulevaisuu-
dessa vanhustenhuollossa on 
nykyistä vähemmän henkilö-
kuntaa yhtä vanhusta kohti. Laki 
kunta- ja palvelurakenteen uu-
distamisesta, Paras-hanke, antaa 
kunnille mahdollisuuden luoda 
entistä toimivampia rakenteita 
väestön terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämiseen. Lain tavoittei-
ta ovat väestön terveys ja hyvin-
vointi asuinpaikasta riippumatta. 
Lakiin kirjattu laadukas palvelu 
sisältää esteettömät, turvalliset 
ja viihtyisät asumis- ja hoitoym-
päristöt.

Kunta on käynnistänyt van-
hustenhoidossa laatusuositukset 
huomioivan, hallitun palvelura-
kennemuutoksen. Johtoajatuk-
sena on, että mahdollisimman 
moni ikääntynyt voisi elää itse-
näisesti omassa kodissa ja tutus-
sa asuinympäristössään. Kotona 
asumista tuetaan nopeasti saata-
villa, ammattitaitoisilla sosiaali- 
ja terveyspalveluilla.

Vanhustenhoito kunnassa 
toimii jo nyt hyvin, mutta palve-
lutarpeen kasvaessa hoitoresurs-
seja tarvitaan lisää. Palvelumuu-
toksilla varaudutaan tulevaan, 
että rakenteet kunnassa kestävät 
jopa vuonna 2025. Rakenne-
muutoksia Ypäjällä on ryhdytty 
toteuttamaan pikkuhiljaa touko-
kuusta alkaen. 

Palvelurakenteen muutoksen 
myötä henkilökunnan voimava-
rat keskitetään neljään osaamis-
tiimiin. Kotihoito ja palveluko-
ti Valkovuokko muodostavat 
”sujuvan arjen osaamistiimin”, 
Ruustinna-koti muodostaa 
”muistityön osaamistiimin”, hoi-
vakoti on jatkossa ”kuntoutustii-
mi” ja Lukkarin työ- ja päivätoi-
minta ja ryhmäkoti muodostavat 
”vammaistyön tiimin”. 

Tiimien työ on kuntouttavaa, 
vanhusten omatoimisuuden ja 
itsenäisyyden tukemista. Hyvä 
hoito pyritään takaamaan kaikil-
le riippumatta asumismuodosta. 
Suunnitteilla on myös rakentaa 
ensi vuonna 8-10 esteettömän 
asunnon rivitalo Palvelukeskuk-
sen läheisyyteen.

– Tavoitteena on hyvä ja tur-
vallinen vanhuus laadukkailla ja 
oikea-aikaisilla peruspalveluilla. 
Palvelurakennemuutos on vain 
yksi osa Ypäjän vanhustyön stra-
tegiaa. Onnistuminen edellyttää 
useita toimenpiteitä kaikilta toi-
mijoilta, sanoo perusturvalau-

takunnan puheenjohtaja Kirsti 
Piminäinen. 

Kunnan on varauduttava 
huolehtimaan turvallisuudesta 
oikein rakennetulla ympäristöl-
lä, teknisin ratkaisuin ja elämää 
helpottavin apuvälinein. Ikäih-
miselle sopiva ympäristö tarjoaa 
mahdollisuuden pitää kuntoa yl-
lä liikkumalla.

– Hoidon laatua valvotaan, 
mutta vastuuta omasta hyvin-
voinnista on myös jokaisella 
yksilöllä. Omasta kunnosta ja 
hyvinvoinnista huolehtiminen 
on tärkeää, oli ikä mikä tahansa, 
sanoo Piminäinen. 

Tuettua turvallisuutta
– Keskeistä ikääntyneille on 
ihmisarvoinen elämä ja ihmis-
suhteet, toteavat sairaanhoitaja 
opiskelijat Kirsi-Marja Lahti ja 
Katja Väisänen. 

Hämeen ammattikorkeakou-
luun vuonna 2010 tekemässään 
opinnäytetyössä he kartoittivat 
tulevaisuuden vanhuspalveluita 
Ypäjällä. 

Kyselyyn vastanneiden mu-
kaan ihmisarvoisen elämän kes-
keisiä tekijöitä ovat turvallisuus, 
itsemääräämisoikeus, inhimilli-
syys ja läheisyys.

Vastaajien mukaan terveys 
sekä fyysinen ja psyykkinen toi-
mintakyky ovat osa hyvää van-
huutta. Niiden ylläpitoa tukevat 
omatoimisuus ja itsenäisyys. 
Vanhukset pitävätkin tärkeänä 
asumista kotona ja kotiin saatuja 
ateria- ja hoitopalveluita.

Lähekkäin on  
rattoisa asua
– Aika kuluu rattoisasti, kun hy-
vä ystävä, Pirkko Rouhiainen 
asuu lähellä samoissa vuokra-
asunnoissa, sanoo 77-vuotias 
Tauno Sillanpää. Kunnan rivita-
loon hän pääsi muuttamaan al-
kuvuodesta 2011.

– Omassaan on mahdollista 
päivittää aikataulunsa ruoka-
aikoineen ihan itse. Elämää 
helpottavat valmiit ateriat, jot-
ka rivitalojen asukkaille tulevat 
päivittäin kunnan ruokapalvelus-
ta. Menu on sama kuin palvelu-
taloilla.

– Olemme molemmat huono-
jalkaisia, joten kotipalvelun tytöt 
käyvät meillä päivittäin, toteaa 
Sillanpää mielissään. 

Viikon rutiinit Rouhiaisella 
ja Sillanpäällä katkaisee tiistai, 
jolloin he lähes poikkeuksetta 
osallistuvat jumpparyhmään pal-
velutalon kuntosalilla.

– Talvella, ja varsinkin liuk-
kailla keleillä matka tehdään 
taksilla. Sulan maan aikana pal-
velutalolle voi kävellä hiljak-
seen, ystävykset suunnittelevat.

Teksti: Marjatta Hinkkala 
ja Taina Haavisto  

Kuva: Marjatta Hinkkala

YPÄJÄ TUKEE IKÄIHMISTEN 
KOTONA ASUMISTA

Kunta varautuu tulevaan ja käynnistää  
palvelurakennemuutokset vanhustenhoidossa.

Tauno ja Pirkko.

Tänä kesänä Elonkierrossa on 
monipuolinen tapahtumatar-
jonta. Perinteisillä teemakier-
roksilla puhutaan luonnosta, 
ruuasta, maatiaiselämistä ja 
lepakoiden salatusta elämästä. 
Teemakierrosten lisäksi kat-
sellaan teatteria, paimenkoira-
näytöstä ja agilityä. Elokuun 
ruokaillassa voi tehdä ostoksia 
maalaistorilta.

Ensimmäistä kertaa puistos-
sa voi tavata myös ilmielävän 
länsisuomalaisen – lehmän 
nimittäin. Länsisuomalainen 
maatiaishieho Eveliina saa-
puu puistoon touko-kesäkuun 
vaihteessa yhdessä kyyttöjen 
kanssa.

Teatterissa Lukkosulaa 
ja lumpeenkukkia

Elonkierron kesäkauden 
aloittaa IdeaTeatterin näytel-
mä ”Lukkosulaa ja lumpeen-
kukkia”. Tämän rakastetun 
runoilijan Heli Laaksosen hit-
tikomedian ensi-ilta on 3.6. 

Elonkierron Makasiinissa. 
Lounaismurteella leikitteleväs-
sä hyväntuulisessa komediassa 
on läsnä koko elämä. Se nau-
rattaa, itkettää ja liikuttaa. 

Toimittajalegenda 
Veikko Neuvosen jäljillä

Teemaillat alkavat kes-
kiviikkona 29.6. klo 18.00–
19.30, jolloin Elonkierto- puis-
toon tutustutaan radiopersoo-
na, luontotoimittaja Veikko 
Neuvosen johdolla. Neuvosen 
ideoima ja juontama Luon-
toilta oli yli 30 vuoden ajan 
radionkuuntelijoiden ja myö-
hemmin televisionkatsojienkin 
kestosuosikki. 

Puhetta ruuasta ja 
oluesta

Ruoka-aiheisessa illassa 
”Syö hyvin – voi hyvin” 10.8. 
klo 18.00–19.30 professori 
Raija Tahvonen MTT:stä antaa 
vinkkejä terveellisen ruokalau-
tasen koostamiseen. Elonkier-

ron makasiinille on rakennettu 
maalaistori, josta voi ostaa lä-
hiseudun tuotteita vihanneksis-
ta leivonnaisiin. Illan päättää 
Kuninkaankartanon panimon 
järjestämä olutilta.

Lampaiden 
paimennusta ja 
maatiaisia

Heinäkuun viimeisenä lau-
antaina, 30.7. nähdään eläi-
mellistä menoa Elonkierrossa. 
Tässä Jokioisten Pitäjänpäiviin 
liittyvässä tapahtumassa voi 
seurata lammasten paimen-
nusta ja agilityä. Oman koiran 
kanssa pääsee myös kokei-
lemaan koirarataharjoittelua. 
MTT:n tutkija Terhi Nikkonen 
johdattaa maatiaiseläinkierrok-
selle. Tapahtumat pyörähtävät 
käyntiin klo 11.00.       

Lennetään 
lepakkoiltaan  

Kesän viimeisen teemail-
lan, 24.8. aiheena ovat lepakot. 

Muista teemakierroksista poi-
keten retki alkaa vasta aurin-
gon laskiessa klo 21.30, jolloin 
lepakot heräävät päiväpiilois-
taan ja lähtevät yöllisille len-
noilleen. Lepakkoillan asian-
tuntija biologi Kirsi Reponen 
Turun yliopistosta kertoo lepa-
koiden elämästä, ja niiden ää-
niä kuunnellaan yliääni-ilmai-
simen avulla. Hyvällä onnella 
kesäyön hämärässä voi nähdä 
vilauksia näistä yön mystisis-
tä lentelijöistä. Lepakkoillassa 
mukana on myös Lounais-Hä-
meen luonnonsuojeluyhdistys.

Tapahtumat järjestää MTT. 
Elonkierto on Jokioisilla sijait-
seva maaseutu- ja kotieläin-
puisto. Tapahtumien tarkem-
mat ajat osoitteessa: www.mtt.
fi/elonkierto. Seuraa Elonkier-
ron menoa myös Facebookis-
sa: www.facebook.com/elon-
kierto.

Elonkierrossa 
teatteria ja teemailtoja
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Kunnioitetut sotiemme vete-
raanit, hyvät naiset ja herrat, 
arvoisat juhlavieraat.
Tänään olemme kokoontuneet 
tänne juhlistamaan kansallista 
veteraanipäivää. se, että voimme 
viettää sitä vapaassa itsenäisessä 
maassa, on teidän ansiotanne, 
kunnioitetut sotiemme veteraa-
nit. Vuosikymmeniä meni ennen 
kuin asioista voitiin alkaa puhua 
oikealla tavalla ja sankaritekon-
ne nostettiin niiden oikealle ta-
solle.

Palatkaamme nyt hetkeksi 
maamme historian alkuhetkille.

Suomen historia alkaa noin 
1100-luvulta, sillä tältä ajanjak-
solta ovat vanhimmat säilyneet 
Suomen aluetta koskevat asia-
kirjat. Tätä vanhempaa aikaa ni-
mitetään esihistorialliseksi ajak-
si. Suomen valtiollinen historia 
keskiajalla ja sen jälkeen aina 
vuosiin 1808–1809 asti liittyy 
Ruotsiin. Vuosina 1809–1917 
Suomi kuului puolestaan venä-
jän keisarin alaisuuteen autono-
misena suuriruhtinaskuntana. 
Itsenäisen Suomen valtion histo-
ria alkaa vuodesta 1917.

Nuoren itsenäisen valtion al-
kutaival ei ollut ruusuilla tans-
simista. Maassamme oli noin 
satatuhatta vieraan valtion soti-
lasta, ja jotta itsenäisen valtion 
kaikki tunnusmerkit täyttyisivät, 
oli väistämätön edessä, sotilaat 
oli karkotettava pois. Alkoi va-
paussota, sota joka myöhemmin 
muuttui katkeraksi kansalaisso-
daksi, jossa veli taisteli veljeä 
vastaan. Sotaan liittyen Suomes-
sa kuoli noin 20 000 henkeä.

Aika pian sodan jälkeen al-
koivat syvät haavat arpeutua ja 
alkoi itsenäisen valtion raken-
taminen. Kaksi vuosikymmentä 
saimme elää rauhassa. Mutta 
sitten alkoi jälleen tapahtua. Eu-
rooppa joutui sodan myllerryk-
seen ja Suomikin totesi olevansa 
sodassa mukana Neuvostoliiton 
tulittaessa Mainilan kylää ja 
syyttäessä Suomen olleen tuli-
tuksen takana.

Alkoi talvisota, 105 vuoro-
kautta sitkeää, ankaraa taistelua 
ylivoimaista vihollista vastaan. 
Te, kunnioitetut sotiemme vete-
raanit saitte aikaan ihmeen, py-
säytitte vihollisen hyökkäykset. 
Sota päättyi torjuntavoittoon ja 
aseet tällä erää vaikenivat.

Sodan menetykset olivat 
kovat, kaatuneita oli yhteensä 
yli 25 000 ja haavoittuneita yli 
40 000. Edessä oli alueluovu-
tukset ja noin 400 000 ihmisen 

siirtäminen pois luovutetuilta 
alueilta.

Talvisodan ihme tunnetaan 
ympäri maailmaa ja se on edel-
leen monien maiden sotakou-
luissa opetuskohteena muun 
muassa yhdysvalloissa. Olles-
sani Intiassa ja Pakistanissa so-
tilastarkkailijana hämmästyin 
monesti keskustellessani paikal-
listen upseerien kanssa, miten 
hyvin he tunsivat talvisodassa 
suomalaisten tekemät urotyöt. 
Samoin Lähi-idässä Israelin 
upseerit tunsivat talvisodan ku-
lun ja suomalaisten sotilaiden 
saavuttamat voitot ällistyttävän 
tarkasti. Teidän sankaritekonne, 
kunnioitetut sotiemme veteraa-
nit, elävät edelleen, maailmalla-
kin.

Mutta tähän eivät teidän tais-
telunne päättyneet. Kesäkuun 
25. päivänä 1941 Neuvostoliiton 
ilmavoimat hyökkäsivät Suomen 
alueelle. Viittätoista maamme 
aluetta pommitettiin lähes 500 
lentokoneella. Kohteina olivat 
pääasiassa lentokentät, mutta 
suurin osa pommeista putosi 
asutuskeskuksiin. Suomi katsoi 
jälleen olevansa sodassa Neu-
vostoliiton kanssa. Alkoi jatko-
sota. Edessä oli yli kolme vuotta 
taistelua edelleen ylivoimaista 
vihollista vastaan. 

Yksi jatkosodan suurista tor-
juntataisteluista käytiin Ihanta-
lassa. Siellä isänikin, neljä vuot-
ta sitten viimeisen iltahuudon 
saanut veteraani oli mukana. 
Hänen komppaniansa, Jr 35:n 9. 
komppania otti hyökkäyksellä 

haltuunsa Pyöräkankaan. Heidät 
lyötiin sieltä useita kertoja pois, 
mutta aina he saivat sen hyök-
käyksillä takaisin. Isäni kertoi, 
että kun he viimein saivat alu-
een haltuunsa, alkoi valtava vi-
hollisen tykistökeskitys. Hän oli 
ehtinyt ennen keskityksen alkua 
kaivaa hieman poteroa, mutta 
vastaan tuli iso männyn juuri. 
Sen ympäriltä hän jatkoi kai-
vamista. Kun tykistökeskitys ja 
maataistelukoneiden tulitus al-
koi, oli se niin voimakasta, että 
isä kertoi kaksin käsin pitäneen-
sä männyn juuresta kiinni, jotta 
ei olisi ilman paineesta lentänyt 
pois poterosta. Hän haavoittui 
sirpaleesta jalkaansa. Odottaes-
saan kuljetusta taaksepäin tien 
varrella, pysähtyi hänen koh-
dalleen iso musta auto. Sieltä 
nousi divisioonan komentaja 
kenraali Vihma ja kysyi, että 
korpraali taitaa tarvita kyytiä. 
Hän otti isän autonsa takapen-
kille. Vähän matkaa ajettuaan 
alkoivat vihollisen maataistelu-
koneet pommittaa autoa. Kuljet-
taja lisäsi autoon vauhtia jolloin 
Vihma totesi, että älkää lisätkö 
vauhtia, muuten tuolla metsässä 
olevat miehet luulevat, että me 
pelkäämme. Muutaman päivän 
päästä kenraali Vihma ja osa hä-
nen esikunnastaan kaatui tykis-
tötulituksessa.

Pian näiden ankarien torjun-
tataistelujen jälkeen tuli välirau-
ha. Edessä olivat jälleen alueluo-
vutukset, kotikonnuilleen palan-
neen väestön evakuoiminen ja 
raskaat sotakorvaukset. 

86000 veteraania, pääosin 
nuorukaisia jäi taistelukentäl-
le. 188 000 haavoittui, heistä 
noin puolen jäädessä pysyvästi 
invalideiksi. Kaatuneista lottia 
on sankarihaudoissamme 113. 
Veteraanisukupolveen kuulu-
vat myös naiset, joita lottina oli 
jatkosodan aikana enimmillään 
220 000, joista noin 20 000 pal-
veli sotatoimialueilla. Ja korvaa-
maton oli naisten panos muuten-
kin, ilman sitä ei kotirintamaa 
olisi voinut olla. Pelkästään so-
tateollisuuden parissa työskente-
li vuonna 1943 72 000 naista.

Tammenlehväsukupolvelta 
vaadittiin enemmän kuin mil-
tään suomalaiselta sukupolvelta 
vuosisatoihin. Sodan jälkeen se 
joutui maksamaan sodan todel-
liselle syylliselle raskaat sota-
korvaukset ja siitä huolimatta se 
rakensi kovalla ahkeralla työllä 
sen vauraan ja kauniin Suomen, 
jossa me nyt saamme elää. Lä-
hes puoli miljoonaa mieron tiel-
le karkotettuakin kyettiin kaikki-
en vaikeuksien keskellä juurrut-
tamaan uuden elämän alkuun.

Nyt olemme saaneet yli kuu-
sikymmentä vuotta viettää rau-
han aikaa ja rakentaa isänmaa-
tamme entistä paremmaksi ja 
turvallisemmaksi paikaksi, jossa 
elää ja asua. 

Miltä sitten näyttää Suomen 
tulevaisuus maanpuolustuksen ja 
sitä kautta turvallisuuden osalta? 
Vuoden 2008 alusta sodanajan 
joukkojemme vahvuus putosi 
480 000:sta 350 000. Ja ilmei-
sesti jo tällä vuosikymmenellä 
250 000, siis noin puoleen kol-
men vuoden takaisesta määräs-
tä. Pystymmekö tällä joukolla 
puolustamaan koko maatamme? 
Ja onko tilanne maailmalla niin 
vakaa, että tällaisiin supistuksiin 
on varaa?

Jos Suomi liittyisi Natoon eli 
Pohjois-Atlantin liittoon, niin 
mitä se aiheuttaisi nykyiseen 
puolustusjärjestelmäämme? Ei 
juurikaan järin suuria muutoksia 
tapahtuisi. Kansallinen puolus-
tus säilyisi edelleen ja samoin 
yleinen asevelvollisuus. On 
pelätty, että poikiamme ja ase-
palveluksen suorittaneita tyttä-
riämme vietäisiin taistelemaan 
kaukaisiin maihin. Näinkään ei 
olisi. Nato-järjestelmässä osal-
listumisesta ulkomaan operaati-
oihin päättää kukin maa itsenäi-
sesti.

Mitä me sitten saisimme Na-
ton jäsenyydestä? Saisimme 
turvatakuun siitä, että emme 
enää koskaan olisi yksin pahan 
paikan tullen. Pääsisimme myös 
mukaan Naton päätöksenteko-
järjestelmään. Tällä hetkellä 
Suomen puolustusvoimat on jo 
lähes täysin yhteensopiva Nato-
järjestelmän kanssa niin maavoi-
mien, ilmavoimien kuin meri-
voimienkin osalta. Aika näyttää 
mitä tulee tapahtumaan. 

Nuorisossa on maamme tule-
vaisuus. Nuorisoamme on usein 
kuullut moitittavan, mutta aivan 
turhaan. Rauhanturhatehtävissä 
ja kriisinhallintaharjoituksissa 
eri puolilla maailmaa kiertäes-
säni olen päässyt läheltä seu-
raamaan ja vertaamaan muiden 
maiden nuoria omiimme. Kyllä 
meillä on edelleen upea nuori-
so, maailman parhaat nuoret. He 
ovat ahkeria, toimeentarttuvia ja 
isänmaallisia. Tarpeen tullen he 
ovat valmiita puolustamaan iha-
naa kotimaatamme. Kunnioite-

Tammenlehväsukupolvelta vaadittiin paljon
Everstiluutnantti evp. Erkki Kallio puhui Kansallisen Veteraanipäivän juhlassa Ypäjällä 27.4.

Juhlan musiikillisesta osuudesta vastasivat Tapio Laurila, Teppo Heikkilä ja kirkkokuoron 
miehet.

senäisessä Suomessa. Pidämme 
myös huolta siitä, että viimeisen 
iltahuudonkin jälkeen saavutuk-
sianne isänmaan hyväksi muis-
tetaan: ”himmetä ei muistot kos-
kaan saa”!

tut sotiemme veteraanit: ”Ollos 
huoleton, poikas valveill’ on!” 
Te pelastitte meille itsenäisyy-
den. Meidän velvollisuus on pi-
tää huoli siitä, että vastaisuudes-
sakin saamme elää vapaassa it-

Haluan lausua Paavo Kajanderin runon 

”Isänmaalle” 1. säe.
Yks voima sydämehen kätketty on,
se voima on puhdas ja pyhä;
se tuttuko on vai tuntematon,
niin mieliä valtaa se yhä,
salamoina se tuntehet saa palamaan,
se taivaast’ on kotoisin, kerrotaan,
ja isänmaa on sen nimi.

Teidän ansiostanne, kunnioitetut sotiemme veteraanit, meillä on 
tämä kaunis vapaa isänmaa, jossa meidän on hyvä elää ja asua.
Toivotan teille, hyvä juhlaväki oikein hyvää veteraanipäivää!
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Maanantaina tammikuun 10. 
päivänä olin virastossa. Kanslis-
ti ilmoitti että sinulle tulisi puhe-
lu. Pinkaisin työhuoneeni puo-
lelle ja siellä vastasin soittoon. 
Täällä puhuu Anja Hannula, jo-
ka ilmoitti että nyt on Pentti läh-
tenyt 88 vuoden iässä. Sovittiin 
hautajaiset lauantaihin 22.1. ja 
heti arvasin että iso saattojoukko 
Pentille tulee, koskapa asia pan-
naan myös lehteen etukäteen. Ja 
niinhän me saimme lukea Pentin 
poismenosta Loimaan ja Forssan 
lehdistä.

Aloin muistella niitä luke-
mattomia tilaisuuksia mitä on 
pidetty Hannulassa Katinhän-
näntien risteyksessä. En osaa 
niitä luetella, koska niitä oli 
aikanaan ihan vuosittain. Muis-
tan Pentin taksiautoilijana ja 
muistan vielä sen kioskinkin, 
jota Hannulat pitivät kotinsa lä-
hellä. Joulukuun toisena päivänä 
vietettiin usein Pentin syntymä-
päiväjuhlia. Mutta viimeisiin en 
enää päässyt, koska he asuivat 
Loimaalla. Ja kyllä se aika nope-
asti menee, sillä jo vuonna 2002 
Hannulat muuttivat kaupunkiin. 
Tuntuu siltä että ihan justiinsa 
olen palannut jostakin ilois-
ten uutisten illasta Hannulasta. 
Vaimoni Liisa muisteli käyntiä 
Hannulassa päivänä jolloin hä-
nen isänsä Erkki Seppä tuurasi 
pappina täällä ja käytiin sitten 
seurat pitämässä Hannulassa. 
Siellä meni pitkään siksikin että 
Pentti ja Erkki kävivät sota-ajan 
monessa paikassa Petroiskoista 
Syvärille saakka.

Vuonna 1950 toukokuun 28 
päivä oli Pentin hääpäivä. Sil-
loin hän tahtoi julkisesti vai-
mokseen Aino Anja Santasen, 
loimaalaisen nuoren tytön Pent-
tiä paljon nuoremman. Pentin 

puoliso tosin tunnetaan nimellä 
Anja Hannula. Elämä alkoi pyö-
riä aviomiehellä, sotainvalidilla 
ja aikanaan syntyi kolme tyttöä 
Leena, Kaija ja Arja. Autoilijana 
Pentti leipänsä ansaitsi peräti 37 
vuotta ja osallistuvaisena Ypä-
jänkylän tapahtumiin ja tietysti 
sotainvalidien toimintaan. Hän 
toimi 30 vuotta Sotainvalidien 
Ypäjän osaston puheenjohtaja-
na. Ja opin tuntemaan Pentin 
erittäin isänmaallisena miehenä. 
Joten esimerkiksi Narvan marssi 
sopii hyvin hänen siunaukseen-
sa kirkossa. Hauskana muistona 
minulla on 1990-luvulta tämä 
viimeisin kirkon remontti, jol-
loin värit muuttuivat ja penkit 
ootrattiin ja saarnatuoli palautet-
tiin ennalleen ja tähtitaivas saa-
tiin kirkkoon. Arkkitehti Marja 
Rauhala oli tehnyt hyvää suun-
nittelutyötä. johon kuului myös 
Mannerheimin äideille antama 
kunniataulu, joka jostakin syys-
tä asetettiin aivan kirkon taka-
osaan. Siellä olisi helpompi sitä 
lukeakin. Eräänä päivänä Pentti 
tuli kirkkoon ja sitten kirkon jäl-
keen hän tuli minua tapaamaan 
ja sanoi: tuo kunniataulu on ihan 
väärässä paikassa. Se on palau-
tettava sinne missä se on ollut-
kin. ”No, jos arkkitehti tulee 
pahalle päälle”, sanoin. ”Mitäs 
me nuorista arkkitehdeistä vä-
litetään.” Ja jo seuraavana päi-
vänä taulu palautettiin tuohon, 
missä se on nyt. Ja Koskaan ei 
arkkitehti vaihdoksesta puhunut 
mitään, vaikka hän täällä kävi. 
Enkä edes huomannut asiaa hä-
nelle kertoakaan.

Pentti on minun mielestä-
ni tehnyt Suomen ennätyksen. 
Tarkoitan sitä haavoittumisten 
lukumäärää, mitä hänellä on. En 
ole koskaan kuullut kenelläkään 

muulla olevan niitä niin montaa 
kuin Pentillä. Peräti viisi ker-
taa vihollinen sai haavoitettua, 
mutta silti henki säilyi. Vete-
raanikirjaa lukiessa oikein hät-
kähdin, että onpas monta kertaa 
ollut Pentillä henki hilkulla. Kun 
sovittiin Anja puolison kanssa 
näistä hautajaisista, niin. tote-
sin että sotaveteraani on päässyt 
ajan vaivoista korkeassa iässä. 
Anja korjasi heti että sotain-
validi, vaikka ovathan hekin 
veteraaneja. Isänmaallisuus ja 
isänmaan asiat olivat hänelle py-
hiä asioita ja lapset kasvatettiin 
samassa hengessä. Olipas Pentti 
jo nuorena sotilaspojissa ja hän 
oppi senkin perinteen, että yh-
dessä Hannulan ja Perhon per-
heet laittoivat sankarivainajille 
seppeleen.

Kersantti Pentti Hannula haa-
voittui siis viisi kertaa, kun jo 
useimmille riitti kerta päästä so-
tainvalidiksi.

Ensimmäinen kerta haa-
voittuminen oli 9.9.1941 Lem-
paalassa, jossa muuten Inkerin 
ensimmäinen kirkko tasan 400 
vuotta sitten perustettiin. Nykyi-
sin siellä on rukoushuone Stekl-
jannojessa (Maanselkä), hirsi-
nen komea rakennus, jossa olen 
muutaman kerran käynyt kun 
se vuonna 2001 oli valmistunut. 
Vanhan kirkon paikalla järven 
rannalla on muistomerkki eli pu-
retun kirkon alkuperäinen risti. 
Siellä olivat kovat taistelut ja

muistaakseni siellä on inke-
rinsuomalaisten bolshevikki-
en veljeshauta ja vuonna 2005 
muistomerkki kaatuneille suo-
malaisille sotilaille. Syvärillä 
kaksi kertaa Pentti haavoittui 
ja sitten vielä Manssilassa ja 
8.8.1944 Lemetissä. Tarkoitta-
nee ehkä suurta Lemetin mot-

tialuetta talvisodassa. Siellä 
olen komealla muistomerkillä 
vieraillut. Taistelupaikkoja mai-
nitaan pitkä rivi Pentin kohdalla. 
Eräänlainen ennätys on sekin: 
22 paikkakuntaa alkaen Nuija-
maalta ja päättyen Lemettiin. 
Muutamat niistä ovat nykyisin 
suomalaisten turistiryhmienkin 
vierailun kohteina.

Harvassa alkavat olla sotain-
validit ja -veteraanit. Toista oli 
10–15 vuotta sitten kun Reino 
Toukola oli jatkuvasti jonkun 
muun kanssa laskemassa ha-
vuseppelettä hautaan ja Reino 
lausui ulkoa oppimansa muis-
tosanat avoimen haudan äärel-
lä. Kauniisti tytär Leena sanoo 
isästään: ”Milloinkaan en ole 
kuullut isäni korottavan ään-
tään. Meidät lapset hän kasvatti 
omalla esimerkillään. Hän oli 
luotettava, oikeudenmukainen 
ja ennakkoluuloton ja hienotun-
teinen mies ja isä.” Voikos sen 
kauniimmin sanoa miehestä, jo-
ka harrasti lukemista, rahojen ja 
postimerkkien keräilyä, urheilua 
hiihtoa ja pallopelejä myöten 
sekä ammuntaa, josta hänellä 
paljon palkintoja. Sotainvalidi-
en urheilukilpailuihin hän osal-
listui ja sekä harrasti matkailua, 
varsinkin Lapissa. Heti alkuunsa 
1972 tultuani opin tuntemaan 
Pentti Hannulan, ja tämä tietysti 
johtui siitäkin, että hyvä tuttava-
ni opettaja Pentti Hannula asui 
Salossa. Ja juuri häneltä sain en-
simmäisen ruskamatkan jälkeen 
innon jatkaa niitä matkoja aina 
tähän päivään saakka.

Nyt ovat kiireiset sodan ko-
keneet kädet ristissä. On alkanut 
Pentin levon aika.

Risto Ahti

Hän oli monenkertainen sotainvalidi

Pentti Ilmari Hannula
A m a z i n g   G r a c e

5.  t u o t a n t o k a u s i
Polkupyörävaellus Lounais-Hämeessä

tiistaina 28.6.2011
Jokioinen – Ypäjä – Somero – Härkätietä 
Tammelaan – Forssa – Jokioinen.

Matkan aikana tehtäviä parin kanssa, kirkkohetkiä ym.  
mukavaa yhdessäoloa. Matkan pituus on hiukan yli 100 km.  

Etsi itsellesi pari ja ilmoittaudu mukaan! 
Tapahtumaan voi osallistua myös ilman kilpailua,  

siis vain pyöräilyyn ja kirkkohetkiin. Tapahtuman hinta on 5,-/hlö.

Ilmoittautumiset 17.6 mennessä: heikki.lahdekorpi@evl.fi 

Tiedustelut sähköpostilla tai puh. 050 415 1774 

Vetäjät:  Heikki Lähdekorpi, Jokioisten srk:n nuorisotyönohjaaja 
Esa Löytömäki, Forssan srk:n kirkkoherra

Aikanaan saunakävelystä 
tuli varsin nopeasti muoti-il-
miö. Itse muistan 1990-luvun 
alkupuolella olleeni Lapissa 
Suomen Ladun Kiilopään toi-
mintakeskuksessa. Tuttavani 
ladun toimitusjohtaja Tuomo 
Jantunen oli paikalla ja esitte-
li mielilajejaan sauvakävelyä 
ja lumikenkäilyä. Toivottavas-
ti näistä tulee muoti-ilmiöitä 
Suomeen, ajatteli Jantunen. 
Itse jopa kokeilin kumpiakin 
lajeja. Sadattuhannet ihmiset 
harrastavat nykyisin sauvakä-
velyä. Itsekin aikanaan taval-
lisilla suksen sauvoilla kävelin 
Ypäjällä vanhainkotia kohti, 
joka siihen aikaan oli varsin 
uusi laitos. Tuttu mies tulee 
rauhallisesti vastaani ja tote-
aa: ”Ovat ne päästäneet sinut 
hieman ulos.” Mitä tarkoitat? 
”En muuten ole tiennytkään, 
että olet vanhainkodille muut-
tanut”, sanoi mies rauhallisesti. 

Kuulin dementiaan liittyvän 
selityksenkin, että sauvat muistit 
ottaa, mutta et suksia. Oli muu-
ten talviaika ja olin menossa 
hartautta pitämään. Sauvat oli-
vat kädessä ja repussa ehtool-
lisvälineet alboineen. Sen jäl-
keen monet kerrat kuulin vitsiä 
puhuttavan sauvakävelijöistä ja 
dementiasta. Nyt sauvailijaa eli 
köpöttelijää ei kukaan katso pit-
kään. Eikä kukaan jaksa nauraa 
dementiavitsille, joka on sauva-
kävelijälle tarkoitettu. Ainoas-
taan toivon, että todella sauvakä-
vellään ja haetaan siihen oppia, 
eikä pelkästään köpsötellä tum-
put ja sauvat suorina.

Lumikenkien käyttö ei ole 
yleistynyt. Mistäköhän se mah-
taa johtua. Huonoista varusteista 
vaiko sauvakävelyn ylivoimai-
suudesta. Pisimmän ajan ole 
sauvoilla kävellyt Tansaniassa, 
kun viikon verran kesti Afrikan 
korkeimman vuoren Kilimanja-
ron valloitus. Sauvoista oli pal-
jon apua, jopa jyrkillä vuoristo-
osuuksilla. ja miksei niitä petoja 
voi sauvoilla torjua. 

Maailman vaarallisin eläin 
on puhveli, joka pystyy sarvil-
laan tappamaan norsun ja leijo-
nan. Kun menimme Tansanias-
sa norsujen juottopaikalle, niin 
kohtasimme siellä sähisevän ja 
mylvivän puhvelin. Olin jonon 
etupäässä maasai-heimoon kuu-
luvan oppaan jäljessä. Opas pe-
lästyi kovasti ja minäkin huusin 
niin että sauvat vain ilmassa hei-
luivat. Nopeasti käännyimme ja 
minä olin jonon viimeisenä. Ai-
nakin minuutin pari odotin kau-
huissani, koska sarvet iskeytyvät 
tuonne takapuoleen. Ja opin sen, 
että heti on peräännyttävä taak-
sepäin vaarallista eläintä. Antaa 

se pitää reviirinsä. Nyt en siis 
enää pelkää karhuakaan, vaikka 
vastaan tulisi.

Setä oli sauvakävelyllä ja tu-
li tyttöjen luokse ja leikkisästi 
puhutteli: ”Kenenkä poikia te 
olette?” Silloin pienin tytöistä 
vastasi empimättä: ”Kuka täti 
sinä olet, kun et meitä tunne?” 
Tuli vastaan toinen sauvakäve-
lijä, ja silloin helposti tehdään 
tuttavuutta tuntemattomankin 
kanssa. Olen kuullut, että jos 
mies haluaa naistuttavuutta teh-
dä, niin helpoimmin se tapahtuu 
joko sauvakävelyssä tai koiraa 
taluttaessa. Tietysti pitää myös 
naisen olla sauvakävelyssä tai 
koiraansa taluttamassa. Tässä 
tapauksessa tuli siis vastaan nai-
nen sauvojensa kanssa. Ja heti 
alkoi vitsi lentää housuttomasta 
miehestä. Kyllä nainen sen tyy-
nesti kuunteli. Nimittäin mies 
oli varastanut housut ja joutui 
oikeuteen. Tuomari ihmetteli, 
että toiselle ihmiselle kuuluvat 
housut varastitte. Miksi moi-
nen? Siihen mies tyynesti, että 
kunnioittaakseni oikeuden is-
tuntoa varastin housut. Tuomari 
ei ymmärtänyt selitystä ja pyysi 
selvennystä. Siihen mies: ”En-
hän minä olisi voinut tulla tänne 
oikeuden eteen ilman housuja”, 
sanoi mies.

Siinä sitä sauvailtiin vieras 
mies ja nainen. Ja alkoi se nai-
nenkin vitsiä vääntää oikeude-
nistunnosta. Mies joutui tappele-
misesta oikeuden eteen. Tuomari 
tiedusteli lyömäasetta. Millä te 
löitte? Siihen mies: ”Kyllä se 
väline aina löytyy, jos lyödä ha-
luaa.” Sitä lyömäasetta ei tahto-
nut löytyä, ei sitten millään. Sil-
loin tuomari kysyi uudelleen, et-
tä minkä aseen sinä nyt ottaisit, 
jos haluaisit lyödä minua, istu-
vaa tuomaria. Silloin syytetty 
otti pöydän alla makaavan tuo-
marin koiran takajaloista kiin-
ni ja löi sillä tuomaria korville. 
Kyllä suuttunut äkkiä aseen löy-
tää vaikka mistä. Se oli tämän 
jutun opetus. Siinä se muutama 
kilometri meni jutellessa puuta 
heinää ja raitista ilmaa haistel-
lessa. Mies vielä mietti, että olisi 
se mukavaa joskus taas tavata. 
Nainen ei selvää vastausta anta-
nut vaan kertoi vielä jutun, jossa 
tuomari kysyi, että onko todis-
taja ja syytetty sukua toisilleen. 
Todistaja vastasi myöntävästi 
että on. Ja syytetty jäi suu auki, 
että hän ei ole moisesta kuullut-
kaan. Millä tavoin te olette su-
kulaisia? Siihen todistaja syvällä 
rintaäänellä: ”Tuon syytetyn isä 
aikoi kerran muinoin naida mi-
nun äitini, mutta hommasta ei 
tullut yhtään mitään.”

Risto Ahti

Köpöttelyä ja  
köpsöttelyä

Leijonien juhlasoutu

Tammelan leijonat maalissa.

Väinö Jokinen.

Lions Ypäjän ja Lions Ypäjä/
Katen 17.5.2011 järjestämä 
Loimijokisoutu oli tällä kertaa 
järjestysnumeroltaan XXX eli 
juhlasoutu. 

Hevosopistoa edeltäneen Ypä-
jän Ratsastusopiston johtajana toi-
minut Väinö Jokinen oli saapunut 
paikalle kertoman ideoimansa ki-
san alkutaipaleesta. 

Sekä haaste- että Leijonasoudun 
lähtö ja maali oli viime soudun ta-
paan Kurjensillalla.   

Haastesoudun voitti Ypäjä System-
sin joukkue (aika 27,52). Toisena 
oli Envor Group Oy (29,29) ja kol-
mantena Hevosopisto 1 (29,59).

Leijonasarjan voitti LC Tam-
mela (aika 26,31), toisena oli LC 
Ypäjä (29,51) ja kolmantena LC 
Loimaa Joet (30,07).
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Lounais-Hämeen Rasti järjestää 
suunnistuksen SM-viestin Ypä-
jällä 18.9. Kilpailualue sijaitsee 
Kartanokylän-Varsanojan alu-
eella, Memmarin tilan pohjois-
puolella. Kilpailukeskus pysty-
tetään Taina Hokan omistamalle 
pellolle sadonkorjuun jälkeen. 

Kilpailuun odotetaan noin 
900 suunnistajaa ja 80–100 tal-
koolaista. Kyseessä on siis suu-
ria ponnisteluja vaativa mittava 
tapahtuma, joka onnistuakseen 
vaatii runsaasti talkootyötä etu-
käteen ja kisan aikana. Paikka-
kunta saa onnistuneesta kisasta 
positiivista mainosta ja kisavie-
raat käyttävät myös paikallisia 
palveluja. Edellisenä päivänä 
suunnistetaan henkilökohtainen 
keskimatkan kilpailu Pöytyällä. 
Monet suunnistajat majoittuvat 
siis Ypäjälle ja Loimaan seudul-
le.

Lounais-Hämeen Rasti järjes-
ti toukokuussa maanomistajille 
ja muille asiasta kiinnostuneille 
infotilaisuuden Ypäjän kunnan-
talolla, missä kilpailun johtaja 
Päivi Klemelä, tulospalvelupääl-
likkö Markku Paija, tiedottaja 
Kaisa Kuoppala ja seuran pu-
heenjohtaja ja ratamestari Aimo 
Vähä-Pietilä esittelivät kisajär-
jestelyjä. Paikalla oli myös Suo-
men Suunnistusliiton valitsema 
kilpailun valvoja Tauno Haapa-
saari.

Maanomistajille kiitos
Ratamestari Aimo Vähä-Pie-

tilä painotti tilaisuudessa maan-
omistajien tuen merkitystä. 

– Ilman maanomistajien suo-
siollista tukea kisaa olisi mahdo-
ton järjestää.

Päivi Klemelä kertoi, että kil-
pailun liikenne ohjataan kisapai-
kalle Uitontien kautta. 

– Kartanonkyläntie rauhoite-
taan kokonaan huolto- ja häly-
tysajoa varten. Viestikisan luon-

teesta johtuen kilpailijat tulevat 
paikalle lyhyen ajan sisällä, noin 
klo 9-10.30. Viestin ensimmäi-
nen lähtö on klo 11 ja viimeinen 
ryhmä starttaa klo 11.20. 

– Paluuliikenne jakaantuu 
sitten pidemmälle välille, sillä 
osa lähtee jo oman suorituksen 
jälkeen eikä jää odottamaan klo 
14 jälkeen tapahtuvaa palkinto-
jenjakoa. 

Kilpailua varten 
rakennetaan pieni kylä

Kilpailukeskukseen rakenne-
taan viestin tarvitsemien kart-
tatelineiden ja vaihtopuomin 
lisäksi pesupaikka, ravintola, 
muksula, tulostaulu, palkinto-
jenjakokorokkeet ja paikat in-
folle, medialle, kuuluttajalle ja 
tulospalvelulle. 

Kilpailun ravintola on va-
rautunut tarjoamaan lämpimän 
ruuan kilpailijoille. Ruoka val-
mistetaan Kartanon koululla ja 
kuljetetaan kilpailukeskukseen 
autolla. Ravintolassa on myös 
tarjolla kahvia ja pikkupurtavaa. 

Viestin ratamestari ja kar-
toittaja ovat tehneet työtä jo 
toista vuotta kisan eteen. Rato-
jen suunnittelun ja toteutuksen 
aikana metsässä käydään usein. 
Metsässä voi tavata ratamestari 
Aimo Vähä-Pietilän.

– Jätän aina autoon näkyvil-
le lapun, jossa on yhteystietoni 
ja syy miksi kiertelen metsissä. 
Olen ihan luvallisilla poluilla, 
kuvailee Aimo Vähä-Pietilä.  

Kisan päätyttyä kilpailukes-
kuksen rakenteet puretaan vä-
littömästi ja paikat siistitään. 
Suunnistajien jäljiltä roskia ei 
yleensä jää, vaan paikat pysyvät 
hyvässä kunnossa.

Lisätietoja löytyy kisojen 
omalta www-sivulta
www.smypaja2011.fi, josta löy-
tyy myös kilpailuorganisaatio 
yhteyshenkilöineen.

Ypäjän Yhteiskoulun 5 B vuo-
delta 1971 kokoontui viettä-
mään luokkakokoustaan Ypäjälle 
21.5.2011. Vaikka välillä on toki 
kokoonnuttu yhteen, niin tämä 
neljän vuosikymmenen etappi 
muodostui eräänlaiseksi virstan-
pylvääksi meille tämän ” kunin-
kaallisen 5 B:n” oppilaille.

Kokoonkutsujana toiminut Ir-
ma Nybom oli hoitanut sarkansa 
kiitettävällä tavalla ja saanut ko-
koon viitisentoista oppilasta ja 
neljä opettajaa, Kaarina Kaup-
pilan, Taina Kuivamäen, Matti 
Holkerin ja Tapio Laurilan, jotka 
kevätkiireittensä keskellä kunni-
oittivat tilaisuutta läsnäolollaan.

Markku Leppälahti oli jär-
jestänyt herkulliset tarjoilut á 
la Hanna Ruohonen ja toimi 
samalla tilaisuuden seremonia-
mestarina ammattimiehen ottein.

Niin kuin aina, tilaisuudet 
alkavat hieman arastellen, mut-
ta ruokailun ja kahvin jälkeen 
tilanne alkoi vapautua ja vanhat 
tutut vaikuttaa tutuilta.

Muistokukat laskettiin erit-
täin kunnioitetun rehtorimme 
Matti Kuivamäen haudalle Mat-
ti Holkerin koskettavan puheen 
myötä, samoin myös poisnukku-
neen luokkatoverimme haudalle 
Suvivirren kera. Oli havaittavis-
sa, miten moni siirtyi ajatuksis-
saan vuosikymmenien päähän, 
itse mukaan lukien, tunnelma oli 

surumielisen kaunis. 
Siirryttiin takaisin juhlapaik-

kaan, ja Irma kertoili meille 
muille saamansa tervehdykset 
niiltä opettajilta ja oppilailta, 
jotka syystä tai toisesta olivat 
estyneitä. Kaukaisimmat terveh-
dykset tulivat jopa Kreikasta.

Illan pidetessä keskustelu sol-
jui jo varsin vuolaana, silloisten 
mopojen väreistä aina loppuillan 
miltei kvanttifysiikkaa sivuaviin 
aiheisiin. Muisteltiin eri opetta-
jia ja heidän erilaisia opetusme-
todeitaan, jos toinen oli jonkun 
unohtanut, niin toki toinen muis-
ti, eli varmaan kaikki julki tuli-
vat, erityisesti pidetty ja persoo-
nallinen Simo Koivunen.

Iltaan toi myös virikettä 
luokkatoverimme Pekka Tuura 
harmonikkoineen ja niinpä har-
monikkamusiikin toivekonsertti 
kiisi Odessasta Ääniselle ja sai 
jopa innokkaimmat liitelemään 
valssin pyörteisiin.

Keväinen ilta venyi hauskasti 
miltei hämärän kynnykselle ja 
haikeiden jäähyväisten jättöön. 
Hyvän matkan toivotukset vaih-
deltiin jälleen näkemisen toivos-
sa, useiden halailujen kera. Oli 
niin mukava huomata, että eihän 
me vanheta ollenkaan, mutta 
muut senkin edestä.

5 B:n puolesta järjestäjiä kiit-
täen mukana ollut

Aimo Nurmisto

Tunnelmia luokka- 
kokouksesta vm -71

SuunniSTukSen 
veTeraaniSarjojen  
SM-viesti  Ypäjällä 18.9.2011

Ypäjän ikiliikkuja, järjestykses-
sä jo 38. Finnderby presented by 
Agrimarket ratsastetaan 17.-19. 
kesäkuuta. 

Uudistetun ohjelman kärkenä 
on tällä kertaa kansainvälinen 
kouluratsastus, jossa ratkais-
taan myös senioreiden Pohjois-
maiden ja Baltian mestaruudet. 
Koulukisan luokitus on kolme 
tähteä, joten luvassa on todella 
kovatasoinen kisa.  Esteratsastus 
on kansainvälinen yhden tähden 
kilpailu, ja kansallisen Manner-
heim-kenttäratsastuskisan yh-
teydessä mitellään senioreiden 
SM.  

– Satsauksemme koulurat-
sastukseen ovat tänä vuonna 
poikkeukselliset. Käynnistimme 
yhteistyöseurojemme kanssa 
keväällä GP-hallisarjan, ja nyt 
Finnderbyssäkin voimme tarjo-
ta suomalaisille pitkästä aikaa 
näin hienoa kouluratsastusta.  
Tuomaristo on eurooppalaista 
huipputasoa, joten saamme hy-
vän katsauksen suomalaisten 
ratsukoiden tasosta ennen EM-
kilpailua, sanoo toimitusjohtaja 
Petri Meller Hevosopistolta.

Kouluradalla nähdään 
huippukisaa

Kouluradalla on odotettavis-
sa tiukka kisa, jonka painoar-
voa lisää lähestyvä senioreiden 
EM. Kun juniorit ja nuoret vielä 

kvaalaavat Ypäjällä kohti heinä-
kuun alun PM-kisaa Tanskassa, 
Ypäjälle odotetaan kansainvälis-
ten vieraiden lisäksi kotimaista 
kärkikaartia kaikissa ikäluokis-
sa. Suunnitelmissa on, että myös 
Euroopassa vaikuttavat, Kyra 
Kyrklundin luotsaamat ykkös-
ratsukot tulevat Ypäjälle.

– Senioreille Ypäjän kisa on 
näyttöpaikka ja karsinta ennen 
joukkueen nimeämistä Rotter-
damin EM-kisaan. Kisa tarjo-
aa suomalaisille erinomaisen 
mahdollisuuden treenata jouk-
kueena. Kolmen tähden kisas-
sa seniorit voivat myös pyrkiä 
ylittämään olympiakarsintarajan 
ja kerätä ranking-pisteitä, pai-
nottaa urheilujohtaja Aki Ylänne 
Suomen Ratsastajainliitosta. 

Ypäjän yhteyttä olympiapaik-
kaan selittää tuomariston kärki-
nimi, hollantilainen Wim Ernes. 
Hänen tuomariluokituksensa on 
viisi tähteä, joten hänen anta-
mansa pisteet kelpaavat olym-
piakvaaleihin. Muita ulkomaisia 
tuomareita ovat Gustaf Svalling 
(4*) Ruotsista, Torunn Knævels-
rud  (4*) Norjasta sekä Lone 
Dichmann (3*) Tanskasta.

Senioreiden joukkuemesta-
ruus ratkaistaan GP- ja GP-kür 
-luokissa, henkilökohtainen 
mestaruus GP-kür -tasolla. Per-
jantain pääluokka on Inter II, 
lauantaina ratsastetaan mm. GP 

ja Inter I Kür ja sunnuntain pää-
luokka on GP Kür.  Kouluradal-
la nähdään myös 3 kansallista 
luokkaa, joista 1 on osa Small 
Touria. Luokan kuusi parasta 
pääsee ratsastamaan Inter I Kü-
rin lauantaina.

Perinteitä esteradalla 
ja vauhdikasta 
kenttäratsastusta

Vuosi sitten Ypäjällä nähtiin 
maailman kansainvälistä kär-
keä: GP:n ja Finnderbyn voittaja 
Philippe le Jeune ratsasti myö-
hemmin syksyllä itselleen maa-
ilmanmestaruuden. Tällä kertaa 
Ypäjän esteradalle odotetaan rat-
sastajia Suomen lisäksi lähinnä 
pohjoismaisista lähinaapureista, 
Baltiasta ja Saksasta. Esteiden 
pääluokat ovat perjantaina 140 
cm, lauantaina Grand Prix 140 
cm ja sunnuntaina perinteinen, 
poikkeuksellisen pitkä ja vaativa 
Finnderby-luokka kiintoestei-
neen.

– Jo 1970-luvun alussa suun-
niteltu Finnderby-rata on säi-
lyttänyt vaativuutensa ja kiin-
nostavuutensa. Vuodesta – ja 
vuosikymmenestä – toiseen 
yleisö elää ratsukoiden mukana 
poikkeuksellisen pitkän ja vaa-
tivan radan, sen jokaisen esteen 
ja jokaisen sekunnin.  Tunnel-
maa Finnderbyn aikana ei voi 
kuvailla, se on vaan koettava it-

se. Grand Prix -luokka on sekin 
yksi kohokohdista, myös sen ai-
kana radalla on ratsukon lisäksi 
hengessä mukana useampi tuhat 
myötäeläjää, sanoo Petri Meller.    

Vaativassa Mannerheim-
kenttäkilpailussa on yksi luokka, 
jossa ratkaistaan myös seniorei-
den SM. Koulu- ja esteosuudet 
suoritetaan lauantaina ja vauh-
dikas kestävyys- eli maastokoe 
sunnuntaina. Ennen kisaa Ypä-
jän maastoesteitä uusitaan, joten 
sekä ratsukoilla että yleisöllä on 
edessä mielenkiintoisia hetkiä 
vaihtelevalla radalla. 

Tapahtumalla uusi ilme, 
ypäjäläisillä oma lippu

Jo kokeneita derbyvieraita 
odottaa Ypäjän hevosurheilualu-
eella jokunen yllätys. Alueen ti-
lat ja käyttö muuttuvat totutusta.  

Hevosopisto varautuu kan-
sainväliseen koulukisaan mm. 
lisäämällä katsomotilaa koulu-
kenttien läheisyyteen. Expo-alue 
siirtyy osittain sateen suojaan, 
ravintolapalveluja lisätään ja 
kilpailutoimintojen uudistus 
purkaa ruuhkaa katetun katso-
mon läheisyydestä.
Järjestäjät muistavat ypäjäläi-
siä 500 vapaalipulla, joilla ki-
saa voi seurata kaikkina kolme-
na päivänä. Kuntalaiset voivat 
lunastaa lippunsa Osuuspan-
kista viikolla 22 1.6. alkaen.

kolmen lajin tähtihetkiä Ypäjällä 
– Finnderbyn kärkenä kansainvälinen kouluratsastus

Ypäjällä järjestettiin kaksipäi-
väinen Hevosalan yhteistyöse-
minaari, jossa kuultiin ajatuksia 
aina Euroopan laajuisesta yh-
teistyöstä yrittäjän arkeen.

Hästnäringens Nationella 
Stiftelsenin toimitusjohtaja Ste-
fan Johanson valotti Ruotsin 
hevostalouden lukuja ja tulevai-
suuden ajatuksia. Hevosala on 
Ruotsissa ollut pitkään kasvus-
sa. Hevosia on yli 360 000, alan 
liikevaihto on noin viisi miljar-
dia euroa ja ala työllistää 28 000 
henkilöä. Ruotsissa amatööri-
valmentajien määrä on tippunut 
kymmenessä vuodessa 8 000 
henkilöstä alle 5 000. Johanson 
näkikin alan positiivisen kehi-
tyksen kannalta tärkeänä, että 
alle 20-vuotiaat nuoret saadaan 
pidettyä lajissa mukana.

– Uusien omistajien ja harras-
tajien mukaan saaminen on alan 
kynnyskysymyksiä, Johanson 
sanoi. Hänen mielestään pelkkä 
totopelikeskeisyys ei riitä, vaan 
ihmiset pitää saada paikan pääl-
le myös hevosurheiluareenoille 
ja sydän mukaan urheiluun.

Tärkeä, tärkeä yhteistyö – 
paikallisesti, alueellisesti ja val-
takunnallisesti Johanson toimii 
myös vuonna 2009 perustetun 
European Horse Network -työ-
ryhmän puheenjohtajana. Ver-
kostossa on mukana 13 organi-
saatiota Euroopan eri maista. 
Toiminnan tavoitteena on koota 
tietoa hevosalan vaikuttavuudes-
ta ja viedä asiaa päättäjien tietoi-
suuteen – erityisesti Brysseliin 
EU-neuvostoon.  Euroopassa on 
yli 6 miljoonaa hevosta ja he-
vosala työllistää yli 400 000 ko-
koaikaisesti. Suomesta Hippolis 
– Hevosalan osaamiskeskus on 
kutsuttu toimintaan mukaan.

MTK:n hevosasiamies Maa-
rit Hollmén valotti hevosalan 

edunvalvontaa ja kehittämistä 
valtakunnan tasolla. Hevosta-
lous on vahva osa perinteistä 
maataloutta, ja osa MTK:nkin 
edunvalvontaa. Valtakunnallis-
ta yhteistyötä hevosalan toimi-
jat tekevät Hevosalan haasteet 
-työn kautta. Vuonna 2004 jul-
kaistiin samanniminen julkaisu, 
johon on kirjattu keskeiset pai-
nopisteet, mihin ala haluaa yh-
teistyössä vaikuttaa. 

– On saavutettu voittoja, tap-
pioita ja torjuntavoittoja, mutta 
työ jatkuu edelleen, Hollmén 
summasi. 

– Haasteena on edelleen 
saada alan merkitys todistet-
tua muille toimijoille, profiilin 
nostaminen. Alan arvostus pitää 
saada sille tasolle, mitä se todel-
lisuudessa on.

Hevosklusterihankkeen Anne 
Laitinen kehotti hevosalaa aktii-
viseen lajirajat ylittävään, mutta 
myös sidosryhmäyhteistyöhön, 
niin paikallisesti kuin alueelli-
sesti.

– Alan yhteiskunnallisen ar-
vostuksen saamiseksi on tehtävä 
yhdessä töitä, Laitinen sanoi. 
Kasvavalla alalla on tärkeää 
avata keskustelu ennakkoon 
- ennen kuin ongelmat ilme-
nevät. Kuntaseminaarit, maa-
kunnalliset ja kuntakohtaiset 
hevostalousohjelmat, hevosten 
huomioiminen maankäytössä ja 
kaavoituksessa ja esimerkiksi 
kuntien nuoriso-ohjaajat tyttöjen 
harrastuspaikkoihin ovat myös 
Hästsam-projektin esiintuomia 
keinoja.

Hevonen maaseudun mah-
dollistaja ja vuorovaikuttaja 
MTT:n tutkija Leena Rantamä-
ki-Lahtinen pohti maaseudun 
mahdollisuuksia, kun katalyyt-
tinä on hevonen. Hän muistutti, 
että maaseudun yritysten teke-

misellä on merkitystä koko kan-
santaloudelle. 

– Hevosala luo aitoa vuoro-
vaikutusta kaupungin ja maaseu-
dun välille tuomalla asiakkaat 
ja yrittäjät kaupungista maaseu-
dulle, mutta myös toisinpäin: 
kaupunkitallit tuovat maaseudun 
elementtejä kaupunkiin. 

– Yrittäjäosaaminen, ver-
kostot ja innovatiivisuus ovat 
elintärkeitä maaseudun mahdol-
lisuuksien paremmalle hyödyn-
tämiselle. Hevosihmiset voivat 
tuoda lisäarvoa maaseudun ver-
kostoille, Rantamäki-Lahtinen 
linjaa. 

Maatalouden päätuotanto-
suuntana hevostilat ovat ainoa 
tuotannon suunta, joiden määrä 
on noussut: +7 %.

Tulevaisuus tehdään
Ylitarkastaja Reijo Martikai-

nen MAVIsta ei ollut huolissaan, 
vaikka vuonna 2014 alkavas-
ta ohjelmakaudesta ei ole vielä 
pintaraapaisua enempää tietoa. 
Sen verran tiedetään, että tulevat 
kolme tavoitetta eli älykäs, osal-
listuva ja kestävä kasvu kosket-
tavat kaikki hevosalaa. Martikai-
nen kannusti alaa miettimään tu-
levaisuuden kehittämiskohteita.

– Enemmän on kyse siitä, mi-
ten itse tehdään tulevaisuus. Ei-
kä siitä, mitä ohjelmia on, Mar-
tikainen summasi.

Timo Kukkonen ELY-kes-
kuksesta oli rahoittajan näkö-
kulmasta pääosin tyytyväinen 
hevoshankkeisiin. Myös Kuk-
konen kannusti alan yhteisen 
kehittämisohjelman tekemiseen.

Heidi Sinda kertoi talliyrit-
täjän näkemyksiä kehittämis-
työhön. Sindan mukaan yrittä-
jät lähtevät kehittämistoimiin 
mukaan, jos niillä vaikutetaan 
konkreettisesti yrityksen toimin-

taan: joko korjaamalla epäkohtia 
tai parantamalla kassavirtaa.

– Kiire leimaa jokaisen yrit-
täjän arkipäivää, ei ole aikaa 
lähteä hyviinkään hankkeisiin, 
kun hevonen on haaste 24/7, 
Sinda sanoi.

– Hevosyrittäjän näkökul-
masta tukien päätösprosessit 
ovat liian hitaita ja kilpailutus 
turhauttaa, varsinkin, jos yrittä-
jällä on hyvä ja luotettava yh-
teistyökumppani.

– Koska maksatukset laahaa-
vat perässä, omarahoitusosuus 
voi nousta yllättävän korkeaksi, 
Sinda totesi. Luotettavat yhteis-
työkumppanit ovat yrittäjälle 
todella tärkeitä. Myös yrittäjät 
tuntevalle koordinaattorille on 
tarvetta.

Paikallisessa Leader-toimin-
taryhmässä työskentelevä Mertsi 
Töttölä valotti Forssan Pilven-
mäen 200 hevosen ravikeskuk-
sen suunnitelmia, joissa haetaan 
uuden tekniikan avulla raviradan 
käyttökustannuksien puolitta-
mista. Tulevaisuuden tavoittee-
na on vähentää jätteen käsitte-
lystä syntyviä kuluja ja hyödyn-
tää hevosenlantakuivikkeeseen 
sitoutunut energia. Toisena se-
minaaripäivänä HAMK:n Suvi 
Louhelainen herätteli hevosvä-
keä pohtimaan tulevaisuutta eri-
laisten skenaarioiden kautta. 

– Jos emme itse ajattele ja tee 
päätöksiä, joku muu kyllä ajatte-
lee ja tekee, Louhelainen lainasi 
tulevaisuudentutkimuksen puo-
lelta. Työpajoissa pohdittiin tu-
levaisuutta hevosalan keskeisten 
teemojen kautta, jotka ovat yrit-
täjyys, hevosen omistaminen, 
rakentaminen ja ympäristö.

Paikalla saatiin kattava kat-
saus meneillään oleviin hevosiin 
kokonaan tai osittain liittyviin 
hankkeisiin.

keskiössä hevosalan yhteistyö – 
euroopasta ruohonjuuritasolle
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Talvi muuttui nopeasti suoraan 
kesäksi. Jotenkin ei voi uskoa, 
että lumi on todellakin lähtenyt. 
Tulvat pysyivät kohtuullisina ja 
sää on suosinut ulkoilijoita.  Ai-
kainen sään lämpeneminen tah-
too kostaantua, mutta toiveissa 
on lämmin kesä.

Kanta-Hämeen poliisilaitok-
sella valmistaudutaan kesään 
entistä pienemmällä henkilö-
määrällä. Valtio supistaa henki-
löstömäärää kaikilla sektoreil-
la, joten poliisikaan ei ole siltä 
säästynyt. Perusmiehitys kuiten-
kin on, mutta joissakin tilanteis-
sa vähennykset tuntuvat. Poliisia 
saattaa joutua odottamaan pi-
dempään ja rikosten tutkinta-ajat 
venyvät.

Kesän myötä saamme varau-
tua mm. varkauksiin, joihin am-
mattivarkaat syyllistyvät. Kun 
rajat avautuivat maitten rajoilla, 
rikollisetkin pääsevät esteittä 
kulkemaan maasta toiseen. Ke-
vään poliisihuutokaupassa myy-
tiin satoja partakoneenteriä ja 
uistimia varkaiden jäljiltä. Teki-
jät olivat kaupoissa keplotelleet 
itselleen arvokkaita tavaroita. 
Romanialaiset ovat olleet kiin-
nostuneita vain kulta- ja vähem-
män hopeakoruista. Omistajille 
palautumattomia koruja myytiin 
heidän jäljiltään huutokaupas-
sa huomattava määrä. Puhtaasti 
suomalaisten tekijöitten jäljiltä 
myytiin samaisessa huutokau-
passa yli 60 polkupyörää.

Omaisuutensa kannattaa mer-
kitä ja muutoinkin pitää huolta, 
jotta se anastettunakin palautuisi 
mahdollisimman nopeasti omis-
tajalleen. Asunto kannattaa pitää 
asutun näköisenä ja korujen säi-
lyttämistapaan kannattaa kiin-
nittää huomiota. Viime aikoina 
asuntomurtoja on tehty tasaiseen 
tahtiin ja tekijät ovat yhä useam-
min ulkomaalaisia.

Minulla oli 40 vuoden takai-
sen yhteiskoulun 5 B -luokan 
luokkakokous viime viikolla. 

Porukka oli edelleen tunnistet-
tavissa, vaikka aika oli tehnyt 
tehtävänsä. 60- ja 70-luvulla 
koulussa luettiin ruotsia ja sak-
saa lähinnä kokeisiin. Jotenkin 
kielten käyttö tuntui kaukaiselta. 
Nykyään nuoret ovat oppineet 
kielen käyttöä varten ja kieliä 
hallitaan aivan eri tavalla. Meil-
le monelle olisi tärkeää hallita 
vieraita kieliä ja sille on löytynyt 
monenlaista tarvetta, mitä aikai-
semmin ei ollut. Poliisin työssä-
kin kielitaito on välttämätöntä. 
Ihailen nuoria poliiseja, jotka 
kuulustelevatkin englanniksi ei-
vätkä pidä taitoaan järin ihmeel-
lisenä.

Rajat ovat maailmassa auen-
neet, mikä on avartanut maa-
ilmaamme, mutta samalla me 
olemme saaneet kosketuksen 
aivan uudenlaiseen rikollisuu-
teen, Netin kautta tekijät yrittä-
vät maailman ääristä saada mei-
dät ansaan monin eri konstein. 
Tänne matkustaa organisoituja 
rikollisjoukkueita, jotka saalista-
vat kodeissamme. 

Jotta me pysyisimme muka-
na maailman kehityksessä, po-
liisinkin pitää seurata aikaansa. 
Meillä on nettipoliiseita ja uu-
denlaisia lähipoliiseita. Toivotta-
vasti poliisille annetaan jatkossa 
myös riittävät resurssit vastata 
uusiin haasteisiin. Uutta halli-
tusta synnytetään ja hallitusoh-
jelmaa muokataan. Olisi tärkeää, 
että sisäinen turvallisuus saisi 
sille kuuluvan huomion, jotta 
kansalaiset säilyttäisivät turval-
lisuudentunteensa.

Vaikka luokkakokoukses-
sa eivät kaikki tunteneetkaan 
aluksi toisiaan, yhteinen kieli ja 
menneisyys auttoivat loihtimaan 
illan mittaan yhteenkuuluvai-
suuden tunteen, joka oli käsin 
kosketeltavissa. Hyvää kesää  

     Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti

rikosylikonstaapeli

kanta-Hämeen poliisilaitos
TurvaLLiSuuSnurkkaYpäjän hevosmatkailu-

seminaariin kokoontui 
ennätysmäärä osanottajia

Nurmisäilörehu on hyvä biokaa-
sun lähde. Tonni peltobiomassan 
orgaanista ainetta tuottaa noin 
kaksinkertaisen määrän metaania 
verrattuna tonniin naudan liete-
lannan orgaanista ainetta.

Nurmi- ja biokaasualan tutki-
jat ja kehittäjät vaihtoivat koke-
muksia ja tietoa peltobiomasso-
jen hyödyntämisestä biokaasun 
tuotannossa maaliskuun lopulla 
MTT:ssä Jokioisissa pidetyssä 
työpajassa.

Tutkijoiden yhteinen näke-
mys oli, että nurmisäilörehuksi 
tuotettava biomassa soveltuu 
hyvin myös biokaasutukseen, ja 
sen metaanituotto on erinomai-
nen. Rehun säilöntäaine ylläpi-
tää ja voi jopa parantaa nurmi-
massan biokaasuntuotantoa.

Paljon ympäristöhyötyjä
Pitkäaikaiset nurmet hyödyt-

tävät ympäristöä. Ne estävät ra-
vinteiden huuhtoutumista ja hoi-
tavat maan kasvukuntoa. Osana 
viljelykiertoa ne parantavat myös 
muiden kasvien satoa sekä viljel-
tävyyttä.

– MTT:n tutkimusten mukaan 
pitkäaikainen kasvusto vähentää 
kasvihuonekaasujen vapautu-
mista ilmakehään merkittävästi 
erityisesti eloperäisillä mail-
la. Nurmet sitovat tehokkaasti 
myös hiiltä ilmakehästä, sanoo 

erikoistutkija Oiva Niemeläinen 
MTT:stä. Niemeläinen johtaa 
maa- ja metsätalousministeriön 
rahoittamaa hanketta ”Hoidettu 
viljelemätön pelto biokaasuksi ”.  

– Selvitämme, saavutetaanko 
pitkäaikaisten nurmien ympäris-
töhyödyt, jos biomassa korjattai-
siin biokaasuntuotantoon.  Viime 
kesänä hankkeessa kerättiin ja 
analysoitiin näytteitä pelloilta 
Jokioisten ja Sotkamon ympäris-
tössä. 

– Työ jatkuu taas tänä kesänä, 
Niemeläinen kertoo.  

Suuri nurmipotentiaali
Suomessa on lähes 200 000 

hehtaaria sellaista nurmea, jota 
ei viljellä tuotantotarkoituksiin: 
kesantoja, hoidettuja viljelemät-
tömiä peltoja, suojakaistoja ja 
-vyöhykkeitä. Niiden biomassas-
ta saataisiin biokaasuntuotannos-
sa energiaa viidestä kahteenkym-
meneen megawattituntiin

hehtaarilta satomäärästä riip-
puen. Nurmien kiinnostavuutta 
biokaasuntuotannossa lisäävät 
tuttu viljelytekniikka sekä nur-
mikasvien ja lajiyhdistelmien 
soveltuvuus monenlaisille kasvu-
paikoille. 

Ei kannata vielä 
taloudellisesti

Pienemmät, usein maatila-

mittakaavan tuotantolaitokset 
pystyisivät parhaiten käyttämään 
lähialueidensa nurmia biokaasun 
tuotantoon. 

– Suomen energiatukipolitiik-
ka ei kuitenkaan suosi tällaista 
hajautettua mallia, miettii tutkija 
Elina Virkkunen MTT:stä.Pitkä-
aikaisten nurmien perustamista 
tuetaan, mutta tukiehtojen mu-
kaan hoidetut viljelemättömät 
pellot saa niittää vasta loppu-
kesästä. Tämä saattaa rajoittaa 
sadon käyttöä biokaasuntuotan-
toon.

MTT:n tutkija Timo Lötjönen 
on laskenut korjuukustannuksia. 

– Biokaasulaitoksen käsittely-
jäännökselle ei makseta lannan-
levitystukea, vaikka se levitetään 
lannoitteeksi nurmille ja muille 
viljelykasveille. Korjuukustan-
nuksia saattavat nostaa myös loh-
kojen pieni koko ja hankala muo-
to sekä pitkät kuljetusetäisyydet, 
Lötjönen toteaa.

Tällä hetkellä maatilakohtaisia 
biokaasulaitoksia on Suomessa 
kymmenellä paikkakunnalla, ja 
ne tuottivat vuonna 2009 yhteen-
sä noin 0,8 miljoonaa kuutiota 
biokaasua. Käynnissä olevista 
bioenergiahankkeita löytyy bio-
energia.fi (http://bioenergia.fi/) 
-verkkopalvelun Bioenergia-han-
kehakemistosta.

nurmestako biokaasua?

Ypäjän Hevosopistolla sijait-
seva Hevosurheilumuseo avasi 
11. toukokuuta 100 vuotta suo-
malaista hevosurheilua -perus-
näyttelyn. Näyttely luo histo-
rian ystäville läpileikkauksen 
suomalaiseen hevosurheiluun 
ja hevosjalostukseen.

Näyttely jatkoi aiempaa lin-
jaa yhdistämällä raviurheilua 
ja ratsastusta, mikä on näytte-
lyn taustavoimanakin toimivan 
Hevosklusteri-hankkeen yksi 
tavoite: verkostoitua ja luoda 
yhteistyötä hevosalalla yli laji-
rajojen.

Raviurheilusta esillä on his-
torian merkittävimpiä käänne-
kohtia. Hevosurheilumuseolla 
kunnioitetaan raviurheilun ja 
suomalaisen hevosjalostuksen 
suurmiestä Ludvig Fabritiusta. 
Esillä ovat myös presidentti 
Urho Kekkosen orlovravurit, 
jotka johdattivat lämminveri-
set ravihevoset mukaan kilpa-
areenoille 50-luvulla sekä Eu-
roopan ravikuningatar Charme 
Asserdal, joka toi raviurheilun 

70-luvulla koko kansan tietoi-
suuteen. 

– Presidentti Kekkosen he-
vosten tarina ja esineistö ovat 
nyt ensimmäistä kertaa esillä, 
mikä on pala suomalaista kult-
tuurihistoriaa, museomestari 
Juha Erola iloitsee.

Ratsastusurheilu esittäytyy 
lajin huippuhetkinä aikansa 
menestyneimpien ratsastaji-
en esineistökokonaisuuksien 
kautta vuosilta 1900–1980. 

– Arvokisojen kilpailupu-
vut, arkistomateriaali ja piene-
sineistö luovat kattavan kuvan 
suomalaisista niin kilpailijoina 
kuin kisajärjestäjinä. Näytte-
lyssä on annettu nyt tilaa hen-
kilöhistorialle jolloin koko-
naiskuva lähes sadan vuoden 
syklistä on helpommin ym-
märrettävissä, Erola valottaa. 
Näyttelyn avajaisissa hevos-
urheilun menneisyys karautti 
esiin ilmielävänä suomenhe-
vosten kantaori Kirpun ilmen-
tymänä ihka-aidot 1800-luvul-
ta olevat kilpakärryt perässään.

Kansanedustaja Sirkka-Lii-
sa Anttila muistutti, että ilman 
historian tuntemusta ei voi ra-
kentaa kestävää tulevaisuutta. 
Anttila sivusi myös alueen he-
vosvoimaisuutta. 

– Lounais-Hämeessä on 
ainutlaatuinen hevosalan kes-
kittymä ja alueen vetovoimai-
suuden eteen on tehtävä töitä 
tulevaisuudessakin, Anttila 
painotti.

Hevosurheilumuseon kotisi-
vut on avattu osoitteessa 

www.hevosurheilumuseo.fi. 
Kotisivuilta löytyy katsaukset 
mm. museon ainutlaatuisista 
kokoelmista sekä tiedot eloku-
vaprojekteista, joissa museo on 
ollut mukana. 

Hevosurheilumuseo on 
avoinna 4.9. saakka perjantai-
sin ja lauantaisin klo 10–16 
sekä Hevosopiston suurimpien 
tapahtumien aikana. Ryhmien 
esittelykierroksia järjestetään 
tilauksesta läpi vuoden. 

Tarkista tarkemmat aukiolo-
ajat www.hevosurheilumuseo.fi.

100 vuotta suomalaista hevosurheilua  
– Hevosurheilun käännekohdat  

ja huippuhetket esillä 
Hevosurheilumuseolla

Ypäjän Hevosopiston ja Mat-
kailun edistämiskeskuksen yh-
teistyössä järjestämä kansain-
välinen hevosmatkailusemi-
naari 11.5.2011 veti Ypäjälle 
yli 50 kiinnostunutta hevostal-
leilta, hankkeista ja erilaisista 
organisaatioista.

Seminaarin avajaissanoissa 
Hevosopiston toimitusjohtaja 
Petri Meller muistutti matkai-
luvirroista, jotka Hevosopisto 
tuo alueelle. Hevosopistolla 
on vuosittain 160 tapahtumaa, 
jotka tuovat alueelle yli 70 000 
kävijää. ”Pulaa on majoituk-
sesta ja oheispalveluista, kuten 
ravintoloista”, kertoi Meller. 
”Tulevaisuudessa panostamme 
entistä enemmän tapahtumiin, 
ja kauttamme tulevat matkai-
luvirrat tulevat kasvamaan”, 
jatkaa Meller. ”Toivottavasti 
elinkeino herää ja palvelutar-
jonta kehittyy.”

Hevosmatkailu kasvaa 
kansainvälisillä 
markkinoilla

Kansainvälisiä markkinoita 
valotettiin seminaarissa useista 
eri näkökulmista.  Saksalaisen 
hevosmatkanjärjestäjän Pferd 
& Reiter:in Marjut Greinus, 
kertoi matkatoimistonsa ole-
van Saksan suurin. Sen mark-
kinaosuus on noin 20 % ko-
ko saksankielisen Euroopan 
markkinoista. Pferd & Reiter 
-matkatoimistolla on nykyään 
173 hevostallia partnerina 54 
maassa.

”Tyypillinen asiakkaamme 
on nainen, 35–45 -vuotias, 
sinkku, jolla on hyvät tulot”, 

kertoo Greinus ja jatkaa: ”Rat-
sastajat ovat joko intohimoisia 
ratsastuksen harrastajia, vael-
lusratsastajia, yksin matkusta-
via lapsia tai perheitä, joiden 
lomassa yhdistyy useita erilai-
sia aktiviteetteja. Kaikki mat-
kalla mukana olevat perheen-
jäsenet eivät ratsasta”.  Greinu-
sin mukaan hevosmatkailijan 
tärkein motiivi on viettää aikaa 
hevosten kanssa. ”Noin 90 % 
haluaa viettää hevosten kans-
sa aikaa yli 2 h päivässä ja 72 
% yli 3 tuntia. Muita motiive-
ja ovat pako arjesta ja kiireen 
katkaiseminen.”

Olle Forssell, yrittäjä Saga 
Adventures -hevosmatkailu-
tallilta kertoi, että tallin tärkein 
tehtävä on huolehtia siitä, että 
palvelu on juuri sitä, mitä luva-
taan. ”Asiakkaille on annetta-
va hyvä syy tulla juuri omalle 
tallille. Kysymys on kokonai-
suudesta, jonka muodostavat 
hevoset, ratsastus, ympäristö, 
ateriat, majoitus ja vieraanva-
raisuus”, kertoo Olle. ”Ratsas-
tuksen on oltava turvallista ja 
luvatun tasoista. Hevosten on 
oltava kohteelle tyypillisiä, 
Ruotsissa ruotsinhevosia, Suo-
messa suomenhevosia ja hyvin 
koulutettuja.” Ollen mukaan 
yksityiskohtiin tulee panos-
taa: ”Ateria on enemmän kuin 
pelkkä ruokailu. Ruuan on ol-
tava autenttista, ei spagettia 
italialaiselle eikä hampurilaisia 
amerikkalaisille. Ruuan ääreen 
kokoonnutaan keskustelemaan 
päivästä ja hevosista.”

”Palvelun laadulle asetetaan 
paljon vaatimuksia. Matka-

laukut on kuljetettava, ateriat 
on suunniteltava ja oppaan on 
oltava kielitaitoinen, hyvä ih-
misten kanssa, tunnettava mat-
kakohde ja oltava hyvä ratsas-
taja”, kertoo Greinus. Lahtinen 
kertoi eurooppalaisista kulut-
tajamarkkinoista ja Räsänen 
valotti kansainvälisten jake-
lukanavien toimintaa. ”Mark-
kinoilla kaivataan enemmän 
aktiivilomia ja enemmän yk-
silöllisiä lomia pienissä ryh-
missä. Lomailijat vaativat kor-
keampaa laatua ja yksilöllistä 
palvelua mutta ovat toisaalta 
valmiita maksamaan enem-
män”, selvittää hevosmatkai-
lun asiantuntija Räsänen. ”Rat-
sastuslomille hakeutuvat myös 
aloittelijat ja jopa ihan noviisit. 
Siksipä hevosten täytyy olla 
luotettavia ja varmoja.” 

Hevosen kanssa  
uiminen ja yöttömän 
yön ratsastus ovat  
aitoja suomalaisia  
hevosmatkailutuotteita

Seminaarissa keskusteltiin 
paljon Suomen mahdollisuuk-
sista markkinoilla. Suomen 
upea luonto ja esimerkiksi 
talviratsastus, yöttömän yön 
ratsastus ja uiminen hevosen 
kanssa nousivat esille sekä 
Greinusin ja Räsäsen puheen-
vuoroissa. ”Suomalaisten 
yrittäjien tulisi olla aktiivisia 
markkinoille päin”, kertoi Rä-
sänen. ”Tutkimuksen mukaan 
Suomi tunnettiin huonosti rat-
sastusmatkakohteena mutta si-
tä oltiin valmiita kokeilemaan. 
Tarjontaa tulisi kehittää entistä 

tasokkaammaksi ja tarjota eri-
tasoista majoitusta sekä huo-
mioida ympäristön ja maisemi-
en mahdollisuudet”.

”Suomen potentiaali on 
luonnossa, hevosten kanssa 
uinnissa, keskiyön ratsastuk-
sessa. Suomenhevonen on 
rauhallinen ja erittäin sopiva 
vaellusratsastukseen”, innosti 
Greinus.  Samaa mieltä olivat 
muutkin seminaarin asiantun-
tijat.

Matkailun edistämis-
keskus panostaa 
luontoaktiviteetteihin

Matkailun edistämiskeskuk-
sen vetämä hanke Outdoors 
Finland -aktiviteettien kehittä-
misen kansallinen koordinoin-
tihanke koordinoi vaellus-, 
melonta-, pyöräily- kalastus-, 
wildlife-  ja hevosmatkailu-
tuotteiden kehittämistä kan-
sallisella tasolla ja tuottaa 
työkaluja tuotekehityksen apu-
välineeksi. Hanke on tuottanut 
valtakunnalliset hevosmatkai-
lun tuotesuositukset, jotka pal-
velevat hevosmatkailuyrittäjää 
tuotekehityksen apuvälineenä 
kansainvälisille markkinoil-
le pyrittäessä. Ne ohjeistavat 
hevosmatkailuyrittäjää kehit-
tämään tuotettaan mm. tuo-
tekuvauksen, turvallisuuden, 
varustelun ja hevosen valinnan 
suhteen. Esimerkiksi vaellus-
ratsastuksessa tulisi käytet-
tyjen hevosten olla matkailu-
käyttöön soveltuvia luonteen, 
askellajien ja kengityksen suh-
teen, tehtävään koulutettuja ja 
liikenteeseen totutettuja.
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Tervetuloa koko perhe 

AATONAATON  
JUHANNUSJUHLIIN 
Hyrsyn lavalle 23.6 klo 20.00 alkaen. 
• Kilpailuja • arpajaiset •puhvetti. 
Illan musiikista vastaa  
   JermUT (uudella kokoonpanolla). 

Sään salliessa kokko sytytetään kello 22.00
Liput 8 €, lapset ilmaiseksi.

Hyrsynseudun kyläyhdistys
KeSäreTKI  
Pohjan ruukkiin
Kaikille avoin kesäretki järjestetään 9.7.2011 
Ruukkiin Fiskarsiin. Matkan hinta 30,- sisältää 
kuljetuksen, opastetun kiertoajelun, ruokailun ja kahvin 
paluumatkalla. Tarkempi reittiaikataulu ilmoitetaan myö-
hemmin, mutta lähtö noin 7.00 ja paluu noin klo 19.00. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.6 Merjalle puhe-
lin 0400 306 554. Maksu yhdistyksen tilille Ypäjän osuus-
pankkiin 553902-203361 26.6 mennessä.

Hyrsynseudun kyläyhdistys

Kaikille avoin teatterimatka naapuriin
(katettu, pyörivä katsomo)

Lähde mukaan katsomaan Eero Mäkelän 
käsikirjoittamaa, sanoittamaa ja säveltämää sekä
Jyrki Kanervan ohjaamaa iloista laulunäytelmää

KARKAUSVUODET
Huumorin ja musiikin keinoin kerrottu tarina  

ihmisistä ja heidän elämästään.
Otetaan suunnaksi Jokioisten Luodesuon  

Kyläsepän teatteri. Ensi-ilta 22.7.2011 kello 19.00.

Tämä kaikki hintaan 22 euroa:  
kuljetus, pääsylippu ja pullakaffetkin.

Soita ja varaa paikkasi numerosta 050 363 6624 / Keijo. 
Varaa lippusi ajoissa sillä vain nopeimmat  
pääsevät ensi-illan huumaavaan menoon.

Bussin reitti tarkentuu ilmoittautumisten perusteella.  
Lähtöpaikka ja -aika ilmoitetaan heinäkuun Ypäjäläisessä.

251985 2010
vuotta

Ypäjän Musiikkiteatteri järjestää yleisön 
pyynnöstä 25-vuotisjuhlakonsertin uusinnan 

Forssan työväentalon musiikkisalissa
LAUANTAINA 18.6.2011
kello 15.00 sekä 19.00!

LIPUT
Aikuinen 10 €, lapset (alle 12v.) 5 €

LIPPUVARAUKSET
040 - 842 8610

(5.6.2011 alkaen)

www.ypajanmusiikkiteatteri.�

MTK Lounais-Häme tiedottaa
Tiedote kesäkuu 2011

MTK jäsenet Krekilän Myllyn kesäteatteriin su 
3.7.2011 kello 14.00. MTK Lounais-Hämeen ja MTK 
Tammelan jäsenille on varattu kesäteatteriin Loimaal-
le 50 paikkaa. Mikäli porukkaa on tulossa enemmän 
niin sekin on mahdollista, mikäli toimitte nopeasti! 
Paikan osoite on Niinijoentie 316, Loimaa. Esityksen 
nimi on Emmauksen tiellä ja sen nettisivut löytyvät 
osoitteesta www.krekila.fi.  MTK:n ilmoittautumiset to 
23.6.2011 mennessä. Olkaa siis aktiivisia heti, kun 
saatte tiedon tästä esityksestä! Ryhmämme tingattu 
hinta per osallistuja on 10 euroa / aikuinen ja 6 eu-
roa / 7-15 v. Ilmoittautumiset tällä kertaa suoraan ak-
tiivijäsenellemme Leena Sepälle joko sähköpostilla 
leena@fiinu.net tai puhelin 044 930 9378. Tervetuloa 
kaikki paikalle!

• • • • • 
MTK Lounais-Häme saunailta ke 6.7.2011. Sauna 
lämpiää kello 18.00 alkaen Jokioisten Lamminkirmul-
la. Makkaraa + pientä purtavaa ja kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa myös Ypäjäläiset katsomaan luonnonkaunista 
Lamminkirmun paikkaa ! Ajo-ohjeita voi kysyä vaikka 
puheenjohtajalta. Mukana myös Jokioisten Maamies-
seura ja Jokioisten Maa ja kotitalousnaiset.

• • • • • 
Ypäjän Tuottajain Tuvan varaukset hoitaa nyt Elii-
sa Perävainio puh. 044 561 6965. Varaukset näkee 
nyt myös www.farmariapu.net -sivuilta etusivulta va-
semmalta alhaalta klikkaamalla Tuvan kuvaa. Voitte 
katsoa varaustilanteen sivuilta, että onko Tupa silloin 
vapaana. Talonmiehenä jatkaa entiseen tapaan Risto 
Romu.

• • • • • 
Uusia jäsenetuja mm. Ramirentiltä ja Teboililta (3,19 
sentin alennus yrityskortilla). Katso tarkemmin www.
farmariapu.net.

• • • • • 
Vuoden toinen jäsenkirje saapuu jäsenille ennen ju-
hannusta.

MTK Lounais-Häme

Lassilantien
VUOSIKOKOUS

17.6.2011 klo 19.00 Tapio Rämöllä, Lassilantie 135.
Hoitokunta

JHL ry:n 729
Hämeen Hopealinja -risteily 2.7.2011
Lähtö 16.30 Seurakuntakodin parkkipaikalta. 

Sitovat ilmoittautumiset 10.6. mennessä 040 840 3411 / Aulikki.

Mannisten kyläkerho
kokoontuu keskiviikkona 8.6.2011 klo 18.00  

Sillanpäässä, Mannistentie 48. 
TERVETULOA. 

Juhannusjuhla
pe 24.6.2011 klo 21.00–01.00 
Ypäjänkylän Seuraintalolla.
Kokko poltetaan n. klo. 23.00 (säävaraus).

Levytanssit.
Tervetuloa!

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

KIITOS TUESTA
pyöräilykypärien hankinnassa:
MLL, SPR, LS Ypäjä ja LC Ypäjä Kate.
Toivottavat Ypäjän ekaluokkalaiset

JUOKSUKOULU

Juoksukoulu huipentui Vapun 
aattona Savihölkkään. Juoksu-
koululaiset suoriutuivat hienosti 
7 km:n juoksutavoitteestamme. 
16 viikon harjoittelun tuloksena 
maaliin saapui iloisia ja tyyty-
väisiä Juoksukoululaisia. Juok-
sukoulu palkittiin suurimman 
osallistuja määrän omaavana 
ryhmänä. Lisäksi Juoksukoulu-
laiset nappasivat muutenkin hy-
viä tuloksia. Tarkemmat tulokset 
näet Savihölkän kotisivuilta. 

Kiitos sponsoreillemme: 
Ypäjän Apteekki, YpäjänVeh-
nämylly Oy, Jalkahoitola Irma 

Paljakka, Jokioisten Leipä, Ypä-
jän Puutuote Oy, Vallox, Foto Ir-
ma, AKR, Paija, Lvi-Lindström, 
Tilausliikenne Matti Mikkola. 
Unohtamatta kaikkia Juoksu-
koulumme onnistumista autta-
neita tahoja. Juoksukoululaisia-
kaan ei pidä kiitoksissa unohtaa. 
Ilman teitä ei olisi Juoksukou-
lua! 

Mistä kaikki alkoi? Idea Juok- 
sukoulusta Liikunnanohjaajalle 
tuli Ypäjän naisvoimistelijoilta. 
Heille idean oli heittänyt paik-
kakuntalainen mieshenkilö. Jos 
tunnistat itsesi, kiitos ideasta, 
ja sinulle on jo paikka varattu 
suunnitteilla olevaan kuntolii-
kuntapainotteiseen ryhmäämme.
Kohti uusia haasteita ja juoksuja!

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen 
perinteinen LAULUILTA
keskiviikkona 22.6.2011 alkaen klo 19  
Tuottajain tuvalla Piilikankaalta.
Ohjelmassa: 

Mahtavaa pelimannimusiikkia ja yhteislaulua.  
Uutena orkesterina Pelimannit Susikkaalta.

Väliajalla kahvia ja suolaista. Ulkona makkaran grillausta.
Tervetuloa mukaan kesäillan tunnelmaan läheltä ja kaukaa.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Ypäjänkylän  
Maa- ja kotitalousnaiset
KESÄKUUN TOIMINTAA
PYÖRÄILY jatkuu maanantaisin klo 18.00. 
Kokoontuminen Pikku Annen Saven luona. 

LENTOPALLO jatkuu keskiviikkoisin klo 19.00 Katin-
hännän kentällä.  
FINNDERBY on 17.–19.6. Nyt tarvittaisiin vapaaehtoi-
sia jäätelönmyyjiä. Ilmoittautukaa 8.6. mennessä Han-
nalle 0400 783 925.
KESÄRETKI keskiviikkona 13.6.2011. Retken koh-
teena Tampereen Laukontori, ja siitä etenemme Päl-
käneen ja Kangasalan suuntaan. Hinta on 45 e/ jäsen 
ja muut 60 e. Hintaan sisältyy matka sekä lounas nou-
topöydästä. Linja-auto lähtee kirkolta matkahuollon 
pihasta klo 7.00 ja jatkaa matkaa Loimaalle. Loimaan 
torilla n klo 7.15 mistä matka jatkuu Katinhännän kautta 
Seurojentalolle. Lähtö Seurojentalolta n. klo 7.30 kohti 
Tamperetta. Alustavat ilmoittautumiset 23.6 mennes-
sä Hannalle 0400 783 925. Maksamalla tilille 553902-
24245 30.6. mennessä varmistat matkalle pääsyn. Ter-
vetuloa!

MUISTUTUS:
Vielä muutama paikka vapaana Kuusjoenkulman 
kyläyhdistyksen kesäretkelle Naantaliin lauantaina 
2.7.2011 (Ukkopekka-risteily, Naantalin kaupunkikier-
ros ja Kultaranta). Hinta 53 € / aikuiset, 43 € / lapset 
3–12 vuotta, 10 € / lapset alle 3 v. Ilmoittaudu pikai-
sesti Eliisa Perävainiolle puh. 044 561 6965.

Rantajumpat alkavat tiistaina 7.6. klo 17.30–18.30 
Piilikankaalla. Hinta 3 € / kerta. Kyläyhdistys lämmit-
tää myös saunan, joten ota mukaan uimavarusteet ja 
pyyhe. Saunamaksu 2 € / kerta. Tervetuloa jumppaan 
ja saunaan. Tule ”heittämään talviturkkisi pois”. 

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
TOUKOKUUN TOIMINTAA

Mölkkypelin harrastajat ja muut innokkaat:  
tule ja tuo kaverisikin mölkyn riemuihin.  

Siis keskiviikkoisin klo 13 Rajatie 3:n piha-alueella.

Käpälin yksityistien

VUOSKOKOUS
pidetään Veteraanituvalla  

sunnuntaina 19.6.2011 klo 17.00.
Hoitokunta
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Liikuntatapahtumia

Tanssia!
Kesällä 8.6.–17.8. joka keskiviikko.
1st ryhmä 7–10 -v. 17.30–18.30
2nd ryhmä 11–15 v. klo 19.00–20.00
Kertamaksu 2 €.
Hyrsyn lavalla, os. Kaahintie 66, Ypäjä
Opetamme mm. Hiphoppia, Showta ja Jazzia.
Lisätietoja:  Milla p. 041 727 0381 ja  

Sanna p. 044 350 9206.

Kaikki mukaan 
RANTAJUMPPAAN!
Kesäkuussa tiistaisin  
klo 17.30–18.30 Piilikankaalla!
 7.6. Vatsa-peppujumppa
14.6. Zumba
21.6. Kuntopiiri
28.6. Core + Vesijumppa

Osallistumismaksu 3 e/krt.  
Mukaan tarvitset juomapullon ja jumppa-alustan.

Ohjaajana liikunnanohjaaja Satu Mononen.
Tervetuloa hikoilemaan rennolla otteella hyvässä porukassa!

Järj. Kuusjoenkulman Kyläyhdistys

JALKAPALLOKOULU
POJILLE

Suosittu jalkapallokoulu alkaa taas!!! 
Ilmoittautuminen kesän 2011 PRISMA-
jalkapallokouluihin on käynnistynyt.  
Ilmoittautuminen Forssan Jalkapal-
loklubi ry:n toimistolle 040 741 2262 
tai täyttämällä ILMOITTAUTUMIS- 
LOMAKE netissä (netti-ilmoittautuminen suositeltava ta-
pa). Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita lapsen synty-
mäaika, henkilötunnus (vakuutusta varten), osoite, pu-
helinnumero ja paidan koko sekä huoltajan nimi. Jalka-
pallokoulussa tutustutaan jalkapalloon pelien, leikkien ja 
harjoitteiden myötä. Maksu sisältää jalkapallon, poikien 
pallokoulu t-paidan, vakuutuksen ja ohjauksen.
Jalkapallokoulut on tarkoitettu 5–11 -vuotiaille pojille. 

Jalkapallokoulu pidetään 6.6.–29.6.2011  
maanantaisin ja keskiviikkoisin  

Ypäjän urheilukentällä klo 13.30–14.30, hinta 70 €.

PRINSESSAFUTIS 
TYTÖILLE

PrinsessaFutis on jalkapallokoulu-
jen yhteydessä järjestettävä tyttö-
jen oma jalkapallokerho. Prisessa- 
Futiksessa tytöt ovat omana ryh-
mänään ja harjoitukset pidetään 
tyttöjen näköisellä tavalla heidän tarpeensa huomioiden. 
Ilmoittautuminen Forssan Jalkapalloklubi ry:n toimistolle 
040 741 2262 tai täyttämällä ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
netissä (netti-ilmoittautuminen suositeltava tapa). Ilmoit-
tautumisen yhteydessä ilmoita lapsen syntymäaika, hen-
kilötunnus (vakuutusta varten), osoite, puhelinnumero ja 
paidan koko sekä huoltajan nimi. PrinsessaFutiksessa 
tutustutaan jalkapalloon pelien, leikkien ja harjoitteiden 
myötä. Maksu sisältää jalkapallon, tyttöjen Prinsessa- 
Futis t-paidan, vakuutuksen ja ohjauksen.
PrinsessaFutis on tarkoitettu 5-11 -vuotiaille tytöille. 

PrinsessaFutista pidetään 6.6.–29.6.2011  
maanantaisin ja keskiviikkoisin  

Ypäjän urheilukentällä klo 13.30–14.30, hinta 70 €.

Ypäjän kunta järjestää kesäkuussa 
OHJATTUA LIIKUNTAA
Tarkemman ohjelman näet nettisivuiltamme 
sekä kouluissa jaettavasta tiedotteesta.

UIMAKOULU 
13.6 – 17.6.2011
Ypäjän kunnan järjestämä uimakoulu on tarkoitettu ui-
mataidottomille tai heikon uimataidon omaaville lapsille.  
Uimakoulussa ei ole mahdollista suorittaa uintimerkkejä. 
Uimakoulu järjestetään Loimaalla Vesihovissa. Uimakou-
luun on kunnan järjestämä yhteinen kuljetus. Tiedustele 
vapaita paikkoja sähköisesti merja.kivimaki@ypaja.fi tai 
tekstiviestillä 050 433 9002.
Aikataulu: lähtö Seurakuntakodin pihalta Ypäjältä 9.15 
ja paluu n.12.40–13.00. Linja-auto ajaa Loimaalle Ka-
tinhännäntien kautta. Ilmoita jos tulet matkan varrelta 
sähköisesti merja.kivimaki@ypaja.fi tai tekstiviestillä 
050 433 9002. 
Uimakouluun ilmoittautuneet suorittavat maksun pank-
kiin tai Ypäjän kunnan yhteispalvelupisteeseen ke 
8.6.2011 mennessä. 
Uimakoulu maksun yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:
Uimakoululainen

– lapsen nimi
– puelinnumero
– viite: uimakoulu 2011
– tilinumero 553902-154 Ypäjän kunta
– 25 e/lapsi (sis. matkat, opetus, uimalippu)
– kuitti maksusta mukaan 13.6. uimakouluun

Omatoimiuimari
– uimarin nimi
– puhelinnumero
– tilinumero 553902-154 Ypäjän kunta
– viite: omatoimiuimari + nimi
–  5 e/ uimari (sisältää vain matkat 5 kertaa Ypäjä- 

Loimaa-Ypäjä. Huom! Uimalippu ostettava itse)
– kuitti maksusta mukaan 13.6 uintireissuun

Lisätietoja   liikunnanohjaaja Merja Kivimäki sähköisesti 
tai puh. 050 433 9002.
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LeIKKIKenTTäTOIMInTAA
6.6. – 1.7.2011

Ypäjän keskustan leikkikentällä  
arkipäivisin klo 9–12 sekä  

Ypäjänkylän koulun piha-alueella klo 13.00–15.30.
Toiminta on tarkoitettu 3–8 -vuotiaille lapsille  

(1. kouluvuoden käyneille). 
Ohjaajina toimivat Mervi Ilvesmäki ja Marika Hive.

Osallistumismaksua ei peritä. Omat eväät mukaan.
Lisätietoja antaa päivähoidon johtaja  
puh. (02) 7626 5224/ 050 574 7744.

Perusturvalautakunta

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 17.6.2011 

Lähtö Ypäjän torilta 17.6. 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.

Talven 2011 kuntokauden voittajat
Kuntokortit 

1. Eva Suvanto, urheilukassi
2. Pekka Heikkilä, T-paita
3. Annikki Tuura, kahvipaketti
4. Terttu Heikkilä, urheilukassi
5. Hilkka Mäkilä, sukat
6. Marianne Jalonen, reppu
7. Juhani Heikkilä, rannehikinauha

Kuntovihkot (1/vihko)
1. Jukka  Laaksonen, kahvipaketti
2. Jari-Pekka Salmi, paita
3. Mauri Moisander, kahvipaketti
4. Jasmin Siren, reppu
5. Ari Salo, kengännauhat
6. Johanna Sirviö, vesitykki
7. Kirsti Kangas, kassi
8. Sirpa Salo, urheilukassi
9. Hannu Kalmi, juomapullo

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 maanantaina 6.6.  
(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  
(tiedotteet).

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). 

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 15.6.2011 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Heinä–elokuun lomailemme.

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 29.6.2011 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ei mittausta heinä-elokuussa.

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Pertun Päivien mäkiautokilpailu
Jo kahtena vuonna järjestetty suuren suosion saanut, 
kaikille avoin mäkiautokilpailu järjestetään tänäkin 
vuonna Pertun Päivien 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

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/kunta/kuntalaiselle/asuminen/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
Juhannusaattona suljettu

• • • • •
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as 
puh. 050 363 0508
AUKIOLOAJAT 
ti klo 17–19
ke  klo 10–12 
Kesälauantaisin suljettu

• • • • •
KESÄKUUN NÄYTTELY:
Oili Saarikon, Liisa Lehtosen ja Merja Uusi-Eskolan 
maalauksia

• • • • •
LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran su 5.6.  
klo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa. 
Kirja: Marianne Fredrikssonin Marian evankeliumi.

TAPAHTUMAKALENTERI KESÄ 2011 

KESÄKUU
4.6. klo 13 Koirien Match Show Ypäjänkylän Seurainta-

lolla (ilmoittautumiset klo 12). Järj. Suomen 
Arabihevosyhdistys.

6.–10.6. Nuorten kädentaitoviikolla maalausta Ypä-
jällä Vanhassa Pappilassa ma-pe klo 10–14. 
Järj. Jokiläänin kansalaisopisto.

6.-29.6. Jalkapallokoulu pojille ja Prinsessafutis ty-
töille urheilukentällä. Järj. Forssan Jalkapal-
loklubi ry.

6.6.–1.7. Leikkikenttätoimintaa arkipäivisin keskustan 
leikkikentällä ja Ypäjänkylänkoulun piha-alu-
eella. Järj. Ypäjän kunta.

7.6. klo 19 Kesäjuhla Ypäjänkylän rukoushuoneella. 
Järj. Ypäjän srk.

13.–15.6. Lasten liikunnallinen päiväleiri Pertunkaa-
ressa. Järj. Ypäjän Yllätys. 

13.–17.6. Uimakoulu lapsille Loimaan Vesihovissa. 
Järj. Ypäjän kunta. 

17.–19.6.  XXXVIII Finnderby Ypäjällä. Järj. Hevosopis-
to Oy.

18.6. klo 15  Ypäjän musiikkiteatterin 25-vuotisjuhlako-
     ja klo 19 sertin uusinta Forssan Työväentalon musiik-

kisalissa. Järj. Ypäjän Musiikkiteatteri.
22.6. klo 19 Perinteinen lauluilta Tuottajain tuvalla. Järj. 

Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
23.6. klo 20 Perinteiset aatonaaton juhannusjuhlat Hyr-

syn lavalla. Järj. Hyrsynkulman kyläyhdistys.
24.6. klo 18 Hartaus ja lipunnosto Seurakuntakodin 

edustalla. Järj. Ypäjän srk.
24.6. klo 21 Juhannusjuhlat Ypäjänkylän Seuraintalolla. 

Järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys.
25.6. klo 12 Perinteinen pihakirkko Murskalla kymppitien 

varrella. Järj. Ypäjän srk.
26.6. klo 10 Messu kirkossa; kesävieraiden ja kesämök-

kiläisten pyhä. Kirkon jälkeen kirkkokahvit 
Seurakuntakodilla. Järj. Ypäjän seurakunta.

27.6.–1.7. Nuorten SuurSeikkailuleiri Caissaniemessä. 
Järj. Ypäjän kunta.

28.6. klo 18 Pihakirkko Caissaniemessä Tammelassa. 
Järj. Ypäjän srk.

 

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 

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

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

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

Tekninen osasto

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

Tekninen osasto


